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Lenkai sulaikė mušius su Ukrajinais. 

Smūgis Bolševiku Laivynui. 
t' * 

ė f.\ + 

Bolševikai grąsina Amerikonams ož MarUsą. i 

VOKIEČIAI PRIIMA 
VISAS IŠLYGAS. 

Weimar, birželio 23 d.— 
Šiądien popiet steigiamasai 
šalies susirinkimas didžiu- 
ma balsų nusprendė pasira- 
šyt-• po taikos sutartimi be 
jokių specialių išlygų iš sa- 
vo puses, t. y. priimti taikos 
išlygas, kurias pastate tal- 
kininkai. Valdžiai neleng- 
vai davėsi pervaryti šj nu- 

tarimą, nes buvo nemažai 
šalininkų, noričių ištraukti 
iš sutarties porą punktų. 

PASIRAŠYS PO SUTAR- 
TIMI PABAGOJ 

h...: SĄVAITĖS. 
.Paryžius, birželio 23 d,— 

Pasirašymas po taikos su- 

tartimi, kaip praiušė šį va- 

karą Clemenieau, įvyks ket- 
verge ar pėtnyčioj. 

Užvilkimas pasirašymo 
po taikos sutartimi, kaip 
manoma, paeina nuo to, 
kad vokiečiai rinks naujus 
asmenis pasirašymui po tai- 
kos sutartimi. 3et oficialiai 
jau pranešta, kad vokiečiai 
priima išlygas. .] 

Naujas Vokietijos kanele-! 
ris Rauer dar buvo prisiun- 
tęs talkininkams keletą nau- 

ju reikalavimų ir del pra- 
ilginimo laiko apsvarstymui 
sutarties nors 48 valandų, 
bet visi vokiečių reikalavi- 
mai tapo atmesti 

LENKU SUTARTIS 
SU UKRAJINAIS. 

Paryžius, birželio 23 d. 
Šiądien gauta žinia iš Var- 
šavos, kad lenkai vėl pa- 
darė sutartį su ukrajinais 
pertraukti mušius Galicijoj. 

Taipgi pranešama, kad 
Lenkija padarė sutartį ir su 

Rumunija, sulyg kurios ab' 
pusi pasižadėjo nepereidi- 
nėti upę Dniestr. 

SMŪGIS BOLŠEVIKU 
LAIVYNUI. 

Londonas, birželio 23 d. 
Tikimasi, kad Anglijos tor- 
peda nuskandino rusų bol- 
ševikų šarvuoti ai v] Andrei 
Pervozvannyi. Andrei Per- 
vozvannyi pastatytas 1907 
metais ir yra gana gerai ap- 

ginkluotas. 
Finliandijos laivyno pra- 

nešime, taipgi pažymėta, 
kad rusų drednautas Petro- 
pavlovsk iškėlė baltą vėlia- 
vą. Petropavlovsk yra vie- 
nas iš didžiausių laivų Ru- 
sijos kariško laivyno ir ap- 
ginkluotas dvylika didžiųjų 
kanuolių ir daugybe ma- 

žesnių. 
Nuskandin/a Šarvuotas 

Skraiduolis. j 
Helsingforgas, birželio 19 

(suvėlinta). Seredos rytą 
anglų kariškas laivas torpe- 
davo rusų apšarvuotą skrai- 
duolį Slava, kuris urnai nu- 

skendo (Skraiduolis Slava 
tapo vokiečių nuskandintas 
spalio 17 d. 1917 m. Rygos 
įlankoje. Matomai rusai ki 
tą laivą pavadinu šiuo var- 

du). 
» 

BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
AMERIKONAMS. 

Londonas, birželio 23 d. 
— Iš Petrogrado gauta be- 
vielinis telegramas, kuriame 
pranešama, kad Rusijos 
bolševikai pareikalavo Su- 
vienytų Valstijų valdžios 
idant paliuosuotų Martensą, 
bolševikų atstovą, kuris ne- 

senai t^no areštuotas New 
Yorke. 

Pranešime pabriežiama 
kad jei Mailens nebus pa- 
liuosuotas, tai bolševikai 
pasirįžę persekioti ameriko- 
nus Rusijoje. 

JUDĖJIMAS PRIEŠ ŽY- 
DUS RUSIJOJE. 

.. Konstantinopolis, birželio 
19 d.--Specialiu kablegra- 
rau dėl London Times pra- 
r.ešama, kad pietinėje Ru- 
sijoje prasideda stiprus ju- 
dėjimas prieš žydiškus ele- 
mentus. 

Korespondentas pažymi, 
keletą bolševikišku veikėjų 
kurie apleido bolševikų ei- 
les tik, sakoma, dėlto, kad 
bolševikų komisarai daugu- 
moj esą žydai. 

šie apleidę bolševikus, or 

ganizuoja sodiečiu3 su ku- 
riais persekioja buržujus ir 
žydus. 

Visa diena puiki bet vakaras? 

(C & 

S KANDYTI LAIVUS ĮSA- 
KĖ ADMIROLAS. 

London, birželio 23 d.— 
Reuter, kuris buvo koman- 
Reutesr, kuris buvo koman- 
duotoji! vokiečių, buvusių ant 

perduotų talkininkams laivų, 
pasirodė, kad įrakymą skan- 
dyti laivus davė admirolas 
Reuter. 

Jis užreiškė, kad dar pra- 
džioje karės kaizeris įsakė 
skandyti laivus, kad jie nepa- 
pultų priešams, todėl jis duo- 
damas įsakymą skandyti lai- 
vus ir jūreiviai pildydami šį 
įsakymą, tik išpildė prisiegą, 
kurią davė eidami kariauti. į 

Suokalbis skandyti laivus, 
matomai, padarytas neseniai 
kuomet admirolas Reuter, po 
priedanga ligos, važinėjo Vo- 
kietijon. Admirolas Reuter 
bus teisiamas kariškojo teismo 
sykių su vokiečių narhivių ka- 
pitonai?, kurie, neprisilaikyda- 
mi tarptautiškų tiesių, skandi- 
no laivus. 

Vokietijos jurininkai, kaip 
įpėjama, manė, kad laikinos 
sątaiko^ (armistice) laikas 
ne tapo prailgintas iki panedė- 
liui ir todėl jautėsi teisotais 
veikti talkininkams ant blėdies. 

.. TURKAI UŽPUOLA 
GREKUS. 

.. Paryžius, birželio 23 d.— 
Sulyg pranešimo Reuterio 
telegramų agentūros Mažo- 
joj Azijoj dalykų stovis yra 
kritiškas. Sulyg sutarimo su 

talkininkais, grekų kariume 
nė užėmė dalj Mažosios A- 
zijos, Turkijoj. Turkų di- 
delės jiegos dabar spau- 
džia grekų kariumenę, kuri 
turi skubiai trauktis atgal. 
bGrekai tikisi gauti pagel- 
bos j tris ar keturias dienas, 
0 tuo tarpu grekų gen. Nide 

1 

pasiryžo atsilaikyti prieš 
i užpuolusius turkus. 

3 VARSTO SUDARYMĄ 
KARIUMENĖS DANZIGUI 

Paryžius, birželio 23 d. 
Augščiausia talkininkų mi- 
1:*tarė taryba Versailles Šią 
dien svarsto smulkmenas su 

darymui talkininkų kariu- 
menės, kuri pamainytų Dan 
zige Vokietijos ir Lenki- 
jos kareivius. 

VOKIEČIAI NUSKANDI- 
NO LAIVŲ DAUGIAU. 

Weimar, birželio 23 d.— 
Gauta pranešimas iš patikėti- 
uų šaltinių, kad Vokietijos ka 
riški laivai, kurie buvo uosfao- 
se Kiel ir YVilhelm^haven, irg 
tapo nuskandyti. 

Šiuose uostuose, kaip prane- 
šama iš valdiškų sferų, buvo 
12 didelių kariškų laivų ir ne- 

maža? skaičius mažesnių, ku- 
rie turėjo but perduoti taikiniu 
kanis suly<> sutarties laike per- 

i traukos musių. 
Vokiečiai dėl šiti jureivii; 

pasielgimo neparodė jokio su- 

judimo; matomai taiko? išly- 
gos nuslopino vokiečių upa, ne; 

panašiuose, atsitikimuose jie 
paprastai darydavo demonst- 
racijas. 

W!LSONAS TUOJ GRIŽŠ 
AMERIKON. 

Bres/, Francuzija, birže- 
lio 23 d. Laivas George 
Washington gavo įsakymą 
buti pasiruošusiu išplaukti 
seredoj ar ketvergo rytą. 
Prikrovimas laivui reikme- 
nų užsibaigia šį vakarą. 

