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Vokiečiai Priima Taikos 
išlygas. 

Vokiečiai Nuskandino Savo Laivyną. 
Insake Lenkams neužpuldinėti žydų. 

Denikin Pergali Bolševikus. 
VOKIEČIAI PRIIMA TAI 

KOS IŠLYGAS. 
Berlinas, birželio 22 d.— 

Vokietija pasirašys po tai- 
kos sutartimi. Vokietijos 
steigiamasai susirinkimas 
šiądien po piet 237 balsais 
prieš 138 nusprendė pasira- 
šyti. Penki atstovai susilaikė 
nuo balsavimo. 

Steigiamasai susirinkimas 
taipgi išreiške užsitikėjimą 
naujai sudarytam Bauer mi- 
nisterių kabinetui; užsitikė- 
jimą užreiškė 236 balsais 
prieš 89 prie 68 balsų susi- 
laikiusių. ! 

Firm užreiškiant naujam 
kabinetui užsitikčjimą, nau- 

jasai kancleris užreiškė kad 
vaidžia pasirašys taikos su- 
tartimi, bet reikalaus, kad 
buty ištraukti iš sutarties 
punktai, kur kalbama apie 
kaizerio ir kitų vokiečių tei- 
simą per talkininkų tribu- 
nolu, kaipo karės kaltininkų 
ir kad ant Vokietijos puola 
atsakomybė už iššaukimą 
kares. 

i——t—i 

TALKININKAI NEMAI 
Nemainys Sutarties. 

Paryžius, birželio 22 d.— 
Vokiečių nubalsavimas pri- 
imti laikos išlygas ir jų rei- 
kalavimai ištraukti punktus 
^lel vokiečių atsakomybės 
už iššaukimą karės ir dėl 
kaizerio ir ktų teismo, Wil- 
sonas apleikė 7:45 šį vaka-| 
rą. I 

Keturi didiejie aplaikę 
šiuos pranešimus turėjo 
trumpą posėdį, kuriame nu- 

sprendė, jog pamainymų 
taikos sutartyje nebus. Reiš 
kia vokiečiai turi ar pasira- 
šyti, ar panedėlyje talkinin- 
kų kariumenė trauks Vokie- 
tijon. 

PASIRAŠYMUI VISKAS 
PARUOŠTA. 

Verssilles, birželio 22 d.— 
Pasirašymas po taikos sutar 
timi bus garsioje veidrodžių 
salėje. ' 

Pasirašyti po sutartimi 
turės 100 atstovų. Jie bus 
išsaukiami alfabetiškai ir 

£ kiekvenas pasirašęs turės 
pažymėti kokios šalies yra 
atstovu. 

Pasirašymas po taikos 
sutartimi turės prasidėti pa- 

nedėyje, 6:49 vakare, t. y.1 
kada įteikta vokiečiams tai- 
kos sutartis ir tęsis, kaip ma | 
noma, apie 100 minutų. ! 

Iki šiol nėra žinoma, ar i 
taikos konferencijos pirmi- 
ninkas Oemenceau laikys 
prakalbą, ar ne. 

VOKIEČIAI NUSKANDI- 
NO SAVO LAIVYNĄ. 
Londonas, birželio 21d.— 

Vokiečiai nuskandino 43 sa 
vo kariškus laivus Šie lai- 
vai, po sulaikymui mušiu 
buvo perduoti talkininkams 
be jokių išlygų. 

Jie buvo atgabenti Angli- 
jos uostan Scapa Flow ir 
palikti iki apie jų galutiną 
ikimą nuspręs taikos kon- 
ferencija. Bet apie jų liki- 
mą dar nebuvo galutinai 
nuspręsta, nes talkininkų 
nuomonės skyrėsi. 

Prižiūrėjimui laivų palik- 
ta skaičius vokiečių aficierų 
ir kareivių, bet ant laivų ne- 
buvo anglų sargybos. Ta 
proga pasinaudoję vokiečiai 
ir nuskandino laivus. 

Pirmą žinią apie'nuskan- 
dinimą iaivų gavo 3xchange 
Telegraph per savo reporte- 
rius nuo farmerių iš apielin- 
kės Scapa 'Flow. Bet 
jureivijos ministerija ant 
pirmųjų tam užgnčijo r su- 
laikė apie tai žinią vienok 
vėliau pati ministerija pra- 
nešė oficialiai. 

Skandinimui laivų signa- 
lu, kaip pranešama, buvo t 
raudona vėliava, kuri buvo 
iškelta ant vieno laivo. 

Vokiečiai atidarė laivų 
dugnuose liokus ir iškėlę 
ant skęstančų laivų seną 
(kaizerio) Vokietijos vėlia- 
vą, susėdo j valtis r leidosi 
linkui krašto. 
Delei tulų priežasšių pak- 
raščio sargyba šaudė į ne- 
kurias vokiečių valtis užmu- 
lant ar sužeidėiant keletą 
ypatų. Daugelis vokiečių 
apleido valtis ir plaukte iš- 
plaukė j kraštą. 

Voketijos admirolas ir 
aficierai taipgi ir, prisidė- 
jusie pre nuskandinmo lai- 
vų jūreiviai paimti ant Ang- 
lijos kariško laivo, kur jie 
bus tardomi dėl jų pasielgi- 
mo. 

Aukos, 

Kongresas uždėjo kariukas taksas net ant ''akkrymo," — kas parodo, kad Herodas 
nedaug kuo blogesnis oulyg vaiku buvo. 

Iš istovėjusių Scapa Flow 
vokiečių laivų nenuskandy- 
tų mažai teliko. Bet nekurie 
iš nuskandintų laivų, ypač 
mažesni, tapo išvilkti į 
kraštą. 

Dabar kįla klausimas 
kam prigulės tie ištraukti 
iš vandens į kraštą laivai: 
ar Anglijai, kuri juos išvil- 
kusi į kraštą ar apie jų liki-, 
mą spręs visi talkininkai. 

ĮSAKĖ LENKAMS NE- 
UŽPULDINĖTI ŽYDŲ. 
Paryžius, birželio 21 d. 

Sekretorius Lansing aplaikė 
nuo Suvienytų Valstijų mi- 
nisterio iš Varšavos prane- 
šimą, kad generolas Haller 

įsakė savo kariumenei susi- 
laikyti nuo užpuolimų ant 
žydų. 

Generolas Halleris savo 

įsakyme pabrieže, kad ka- 
reiviui nepridera užpuldinė 
u civlius gyventojus, todėl 
jis ir reikalaująs, kad ka- 
reiviai, kurie esą po jo ko- 
manda neužpuldinėtų civi- 
lių žmonių; gi surasti kal- 
tais peržengime šio įsaky- 
mo bus teisiami kariško teis 
mo. ■], 

DENIKIN PERSEKIOJA 
BOLŠEVIKŲ ARMIJĄ. 

| Ekaterinodar, Rusija, bir- 
želio 17 (suvėlinta). Spė- 
kos generolo Denikin pa- 
sekmingai persekioja bolše- 
vikų armiją apie iš 50,000 
vyrų. Bolševikų armija be- 
tvarkėje traukiasi linkui u- 

pės Volga. Denikino spė- 
kos, kaip pranešama, jau 
yra tk 20 mylių nuo miesto 
Caricin ant kranto Volgos. 

SIBIRE PASILIKS 10.000 
AMERIKONŲ. 

Washington, birželio 21. 
Viršininkas generalio štabo 
pranešė, kad Sibire Suvleny 
tų Valstijų karumenės pasi- 
liks apie 10,000 neaprube- 
žiuotam laikui. 

Nors šiuo laiku nėra nu- 

statyta laiko ištraukimui 
Amerikos kariumenės iš Si- 

! biro, bet kareiviai, kurie jau 
yra atsitarnavę, bus paliuo- 
suojami iš tarnystės, sulyg 

I paprastai priimtų taisyklių. 

GOMPERS VĖL DARBI- 
NINKŲ VADU. 

Atlantic City, N. J., bir- 
želio 21 d. Šiądien Ameri- 
kos Darbo Federaiijos Kon 
grese tapo išrinktas prezi- 
dentu federacijos žinomas 
Samuel Gompers. Šis išrin- 
kimas nepatinka radikališ- 
kiems federacijos nariams. 

Šiame kongrese Gomper- 
sui taipgi tapo pakelta alga 
nuo $7,500 iki $10,000 j 
metus. :■•:'« **/ 

Bet algos pakėlimui buvo 
priešingas pats Gompers. Jis 
prirodinėjo, kad tas už- 
kenks darbinikų judėjimui. 
Nes jam būnant Europoje 
jau ir dabar prie mažesnės 
algos jis buvo priskaitomas 

į prie milijonierių. 

KARIŠKA KOMLSIJA 
TARDYS KORESPON- 

DENTĄ. 
Coblenz, birželio 22 d.— 

Tapo paskirta specialė ko- 
misija iš žymių aficieru, ku- 
rie tardys Robert Minor, A- 
merikoną laikraštininką ii 
kartunistą, kuris tapo areš- 
tuotas kariškos valdžios. 

.•LfcSAMLLJL -! II .„VU1- -L L 

ATVYKO AMERIKON 
SINNFEINliRIŲ 

VADAS. 
New Yorkj birželio 21 d. 

Šiądien tapo pranešta, kad 
New Yorkan atvyko sinn- 
feinerių vadas profesorius 
de Valera. Jo kelionės tik- 
slu yra darbuotis Ameriko- 
je dėl Airijos Neprigulmy- 
bės Jis, kaip manoma, lan- 
kysis po įvairius Amerikos 
miestus su agitacija. 

NE SERBIJOS KALTĖ 
DĖL KARĖS. 

Berne, birželio 22 d. Vie- 
name Berlino laikraštyje til 
po Austrijos užrubežinių rei 
kalų ministerijos telegra- 
mas, kuris parodo, jog Ser- 
bija nėra kalta dėl prasidė- 
jimo karės. 

Telegramas yra iš 13 die- 
nos liepos, 1914 metu, kur X 7 4*' 

Į parodoma jog Sarajevo už- 
rnušystėje, kur buvo užmuš- 
tas Austrijos sosto įpėdinis j dėl ko ii kilo karė, Serbijos' 
valdžia nėra prisidėjus. | 
Reiškia Serbija negaminusi 
faktų, kurie butų iššaukę ka 
rę. 

Mat vokiečiai kaitina Ser 
biją, buk ji suplianavusi už- 
mušystę, kad davus priežas- 
tį karei. 

APSIVERTUS TROKUI 
VIENAS UŽMUŠTA. 

Akron, O., birželio 21 d. 
Šiądien ryte kariškas trokas 
vežė rekrutus iš Akron ir 
kelyje susidužo su farmeriš 
ku troku. Pasekmėje tro- 
kas apsivertė užgriudamas 
jame važiavusius kareivius 
ir. jūreivius. Vienas tapo už 
muštas r devyni sužeisti, ne 
kurie sunkiai. 