Taipgi gauta žinių iš Pa- 
ryžiaus, kad laivą George 
Washington lydės vienas 
skraiduolis ir keturi narlai- 
vių naikintojai. Su prezi- 
dentu, sakoma, sugrjžš daug 

į ir kitų narių Amerikos tai- 
kos delegacijos. 

MINA NUSKANDINO 
AMERIKOS LAIVĄ. 

Londonas, birželio 23 d. 
Amerikos laivas Sarnam, 
kuris plaukė iš Baltimore už 
gavo miną ir tapo minos 
sprogimu nuskandytas. Pla- 
tesnių žinių sąryšyje su nu- 

skendima laivo, pranešime 
iš Gothenburg Londonan ne 

minima. 

MAISTO RIAUŠĖS l 
MANNHEIME. 

Mannheim, Vokietija, b ir 
želio 23 d. Čia ištiko di- 
delės riaušės dėl Imaisto. 
Nuraminimui riaušininkų 
tapo iššaukta kariumenė. 
Pasekmėje 20 ypatų tapo 
sužeista ir apie 200 ypatų 
suareštuota. 

BELGIJOS KARALIUS 
ATVYKS AMERIKON. 

.. Brussels, Belgija, birželio 
23 d. Karalius Albert ir 
karalienė Elzbieta priėmė 
prezidento pakvietimą atsi- 
lankyti Amerikon. Jie at- 
vyks Amerikon, kaip ma- 

noma, rugsėjo mėnesyje. 

ČECHŲ KUNIGAI NORI 
ŽENYTIS. 

Rymas, birželio 23 d. Čia 
laukiama, kad tuoj atvyks 
Čecho-Slovakijos, katalikiš- 
kų kunigų delegacija pas 
pomežių, kuri prašys, idant 
butų leista laikyti pamaldas 
prigimtoj kalboj vieton lo- 
tyr/škos. 

Taipgi delegacija, kaip 
pranešama, reikalaus, kad 
butų leista kunigams ženy- 
tis. Sakoma, jog šiame 
klausime delegacija atsive- 
ža peticiją su 30,000 
parašų Čecho-Slovakijos mo 

terų, kurioje jos prašo leis- 
ti cechų kunigams ženytis. 

I 

LIETUVOJE PASKELBTA 
MOBILIZACIJA. 

Amerikos lietuvių atsto- 
vas iš Paryžiaus pranešė 
kablegramu Lietuvių Tary- 
bai- kad Lietuvos preziden- 
tas, Smetona paskelbė vi- 
suotiną mobilizaciją vyru 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus; 
ir paskyrė generolą Žukaus 
ką vyriausiu komanduoto- 
ju Lietuvo° armijos. 

Generolas Žukauskas yra 
baigęs Petrogrado karišką- 
ją akademiją ir pasižymė- 
jo Rusų-Japonų karėje. Iš- 
kilus Europos karei, jis bu- 
vo kapitonu Rusijos armi- 
joje. Bėgyje karės jis bu- 
vo sužeista keturis sykius 
vokiečių fronte. Jis buvo 
komanduotoju divizijos lie- 
tuvių armijoje ir taipgi bu- 
vo laikomas nelaisvėje per 

bolševikus. Susitvėrus gi 
.Lietuvos ministerių kabine- 
tui jis buvo pirmuoju Lie- 
tuvos karės ministerių. 

Kaune susitvėrė ameriko 
niškai-lietuviškas komite- 
tas, suteikimui maisto mo- 

terims ir vaikams. Komi- 
tetas jau pradėjo savo veiki- 
mą. 

Amerikonai keliauja po 
visą Lietuvą ir visur lietu- 
vių entuziastiškai priimami. 
Lietuviai mato amerikonuo- 
se gelbėtojus iš vokiečių 
bei bolševiku .vergijos ir 
taipgi apginėjais nuo bado. 

Kaune keliolika šimtų 
vaikų surengė didelę de- 
monstraciją priešai namus 

amerikoniškos misjos, kad 
išreiškus amerikonams pa- 
dėką už jų gelbėjimą nuo 
bado. 

VIESULOJE ŽUVO DAUG 
ŽMONIŲ. 

St. Paul, Minn., birželio 
23 d. Miestelyje Fergus 
Falls pereitą naktį praūžė 
didele viesulą, kuri išgriovė 
daug narų ir net sunaiki- 
no telefonų ir telegrafų li- 
nijas į abi pusi nuo mies-i 
telio. 

Atvykusie į St. Paul ke- 
leiviai tvirtina, kad nuo vie- 
sulos yra žuvę apie 200 ypa 
tų ir apie 700 ypatų sužeis- 
tais; bet tikra skaitlinių dar) 
nėra. 

Į nukentėjusi miestelį pa- 
siųsta du traukiniai su me- 
iikališka pagelba, bet dar 
negauta nuo jų jokių pra- 
nešimų apie didumą nelai- 
mės. 

Važiavusie į Fergus Falls 
turėjo sugrįžti, nes negalėjo 
pervažiuoti užverstus kelius. 

Viesulą, kaip praneša ke- 
leiviai, sunaikino vidurį 
miestelio. Sektore Grand 
viešbučio neliko sveiko nei 
vieno namo plote keturių i 
blokų. | 

LAŠIŠA PASISIŪLĖ 
PIETUMS. 

Portland, Cre. Prie upės 
Willamette yar botų sod- 
ž'us, kur stubų vieton žmo- 
nės gyvena botuose. 

Tula Ferguson.aną dieną 
atsisėdo pi'ie krašto boto pa 
siskaityti laikraštį. Tuo lai- 
ku skrajojo aplink didelė 
peteliškė. Tik staiga sušla- 
mėjo vanduo ir didelė laši- 
ša iššoko oran, norėdama pa 
gauti peteliškę, bet iš smar- 
kumo įšoko moteries ster- 
blėn. 

Moteris persigandusi su- 
šuko, vienok apglėbusi žuvi 
įbėgo vidun stubos-boto. Vė 
liau iš liuosnovės lašišos po 
nai Ferguson su kaimynais 
turėjo gerus pietus. 

NAUJAS KABINETAS 
ITALIJOJ. 

Rymas, birželio 23 d. — 

Naujas ministcriu kabinėtas, 
puolus Onando ministerija', 
lapo paskelbtas sekančia:': 

Premieras ir finasu minime 
ris — Francišco Nitti. 

Užrubežio reikalu — Tom- 
ui aso Tiltoiii. 

.Kares — Gen. Leit. Albri 
ori. 

Iždo— Sielio r Schaccr* 
Laivyno — AdnuSYrA;. 

Neapolio, Turino ir i Milano 
miestai, per demonstracijas, 
■protestuoja prieš pavedimą 
kabineto Nitti, kuris yra ja Lt 

žinomas, nes pirmiaus buvo iž- 
do ministcriu. Menamu, kad 
Nitti pritaria Italijos nusilei- 
dimui ir nereikalavimui Ad- 
riatiko pakraščiu, prieš ką tu 

miestų kareiviai ir protestuoja. 
Italijos valdžia, kaip prane- 

šama, įgaliavo savo atstovus 
Paryžiuje pas:rašvti po taikos 
sutartim. 

TAUTU LYGOS PRIEŠAI 
SILPNĖJA. 

Washingtos, D. C., birže- 
lio 23 d. — Suvienytų Vals- 
tijų senate buvo nemažai 
priešų tautų lygai, kuri, su 

lyg nekuriu nuomones, yra 
priešinga Suvienytų Valsti- 
jų reikalams. 

Tautų lygai daug prieši 
nosi republikonai, bet vėles- 
niais laikais tarpe republi- 
kunų senatorių pradeda ras- 
tis lygos šalininkų ir mano- 

ma, kad lygos priešai pra- 
laimės. 

ORAS. 
Chicagoje ir apieiHkėje: 

Šiądien abelnai giedra, 
bet gali but kiek lietaus 
naktį; rytoj giedra; viduti- 
niai daugiau pietų vėjai 

Vakar augščiausia tem 
peratura 77 apie 8 valandą 
vakare. Saulėtekis, 5:15; 
saulėleidis, 8:29. 
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Amerikiečių Politikos 
Kelias. 

Tikrai organizuotas politiškas lietuvių 
darbas prasidėjo čia Amerikoj dar visai 

nesenai. Nors seniaus Amerikos lietuvių 
nemažai veikta politiškoje srytyje — pa- 
laikymui ir stiprinimui tautinės lietuvių 
dvasios, — tačiaus šitie darbai buvo dau- 

giaus, taip sakant, instinkyviai liuosnorių 
darbai savo tarpe. Didžioji karė ištiko 
lietuvius kaip Lietuvoje, taip ir čia Ame- 

rikoje visai nepriruoštus prie didelio, rim- 
to tarptautinės politikos darbo. 