NAUJA MINISTERIJA 
VOKIET' JOJE. 

Berlinas, birželio 22 d. 
Rezignavus Scheidemanno 
ministerių kabinetui buvo 
3anku sudaryti naują kabi- 
netą. Buvo pavesta Dr. 
David sudaryti kabinetą, 
bet jis nepajiegė to pada- 
ryti. 

Pagaliaus prezidentas E- 
bert pavedė sudaryti minis- 
terių kabinetą Herr Bauer, 
buvusiam darbo ministeriui, 
kuris ir sudarė kabinetą, 
prielankų pasirašymui po 
taikos sutartimi. 

KAIZERIS PATARIA VO- 
KIEČIAMS PASIRAŠYTI. 

Paryžius, birželio 22 d. 
— Keleiviai, atvykę iš Vo- 
kietijos, praneša, jog buvu- 
sis Vokietijos kaizeris pa- 
taria vokiečams pasirašyti 
po taikos sutartimi; pana 
šios nuomonės, sakoma, 
esąs ir fieldmaršalas Hin- 
denburgas. 

SUDEGĖ 2000 AKERIU 
KVIEČIŲ 

Chico, Cal. Ant vienos 
didelės farmos ištiko prino- 
kusių kviečių gaisras, ku- 
riuo išdeginta kviečių lau- 
kai 2,000 akerių; nuostolių 
nuo gaisro yra apie $120,- 
000. Gaisras prasidėjo nuo 
elektrikinės kibirkštį i iš in 
žino. 

PERSHING GAUS DAK- 
TARO LAIPSNĮ. 

Paryžius, birželio 21 d. 
Generolas Pershing panedė- 
lyje važiuoja Londonan, o 
iš ten į Oxfordo universi- 
tetą, kur utarninke jam bus 
įteikta laipsnis daktaro c 

vilių teisių. Pershingas Pa- 
ryžiun sugrįž seredoje. 

PENKI KONGRESMONAI 
IŠVAŽIUOJA EUROPON. 

Nev/ York, birželio 21 d. 
Vakar laivu Laviathan iš- 
važiavo Europon penki Su- 
vienytų Valstijų kongresmo 
nri, kurių tikslu yra studi- 
juoti dalykų stovį Europoje. 

DVIGALVIS ŽAITYS. 
Spolčane, Wash\ Artimuo 

se kalnuose tapo sugautas 
l dvigalvis žaltys, jis turi 
I galvos iš abiejų galų, 
tik viena kiek mažesnė, bet 
abi vienokios. Žaltys taipgi 
gali ir šliaužti Į abu galu. 
Jis yra 22 < olių ilgio. 

LAIVAS UŽVAŽIAVO 
ANT SEKLUMOS, 

New Bedford, Mass, bir- 
želilo 21 d. Laivas North- 
land, plaukiąs iš New Yor- 
ko j Bostoną užvažiavo ant 
sšKlumos netoli New Bed- 
ford. Laivo dugnas tapo su- 

ardytas. 350 pasažieriu lai- 
veliais atgabenta į New Bed 
ford. 

MEKSIKOS ŠUNIS VIR- 
STA Į VILKUS. 

Phoenix, Ariz., birželio 
21 d. šioje apielinkėje vis 
daugiau randasi, taip vadi- 
namų, laukinių šunų. Tai 
yra Meksikos šunis, kuriuos 
ūkininkai nustojo penėję ar 

kaip nors apleido. 
Jie vėliau išeina į girias 

ir pagalios prisideda prie 
vilkų; ,lVir>ir»kams jie 
esą dar pavojingesni už vil- 
kus, nes daug drąsesni ir 
turėdami panašumą Į šunis 
tur geresnę progą nutverti 
bile gyvulį. .« 

Arizonos gyvulių inspek- 
torius organizuoja ukinin- 
kus pradėti kovą' su lauki- 
niais. šunimis. Tam, sako, 
gerai tinka įvairus slastai. 

UŽMUŠTA JUDAMU PA- 
VEIKSLŲ LEOPATRĄ. 
Chicago, 111. Leopardas, 

kuris buvo naudojamas lo- 
šimui scenų giriose ir abel- 
nai su tigrais, pradėjo da- 
lytis piktu ir artistai neno- 

rėjo lošti su juo, todėl tapo 
nužudytas. Jis užmušta su 

pagelba elektors, kad nesu- 

gadinus jo kailio. 

j RADO 60 PĖDŲ KAULĄ. 
Winnipeg, Ma»*. birželio 

21 d. Čia gauta žinia nuo 

gelžkelių inžinieriaus A. J. 
Gayfe, kad pakrantėje upės 
Deer, Alberta provincijoje 
rasta kau)as GO pėdų ilgio. 
Manoma, kad tai yra kau- 
las dinosauro'ir dedamos pa 
stangos, kad suradus kitus 
žuvusio gyvūno kaulus. 

KARĖS STOVIS WINNI- 
PEGE. 

Winnipeg, birželio 21 d. 
Šiądien popiet tapo paskelb 
ta mieste karės stovis. Prie 
tokio žingsnio privedė šia 
dieninės streikierių riaušės, 
kuriose tapo užmušta vienas 
vyras ir du sužeisti šūviais 
streikierių būrio. 

Raitoji policija irgi palei- 
do šuvius tris sykius i mi- 
nią, kuomi tapo viena ypa- 
ta užmušta ir tris sužeista. 

RIAUŠĖS ALIASKOJE. 

Juneau, Aliaska birželio 
22 d. — Gubernatorius 
Riggs įsakė narlaiviu nai- 
kintojui vykti apielinkėn 
Yakutit, kur esą sukilę vie- 
tos gyventojai. Taipgi kilo 
streikierių riaušės Kodiake 
Port Althro])o, pasiųsta ka- 
riškas laivas Vicksburg. 

?ORAS. 
Chicagoje ir api«iinkėje: 

Panedėlyje ir utarninke 
debesiuota ir gali būti lie- 
taus su griaustiniu; maža 

j atmaina temperatūroje, v-i 
dutiniai pietryčių vėjai. 

I Saulėtekis, 5:15; saulėlei- 
dis, 8:29. 
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Vilnius Lenkų Seime. 
šiame numeryj telpa aprasymas^ len- 

kų Seimo (parlamento) posėdžio Varsavo- 

je, kame svarstyta likimas tos Lietuvos 

dalies, kuri jau lenkų užimta,—sykiu su 

Lietuvos sostine Vilnium. 

Trjs skubiai Įneštos tame reikale re- 

zoliucijos pilnai parodo kraujageringus su- 

lyg Lietuvos lenkų norus. 

Visų pirmiausiai puola akin, kad Len 

kijos parlamento atstovai jau neskaito Lie- 

tuvos Lietuva: ji jiems tik "šiaur-rytfnė 
Lenkijos dalis," kaip carui H buvo "šiaur- 
vakarine Rusijos dalis." Panašumas mė- 

ginime nubraukti net patį Lietuvos vardą 
yra pažymėtinas. Lenkai, matomai, yra 
visai neblogi cariškos Rusijos pamėgdžioto- 
jai, apie ką pagalios lietuviai visai neabe- 
jojo. 

_ 

Pačios gi rezoliucijos nušviečia kele- 
tą įdomių faktę. Pirmiausiai jos patvir- 
tina mažai amerikiečiams lietuviams žino- 
mą faktą, kad Lenkijos "diktatorius," gen. 
Pilsudzki [iš Lietuvos paeinantis], įžen- 
gęs Vilniun, išleido atsišaukimą į gyven- 
tojus,^užtikrindamas juos, tarp kitko,' kad 
Lenkija nesikėsins ant Lietuvos ateitie? 
ir Kaci Lietuvos žmonės turėsią teisę patis 
apie savo salies likimą spręsti. 

Ar toks gen. Pilsudzkio užreiškimas 
buvo iššauktas tuorrii, kad gal atsiliepė lie- 
tuvių kraujas, tekantis jo gjslose, ar tai 
buvo tiktai "diplomatiškas tiiksas," idant 
nuraminti lietuvius—to męs šiuo laiku dar 
nežinome ir netolima ateitis tai, be abejo- 
nės, parodys. 

Tuo tarpu žinome, kad toks Pilsudz- 
kio užreiškimas sukėlė čielą širšyną Var- 
šavoje, kur lenkų parlamento atstovai tuo- 
jaus įnešė viršminėtus "skubius įnešimus." 

Padaryti įnešimai, kaip matosi iš įne- 
šėjų vardų, išreiškia nuomones visų svar- 
biausių Lenkijos politiškų partijų. 

Dviejuose .įnešimuose reikalaujama pilniausio ir neatmainomo prijungimo Vil- 
niaus ir "šiaur-rytinių žemių" prie Lenki- 
jos. Vienoj nueinama net taip toli, kad 
net reikalaujama, idant tvarkymas vietinių reikalų tuose plotuose butų ne kitaip, kaip tik su užgyrimu Seimo Varšavoje. 

Antroji rezoliucija, kurioje užgiriama 
Pilsudzkio pranešimas Vilniuje, išrodo 
kiek žmoniškesnė,—bet tik išrodo. Ištik- 
rųjų ji savo prasmėje niekuo labai nesi- 
skiria nuo kitų dviejų. 

_ Šita atstovo Rataj rezoliucija užgina Pilsudzkio atsišaukimą ne todėl, kad jos įnešSjąi tikrai norėtu leisti Lietuvai turėti 
neprigulmybę,—visai ne! Prierašas, kad 
jie išreiškia "gilų Įsitikinimą," jog lietuviai 
savo liuosu noru atnaujins uniją su Lenkija ir "ant amžių" susiriš "broliškai" su Len- kija, parodo, kad jų norai niekuo nesiski- ria nuo kitų. Skirtumas yra tame, kad ši- tą antra rezoliuciją padarė Pilsudzkio ša- lininkai, idant jį iš nesmagaus padėjimo ištraukus. Jau aukščiau, balandžio 4 d., dar prieš lenkų pasirodymą Vilniuje, lenkų seimas jau nutarė prijungti prie Lenkijos Vilnių ir "šiaur-vakarines žemes." Pil- sudzkio užreiškimas Vilniuje buvo kaip sykis priešingas šiam nutarimui ir Lenki- jos seimas manė "Pilsudzkį "pamokinti," y. jo užreiškimą kaslink Lietuvos nie- kais Paversti. 

Pilsudzkio šalininkai, su savo^rezoliu- cija mėgino jį pagirti, prie pagyrimo pri- dėti viršminėtą uodegaitę apie amžiną liuos 
noru Lietuvos prisidėjimą prie Lenkijos ir padaryti taip, kad ožka butų čicla ir vilkas sotus. 

į Jų įnešimas, taciaus nupuolė. įdomu, į kad net lenkų socialistai to įnešimo linkui ' Vilniaus ir Lietuvos nepalaikė. Kuomet gi pasiliko du įnešimai aiškiai PIkudz: kiui per galvą duodantieji, jie, po vado- vyste Daszynski'o, sukėlė tokį trukšmą, kad seimo posėdį prisiėjo uždaryti. Iš to viso.štai kas aišku: 

1) Visos lenkų partijos, neišskiriant 
nei lenkų socialistų, stovi už pilną prijun- 
gimą prie Lenkijos Lietuvos žemių su Vil- 
nium. 

2) Pilsudzkio pozicija sulyg Lietuvos 
abejotina. Jeigu jis tikrai velija Lietuvai 
laisvės, kaip jis apreiškė, tai po seimo re- 
zoliucijų, kurios jo duotą prižadą Į niekus 
paverčia, jis turės užimti aiškią poziciją ir 
rezignuoti. Jam to nepadarius, bus aiš- 
ku, kad jo paskelbimas Vilniuje buvo ne 
širdingas užreiškimas, bet šmotelis gudrios 
politikos tik Lietuvos žmonių nuramini- 
mui, kad jie nesukiltų prieš lenkų kariu- 
menę Lietuvoje. 

3) Jeigu lenkams pasisektų Vilniaus 
ir Lietuvos žemių prijungimą prie Lenki- jos padaryti, tai apie iokia viotmp fn 

jau uauar Kaia Lietuvos žmo- 
s tokius pančius, kokių ir rusai galėtų O afirfiu sarmatytis. 
Bet kova už Lietuvos pilną neprigul-' mybę, ant laimės, dar nepasibaigė. Ji tik prasidėjo dabar kaip reik, ir greičiaus vanduo Nemune pradės atgal tekėti, negu Į ponams lenkams pasiseks atbudusią lietu- vių tautą vėl pavergti. 

* * 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
"KA-KA RIE-KU!" 

[Šitą būtinai paskaityk!] 
Jau pasidarė priprastu dalyku, kad kas Įsileido į karę su lenkija — tai pra- kišo. 

!j ,J,;į Vu Prakišo Vokietija, prakišo Rusija, pra- kišo Austrija. 
Jų vietą mėgino užimti žydai ir... taipgi prakišo. 
Pašoko prieš Lenkiją vakarinė Ukraji- na ir... beveik pasiliovė gyvavus. 
Mėgino suėsti Lenkiją rusiškas bolše- vizmas ir šokon ant Lenkijos, bet sukapo- tas i šmotus, tapo atmestas net iki Daugu- vos ir beveik už Berezinos. 

Sunkiausioj Lenkijai valandoj mėgino 
atplėšti nuo jos gabalą vertingos žemės 
cechai, bet krauju už mėginimą užmokėję, 
šiądien jau velija ramiai su Lenkija de- 
rėtis. Ant visų frontų lenkų ginklas ir ant 
visų laukų Lenkijos teisybė puikų triumfą 
šventė ir švenčia. .!. ij.! jj 

Bet skęstantis griebiasi nors šiaudo 
tikėdamas, kad juo išsigelbės. Nematyda- 
mos jau niekur išsigelbėjimo, sukoncent- 
ruotos prieš Lenkiją jiegos pagalios užsi- 
griebė Lietuvos, tikėdamas, kad per ją Len 
kijai pakenks, o sau žymiai pagelbės. Vi- 
sur yra daug kvailių, bet vokiečiai ir mas- 
koliai taip apkvailino lietuvių tautą, kad 
ji turi specialį kvailių procentą. Todėl 
juos pagauti nei vokiečiams, nei žydams, nei jokiam kitam Lenkijos priešui nebuvo 
sunku, ypač lietuvius, Amerikoj apsigyve- nusius. 

Ir kuomet didesnė dalis lietuvių tau- 

tos Europoje mato savo ateitj tiktai atsi- 
rėmime į Lenkiją [Na, ar girdėjai?... 
V e r t.]; kuomet net lietuvių valdžia Kau- 
ne, ikišiol dar ant vokiško dirželio vedama, 
[Begėdis, begėdis. Vert.] stengiasi, idant 
su Varšava susiprasti ir susitaikyti; ir pa- 
galios, kuomet mažytė lietuvių armija 
(6,000 vyrų) beveik po lenkiška komanda 
perėjo [mat, kaip savo "chlopus" kvailina 
tokiomis melagystėmis. Vert.], bendrai 
su didele (?) lenkų armija einant ant 
Dvinsko (Daugpilės) — čia Amerikoj pa- 
siutę lietuviški vadai nuėjo į žydų ir vo- 

kiečių tarnystę ir, matomai, už judošiškus 
sidabrinius beteisės krūvos lietuvių pasi- ėmė rolę provokatorių prieš Lenkiją, pilnai 

j prie laidokiškų žydiškų* šmeižtų prisidėda- 
mi, kam geriausis prirodymas yra lietuvių žygis Bostone ir kituose miestuose. 

Kaip jau augščiau prirodėme (?), kas 
su Lenkija prasidėjo — prakišo. Prakišo 
didės viešpatijos, tai kas jau bekalbėti apie lifiputines (nykštukines) tautas, kaip lie- 
tuviai. Reikalaujate laisvės ir neprigulmy- bės — gerai. Lenkija nei nemano jums )6S atimti [Pasiskaitykit, hypdkritai, savo 
Seimo Varšavoj nutarimus. Vert.] Bet 
šmeižtai, kuriuos mėtot, gali jums atvesti 
tokias pat nelaimes, kurios patiko kitus, 
ypatingai, kad esate tuo menku šiaudu, su 
kurio pagelba nors sukonientruotas, bet 
jau bevilčiai skęstantis musų priešas mė- 
gina išsigelbėti, o kas tik jus sykiu su juo prapuldyti gali. 

— Iš Dziennik Związkov/y, Chicago, 111. 
[Lenkų Sustvenijimo organo redakci- 

iinis straipsnis]. 
Birž. 11 d.-1919 m. 

Lenkų Seimas Apie Vilnių. 
Lenku laikraščiai paduodai 

sekantį aprašymą lenkų Seimo 

Varšavoje posėdžio, balandžio 
29 d., kuriame svarstyta Vil- 
niaus klausimas. Šisai aprašy- 
mas parodo lenkų tikrus tnie- 
ritis linkui Vilniaus ir abelnai 
Lietuvos. 

Atskaityta tolia lis tris įnc-j 
šimai Vilniaus reikale. Jų 
turinys yra sekantis: 

I 
Skubus įnešimas .01111 \Vi- 

tos, Burdi, Kiernik ir drau- 
gų varde "Piastoucų" gru- 
pes reikale išpildymo Seimo 
nutarimo, padaryto 4 d. ba- 
landžio 1919 m., kaslink su- 

vienijimo suLenkijos "Rze 

czepospolita" paliuosuotų iš- 
])0 bolševikiško užpuolimo 
šiaur-rytinių lenkiškų (?) 
žemių su jų sostine Vilnium. 

"Ačiu didvyriškai kovai 
lenkiškų kariumenių, dejuo« 
jančios po priespauda — pir- 
miaus cariška, vėliaus vo- 

kiška, o pagalios bolševikiš- 
ka, lenkiškos šiaur-rytines 
žemės [suprask Vilniaus ir 
Gardino gubernijos. Vert], 
likosi, sulyg Aukštojo Sei- 
mo išreikštos valios, paliuo- 
suotos, ir todclgi jų sujungi- 
mas su visa lenkų viešpatija 
pasidarė galimu. 

"Balandžio 22 d. šių metu 

Viešpatijos "Načalninkas" 
[Naczelnik Panstvva — su- 

prask, gen. Pilsudzki] išlei- 
do šioj linksmoj valandoj at- 

sišaukimą prie buvusios [tė- 
myk, "buvusios"] Didžios 
Lietuvos Kunigaikštystės gv 
ventojii. Šitas atsišaukimas, 
pažymėtas meile prie nelai- 
mingos, ilgoj nelaisvėj pa- 
vergtos žemės, apskelbia tei- 
sę savito buvusios Didžios 
Lietuvos Kunigaikštystės gv 
ventojų išrišimo jų reikalu; 
viduriniu, tautinių ir tikybi- 
nių, taipgi teisę patiems iš 
sireikšti kaslink jų likimo 
per jų pačių atstovybės ku- 
lią, jų pačių išrinktą. 

"Kadangi Augštasai Sei- 
mas, savo rezoliucijoj iš 4 d. 
balandžio, patvirtino -vain 
(?) pastovaus suvienijimo 
su cLnkiška Rzeczepospnlita 
šiaur-rytinių lenkiškų (;') 
žemių su jų sostapile Vilniu- 
mi, tai Vyriausio Vado [Pil- 
sudzkio] atsišaukimas prie 
buvusios Didžios Lietuvos 
Kun. gyventojų tos (Seimo) 
valios atmainyti negali. 

"Augštasai Seimas teik- 
sis užgirti: 

1. Seimas, sveikindamas 
su džiaugsmu faktą palmo- 
savimo šiaur-rytinių lenkiu- 
kų žemių su j u sostapile Vil- 
nium* ir neperdėdamas gali- 
mybes susiformavimo atei- 
tyje teisetai-viešpatijinhi 
santikių visų buvusios D. 

1 .ietuvos Kunigaikštystės 
žemių su Lenkija, pasire- 
miant ant liuosnorios ir 
ankštos Nnijos, išreiškia įsi- 
tiiknimą, kad dabartiniu lai- 
ku sutvarkymas vidurinių 
reikalu minėtu žemiu ęali i* c c O 

buti padarytas tiktai per 
bendra Lenkiškos Rzfcczt* 
pospolitos Teisiadarį Seimą, 
dalyvaujant išrinktiems iš- 
uuosuotų žemiu atstovams; 

2. Seimas kviečia [Lenki- 
jos] Valdžią, idant ji, sulyg 
išreikštos 4 d. balandžio Sei- 
mo valios, padarytu visus 
žingsnius linkui suvienijimo 
viršminGtu žemių su lenku 
viešpatija." 

II 
Skubus įnešimas atstovo Ra- 

taj ir narių Kliubo "Wyzwole- 
nie" reikale dalykų stovio, ki- 
lusio iš lenkų karitunenes pir- 
mvnžangos Lietuvoje: 

"Seimas išreiškia pagarba 

ir karšta padėkai didvyriš- 
koms kariumenems ir Vy- 
riausiam Vadui iš priežas- 
ties paliuosaviino Vilniaus iš 
po bolševikiško jungo, o iš- 
liuosuotiems gyventojams 

siunčia broliška pasveikinimą. 
"Akyvazdoj tolimesnio' 

ėjimo musų kariumenės į 
šiaur-ryeius, Seimas dar sy- 
kį iškilmingai užreiškia, kad 
Lenkijai yra svetima bile 
mintis prijungimo prie Len- 
kijos per prievarta buvusios 
I). Lietuvos Kunigaikštystes 
žemių priešingai norams 

| žmonių. Musų kariumenė 
neša laisve, liuosybę ir teisę 

j nesuvaržyto išsireiškimo 
į apie savo likimą. 