Tuo tarpu didžioji karė davė progą 
iškilti Lietuvos klausimui ant tarptautinės 
scenos. Lietuviai suprato, kad lietuvių tau- 
ta negali tkėtis laisvės, o Lietuva negali 
įgyti sau neprigubnybės, kitaip, kaip tik 
išėjus ir atsistojus ant tarptautinės politi- 
kos scenos. 

Kare suteikė puikią progą, bet laikas 
buvo begalo nepatogus, nes lietuviai, tik-ką 
pradėję rimtą tautinio budinimo darbą, ne- 

buvo iki tam laikui suspėję nei išauginti 
patyrusių politikų, nei surinkti reikalingu 
tam tikslui kaip finansinių, taip ir dvasi- 
nių spėkų. 

Bet progos nelaukia. Jomis privalu 
naudotis tuomet, kuomet jos užbarškina į 
duris. Ir lietuviai, nors neprisiruošę, turėjo 
šokti tarptautines politikos sukurin, pasi- 
tikėdami vien savo reikalo teisingumu ir 
geru giliuku, kad "belaukdami ir plaukti 
išmoks". 

Kaip sunki užduotis ir ytin nepatogus 
laikas buvo lietuviams, galima spręsti nors 
iŠ lietuvių sulyginimo su kitomis tautomis, 
— pavyzdžiui, su lenkais, kuriems, kaip 
męs žinome, buvo lemta buti didžiausiais 
lietuvių aspiracijų priešais. 

Lenkai, neskaitant savo daug didesnio 
skaitlingumo, turėjo savo dar visai nepri- 
gesusią istorinę tradiciją, turėjo savo tur- 
tingą aristokratiją, savo politikus, išlavin- 
tus Vokietijos, Rusijos ir Austrijos parla- 
mentuose ir turėjo keletą milijonų frankų 
gyvų pinigų, sudėtų savo politiškam fonde 
"Skarbiee Narodowy" Rappersviliuje, Švei- 
carijoj — kaip sykis, tokios tarptautinės 
akcijos pradėjimui. Lietuviai, kaip minė- 
ta, nieko panašaus neturėjo ir buvo pri- versti stoti kovon už savo tautos teises ab- 
soliučiai "su plikomis rankomis". 

Kad jie, nepaišant tokių trukumų ir 
sunkenybių, padarė tiek, kiek jau padary- ta, — tai yra tikrai pastebėtinas dalykas, kuris ateities istorikų, be abojones, bus 
tinkamai apvertintas. 

♦ * 

Kad lietuviai silpni prisirengimu ir 
spėkomis, galėjo atlikti Lietuvos nepri- gulmybės reikale tiek, kiek jau atilko — 

tai tas buvo daugiausiai ačiū vienam daly- kui: silpni visais kitais žvilgsniais lietuvai,j jų liaudis, — kaip ten Lietuvoj, taip cia, Amerikoj, — pasirodė stiprus sveiku, pa- i 

prastu. Įgimtu sensu. Tasai sensas apsi-Į reiškė tame, kad lietuvių visuomenė, nors1, visai neišlavinta politikoj, savo veikimo 
pamatan pastatė dė j imasi krūvon visų lie- 
tuvių, — vienybę, ir jos atkartotinai ir ne- 
atlaidžai nuo savo vadų reikalavo, šitą dėsnį ir reikalavimą pabriežė visi Ameri- kos lietuvių seimai. Pernykštis New Yor- ke laikytas Seimas ir šiemet Chieagoje at- sibuvvsis Seimas visai neabejotinais žodžiais pareikalavo, kad lietuvių vardu vedama politiška akcija cia Amerikoj bu- tų vedama abiejų už Lietuvą kovojančių griovių bendru susitarimu — < vienybėje, kaip musų žmonės sako. 

Pernykštis New Yorkinis seimas pri- vertė^ tas abidvi srioves — tautininkus ir krikščionis-demckratus — tokį bendrą dar-, 

bą pradėti ir varyti Wi.shingtone Tasai 
bendrumas nevisuomct apsireiškė visai 
'slidžai", bet jeigu jus pasiklausitc bile 
kurios sriovės atstovų, dirbusių, arba dir- 
bančių Washingtone, kame yra lietuvių po- 
litikos didžiausis stiprumas, kiek tas pa- 
lyti Amerikos valdžios pažvalgą, jie jums 
atsakys: Tarne, kad Amerikos valdžios 
akyse męs, lietuviai, turime sudarę ir lai- 
kome vieną frontą, t. y. kad musų srio- 
vės dirba sutarime ir kad lietuvių visuo- 
menė yra susiorganizavusi šiam darbui de- 
mokratiškiausiu budu: nuo draugijų į or- 

ganizacijas, nuo organzacijų į tarybas, nuo 

Tarybų į bendrą abiejų sriovių Administra 
tyvi Komitetą ir Pildomąjį Komitetą Wash- 
ingtc ae. 

Tauta, kuri pati Savimi moka išvystyti 
tokią organizaciją ir, apart to, organizaciją 
iš dviejų nevisuomet sutinkančių sriovių, 
parodo Valdžiai ir kitoms šalims savo pri- 
nokimą prie valstybinio tvarkymosi. 

Nepaisant kitokių trukumų ir neda- 
teklių, kurie be abejonės yra ir kurie yra 
taisytini, viršminėtas lietuvių politiško vei- 
kimo sutvarkymas buvo ir yra dideliu pliu- 
su lietuvių nuadon. Naikinti tą pliusą, 
silpninti, ar ardyti jau sutvertą ir taip nau- 

dingą bendrą frontą — butų ne žingsnis 
pirmyn, bet žingsnis atgal; aišku, tas butų 
didelė politiška nesąmonė. 

* * 

O vienok, kaip praneša Amerikos Lie- 
tuviu Tautinė Taryba, toks žingsnis yra 
manoma daryti. Kita Taryba, iki Šiolei 
veikusi su ja bendn.i, — Amerikos Lietu- 
vių Taryba, atstovaujanti krikščionių-de- 
mokratų sriovę, — pranešė, buk ji atšaukė 
savo pirmesnį abiejų tarybų priimtą nutari- 
mą, sulyg kurio lietuvių atstovai Washing- 
tone, viekiantieji bengrą politišką darbą, 
privalo buti abiejoms sirovėms priimtini 
ir abiejų sriovių užgirti žmonės, nes tik 
toki žmonės gali krūvoje pasekmingai dar- 
buotis. 

Toks nutarimas, jeigu jis turėtų buti 
ir praktikoje išpildytas aiškiai ir neišven- 
giamai veda prie bendro fronto sulaužymo, 
t. y. prie sunaikinimo stipriausio ginklo, 
kuri lietuviai iki šiolei Washingtone (ir 
kur kitur) turėjo. 

Jis yra griežtai priešingas kaip iki 
šiolei išreikštiems visuomenes ir Seimų 
pageidavimams ir reikalavimams, taip ir 
sveiko proto diktavimui. Ir todėl prie jo 
prileisti negalima, nes tas reikštų politišką 
iietuvių saužudyste. 

Męs neesame gerai apsipažinę su to- 
mis priežastimis, kurios privertė Ameri 
kos Lietuvių Tarybą panašų nutarimą da- 
ryti. Iš to, kiek męs apie tas priežastis I esame girdėję, reikėtų manyti, kad jos nė- 
ra užtektinai pamatuotos tokio nutarimo I padarymui. Tas numanu ir iš to, kad tos 
sriovės laikraščiai šio savo Tarybos nuta- 
rimo plačiai neskelbia — matomai, patįs su tokiu aiškiai kenksmingu nutarimu ne- 
sutikdami, arba apie savo žmonių pritari- mą tam žingsniui abejodami. 

Išmintingesnis ir toliaus matantis gai- valas abiejose sriovėse privalo pridėti vi- gą3 pastangas, kadd toks savužudiškas žings nis nebūtų padarytas. Kad visuomenė ga- lėt"] turėti aiškų ir teisingą nusimanymą apie tai, kuomi ir kiek yra pamatuotas to- kis A. L. T. nutarimas, laužantis bendrą lietuvių politiškos akcijos frontą, toksai nu- tarimas su išdėstymu priežasčių, privalo buti veikiausiai viešai paskelbtas. 
Juk gali buti ir tai, kad tas, kas pa- duodama kaipo priežastis viršminėtam fiu- tarimui, ištikrųjų yra vien nesusipartirno, misinformaeijos, ar intrigos pasekmė. Abelni visų interesai todėl reikaluja, kad nutarimai, galintieji turėti toli einan- čias pasekmes, butų viešai paskelbti i n extenso, idant ir visuomenė turėtų pro- gą savo nuomonę nusistatyti, nes tai jos, visuomenės, opiausis reikalas... 

j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius į ' 
i 

■ KOLČAKAS IR LIETUVA. 
Abejojimas, kuri parodė admirolas Koleakas, kuomet jis buvo spaudžiamas pripažinti Lietuvos neprigulmybę atsilygi- nimui už tai, kad talkininkai pripažintų jo Valdžią Rusijoj, yra lengvai išaiškina- mas. Jis nėra lygiai lengvai užgirtinas. Mažos viešpatijėiės, steigiamos Europoje, su laiku gai norėti susidėti;su didesnėms| viešpatijomis, bet pomarės už tautų laisvę, nėra galima, k**d viešpatijos, tą principą atstovaujančos, galėtų padrasnti naujo imperijos ekspansiją [plėtimąsi]. Rusija, net ir be viešpatijų, kurios nuo jos pasitrau- kė, vis dar pasielika didelė šalis. 
— Iš Times, Brooklyn, N. Y. — Re-i dakcijos straipsnis. Birž. 7 d. 1919 m. 