"Podraug Seimas išreiš- 
kia gilu įsitikinimą, kad liue- 
sas nutarimas buvusios Di- 
džios Lietuvos Kunigaikš- 
tystės gyventoju atnaujina 
ir ant amžių padarys pasto- 
viu brolišką bendrą sugyve- 
namą su Lenkiją." 

III 
1 

Skubus Įnešimas atstove 
'' Z wįą z k 11 Ltido wo-N arodo- 
\vego'' (LiaUdies-T antiškojo 
Susivienijimo), Lenkti Liau- 
dies Sąjungos ir kilų, reikalt 
suvienijimo su Lenkijos vieš- 
patija paihiosuotos nuo sveti- 
mos priespaudos šiaur-rytinės 
Lenkijos dalies su Vilniaus 
sostine: 

"Akyvaizdoje paliuosavi 
1110 per pergalingą lenku 

ginklą šiaur-rytinės lenkis 
kos dalies su Vilniaus sostine 
iš svetimos priespaudos, že 
miaus pasirašusieji įneša: 

"Augštasai Seimas teik- 
sis užgirti: 

1. Seimas išreiškia save 

džiaugsmą iš priežasties per- 
galingo išliuosavimo iš-pv. 
bolševikiško jungo šiaur-ry 
tinės Lenkijos dalies su Vil- 
niaus sostine ir išreiškia save 

užsiganėdinimą ir padėką 
pergalingai lenkų armijai ir 
jos vadams. 

2. Sein.as šaukia, idant 
valdžia, sulyg Seimu nutari- 
mo iš 25-to posėdžio, pada- 
rytu reikalingus žingsnius, 
idant tos žemės kadaisiai 
Liublino Unija 1569 m. ant- 
žinai sujungtos, o 3-čioj j 
gegužio 1791 m. Konstituci- 
ja subendrintos į vieną val- 
stybinį organizmą su "Ko- 
rona" [su Lenkija], galuti- 
nai dabar nuo svetimos galės 
paliuosuotos, butų išnaujo 
sujungtos į vieną viešpati- 
jinę čielybę su Lenkijos 
"Rzeczepospolita," sulyg jau 
daug sykių išreikšto gyven- 
tojų noro (?)." 
Atstovų butas pripažįsta 

skubumą įnešimu "Z\viazko C c C 0 4* 

LudoNvo-NarodoNvcgo" it" Len- 
kiškos Liaudies Sąjungos, taip- 
iri "Piastowcu" įnešimo. Inešt- O c t 

mas atstovo Ratai nupuolė, 
neparemtas net socialistų. Kai- 
rėjėj [atstovų pusėj] girdėtis 
šaukimai: "Tai sena intriga 

prieš Viešpatijos Načalnika 
[gen. Pilsudzkį]; pamykit ši 
ta balsavimą ; palaukite, kana- 
pinių virvių Lenkijoj netrūks- 
ta." Atstovas Daszynski šau- 
kia: "Tai turi buti Liaudie? 
Seimas, po š;imts velnių. Nan 
ją seimą reikia rinkti, šalin sih 

Liaudies Seimo komedijomis. 
Tai yra intriga prieš Pilsuds- 
kį!" Dešinėj girdėtis balsas: 

"Ar pasigerėter" 
Maršalka šaukia atstovus 

prie tvarkos; lrike trukšmo 
mėgina paeiliui prašalinti. 

Daszynski šankia.: 'Kaip ilg^i 
tęsis si poznanska komedija?" 

Baisiausiam triukšme ir pul- 
pitų trenksme maršalka trikar- 
tinin buožes sudavimu uždaro 
posėdį. 

SKAITYMAS, 
Daugelis nemoką rašyti, ku- 

rie moka, tie labai mažai rašo, 
bet užtai visi skaito. Skaito 
knygas, skaito laikraščius die- 
na iš dienos, per skaityma žmo- 
nės šviečiasi, per jį dasižino, 
kas dedasi visame pasaulyje. 
Šiek tiek kulturingesnis ar ci- 
vilizuotas šių laikų žmogus be 
skaitymo negali apseiti. Męs 
čia trupučiuką pakalbėsime 
apie skaitymą knygų ir laikraš- 
čių. 

Mokėti skaityti nėra jau taip 
lengva, bent nelengviau, kaip 
mokėti rašyti. Vienas garsus 
Danijos rašytojas Brandesai 
yra parašęs ir išleidęs brošiūrą 
apie skaitymą, kurioje jis tą 
klausimą išskiria į tris dalis, 
kurių kiekviena atsako į šiuos 
tris pamatinius klausimus. 

1) Delko skaityti? 
2) Ką skaityti?1 
3) Kaip skaityti? 
Atsakymas j pirmąjį klausi- 

ma, jis sako, kad į kiekviena 
•knyga, į kiekvieną straipsnį 
įeikia žiūrėti tiktai kaipo į te- 

oriją. Iš knygos praktiškai nie- 
ko negalima išmokti. Sakysime 
— yra daugiausiai prirašyta 
visoikų knygų apie įvairiausius 
ligas, bet iki šiol dar joki 3 žmo- 
gus jokiame krašte, skaityda- 
mas knygas medicinos klausi- 
muose, dar niekad gydytoju 
netapo. Praktiškai galima iš- 
mokti ko nors tiktai gyvenimv, 
bet ne iš knygos. 

Toliau. Jei žmogus nei kiek 
praktikos, praktiškų žinių ne- 

turi, tai tokkiam žmogui nebus 
suprantama jokia knyga. Kad 
taip yra liudija tas faktas, ka;l 
jaunimas, kuris turi gana mik- 
lų protą, tankiausiai nesupran- 
ta daug ko. Tas pasidaro tiktai 
dėlto, kad jaunimas mažai gy- 
venęs, neturi gyvenimo prakti- 
kos, užtai jam daug kas ir ne- 

nuprantama. 
Vėl yra žmonių, kurie taip 

skubiai, beatydairiai skaito kny 
gas, kad net jau ir priežodis 
susidėjo — "ryja knygas." To- 
kis skaitymas labai mažai nau- 

dos atneša. Vienu žodžiu, kad 
knygos skaitymas duotų gera 
naudą, reikia, kad ji žmoguje 
jau rastų prirengta dirvą. 

Svarbiausis pašimokinimas 
— tai pasimokinimas nuo žmo- 
.nių. Bet knyga turi ge- 
rasias puses. Knyga ne- 

išmėtinėja ir nelenda į akis, 
kuomet jos neklausi. Knyga 
vėl Sukelia tokias mintis, kokių 
nesukels aplinkiniai žmonės. 
Ant galo knygos niekados nėra 
tokiomis tuščiomis, kaip dau- 
gelis žmonių yra tuščiais. 

Skaityti reikia dėlto* kad 
reikia dapildyti savo praktiš- 
kas žinias ir patirimus, kitų 
praktiškomis žiniomis ir pa- 

'tiriinais. 
Ką reikia skaityti? T tai at- 

sakyti yra gana sunku. Pir- 
miausiai kalbėsime apie laik- 
raščius. Dabar yra tiek daug 
visokių laikraščiu, kad jų visų 
jokiu budu negalinta perskai- 
tyti. 

uranuesas laikraščiu skaitv fc- J 

tojams pataria, kad jie m a? 

daug skaitytų vis tą patį laik 
rasti, o ne kasdien vis kitą. 
Kasdien vis kito laikraščio 
skaitymas, tai vis vien kaip 
kasdien gyvenimas vis naujoje 
stujboje, kur nežinai kur kas 
yra, ir nežinai kaip kas padėta. 
Žinoma, męs čionai nekalbame 
apie tą spaudą, kuri tarnauja 
gatvei, kuri taikosi prie žmo- 

nių skonių. Toki laikraščiai 
niekad niekam gero neatnešė, 
apart to, kad sukėlė žmonių 
žemesniuosius jausmus. 

Laikraščius, sulyg Unindc- 
so, galima skaityti nc taip 
atvdžiai, kaip knygas. Laik- 
raščius galima skaityti darbo i 
pertraukose, ant tramvajų ir 

v isur kitur. Laikraščiai paduo- 
da šios dienos bėgančias ži- 
nias, riša bėgančius klausimui"} 
jų giesmės gaida kasdien kei- 
čiasi, kaip keičiasi patsai gyve- 
nimas. 

Minia, sulyg Brandeso, ne- 

moka skaityti. Minia latras- 
čio ir knygos nesupranta, mi- 
nia apie knygą ar laikraštį ne- 

gali turėti nuomonės. T" i tik 
paskiri žmonės tokia nuo ūme 

gali turėti, bet ne minia. Minia 
visuomet prieštarauja pati sau. 

Tiek apie laikraščių skaitymą. 
Kokias knygas skaityti, be- 

veik negalima pasakyti. Vie- 
niems vienos knygos yra ge- 
riau skaityti, kitiems kitos. 
Geriausiai skaityti tos knygos 
kurios labiau patinka. Reikia 
skaityti tas knygas, kurios dau- 
giausiai suteikia žinių arba 
gražaus smagumo. 

Daugelis žmonių mėgsta 
skaityti apie ką nors trumpas 
apžvalgas, žinių sutrauką. Tai 
vienas iš blogiausių daiktų. 
Šimtą kartų geriau apie ma- 
žiau daigtų žinoti, bet žinoti 
gerai nuodugniai. Todėl tokiif 
knygų, kurios ant kelesdešim- 
ties lapų išguldo visą istorijų 
prasidedant svieto sutvėrimu 
ir baigiant šiamis dienomis, 
reikia vengti. Nei vienas žmo- 
gus pasaulyje visko nedažino- 
jo ir nedažinos, ir tokio visko 
žinojimo reikia šalintis. 

Ir taip: jei skaityti, tai skai- 
tyti dešimtį knygų apie viena 
kurį nors klausimą, gerai jį i? 

studijoti, negu šimtą knvgif 
apie šimtą klausimų ir nieko 
gerai pamatiniai nežinoti. 

Nelengva atsakyti ir į tre- 

čią klausima, kaip skaityti. 
Per knygą ar straipsnį męs 

įsigiliname į sielą to, kuris tą 
knygą parašė. Tokiu bud;i 
skaitant, visuomet skaitytojas 
įsigilina į sielą autoriaus. Ir 
reikia iš tos sielos pasisemti 
viską, kas tenai yra geresnio. 

Knygas negalima skirstyti 
sulyg rubežių, jos visos gerbs, 
bile tik gerai parašytos. Lygiai 
gera knyga apie astronomiją, 
kai]) kad geras dailiai parašy- 
tas romanas. Niekados nerei- 
kia skaityti knygas paviršuti- 
niai, bet visuomet reikia įsigi- 
linti. Tik atvdžiai skaitant ga- 
lima ką nors dasižinoti, ką nors 

įgyti. Verčiau daug mažiau 
perskaityti, bet perskaityti ge- 
rai, negu daug perskaityti, o 

paviršutiniai, arba kaip pap- 
rastai sakoma, akimis perbėgti. 
Labai daug yra žmonių, kurie 
daug knygų perleidžia per savo 

rankas, bet iš to maaži naudos. 
Senovėje buvo labai mažai kny 
gų, knygos buvo rašytos, bran- 
gios, bet žmones jas skaitydavo 
su didžiausia atvda ir jie buvo 
taip pat (?) mokyti, kaip kad 
dabar. Prisiminkime tiktai ro- 

miečius.. 
Kad skaityti ir iš skaitymo 

turėti didelę naudą, pirmiausiai 
reikia skaityti knygas, kur'os 
plačiai aprašo ir išriša klausi- 
mus, reikia vengti sensacijiniu 
knygų ir laikraščių, paskui re;- 
kia skaityti atidžiai. Tik šitaip 
darant, žmogus gali save apsi- 
šviesti. 

P. N. 

RESTAURACIJOJE. 
— Ar ungurio marinavote) 

1 turit0 ? 
— Yra, kiek tik norite. 
— Duok puse masto, o jei 

patiks, tai paskui daugiau duo- 
si. 

BAISUS KERŠTAS. 
— Tai tu sumanei apsivesti 

su ta mergina, kuri neturi 
kraičio? 

— Tai iš keršto mano sko- 
lininkams; jie man neduoda 
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DETROIT, MICH. 

Detroite darbai eina gerai. 
Kas nori dirbti, darbą gali 
gauti kasdieną. Paprastiems 
darbininkams mokama nuo 45 
centu iki 80 centu į valanda. 
O kurie dirba nuodaliai, tai pa- 
daro iki $60.00 į 2 savaitęs. 
Vargas tiktai yra tame, kad 
čia mažai stubų tesiranda ir 
jų nuomos gana augštos: iu 

5 paprastus kambarius moka- 
ma po $25.00 į mėnesį. 

Čia randasi beveik vien tik 
automobiliu dirbtuves. Darbi- 
ninkai, streikavusieji (Kur? 
Red.) 5 dienas, streiką laimė- 
jo. Bet kas iš to laimėjimo, kad 
gatvekarių važinėj imasis kai- 
nos pakįlo nuo 3 iki 5 centu. 

V. R. 

WATERBURY, CONN. 
Streikas. 

Birželio 18 d. prasidėjo 
streikas (Kokioje dirbtuvėje? 
Red.). Darbininkai apleido, 
darbą 10 vai. Per pietus strei 
kieriai nuėjo prie dirbtuves pi J 
žiūrėti ar nedirba skebai. Keli 
airiai ir aires matėsi prie dar- 
bo. Prie dirbtuves vartų sto- 

vėjo didelė minia vyrų, mote- 

riškių ir merginų. 
Atėjo trįs policistai ir polici- 

jos viršininkas, jie pradėjo mi- 

nią skirstyti. Vyrai be pasiprie- 
šinimo sk'rstėsi, o moteriškės 
nei iš vietos nesikrutino. Tuo- 
met policijos viršininkas priėjo 
prie. moteriškių būrio ir vieną 
merginą pastūmė, prisakyda- 
mas eiti jai namon. Tada ta 

mergina drožė du kart virši- 
ninkui j ausį. Tuojaus minia 
apsupo viršininką. O merginos 
pavadino policistus tinkamais 
jiems vardais! 

Gabrys Vcverskis. 

AM SONIA, CONN. 
Streikas. 

Birželio 9 d. čia prasidėjo 
streikas. Pirmiausiai sustrei- 
kavo Brass Co. darbininkai. 

Tuom pač'u laiku Manufacture 
Co. darbdaviai paskelbė dar- 

v i bininkams lokautą uždarydami 
dirbutę ir paliuosuodami dar- 
bininkus iš darbo. Mat ta kom- 
panija numanė, kad darbinin- 
kai clelei blogų darbo sąlyga 
vistiek išeis \ streiką, todėl ji 
uždarė dirbtuvę, manydama, 
kad darbininkai pabugs ir pra- 
šysis Į darbą. Bet to neatsitiko, 
nes barbininkai suprato kom- 
panijos gudrybę. Todėl jie pa- 
darė kompanijai tuos pačius 
reikalavimus, kuriuos išstatė 
Brass Co. darbininkai. 

Po to už 4 dienų sustreikavo 
ir kitų dirbtuvių darbininkai. 
Būtent: Farrel Faundry, C), 
and S. Co., S. D. and C. Co. 
ir Novelty Co. 

Skaičius streikuojančių yra 
apie 8000. 

Svarbiausi reikalavimai yra 
šie: pakėlimas mokesties 25c. 
į valandą, 8 vai. darbo diena ir 

daug kitokių reikalavimų. 
Reikia pažymėti, kad Brass 

Co. darbininkai yra gerai prie 
streiko prisirengę. Yra išrinki 
streiko komitetai iš įvairių tau 

tų darbininkų, komitetų tarpe 
randasi ir lietuvių. Komitetai 
laiko konferenciją ir veda de- 

rybas su kompanija. Kompa- 
nija nori, kad darbininkai grįž- 
tų prie darbo neužbaigę dery- 
bų, bet darbininkai ant to ne- 

sutinka, nes jie žino, kad pra- 
dėjus dirbti, kompanija galėtų 
atsisakyti pildyti darbininkų 
reikalavimus. Darbininkai ža- 
da laikytis tol, kol laimes. 

Kas link kitų kompan i jurtai 
streikas nelabai gerai išrodo 
nes tarp darbininkų nėra siu 

tarimo. Darbdaviai tai maty- 
dami, nežada pildyti darbinin 

ku reikalavimu. O nckurios i- w 

dirbtuves birežlio 16 d. atsida- 
rė ir darbininkai yra kviečiam, 
dirbti. Atsiranda tokiu ncišma 
nclitj, knric eina ir dirl>a. liet 

visgi tu skcbų nedaugiausiai 
yra todėl tikimasi, kad strei- 
kas bus laimėtas. 

Streikas prasidėjo ramiu 

bud it ir išpradžios valdžia ma- 

žai ka tekenkė streikieriams, 
bet kuomet streikieriai mėgino 
išvesti į streiką ir kitų dirbtu- 
vių darbininkų, taai tapo par- 
kviesta iš Waterbury daug po- 
licistų, kurių dabar visur pilna 
ir kurie žiauriai elgiasi su strei 
kieriais. Sakoma, kad vienai 
polieistas esąs nugalabintas. 
Taipgi vienas lietuvys yra la- 
bai numuštas; kalbama, kad jis 
streiklaužiavęs. 

Birželio 11 d. tapo suareš- 
tuotas tūlas rusas, — sakoma, 
kad visai nekaltai. Žmones tuo- 
mi areštu labai pasipiktino ii* 

tarėsi areštuotąjį paliuosuoti. 
Susirinko didelė minia žmonių 
prie policijos stoties; pribuvo 
ir daug policistų. Žmonių lipas 
buvo pakilęs ir išrodė, kad kas 
nors nepaprasto turi atsitikti, 
bet tuo tarpu areštuotasis buvo 
pc!:uosuotas po kaucija ir mi- 
nia ramia: Išsiskirstė. 

Birželio 1 Cx\. tapo suareš- 
tuota 10 žmonių, tarp jų yra 
ir vienas lietu vys Antanas Dič- 
kus, kareivis, ką tik sugrįžęs 
iš Francuzijos. Jį suareštavo 
lretuvys poficistas visai nekal- 
tai Vėliaus Dičkus buvo. pa- 
Iiuosu '1..as. Gi aštuoni suareš- 
tuotųjų užsimokėjo po $100. 
00 bausmes. 

Taipgi, streikieriai yra per- 
sekiojami, bet visgi tikimasi 
streiką laimėti. 

Vietinis. 

Surinkta Milijonas 
Parašų. 

Kai "kurios kolionijos neri- 
mauja ir laukia pranešimo apie 
parašų rinkimo pasekmes. 
Pranešimas užsitęsė, nes tai 

buvo milžiniškas darbas tuos 
parašus tinkamai sutvarkyti 
palei valstijas ir palei kolioni- 
jas ir juos suskaityti. Pagaliaus 
dar ir tas sutrugde, kad nevi- 

sos kolionijos pasiskubino su- 
rinktus parašus tuojaus mums 

prisiųsti, dar vakar gavome 
keletą tūkstančio iš Nek York. 

Abelnai paėmus, parašu rin-| 
kimas nusisekė. Nesitikėta, i 
kad į tokį trumpą laiką bus ga- 
lima milijonas surinkti, ypač j 
kad labai mažai tam reikalui 
duota publikacijos, bene tik 
vieną kartą musu spaudoje bu- 
vo apie tai paminėta. Tas p* 
rodo, kad musų kolionijos 11 

pavieniai veikėjai išgirdę apie 
parašų rinkimą suprato to c'ar- 
bo svarbą ir visomis jiegomis 
pasileido dirbti. Tam prakil- 
niam darbui atsirado ir prie- 
šininkų. Pora k^lionijų sųgrą-|. 
žino peticijas pridedamos laiš- 
ką, kuriame atsisako rinkti pa- 

| rašus, bet to priežastis nenu- 

rodo; reikia manyti, kad tai 
buvo koksai nesusipratimas. 
I\uqnt visose kolionijose bol- 
ševikai kelė trukšmą ir trugdė 
parašus rinkti, Binghamton, 
X. Y. socialistai-bolševikai pa- 
skleidė tam tikrus plakatus 
klaidingai nurodinėdami para- 
Š įtrinkimo tikslą ir atkalbinė- 
dami žmones nuo rašymosi. 
Daugelis kolionijų prisiuntė 
sąrašus visų tų, kurie atsisakė 
po peticiją rašytis 11* kurie 
trugdė parašų rinkimą. 