San a rancisco ligon būtis, kuriame pritaikoma viena išnaujausių meto- 
dų gydimui sužeistu sąnarių. Sužeistoms vietoms daroma masažiai. 

KAIP ŽMONES IŠMOKO KALBĖTI. 
.4 lt .. ■'} — ———~ ufhį* 
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Kuomet žmogus užgcma, 
jis nemoka kalbėti jis moka 
tiktai rėkti, verkti ir nežinia, 
nuo ko jis verkia1 ar dėlto, kad 

jam kas skauda, ar kad nori 

valgyti, ar kad kas nepatinka, 
ar kad ša1.ra. Verkia sau kū- 
dikis ir niekas nežino, ko jis 
verkia, tik prityrusios motin >3 

nuspėja jo verksmo priežastį. 
Laikui bėgant, kūdikis pri- 

siklauso tėvų kalbos ir jos iš- 
moksta. jis išmoksta tėvų 
kalba tokiu pat budu, ka<p iš- 
moksta kiekvienas žmogus ko 
kia nors neprigimtą, svetimą, 
kalba. Kiekvienos kalbos, pri 
gimtos ar svetimos, kiekvienas 
žmogus, didžiausis, ar mažiuu- 
sis, turi mokintis. Be ranki- 
nimosi kalbos dar niekas ne- 

išmoko jos ir niekades niekas 
neišmoks. 

Jei vienas žmogus išmoksta 
kalbos nuo kito, tai klausimas 
iš kur pirmutinis žmogus iš- 
moko kallxci ? Rašte šventa 
me nerandame atsakymo, kad 
butų Dievas išmokinęs kokios 
nors kalbos Adomą, tai čia męs 
bandysime atsakyti į ta klau- 

simą, kaip ji išguldo svietiški 
mokslinčiai. 

Žmonės išmoko kalbėt vie- 
nas kito girdėdami šauksmus. 
Arba kitais žodžiais sakant,— 
kalba išsivystė iš žmonių šauk- 

smų. Kuomet žmogus dirba, 
lai jis darban įdeda energija 
arba spėka, o tas darbas atsi- 

liepia ant dirbančio kvėpavimo 
organų ir žmogus tuomet iš- 
'duoda tam tinkamus garsus. 
Pavyzdžiui, galime privesti gar 
są "hop" arba paprastai "op." 
Paskui vėl bene visiems bus 
suprantami garsai "ncli/ 
"ach," "och" ir tam panašiai. 
Tie visi garsai žmogui nety- 
čia išsiveržia, kuomet žmogus 
ką nors dirba, arba kfuomet 
ką nors jaučia. Kiekvienas 
žino, kad garsas "och" arba 
"<>h" reiškia skausmą, sunku- 

mą: garsas "ach"—nuostabą. 
Jeigu nematyti žmonių, o tik 
girdėti tuos garsus, tai jau ga- 
lima išdalies nuspėti, ką žmo- 
nės dirba, arba bent ką jaučia- 
si. 

Paskui kuomet žmonės nore j 
davo pasakyti, ka jis dirbo, ar- 

ba kaip jaučia, tai ir pakarto- 
davo tuos garsus, kurie patįs 
kartodavosi laike darbo. To- 
kiu garsu kartojimas ir yra pir 
miltine kalba. 

Pas žmones yra tokia legen- 
da. kad jei mažus kudikius au- 

ginti taip, kad jie n egi relė t n 

žmonių kalbos, tai jie tarpe sa 

vęs pradėtų kalbėti lotiniškai. 
Tas visiškai netiesa. Nors ai 
šlču, kad toki kūdikiai visai ne- 

kalbėtų jokia kalba, bet visgi 
viduramžiuose buvo išbandy- 
ta, mat buvo tikėta į lotinų kai 
bą, kaipo į Dievo kalba. Ban- 1 

dymas buvo šitokis. \ ienas i 
karalius liepė surinkti kelis rns; 

Rytelius kudikius ir prie jų pril: 

I statyti nebylę moterį auklėti, 
bet taip, kad jie nematytų kitų 

'žmonių ir jų kalbos negirdėtų. 
|Tas likosi padaryta ir kuomet 

j po dvylikos metų nueita pas 
tuos jau paaugusius, vaikus, 
tai jie jokia kalba nekalbėjo 

I tarpe savęs, nes nemokėjo, o 

tik išduoda va iš gerklės gar- 
sus. 

Dele? to pat ir atsirado įvai- 
rioj kalbos. Tie žmonės, ku- 
rie gyveno šiltuose kraštuose, 
tie dirbo kitokį darbą, užtai jų 
kalba buvo vienokia, o žmonių 
gyvenančių šiaurėje ir dirban- 

Ičių kitokius darbus, kalba bu- 
vo kitokia. \ ienu žodžiu-ko- 
kiose aplinkybėse gyveno žmo- 
nės, tokia buvo jų ir kalba. 
Kurie gyveno šiltuose kraštuo- 
se, kurių kraujas visuomet kar- 
štesnio buvo, tenai išsivysto 
greitesnė, karštesnė kalba. Šiau 
rės gi gyventojas visuomet pa- 
maželi, negarsiai kalbės. Kal- 
bų skirtumas pasidarė nuo skir 
tingumo žmonių py veninio. 

Bet nereikia manyti, kad jau 
kalbo3 taip staiga atsirado. 
Visai ne. Kalba išsidirbo tik- 
tai per ilgus laikus, nes kad 
kalbėti, reikėjo išmokti ir ma- 

styti, mislyti. O žmonės stai- 
ga mąstyti neišmoko. Dar ir 
šiandien yra žmonių, kurie tik 
paviršutiniai gali mąstyti. Bet 
kaip vystėsi mastymo būdas, 
męs čionai nekalbėsime, atide- 
dami ta kitam kartui. 

J s tokių šauksmu pirmiau- 
siai pasidarė taip vadinamos 
šaknis žodžiams. Bet ir tai ne 

visiems žodžiams, o tik darbo 
žodžiams. Kaip tas pasidarė, 
lai. jau šiądien net sunku susek 
ti nes žodžiu, ar žodžiu šaknų C C C 

reikšme persimainė. Pavyz- 
džiu paimsime žodi "ragas." 
To žodžio šaknis bus "rag"! 
Pirmutinis garsas tai bus paini 
tas nuo buliaus garso, kuris 
riaumoja. O nuo to '"rag" ne- 
tik lietuviu, bet ir kitose kai- c" 

bose neišskiriant nei senovės 
grekų kalba yra daug įvairių 
įžodžių pagaminta. 

Pirmiau, kaip sakėme, išsi- 
vystė žodžiai, kurie reišivė ko- 
kį nors darbą, o paskui nuo jų 
jau atsirado daiktų pavadini- 
mai. Nuo žodžio "rinkti" at- 
sirado žodis "ranka," nuo "vež 
ti"—"vežimas:" iš ko mokslo 
vyrai tai dasižino, tai ^.is bu- 
tų ilga istorija čia aiškinti. 

Dar ir šiandien, kuomet kai 
1 

uos jau įsvvstytos, o visgi dar 

;daug vartojama tokių šauk- 
smų. Net nekurie dideli žmo- 
nės, poetai, o gana tankiai kai- 
tos padailinimui pavartoja to- 
kius šauksmus. -Kasgi neskai- 
Le nemirtingojo mus didv\ i io 
vyskupo Laranauskio raštus. 
3 juose jis labai tankiai "varto- 
:1avo tokius šauksmus, arba 
tarbo garsus. Jo raštuose tan 
d ai užeiname žodžius, kaip 
/a: pąkšt-pakšt, takšt-takšr. 
stri'kt-strikt ar tam panašiai. 

i. rf iwi »<ii f*. 

Žmones išmoko kalbėti be- 
dirbdami darbus. Juo darbo 
apiregė plėtojosi, plėtojosi ir 
kalba. Ir dabar kalba nesto- 
vi ant vietos, bet vystosi tolyn, 
kaip vystosi darbi'^ Kas kar- 
ias kalboje atsiranda kiti nau- 

ji žodžiai. 
P. N. 

Iš Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės 

Tarybos Raštines. 
Posėdis birželio 17 d.; Prane 

Minai Tarybon: 1) Dr. Šliu- 
pas iš Paryžiaus praneša, jo- 
gei didele daugybė lietuvių ka- 
reiviu ir aficierų, taipgi Prū- 
sijos Lietuvių karės imtinių 
randasi Prancūzijoje, kurie 
reikėtų kuogreičiausiai Lietu- 
von pargabenti kovai už laisvę; 
jie sutvėrė tam tikrą draugiją, 
bet Lietuvos valdžia neturi 
tam tikslui pinigų. Prašo tam 
tikslui amerikiečius greitai pa- 
dėti. 2) Lietuvių Dr-ja iš Cha- 
barovsko, Sibirijoje, prašo 
jiems rašamąją mašiną veikiai 

!pr siųsti. 3) Byoro raštinė ačiuo 
| ja už mūsų padrąsinimą iLetu- 
ivos neprigulmybės skelbime. +) 
Xew Vorko informar1'los biu- 
ras perduoda savo atstovo Pa- 
ryžiuje žinutę, jogei Dr. Šliu- 
pas užreiškė protestą priešais 
ketintąjį Vilniaus plebiscitą. 
5) Pranešimas apie p. Cakhvell 
karštus linkėjimus Lietuvos 
nepriguhnybę pripažinti. 6) A 
L. Seimo delegatai raportuo- 
ja šį seimą labai nusisekusiu 
įr žadančių Lietuvos neprigul- 
mybei bei musų Tėvynei šelpi- 
mui skaisčias pasekmes. 

N n t a r i m a i: 1) Dr-ui 
Šliupui įsakyta: pas jį esančius 
pinigus induoti Lietuvos vai 
tižiai, idant iš tų butų Lietuvon 
pargabenti iš Prancūzijos i-le- 
tuviai imtiniai, aficierai ir ka- 
reiviai; taipgi pareikalauti iš 
santarvininkų (Aliantų), idant 
lietuvius, Prancūzijoje pa- 
gelbėtų į Tėvynę parga- 
benti. 2) Agitatyvei Komisijai į 
avansuota suma p:nigų, idant j 
dabartinis peticijų vajus kuo 
plačiausius shiogsnius pasiek- 
tų. 3) Paraginti A. L. Tarybą, 
idant pasiskubintų sutarta biu- 
džetą supiidyti, nes del pinigų stokos dar ir dabar tebėra n-:- 
iŠsiųsta stenografės, nors jj.'.i 
Los turi pafportus ir visaip pa- 
siruošę išvi žinoti. 4) Visi Ta- 
rybos nariai jstoia i seime su- 

tvertą kryžiaus lalxlarvbes 
draugija, įsimokant po $2.00 
metams. 5) Delei A. L. Tary- 
bos atšaukimo jau priimto ir 
ikisiolai praktikuoto bendro 
darbo arba "priimtinumo prin-j cipo" musų Taryba-išneša se-į kančia rezoliuciją: 

Iš a tž vii gio: 1) k ad N e\v1 
Yorko Visuotinasis Amerikos Į Lietuvių Seimas 1918 m. srio-Į viii sutartinąjį darbą yra už-j; 
gvres ir'sriovems šitame klau-j siijie taikinties įsakęs; 2) kad[1 

mūsų Taryba nieko bendro ne- 

turi su kukiu tai ukanotu atsi- 
tikimu Chicagoje, kur kas te- 

nai intaręs kataliku vadovus 
Lenkijai parsidavimu, o ant ku- 
rio atsitikime A. L. Taryba 
labai remiasi; 3) kad A. L. Ta- 
ryba neteisingai skelbia, buk 
mes esą kun. Dobužio pasiun- 
tinyste atšaukę ir ji apšmei/c, 
nes faktas yra, kad męs kun. 
Dobužio netik niekuomet neat- 

šaukėm, bet dar nesenai antra 

sykį jo pasiuntinystę užtvirti- 
nom; 4) kad sriovių bendrojo 
darbo principą ir dabar praėjęs 
.Amerikos Lietuvių Seimas 
Chicagoje užtvirt'no ir srio- 
vėms isnaujo prie bito taikiu- 
ties įsake; 5) kad rt bendrojo 
darbo sutarties laužymo nuta- 
rimą padarė pati viena A. L. 
Taryba, o neįnešė to klausimo 
į bendrąjį Tarybų posėdį, kaip 
tokie klausimai seniaus būdavo 
rišama;— 

Todėl: Amerikos Lietuv'ų 
Tautinė Taryba randa šita 
Amerikos J iVnviuTarybos nu- 

tarimą liuosu ir niekuomi ne- 

pateisinamu laužymu visuome- 
Įnės seimų mandatu ir sykį pa- 
darytos visuomeniškai-politinė-3 
sutarties ir kad del šito męs 
a pel iuo jame nuosprendžiui 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
ir akyvaizdai Lietuvos respub- 
likos. 

J O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos Sekretorius. 
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TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Nuo didelio darbo iki juo- 

kingo darbo yra tik vienas 
žingsnis, bet nuo juokingo dar 
lx) iki didelio darbo čiela mylia. 

Ranka ranką mazgoja, sa- 
ko patarlė. Bet tai daro tiktai 
purvinos rankos. 

Jei nori moterei patikti, kal- 
bėk jai apie neclateklius kitu 
moterų. 

Iš visų kvailysčių, kokius 
žmogus papildo, pati geriausia 
kvailystė yra ženybos. Ji gera 
tuomi, kad bent labai retai pa- 
sikartoja. 

Jei dvi moteris draugauja, 
tai a'škn, kad yra suokalbis 
prieš trečia. 

j Kas dusauja būdamas jau- 
nikiu, tas apsivedęs visai nus- 

toja balso. 

Meilė akla, tik labai gaiia 
kad ne nebylė. 

Dabartinėje gadynėje pa- 
nelėms daug greičiau pasiseka 
ingyti širdies draugą, negu 
draugo širdį. 

Prajuokinti panely, kuri tu- 
ri gražius dantis visai nesun- 
ku, užtenka, tarti žodį ir ji juo- 
ksis. 

Iškart jis supranta josios 
net kiekviena žvilgsnį, bet pas- 
kui ir po trijų valandų pasikal- 
bėjimo jis nesupranto, ku ii no- 
ri. 

Jeigu vyras su nioteria du- 
vienu sėdėdami kalbasi, tai žen 
klas, kad jie nesutinka. 

Šią gadynę moterįs sensta 
labai greitai. Vakarais jos turi 
30 amžiaus metų, o rylai:-: po +5. 

Paveikslų tnuzejuose tan- 
iausiai j brangiau, ius rėmus 
dėti pigiausi paveikslai. 

PAS BURTININKU. 
— Matau, panele, kad j u-.r 

;ugertuves šįmet įvyks. 
— Nors kartą išpranašau- 

:ite man vestuves. 
i 



Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 
KRYŽIAUS1 KARĖ POLI- 

TIKOS LAUKE. 
IŠ visu lietuviu laikraščiu 

w c *- 

'Amerikoje leidžiamų, tai visus 

pralenkia katalikų susivieniji- 
mo leidžiamas "Garsas/' kuris 
nesiskaito su jokiais manda- 

gumo dėsniais. Kiek patirta, 
tai jį ignoruoja perdėm visa 
Amerikos lietuvių spauda, nes 

juk kitaip negalima. Jis da- 
bar net paskelbė Kryžiaus ka- 

rę ant politiškos dirvos. Po 

priedanga ir vardan šv. Kry- 
žiaus jau kviečiama neklausy- 
ti, ka tie tautininkai sako. Jis 
jau N 25 tarp kitko talpina: 

"Broliai katalikai, kurie 

nuėję bažnyčion nesigėdina- 
tc Šv. Kryžiaus dėti ant sa- 

/o kaktos ir krutinės, kurie 
sakote, kad jus esate katali- 
kais, daugumas justi pama- 
tę savo priešą netik kad jau 
nenorite prisipažinti esami 
katalikais, bet net pritaria- 
te tokiems tamsybių apašta- 
lams. Jų patarimu klausote, 
kurie kartais jus jūsų akyse 
apšmeižia. Jus kartais net 

patys juokiatės, jeigu kokis 
laisvamanėlis ar silpnapro- 
tis bolševikas ima dergti ju- 
sti švenčiausius jausmus, ti- 
kybą. Katalikai, bukime ka- 

talikais, o ne kokiais parsi- 
davėliais ar nedaaugusiais. 
Neduokime savęs perdaug 
laisvamaniams išnaudoti! 
etc." 