Neatsižvelgiant į mažumą 
trugdvtojų, galima pasakyti 
parašų rinkimas labai nusise- 
kė. Jau yra suskaityta api ni- 

J. EVALDAS ^ 
Amerikos Lietuvių Seimo Pirmasai Sekretorius. 

lijonas, o kuomet bus užbaigta 
tvarkyti, esame tikri bus pil- 
nas milijonas. Svetimtaučių 
labai daug pasirašė. Daugiau- 
sia amerikonai, žydai, paskum 
rusai ir pagaliaus biški lenkų. 
Randasi daug žymių žmonių, 
kaip tai senatoriai, Kongres- 
rnonai, majorai, keletas vysku- 
pų, įvairių universitetų ir kole- 

gijų profesoriai, daugumas pa- 
žymi savo ofisą arba laipsnį. 
Kai kurių kolionijų sąrašuose 
matos pirma miesto majoro 
parašas, pasiimi seka policijos 
viršininkas, detektyvų virsi-, 
ninkas ir paeiliui įvairi .vakli- 
nikai. Keletas anglekasių or- 

ganizacijos susirašė ant .siek- 
sninio popierio, kiekvienas na- 

rys pažymėdamas iš kiek ypatų 
jo šeimyna susideda. Kartu su 

peticjomis gauta* nemažai laiš- 
ku nuo amerikiečiu išreišken- o c 

čiii prielankumą Lietuvos ne- 

priklausomybei. 
Manome butų parilga ''lita- 

nija" įvardijant visas kolioni- 
jas," kuri kiek surinko, todėl pa 
sikakinsime paminėję valsti- 
jas, kurios parašų rinkime da- 
lyvavo, ir taipgi paminėsime 
kelias didesnes ir žymesnes ko- 

lionijas, kad duoti supratimį 
kokioje proporcijoje pasidar- 
buota. 

Sekančiose valstijose para- 
šai buvo renkami: 

Pennsylvania, Illinois, Mas- 
sachusetts, Connecticut, Ne\v 
York, Michigan, Wisconsin,] 
Indiana, Ohio, New Hamp- 
shire, Nevv ejrsey, Virginia, 
Idaho, Oregon, Montana, \Va- 
sington, California, District 
of Colunibia, North Carolina, 
West Virginia, Delaware, 
South Carolina, Kansas, Ma- 
ry land, Vermont, Missouri, 
Nebraska, Oklahoma, Colora- 
lo, Rhode Island, Maine, lo- 
va, Minnesota ir Canada. 

Sekančioje proporcijoje pa-l 
*ašai surinkta1 

Chicago, 43,526; Bosto, 54, 
>55; Pittsburgh, 8,134; Phila- 
[lelphia, 15,526; Hartford, 7, 
442; New Haven, 17,781; 
Brooklyn, 40,354; -Cleveland, 
39,806; Nevvark, 19,583, p*, 
našiai ir kitos. 

Peticijos sutvarkyta knyga 
formoje, tam tikrose viršeliuo- 
se. Tokių knygų sudaryta 13*. 
Šie parašai turi didelę reikš- 
mę ir daug prisidės prie užtik- 
rinimo Lietuvai nepriklauso- 
mybės. Po viskam, tos petici 
jos su parašais bus nusiusto: 
i Vilnių, Lietuvos muzejun 

Egrjk. K o m it. Informacijai 
i Biuras. 

Amerikos Lietuviu Cent- 
c 

ratinio KomititG Reikalas. 
Iš priežasties ilgo, LIETU- 

VIŲ DIENOS pinigų, nesu- 

naudojimo, kilo daugelis ne- 

geistinu ir trugdinamų tolesnį 
šelpimo darbą nesusipratimų. 
Už minėtus pinigus, maistas,, 
drabužiai ir reikalingiausi vai- 
stai jau išdalinta tarpe musų 
viengenčių Lietuvoje. 

"LIETUVIŲ DIENOS PI- 
NIGAI JAU S U ŠELFE LIE- 

TUVĄ" tokiu antgalviu t lipu- 
sis beveik visuos^ laikraščiuo- 
se, Centaralio Komiteto Pirmi- 
ninko p. Lopatto raportas, 112 

išpasakytai visus nudžiugina 
ir sukėlė tarpe žmonių entuzi- 
azmą. 

c 

Pulkininkas "Olcls" savo 

kablegramoje Į Amerikos Rau- 
dona ji Kryžių Washingtone, 
sako: 

"Padėjimas Lietuvoje yra 
toks, kad neprotinga butų su- 

stabdyti sutartis kas link .šelpi 
mo." Toliau dar priduria: 
''Mūsų atstovai, asmeniškai 
ištyrinėjo padėjimą Lietuvoje, 
praneša, kad aštrus ir platus 
reikalavimas pašalpos, ypatin- 
gai vis kių ligoninių ir medi- 

kalių reikmenų, taip pat ir vi- 
sokios rūšies drabužių." 

Iš viršuje paminėto, gana 
aišku, kad šelpimo darbą reikia 
tęsti toliau. Nekuriu kolionijų 
lietuviai jau specialiai pradeda 
organizuotis, kad ko daugiau- 
sia sušelpus Lietuvos žmones. 
Štai ką mums rašo iš Belo i t, 
IVis. "Mūsų miesto lietuviai 
pastaroju laiku subruzdo dar- 
buotis del išgavimo Lietumi 
Ncprigitlmybčs ir del Sušelpi- 
mo lietuvių nukentėjusiu nuo 

karės Lietuvoje. Dėlei to daly-' 
ko, renkamos aukos ir birželio 
1 d. susitvėrė Tėvynainių kuu-| 
pa, prie kurios prisirašė suvirs; 
50 narių, kurie pasižadėjo mo-; 
keti mėnesines duokles, daugu-J 
mas jų po $l.oo kas mėnuo.j 

Čia randasi dvi lietuviškos' 
draugystės: Lietuvių ApŠvic- 
tos Kliubas ir Šv. Antano Dr&u 
gystė. Abidvi nutarė iš savo 

kasos paaukauti po $150.0a. 
Nauja Tėvynainių Draugystė 
nutarė parengti pikniką, o už- 

darbį nuo tojo pikniko pa- 
aukauti el TEjVYNĖS LIE- 
TUVOS. Kuomet atliksim pik- 
niką ir kada užbaigsim auka- 
vimo darą, tuomet visus pini- 
gus manome pasiųsti į AME- 
RIKOS LIETUVIŲ CENT- 
RAL! KOMITETĄ, 320 
Fifth Ave., Ne\v York, N. Y. 

Minėtojo miesto, geros va- 

lios ir stipro noru Tėvynainių 
pasišventimas, gal paskatins ir 
kitus prie didesnio darbo. 

I'isų Kaliom jų Gerbiamieji. 
Lietuviai! Dabar kuomet lai- 
kas, kuomet šelpimo keliai jau 
praskinti, kuomet Amerikos 
Raudonasis Kryžius remia ir 
•žada pagelbą, neatsisakykite ir 
jųs su savomis auokmis prisi- 
dėti. Organizuokitės į Centrą- 
lio Komiteto Skyrius, Rengki- 
te piknikus, balius ir vien tik 

NUKENTĖJUSIŲ LIETU- 
VIŲ NAUDAI. Visos draugi- 
jos, įvairiausios kuopos, kliu- 
bai, l'isos be skirtumo, arty- 
miausiuose savo susirinkimuo- 
se, apsvarstykite badauajnčių 
niusų broliu, seselių ir senelių 
varginga padėjimą, skurdą, ir 
paaukaukite iŠ savo iždo po 
vieną, kitą šimtinukę nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms. Ši 
šelpimo valanda yra svarbiau- 
sioji musų gyvenime. Jeigu da 
bar nepoduosime jiems savo 

pagalbos ranką, tai vėliau mu- 

sų širdies aniems nebereikės. 
Klausdami paaiškinimų, pa- 

tariu ir siųsdami savo gausias 
aukas į Amerikos lietuvių 
Centralį Komitetą visuomet 
adresuokite sekančiai: 

THE ILTHUNIAN CENT- 
RAL \VAR REL1EF COM- 
MITEE, 320 Fifth Ave., New 
Vork, N. Y. 

Pild. Sekretorius 

A. Steponaitis. 

ADATOS IR PLUNKSNOS 

Adata ir plmksna maži dai- 
ktai, bet be ių niekas negali 
apseiti. Adata reikalingiausis 
žmogaus gyvenimo įrankis. 

Yra suskaityta, kad visos 
dirbtuvės visame pasaulyje 
pagamina—padirba 150 milijo 
nu adatų kasdien. Reiškia, kad 
kiekvieną mielą dienelę 150 
milijonų adatų arab buva pa- 
mestos, arba buva nulažtos. 

Tą patį galima pasakyti ir 
apie rašomas pluksnas. RaŠo- 
įiių plunksnų birbtuvės kasdien 
pagamina po 40 milijonų. 

Atitarnavusi savo laiką ada- 
ta atsiduria ant grintų, arba 
ant mėšlyno, arba paprastai 
buva laukan išmesta, liet vis- 
gi adata galų gale pakliūva 
arba į žemę arba į vandenį. 
Adata surudija, ir subyra. 
Taigi adata pavirsta į žemę, 
iš kurios ji likosi ir padaryta. 
Tas pats buva ir su plunksna. 

Milijonai I 

IŠRADIMUS 
Mušu Knygelė 

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

Knygelė musų GO puslapių, ir 
apie 40 paveikslų ir iliustracijų 
visokių išradėjų. Paveikslai ir 
aprašai miestų New York'o ir 
"YVashington'o siunčiame k'ek- 
vienam 

DYKAI 
Jeigu Jums butų singeidu turėti 
tas žiniams, tai rašykite reika- 
laudami musų knygutės. Kaipo 
Experta{ patentų egzaminuojam 
išradimus DYKAI. 

American European 
Patent Cffices, Inc. 

718 MATHER BLDG. (La) 
VVASHINGTON. D. C. 

Skaitykite ir Platinkite 
1 Dienraštį "LIETUVA." 

I ^ 1 Ii ii RTY BON O S 
Mes nerlrnmA f.Jhortir n<.•*>-*,. — 

CASH Męs pprkame Liberty Bonds u 
piln§ "Cas'i" vertę. A'.neškite 
arba atsisekite. 
Atdara kasdien nuo 9—T 
Utarninkais Ketvergais <r 
Subatomis 9—9. 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milw&uke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių:' 

DEL VYRŲ |R MOTERŲ 

i 
IPągyvenimo olisas 

859 N. Robey St. 

DR. S, SHANKS « 

Gydytojas ir Chirergaa 
Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St. ^'^^j^^moterŲ ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^2j^[rur9'žka8 ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Mfulison St., kąmp. I-Ialstet^^^ 
Valaacjos: 11—6 popiet; Nedaliomis 11—1 pppiet. CUicago 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

" ^ Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir Vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bot neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservątyvlžkų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšėiau. Vaikų siutai uuo $5.00 ir augšėiau 
Pilkite na u overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų uuo $8.50 ir augšėiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t..p. nuo $10.00 ir augšėiau. 
Krautuvė atdara kas vakarę, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

s. GOkDON 
Instelgta 1902 1415 SO. HALSTEO STRI'.CT 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 

Vienam balsui prie piano 
1) Sunku man gyventi (vidut. balsui j 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. bateui.) .. ,60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. oal.) .. 50 
4) Era, mano brangi (Bass) .50 
5) a Pamylėjau vakar "i 

^ j b Vai varge, varge r Kaina75c. | 
c Vai putė, putė J 

6) Kur bakūžė samanota .50 | 
I 

Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan St. Cliicago, III. J 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušvieč'a lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurę j imui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broaaway, So. Boston, Mas*. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠT,S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiain'e dykai. 