Gaila, kad šv. Kryžių "Gar- 
sas'' išstato pajuokimui. 

Gal nevienam žingeidu už 

ką jau ta Kryžiaus karė likosi 
paskelbta. Užganėdindami t;i 

žingeidumą pasakysime, kad 
tai atsakymas į "Vien Lietuv 

sekantį straipsnį ; 

"Visados, kuomet tik tau 

tininkų spauda pakritikuoja 
kunigu (ne kaipo Bažnyčios 
Hariu*, 1x-t! kaipo partijos 
vadų ar narių) darbus, tuo- 

jaus iš dešinesės spuados 
pakįia šauksmai: aha, lais- 
vamaniai, liberalai niekina 

tikyba, dergia Bažnyčią, ir 
tai]) toliau. Tie šauksmai 
niekas daugiau, kaip tik po- 
litinis triksas. Vietoje pra- 
vardžiavimų tautininkų, pri 
rodykit faktais, kur ir kaip 
tautininkai "griauja tikėji- 
mą ir bažnyčią?" Tautiniu 
kai nėra prat^ melagystėms, 
ir jie moka atskirti tikėjimą 
nuo kunigų. Reikia žinoti 
kad krikščionių-katalikų ti- 

kyba yra vienas dalykas. 
Bažnyčios organizacija bei 

įstatymai kitas; gi kunigų 
panaudojimas tikybinių jau 
smų bei bažnytinės organi- 
zacijos t rečiau. Sumaišy- 
mas tų dalykų i vieną mi- 

šinį priveda prie apverkti- 
nų pasekmių. 

Męs kviečiame visus ku- 

nigus priparodyti, jog iŠ 
Evangelijų (tikybos pama- 
to) neatbūtinai išplaukia tas 

faktas, jog A. L. Taryba 
Katalikų) "\>rinc?pe" pri 
pažino Visuotino Seimo rei 
kalingumą, bet neatrado už 
tektinai svarbios valandos 
(jį sušaukti (nors Vilnius 
jau lenkų rankose, nors di\į 
sią lietuvių kariumenę rei- 
kia paremti). Netik kad ne 

surado valandos, bet dar 
j vairiausiais nemandagiais 
budais kcnkč Chicagos Sei 
mui. Męs kviečiame kuni- 

gus priparodyti iš Evange- 
lijų, jog A. L. Taryba turė- 

jo sulaužyti su Tautine Ta- 
ryba padaryta sutartį, jog 
"VVashingtone Pildomaja- 
me Komitete tegali bu.i 
žmones abiejų sriovių pri- 

7^ •—"•a*5 
imtini." 

Evangelijos yra tikybos 
pamatas. Bet viršminėtų 
dalykų joks nors gudriau- 
sias dvasininkas nepriparo- 
dys Evangelijų žodžiais. Tai 
kam užpuldinėti ant tau- 

tininkų, kad šie niekina bei 

griauja tikybą, kuomet jie 
kritikuoja kunigų politinius 
darbus? Kunigas ir baž- 

nyčia, tai du skirtingi daly 
kai. 

Kiti pavyzdžiai. Kunigas 
draudžia tautininkų lailc 
raščius. skaityti ir Chieagos 
Sejma pavadina išgamų Sci 
nui bažnyčioje per pamok- 
slu (VVestfield, Mass.). Ku 

nigai agitavo bažnyčiose 
prieš Seimą ir pavadinęs vic 
nas kunigas, kad seimas 

csqs "samozvaneų." Iš am- 

bonų jie keikė taip vadina- 
mus "neaiškius, šiaudinius" 
katalikus vien del to, kad 
šie reikalauja tankiai gana 
pažangių reformų parapijo- 
se ir politikoje. 

Šitokia taktiką jau gali- 
ma Mtų išvesti iš Bažny- 
čios kanonų. Juk Bažnyčia 
(arba jos vadai) ne nuo 

šiandien, nori pasiglemžti 
proto bei politikos galę ant 

žmonijos. Tiktai kam kal- 
tinti tautininkus buk jie 
griauja bažnyčią, kuomet 
jie nurodo, kokias blogas 
pasekmes Lietuvai atneša 
pasielgimai tų kunigų, kurie 
naudoja Bažnyčios per am- 

žius sukrautą autoritetą sa- 

vo partijos reikalams? 
Bukite vyrais! Išeikite 

ant politinio kovos lauko 
kaipo lietuviai, nevilkdami 
už savęs, arba nesislėpdami 
už tikybos ir Bažnyčios. Tau 
tininkai nevartojo kitokių 
ginklų kaip tik nuosakumą, 
protą ir Tėvynės meilės jau 
smus. Ir kuomet jie protes- 
tuoja prie nužeminimą ti- 

kybos pradų bei Bažnyčios 
į partijos įnagį, tai neužmes 
kite jiems tikybos bei Baž- 
nyčios griovimą. Neštai— 
viedmainystė." 

Męs susilaikome nuo bent 
kokių komentarų, nes Uis kiek 
vienam aiškų. Mums norė- 

josi čia parodyti tiktai budus, 
kaip mūsų laikraščiai polemi- 
zuoja ir kokius "argumentus" 
v artoja. « 

KRITIKA IR KRITIKAS. 

(Pašaipa) 
Kritiku vadinasi ypata, už- 

siimanti maloniu bizniu pasa- 
kojimo kitam apie tai, kaip 

vienas arba kitas dalykas pr: 
valo buti padarytas. 

Idant buti geru kritiku, nc- 

Ti/ik savo pamokinimo arba 
patarimo prirodyti savo locnu 

pavyzdžiu: vien tik nurodyk 
jam "teisingą kelią'' arba bū- 

dą; jei jis sau ir galą rastų, 
mėgindamas tavo patarimą 
įkūnyti—tai ne tavo biznis. 
Tavo biznis mokinti, o pačiam 
daryti kitaip, negu pats mo- 

kini. Jeigu jis iš tavo pamo- 
kinimo nepasimokina—tai ne 

tavo kaltė. Kaipo kritikas tu 

savo užduotį atlikai ir j ieškok 
sau kitos aukos. 

Vidutiniško laipsnio kriti- 
kas visados žiuri "juodai" j vi 
sus dalykus, o į tavo dalyką—■ 
ypatingai. Ji? retai kada juo- 
kiasi—tankiai verkia, o tan- 

# 

kiaušiai smurgloja. Jis tan- 

kiai dejuoja apie žmonijos 
kvailumą, ir priveda prie to 

j kad visas pasaulis is proto krai 
stosi—ir yra kuone visai ak- 

las, sudrunėjęs.ir supuvęs—i.- 
skyrus, žinoma, jį, patį kriti 
ką. Kritikas — tai pasaky 

inasj^ity SpMg 
i^i>:t»X-X«C^Įįy 

Vėliausia fo/ografija Hamburgo uosto su nemaži', skaičiumi laivų, kurie 
ačiu politiškiems neramumams es$ nenaudojami. 

tuni, pravarde, o jo vardas— 

Surūgęs. 
Politiškas kritikas yra ypa- 

tingai ikirus vabalas. Nors 
niekas jo neprašo, bet prie kiek 
vienos progos jis neatleidžia! 
byzgia, nelyginant tas uodas, 
kuris juo nuo jo labiaus ginie- 
si, juo jis yra jkiresnis. 

Tarp lietuviu tokios rūšies 
vabalu yra daugiausiai. Grei- 
čiausia jų gali pamatyti aiu 

pagrindų, prakalbose. Jeigu 
jo paprašytum paaiškinti, kaip 
reik knypkis gerai kelnesna 
įsiūti, kad jos nenupultų, jis 
pasakys, kad tai ne jo biznis ir 
todėl jis to nemokąs. Bet apie 
tai, kaip visą šalį "runyti" ir 

visą pasauli sutvarkyti—apie 
tai jis tau, "kaip ant delno iš- 

ekspleinys." Jeigu tu to ne- 

suprasi—lai tavo kalto. Kad 
jis pats to nesupranta—tai 
taip ir re:kia: kritikui nereik 
pačiam suprasti; jam reik tik 
kitus mokinti. Abelnai paė- 
mus, juo dalykas yra sunkes- 
nis ir juo mažiau jis pats apie 
jį 4 išmano, juo lengviau "kri- 
tikui" apie jį kitus mokinti. 

Pirmiausis pasaulyje kriti- 
kas buvo gerai žinomas raka-! 
lis garsiam Rojaus darže. Jis 
pamokino žmones, kad prie tū- 

los obelies ženklae su parašu 
"nejudink, uždrausta" nereiš- 
kia tą, ką jis sako. Jis buvo 
pirmas kritikas. Kaipo kriti- 
kas, jis nereikalavo pats savo 

pavyzdžiu savo pamokinimo 
prirodyti—kritikai niekados 
to nedaro. Jie zino genaus, 
kad jeigu jie patįs mėgintų su- 

lyg savo pamokinimo elgtis, 
tai jie pasirodytų arba kvai- 
liais, arba "nagus apdegtų." 

Taigi pirmas kritikas tiktai 
"isekspleinino" Rojuje apie ti 
obelį ir obuolius. Tūlas vyras 
ir su tula moterim patikėjo jo 
žodžiui, privalgę žalių obuolių, 
o to viso pasekmėj buvo ypatin 
ga rūšis pilvo skaudėjimo 
(kaip paprastai nuo žalių 
obuolių buva). Ir nuo to lai- 
ko žmonija nesiliauja ta liga 
sirgus, o vis todėl, kad Ado- 
mas su Jieva paklausė pirmo 
kritiko. 

NedyVai todėl, kad po to 

žmonės nelabai drūčiai kriti- 
kus myli—vis vien kur jie bu- 
tu: ar prakalbose ant pagrin- 
dų stovėtų, ar laikraštyj uždy- 
ką vieta užimtų, ar pagalios iš 

ambanos savo amatą varytų. 
Teisybės vienok delei, reik pa- 
stebėti, kad pastarosios rūšies 
kritikai yra mažiausiai pavo- 
jingi: ne todėl, kad jie butų 
menkesni kritikai, už kitus, bet 

todėl, kad per stebėtiną gamtos 
prajovą, jų kritiką turi tą ypa- 
tybe, jog prie pirmų žodžių 
apima snudu!ys visus, keno 

ausies jie tik pasiekia... 
O iŠ to viso išvada yra to- 

kia, kad niekados neapsimoka 
galvos guldyti už tai, kad kri- 
tikas visuomet yra teisingas ii 
kad jo visados reik klausyti 
Tavo locnas sveikas protas 

m 
tankiai bus geresnis tan vado- 
vas. 

Nora gelis. 

MEMELIS LIETUVAI 
PRIKLAUSO— 

SAKO G. CLEMENCEAU. 
C1 emenceau atsakydamas 

vokiečių Delegacijai Taikos 
Konferenciion pasakė del 
Klaipėdos (Memelio):— 

"Atsakymas tvirtina, 
kad atskirimas Memelio 
nėra prieštaraujantis tau- 

tybės pric'pui, kadangi 
patsai miestas didžiumoj 
vokišaks, vienok apielin- 
kė kaipo tokia visuomet 
buvo lie/uviška". 
Reiškia, kad Francu zų 

tautos vadas gerai žino, ka- 
me lietuvių gyvenama ir 
tą miestą Lietuvai skiria. 

Lietuvai žada neprigul- 
mybę. 

Pereitą sąvaite buvo pri- 
pažinta Kolčako valdžia- 
valdžia Rusijos. Vienok jis 
toki pripažinimą gavo, ne- 

lengvai, bet tik priėmęs tam 
tikras talkininkų sąlygas. 
Tose sąlygose ir Lietuva mi 
nima ir štai kas pasakyta: 

"Kad išrišimas santi- 
kių tarp Rusijos su Esto- 
nija, Latvija ir Lietuva— 
jei nebus greitai užbaig- 
tas geruoju, tai turės bū- 
ti pavestas Tautų Lygos 
išrišimui, ir pakoliai tasai 
išrišimas nebus užbaigtas, 
Rusiojs valdžia /ur pripa- 
žinti tasias šalis nepri- 
klausančiomis ir tur pa- 
tvirtinti visas sutartis pa- 
darytas tų šalių faktiško- 
sios valdžios su draugiš- 
komis valdžiomis". 
Po tokiu reikalavimu, į- 

duotu Kolčakui pasirašo: 
"Už Franci ją — G, Cle 

menceau, už Angliją — 

Lloy George, už Italiją 
— Orlando, už Amerika 7 p 

— Woqdrow WiIson, už Ja- 
poniją — Saionji. 
Koleakas į tai atsakė 

tuoj, priimdams visas tal- 
kinikų pastatytas sąlygas. 
Lietuvos reikale taip sako: 

"Męs pilnai sutinkame 
kuogreičiausiai išrišti Es- 
tonijos, Latvijos, LIETU- 

| VOS- Kaukazo ir Užkas- 
pijo klausimus ir pilnai 
tikimės, kad musų susi- 
taikymas su tomis šali- 
mis įvyks nes ir dabar 
valdžia duoda visoms tau 
toms savivaldą. Nėra jo 
klos abejonės ir nereikia 
aiškinimų nes kiekvienas 
iš tų savivaldžių tautų 
reikalai bus užbaigti at- 
skirai". 
Iš tų tarimųsi ką įvyko 

tarpe šių šalių aišku: 
1) Lietuvos valdžia pri- 

ipažinama faktiškaja. 
2) Lietuvos klausimas tu 

ri but išrištas, atsižvelgiant 
•! ir į Lietuvos žmonių norus. 

3) Kad Lietuvos klausi- 
mas, jeigu nebūt išrištas 

tarpe rusų ir Lietuvos tuoj, Į 
tai bus išrištas Tautų Lygos 
ir rusai apsiėmė viską už- 
tvirtinti. 

Dabar Lietuvos klausimo 
vienokis ar kitokis išriši- 
mas didžiumoj priguli nuo 

pači1:, lietuvių darbštumo ir 
nuogalių. M 

Kas reikia padaryti? 
1) Tuoj reikia suvienyti 

pajiegas šalies ekonominės 
ūkės pakėlimui ir užvesti 
kuotampriausius komerciji- 
nius ryšius tarpe Anglijos, 
Amerikos ir Franci jos. 

2) Tuoj reikia apsaugai 
šalies sudaryti reikalingą 
pajiegą. 

3) Tuoj reikia savo val- 
džios gerbimą ir jai ištiki- 
mybę aiškiai parodyti kitų 
šalių valdžių akyse. 

4) Visiems vienybėje dar 
buotis ir nesidalinti men- 

kesniuose klausimuose. 
5) Nesibieiuliuoti su Len- 

kija ir lenkais. i 

Visi stokime darban! 1 
Vargu lūs kitas galybę 1 

didesnę turi,- tautos vieny- | 
be, ir iš to sekąs bendras l 
darbas. Šalies gerbūvio pa f 
kėlime anoji tiesa tik veda Į 
prie gerų pasekmių. \ 
.LIETUVOS ATSTATY- 

MO BENDROVĖ yra tvari- 
nys- subudavotas anais pa- 
matais. ir todėl ji atliko 
dau gdidelių darbų. 

Jau iuri skyrių Lie/uvoje 
ir darbuojasi tarpe Lietuvos 
žmonių. 

Iš Lietuvos grįžta Roma- 
nas Karuža, Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės pirminin- 
kas. Jis darbavosi Lietu- 
voj per visą mėnesį ir pa- 
liko tenai kitus darbuotis 
prie A. L. B-vės. 

Keikia Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovei tuoj $500,- 
000, kad atlikus reikalingus 
darbus Lietuvoje — tele- 
grafavo Karuža. 

Lietuviai gelbekite, savo 

Motinai šaliai atsistatyti ir 
kovoje su lenkais ir bolše- 
vikais. Tegul Lietuvos lais 
ve buna .sta/oma ne vien 
Lietuvos sunų krauju, o 

bent nors ir musų darbu. 
s Garantija už įdėtus Lie- 
tuvos Atstatymo B-vėn pini 
gus kuodidžiausia. Nauda 
taip-gi nemaža — gaunami 
d: vdentai nemažesni, kaip 

i4 nuošimčiai, o šiemet lau- 
kiame didesnių.^ 

Šeras $10' bet neparduo- 
dam mažiau- kąip penki. 

Stokite visi Lietuvos su 

nųs ir Duk/er/s Lietuvos 
Laisvės kurti! 

Klauskite informacijų 
šiuo adresu: 

(LIETUVOS ATSTATY- 
MOBENDROVĖ) 

LITHUANIAN DEVELO?- 
MENT CORPORATION. 

320 FIFTH AVE., 
NEW YORK, N. Y. 

(Apgar.) 
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Męs perkame Liberty Bonds u 
piluą "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Keivergais ir 
Subatomis 9—9. 

BONDS I 
CASH 

J.G. SACKHEIM & CO. | 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: g 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

1 
Pagyvenimo ofifas 

D R. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirergas 

a 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų 

Kampas Iowa St. ""^^jj^moterų I jgas taipgi 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 valcarc^^l^^Mrurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. M.ajdison St., kamp. Halstei^^^ 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Eurų, Lentų, RSmit ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva masevojimul stubų iš vidaus, pc $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

30033039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 11 ryto, 4 iki 8 vali. Nedėldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Awe. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS fŪETŪy* 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Banke 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITE 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukime pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broa^hvay, S o. Boston, Mass. 