Turime dideli knygų sankrovų ir katalogų &iunčiam« ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia įdomiausia mus u laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordoritl# »r- bu ~egistruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7^07 Superior Street Cleveland, Ohio 

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

i 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI I 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ susivienijimo irnPATlT I A LIETUVIŲ ĮSI ORU A AMERIKOJE 

1 548 pusiapiai > TAI yra netik istorija didžiausios pažan- | gios musų fraternalės organizacijos, bet ! tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
| r1'ja, nes joje pakliudoma ir plačiai ap- j rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 

vijoje. 
# Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 

! greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių į istorija. 

! Brutuose apdaruose — $2.00 
Kaina • $1.50 

Į Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tdvynes" ad- 
ministraciją šio adresu: 

i L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
| 307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. I 
I 
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NAUJA UŽEIGA. 

Pranešu gerbiamai | 
publikai, kad a s sa\o I 
aptiekoje įvedžiau "Ice I 
Cream Parlor," clabar g 
čia rasite užeigą ir įvai- | 
riaušių šaltų gėrimų, I 
skanios šaldytos smeto- i 
nos ir saldainių. 

Kviečiu visus užeiti. 

Justinas Kūlis, 
3261 So. Halsted St. 

Chicago f 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St 

Pr». .3» <l« 7 r*lan<Vi oi nkana. 

SnVj'.oii Ir aedėiiood 2 vaL 00 

Žemai' 15c 
Viršui 10c 

čia prirokaojama ir karės mokestj 

Dr. Virginia Narbutl 
Physician & Suręson 

3001 West 22nd Street 
2111 Marshail Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 Iki 4 90 plftt 
7 iki U vakare 

Tai. Lavvndaio «6C 
Gyvenirrsoi 

Tet RtcJcvveH 

1<«hso%^kh»5hkhjhū i 

l Dr. G. M. Glaser 
t Praktikuoja Jaa 27 metai 

3149 3. Morgan St., karti 32 «t 

Speclailstaj Moteriškų, Vyriškų, 
ir Cbroaiškų Ligų. 

Valandot: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. K—H vcvk,. Nedftl. 9—2. 5 

TELEFONAS YARD9 687. 

Dr. M. ttm\m 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomm ptT 16 me- 

tų kaipo patvrę# gydytojas. ckirurgos 
Jr akuierR 

Gydo aitrias Ir r.hroniiikas liftas, vy- 
-3. motens ir »aikų, paiMl naujausias 
Metodai. X-Kay u kitokius tkktros 
irietsiitu. 

Ofisai Ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, nrtoli Fiik Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pletu. If 
6—8 vnknrois. Telephorve Cunal JUO 

GYVENIMAS: J4!" S«. HaNted St. 
VALANDOS: 8—9 *rV. tikmi. 

CHS jKHMHttHCKKK* m3<K^ačKKH><K}-ttH3 

CKJ<HHKHJCHWJCH^HCH>{>CHCHC^CKHKKKKI * 

DR. 5. NA1K&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagj* Oflaas: 

g 4712 SO. A3HLAND AV3 
Telefonas Drover 7042 

£ Cicero Ofisaa: 
5 4847 W 14-th STREET 

TeUfonaa Cicero 39 ^ 

Tel YAROS 15£2 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVI* GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrjdo vl?o«siaa llg«w moterlf. 
valkij ir vyrtj Spec*»liaknJ gy- 
do limpančias. užsinenej'.alas 

paslapHbgus vyru ligas 
2259 80. Haiateci St., CAtca^o, h 

PUNESIIUS 
Del M u jų Darbininkų Gerovit. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

A, Masalskis I 
LIETUVIS 8RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse k^ge- *> 
rlauslal, teisingiausiai lr daug g pigiau, kaip kiti, dėlto, kad g 
męs pati9 dirbame grabus lr g turime savo kafabonas ir au- S 
tomobiMua lr per tai nereikia 5 
Lietuviai® pas iydellus šauk- S 
ties: Tft,.pgi anmdciue autoino- g b.lius voselijoma, krfk.štyaūnaB 5 
lr kitiems reikalams di^ną ar g naktj. į 
3305Anbam Ave. Proyer 4139 | 

VIETINES ŽINIOS 
IŠ RENGĖJU SEIMO 

SUSIRINKIMO. 

Pėtnvčios vakare p. VVood- 
niano svetainėje atsibuvo sei- 
mo rengėju susirinkimas. Yra 

nutarta surengti "Li uosy besi 

Varpo' isleisutes apie 20 ;ir 

27 dieną liepos, didelėje sve- 

tainėje arba Parke, Trinkta 

komisija, kurios užduotimi 
yra pakviesti visas Chieagos 
draugijas bei kliubus ir kuopas 
į minėtą apvaikščiojimą. 

Finansų komisija tuom kart 

dar negalėjo suvestų visų at- 

skaitų, kas palikta sekančiam 
susirinkimui išduoti pilna at- 

skaitą. Seimo sekretorius p. 
Evaldas, pranešė, kad šeiniau 

visų prisiųstų aukų apiskaita 
bus veikiai prirengta ir bus pra 
dėta garsinti "Lietuvoje" pa- 

baigoj sekančios savaitės. 
Aplamai kiek teko patirti 

seimo išlaidų yra apie 4 tūks- 
tančiai doliarių, įplaukų apie 

i5 tūkstančiai doliarių. Sekan- 
tuose susirnkimuose bus aptar- 
ta sutverti Tautinė Taryba, 
kas ir linkėtina, kad gerbiamos 
draugijos su jų atstovais pa 
sidarbavusios tiek daug suren- 

gime seimo, neišsiskirtų taip 
sau, neužmezgę ryšio ir toly- 
mesniam darbui čia tiek daug 
mums chieagiečiams reikalin- 

gos aifi vietos ir del Tėvynes 
Lietuvos. 

M. J. Damijonaitis. 

PRUAUČIA. 

Am.L. Seimui atsibuvus ir 
susitvėrus Lietuvių Daktaru 
•ir slaUgintojų draugijai, žmo- 
nės labai pri jaučia tam darbui. 
Kiek teko girdėti Cicagoje, lie 
tuviai laukia, pradedant or- 

ganizuotis, kad suteikus pagal- 
ba Lietuvai. 

Y 

Chicagictis. 

BR1DGEPORT. 

Vakar, nedelk je birželio 22 
d. Šv. Jurgio parapijos bažny- 
čioje buvo apvaikščiojimas 
Šventės Dievo Kuno (devii ti- 
nės). Oras buvo labai gražus 

| tai ir žmonių buvo prisirinkę 
_>ana daug. Bažnytinės iškilmės 
buvo apvaikščiojamos ant 

Šventoriaus. Visą gražų įspū- 
dį gadino tiktai čia pat tarp 
žmonių besisukinėdamas "dė 
dė" su lazda (poiicijantas). 
Jau kuc kur, bet bažnytinėse 
ceremonijose tik policijos nerei 
ketų leisti. 

P ar a pi jonas. 

DAKTARU SUSIRINKI- 
MAS REIKALE L. RAUD. 

KRYŽIAUS. 
Pereitos pėtnyčios vakare 

3r. A; L. Graičuno ofise įvy- 
ko lietuviu daktarų susirinki 
mas delei apkalbėjimo orgam 
žavimo lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus pagalima teikti Lietu- 
vai Plačiai apkalbėjus bėgau 
čius reikalus, tartasi apie vei- 
1. mą. Pastebėta, kad daktarų 
ko;'i i si j a uoliai rūpinasi tuomi 
re kalu, kuri buvo Seimo iŠ- 

PradCk Naujus Metus su tobula aidi} r. 
(ęSjimu, tciip. kad nirl'- nepraleistumei per » 

sus motut, kas tnu ^all buti naudinga. Gerui pritaikinti "kiniai prašalins akių b 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba t«li- 
regoutt prašalmuna, pasitarkite su manim 
piiei einant kur kitur. E^zamina ja Di'KAl 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 18tes Gatvtu. 

3£ios lubos, viri Platt'o aptiekus. Tennkl»» 
I mano panti* 

Vnlandos: nuo Otos Vul. rvto iki R vai. vnk. 
fedėlioj: nuo 0 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

r —• 

rinkta. Jon i nei na 5 daktarai: 
I)r. Biežis, l)r. Sarpalius, Dr. 

Kūlis, iMontvidas ir Dr. 
Žilvitis. Padaryta keletas prak- 
li'kųjų atarimų. 

ČEVERYKU PARODA 
CHICAGOJE. 

Liepos mėnesio tarp 7 ir 11 

dienų Chieagoje bns surengta 
čeverykų paroda. Paroda atsi- 
bus Morison hotelyej (tame 
pačiame, kuriame buvo lietuviu 
seimas). Toje parodoje bus iš- 

statyti Įvairiausi čeverykai, mo 

teru, vyru ir vaikn visti Ameri- K.1 J 4* C- k. 

kos dirbtuvių ir firmų. 

TAUPYMO IR PASKO- 
LOS ŠTAMPU 
NEDĖLDIENIS. 

Vakarikščias nedeldienis yra 
Taupymo štampų (\Var Sa- 

rvuigs stamps) nedeldeniu. Va- 
kar veik visose įvairių tikybų 
ir tautų bažnyčiose per kimi 
gus buvo paraginti žmonės 
taupyti pinigus. Apart to ne- 

maža buvo išdalinta ir litera 
turos apie taupimą ir pirikma 
taupymo štampų, buvo dalina- 
mi tam tikri guzikueiai. 

I 

RADO NEGYVĄ VAIKĄ, 
Subatoje rastas negyvas vai 

kas. Tas vaiko lavonas rastas 

alejoje tarpe So. i lalsted St. ir 
Ęmerald Avc. ir tarpe 33 ir 
34 gatvių. Lavonnkas buvo nio 

teriskos lyties apie 3 savaičių. 

PERŠOVĖ AUTOMOBILIU 
VAGILIŲ. 

Subatoje popiet tapo pavog- 
tas automobilius tuli Lord; 
apie nuotikį duota žinia poli 
ujai. Neužilgo policija vėl ga- 
vo žinia, kad važiavuse tame 

pavogtame automobiliuje api- 
plėšė tula šoferį, nuo kurio at- 

<~niė $40.00. 
Policija ėmėsi sekti pavog- 

tąjį automobilių. Tuoj du P->- 
lici jautai civilėse drapanose 
pamatė prisiartinant 32 gatve 
į Muspratt St. automobiliii, 
kuris išvaizda panašus buvo 
pavogtajam, prisiartinus pa- 

matė, kad yra ir tas pats nume- 
ris. 

Policistai išsitraukę revolve 
rius liepė važiuojantiems sus- 

toti, bet šoferis pasiuntė poli 
cistus peklon ir išsitraukęs re- 

volverį šovė į policistus. Poli- 
cistai atsakė į tai šūviais. 

Bėgantis automobilius pa- 
važiavęs kiek smogė stovintin 
autoniobiliun ir sustojo. Poli 
cistas pribėgo prie jo rado ku- 
ferį jau negyvą, gi kitas važia- 
vusis automobiliuje pasirodė; 
jis yra su medine koja Walter 
Pacanovvski, 1014 W. 32 St. 

Jis užreiškė, kad užmoštojo 
šoferio y])atiškai nepažinojęs 
tik matęs kelis sykius ir žinojo 
jį kaipo narį plėšilgj gaujos. 
Vėliau jis tapo pripažintas jog 
yra Rudolph Baruta, 2866 
Keeley St. 

....PAJIESKAU Bavo palios, Marės 
VerkauskienėR, kuri mane pametė 
apie pusantro meto atgal p įsi imda- 
ma sunij Edvardą, B metu amžiaus. 

JI yra 30 metų amžiaus, šviesaus 
plauko, vidutinio ugio, ir tuir randą 
ant kaklo. 

Duortfu $10.00 tam kuris pirmiaus 
pranež man kur ji randasi, gyva 
arba mirusi, ir kūdikis. 

Walter Wierkowsky, 
333 W. Washingtton Ave. 

Shenandoah, Pa. 

R-E! KAL AUJAM E patirusiu mergi- 
nų patarnautojų (waiteress). Geros 
darbo sąlygos, geras mokestis. Val- 
gykla atdara diena ir nakti. Laika 
suderėsite ant vietos. Atsišaukite 
greitai j James Restaurant. 
4239 S. Halsted St., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME mezginy prie leng- 
vo dirbtuvės dabro, puiki proga iš- 

mokti gero darbo ir įsidirbti. Geros 
darbo sąlygos,, pastovus darbas ir 

geros algos. Atsišaukite greitai pas 

G. J. \Voolfson & C'o., 527 So. \Vells 

St., 4-tos lubos, klauskite Rr. Harrie. 
+ 

REIKALINGA tuojaus jauna mer- 

gina arba jauna moteris prie lengvo 
namu darbo resorte (vasarvietė). 
Męs apmokėsime kelionę i vieną pu- 

sę. Gera mokestis, bet privalo gerai 
kalbėti angliškai. 

Atsišaukite 748 W. 35-tb St. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda 5 pasažierių automo- 

bilius 1916. Automobilius kaip nau- 

jas labai mažai vartotas. Savinin- 
kas yra priverstas parduoti kiugrei- 
čiausiai, nes turi greit iškeliauti į 
kilą miestą. Atsišaukite j Jos. Ažu- 
ko geradžiu. 

3301 Auburn Ave., 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Iš priežasties, kad savininkas yra 

priverstas išvažiuoti J Floridą, par- 
siduoda kampinis namas, su bučerne 
ir groserne, tavoras ir fiksčiuriai 
kaip stovi ant vietos. Vertės, apie 
$6500, — parduos už $6,000. Tik pu- 
se jmokėti. 

Klauskito 6601 So. Hermltage 
Ave. 

Taipgi parsiduoda ant 2-jų lubų 
namas, storas, 3 fliatai, raudos ne- 

ša $72.00 j mėnesį. $8,200, pusę jmo- 
kėti. Randasi prie 3158 So. Union 
Ave., Klauskito 6601 S. Hermitage 
Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Locomobile Limosinas 

6 cilinedrių, 6 pasažierių, automobi- 
lius gerame stovyjo. Parduosiu ar- 

ba mainysiu ant kito automobiliaus. 
Telefonuokite McKiniey 4931. 4206 
So. Fairfield Ave. 

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

ir Ilalsted Gatvių, arti Klein Bros. dirb 
luvėri. Nuosavybė be skolų. luotas 30x 
125 pėdų. Randos neša $1,200 per me- 
tus. Būtinai turi buti parduota dėl už- 
baigimo reikalų mirusLio. Kaina $12, 
000. Kiek siūlote? LOU1S C.RAFF, 
6010 So. Abordet>n Street. 

PARSIDUODA NAUJA.'; MŪRINIS 
namas ant ''-jų lubų, vo 5 kambarius 

elektros švie3a, .toiletai, sinkos, mau- 

dynės. Labai puikioj vietoj, Brighton 
Parke. Klauskite J. KONCHUS, 4011 
So. Brighton Place. 

BARGENAS 
Parsiduoda bučeraė ir grosernS, geroj 
vietoj, lietuviu apgyventa. Biznis gerai 
išdirbtas, randa pigi. Pareiduada pi- 
giai. Atsišaukite ant adreso: 

4839 W. 14th Street 
Cicero, III. 

I 
EXTRA! EXTRA! 
Puikus Namas Parsiduoda Ciceroje. 

Joigu Tamsta nori pirkti nauuj, Ci- 
cero, 111., tai mano namas yra vie- 
nas iš tų katras yra tinkamiausia ir 

parankiausia del inteligentiškos šei- 
mynos. Mano ruimas yra tarp ža- 
liuojančių medžių ir palei namų ran- 

dasi tuščias lotas, ant k'irlo yra žy- 
dinčios gėlSs. Apart to, yra gana pa- 
togi vieta del laikymo naminių pau- 
kščių. Mano namas parsiduoda ant 
gana prieinamų sųlygų. Del plates- 
nių informacijų meldžiu kreiptis se- 
kamu adresu. 

1413 So. 48 Ct., Cicero, 111. 

KOlT pardavimo 
Parsiduoda pigiai 2-ji namai. Kas 

pasiskubins, gaus, už dideli bargen$. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite WM. KAREIVA, 3428 Au- 
burn Avenue, Chica^o, 111. 

REIKALAUJAME FORMANO. 
Reikalingas patyręs vyraa už for- 

monv i odų dirbtuve. Pastovus dar- 
bas. C-era proga Jsidirbti, Išmokti dar 
fty, ir gauti paaugštinimg,. Rašydami 
pažymSkite amžių, patyrimą, ir kiek 
algos norito. CARROLL HIDE & PUR 
COMPANY,* Carroli, Iowa. 

EXTRA! 
Parsiduoda Alimphia Automobilius, 

5 pasenger, 5 nauji tairai. Visai nau- 
jas, 1918 metų. Savininkas privers- 
tas parduoti. Atsišaukite CHARLES 
CrlTRIN, 4414 So. California Avenue, 
Tolophone McKlnley 39G8. 

( 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro irorgečlo labai prlalnaroo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko 1 ofls*. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; S No. LaSaile St. 
Telefonas Franklln 2803. 

WW*2' 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, klrpliao, dtsigning 
dienomis Ir vakarais dėl bizuio li 
aamu. Paliudijimai ižduodazni ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasi staugsimo 
suteikti jums patarimu. 

SARA T^TEK, Principal 
2407 W. Madlson St. 

0205 S. Halsted 3U 1650 WeUs Sl 

REIKALINGI AGENTAI. 
LJETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

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

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

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bar genai. 

3314 Hoyne Avo. — 4 kambarių. 
Kaina $1,500. $100 Cash. 15 mėnesiu. 

4239 So. Artcsjan Ave., 4 ir 4 kamba- 
riai. Visi jtaisymai, $3000. $100 cash, 
likusius ant lengvu Išmokėjimų. 

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

Męs skolinamo pinigus pirkimui i 
budavojimui namų 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St. Chicago 

E X P R ESS 
WM. DAMBRAU8KA3 

017 W. 34th at.. Boulavard 9S36 

■ — * " T1" " 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurio jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta .ietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir j'o visi yra užganėdinti. Ten 
yra žomė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gorų kt>- 

lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio \Vo"dboro, 
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 augščiau už akrą. 
Galite pradėM pirkti farmų su $100. 
ir n°iusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mol §tų farmų.. Daugumas musų žmo- 
nių yra' išvažinėje po daug valstijų, 
bet tinkamesnė? veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsino lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minčtų į'armų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 85 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 8 iki 6 
pčdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą 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 kr'"h«rių užlaikymui dar 
bininu,. 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 Company 
Hemphill, W. Va. 

g PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, įji v ant Dury, L6nty, R8mij Ir Stogams PoplerJo 
SPECIALIAI: Maleva malovojlmul atubg iš vldaue, po $1.50 už 2a"oną 

CARR EROS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HAL3TED STREET, .JHICAGO, ILL. 
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Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budujs ir s.u pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinių įtaisy. Ofi6o Vandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

.. 
Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 

Dailyue ir iNazareto. LaDai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Paraše 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma Lekcijos Prof. Blockman'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—tis. Puslapių 100, Kaina 
35c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 Ta pati audimo apdarais $r-75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 

75c. Tapati audimo apdaruose $1.50 
7. Gadyne šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795)* Parašė J. Šliuipas, 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 lenkų bajorai šlėktoms vadinami valelė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokitr budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 

senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.5# Ta pati su audimo apdrais $2.25 
9. Gamtos Pajiegos ir kaįp iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- efi 1 •' 

kaina 
$1.00 Ta pati audimo apdantiose -1.75 10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų .parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 1 f-r— 

r-~ jy-, .... «pi./5 Ta pati audimo apdaruose $2.50 13. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. \Yashington, D. C. Price 
25c. 13. Tikras 'ienybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė įpriežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C. Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, kaina 
o*" ig. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Darni jo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose it patiems per save mokinties. Papicros kietais viršeliais 45c. Tfl v,.u. *-• 

,x, „mnį »i 1.1. oaiicuge 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. Naadinga medega norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaino 

50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaiviu. Zepelinų, vagonų, tiltų, smmarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos isrvtu nrn 

r__. 0 

s?°: 19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Luukevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didžiausių tr tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina ^jc. 2©. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- kiančių doros iv išminties. Pusi. 182, kaina 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė J ules Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje, šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė lokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au- torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią kuygelę dideliai nusistebės, kokiu bildu anų die- nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių .kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems, šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 23. 71ie Fraternal Age. The Froblems of Peace and The Rights Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe iierikonu. kad susimažintu su mum! — :J- 

oi 0.1a jii«i/.,i Kiiygcie yra iai>ai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir mušu tautos pageidavimais Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c. 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
i—lQiq metu. Yra r1tdr1*~c v#»rt/"c 1. 1- 

•drtainių vf mck yra voKiecių, rusų, žydų, hnkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, l)r. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu v.yrų, taipgi jų fotografijos. Tarase M. Šalčius, i'uslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"L I E T U V A" 

3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 
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