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

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

b Vai varge, varge f Kaina75c. 
c Vai putė, putė J 

G) Kur bakūžė samanota i .50 
Gaunama Lietuvos Kuygyno, 3253 S. Morgan. St. Chicago, 111. 

KOŽNAS PRIVALO JSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

Eir ISTORIJA AMERIKOJE 
______ 

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

Drūtuose apdaruose — $2.00 ; 
]Kaina $1.50 
Reikalaudami šios hiigos, 
kreipkitės į "Tčvynčs" ad- 
ministraciją šio adresu: 

LIIHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
3G7 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 



VIETINES ŽINIOS 
PERŠOVĖ DU PLĖŠIKU. 

Vienos kompaliijos krautu- 
vėn Įsiveržė subatoje du ple i 

kai, bet pakilus liarniui pri- 
versti buvo nešintis. 

Bevejami kaimynų krautuv 

ninku, plėšikai subėgo vieno 

neapgyvento namo ru in, kur 

pradėjo šaudyti Į persekioto- 
jus. 

Bet atvykusi policija sttva! 
dė plėšikus, pašaudama John 
Mockus lengvai ir John Necos 

sunkiai, kuris gal mirs. Abu 
sužeisti raudosi Brideville !'- 

gonbutyje. 

MOTERIS KALINĖS BAN- 
DĖ PASILIUOSUOTI. 

Keturios moteris suimtos už 

įvairias vagystes ir uždaryti s 

kaUfjiman sudarė planą pabėg- 
ti is kalėjimo. Bet viena iš jų 
netikėtai išdavė ta planą ir 

joms nepasisekė pabėgti. I\:i 

Įėjimo prižiūrėtojai-už tai jas 
nebaudė. 

PIRMAS DIDJURIU LAI- 
VAS IŠ CHICAGOŠ TIE- 

SIOG I EUROPĄ. 
Rytoj tai yra seredos dieną 

24 birželio chicagiečiai atmins 
ilgus laikus. Tadiena, tai nau- 

ja Chicagos miesto prekybos 
era. Rytoj mat laivas Lake 

Grandby išplaukia iš Chicagos 
stačiai per didjurį į Europa. 
Va s laivas dabar prikrautas 
piicagos isdirbima;s stovi Chi- 
cagos upes prieplaukose. Jis iš- 

plauks i ežerą, paskui ežerais 

nuplauks iki Lavvrence upes, 
pasieks Ouibecą ir Montreali:j 
ir paskui per Atltntiką nu- 

plauks į Liverpoolį Anglijon. 
Dabar laivas stovi prie 27 ir 

Robey gatvių ant Chicago 
upes. Prieš jam išplaukiant bus 
atliktos tani tikros iškilmės. 

Paskui šį pirmutinį prekybi- 
ni laivą gal paskui pradės vaik 
Ščioti ir pasažieriniai laivai, 
tuomet lietuviams chicagie* 
čiams butu tikras parankumas, 
iš Chicagos laivu tiesiog Lietu- 
von. 

KATALIKU KUNIGAI 
PRIEŠ PALIKIMĄ SVAI- 

GINANČIŲ GĖRIMŲ. 
Illinois valstijos katalikišku 

■bažnyčių atstovu susi važiavi- 
mas atsikreipė į Prezidentą 
YVilsoną, kad jis įvestų blaivy- 
bę visoje šalyje ir kad neac 

mestų ar nesulaikytų blaivy 
bes įstatymo. 

AIRIJOS "PREZIDEN- 
TAS" CHICAGOJE. 

Edward De Valera prezi- 
dentas Airijos respublikos pri- 
buvo Chicagon pereitą subatij 
ir čionai laikys eilę prakalbu, 
fidvvard de Valera pirmiau 
buvo profesorium. Dabar jis 
dirba del Airijos neprigulmy-j 
bes. ! 

Skaitykite ir Platinkime 
Dienraštį "LIETUVA." 

PRANEŠIMAS. 

iialtosios Rožes lietuviu 
Kliubas praneša savo nariams, 
kad pusmetinis kliubo susirin- 
kimas išpuola laikyti 4 liepos 
bet iš priežasties šventes lieka- 
si atidėtas ant 11 liepos. Ger- 
biami nariai malonėkite atsi- 
lankyti — 11 liepos, nes yra 
apsvarstymui visa eilė svarbiu 
reikalu. 

Pirmin. S. lvanaviciiis 
Sekret. F. A. Vaišvilas. 

VIENAS UŽMUŠTAS, 
KITAS SUŽEISTAS AU- 

TOMOBILIU SUSI- 
MUŠIME. 

Robert Kaplan vakar ryte 
važiavo autoniobiliun? skersai 
Blue Island A ve. ties W. 12 
iratve. Ant jo užvažiavo taxi 
ir sudaužė jo autojniohiliii, ir jį 
patį taip sumušė, kad daktarai 
nesitiki, kad pasveiktų. Taipgi 
Mie/ista ir moteris, kuri važia- 
vo taxical)'e. Priežalis — t:ii 
šoferis taxicabo norėjo pra- 
lenkti gatvekarį ir ne ta.pusę 
gatvės važiavo. Jis suareštuo- 
tas. 

NUSKENDO EŽERE 
JAUNA MERGINA. 

Pereitoje nedėlioje panelė 
Louise Starnge, 17 metų senu- 

mo maudėsi ežere ties 91 gat- 
ve. Ji buvo nuplaukusi ežeran 
kokia 300 pėdu, ir pradėjo skęs- 
ti. Ja tuojaus griebėsi gelbėti 
tam tyčia saugojantis besimau- 
dančius sargas, bet ji matomai 
išsigandusi pa vajaus, nustojo 
jausmo ir paskendo pirmiau, 
negu prie jos prisikelta. 

VAKARĖLIS IR MOKYK- 
LOS UŽDARYMAS. 

Pereitą subatą birželio 21 d. 
buvo surengtas vakarėlis mo- 

kiniams, p. G. G. Phillips mo- 

kyklos svetainėje Mc Kinley 
Park. Vakarėlis susidėjo iš pia 
no skambinimo, prakalbti; kai 

bėjo p. K. Gugis apie mokslo 

naudą. 
Mokytojas G. G. Ppillips iš- 

davė savo mokiniams dovanas 
diplomus. Paskui buvo užkati 
džiai ir šokiai bei smagus pasi- 
linksminimas. 

Ta mokykla randasi 4014 5 

Maplewood Ave. Buvo moki- 
nama anglų kalba ir daug lie- 

tuvių čionai mokinosi. Atei- 
nantį rudenį mokykla vėl žada 
atsidaryti. mokiniai ui 

pamokinimą anglų kalbos ta- 
riame mokytojui širdingą ačių. 

J. A. Mokinys 
PAJIESKAU SAVO PUSSESERES 

Antaninos Virbauskiutes, po vyru 
Antanina. Klovienė. Jl paeina iš Su- 
vaiką gub., Seinų pav., Vikaučlny 
kaimo, Leskanos parapijos. Turiu la- 
bai svarbu reikalu, įprašau jos pačios 
ar pažpstaniŲ pranešti sekančiu ad- 
resuė JGbEPft RUDIC, 10G S. Clark 
St., Newburgh, N. Y. 

R.EIKALAUJAME patirusių mergi- 
nu patarnautoju (waiteress). Geros 
durim sąlygos, geras mokestis. Val- 
gykla atdara diena ir nakti. Laiką, 
sudėreeite ant vietos. Atsišaukite 
greitai j James Restaurant. 
230 S. Ilalsted St., Chicago, 111 

MOKSLO, LITERATŪROS »R POLITIKOS SAVAITRASJIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaiaa metama $2. Pusei metij $1. Kanadon metams $2:60 
Numerius pažiurčjlmui siunčiame dykai. 

Turime dldolj knygių sankrovą lr katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia Indomiausia mušą laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su priBiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vlenuo- 
liu-zokonlnkiu gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaup, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orAmizia *r 
ba rogietruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Cieveland, Ohio 

P: S: Aitas yra "Dirvos" naujas antraSaa: 

REIKALINGA tuojnns, jauna mer- 

gina arba jauna moteris i>ii'> lengvo 
namu darbo resorto (vasarvietė). 
Męs apmokėsimo kelionę j vienę pu- 
sę. f;era mokestis, bot privalo gerai 
kalbėti angliškai. 

Atsišaukite 748 W. 3f.-th S t. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda fl pasažierlų automo- 
bilius 1916. Automobilius kaip nau- 

jas labai mažai vartotas. Savinin- 
kas yra priverstas parduoti kuogrel- 
fiiausiai, nes turi greit iškeliauti } 
kitg, miest?. Atsišaukite j Jos. Ažu- 
ko geradžių. 

3301 Auburn Ave., 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
I& priežasties, kad savininkas yra 

priverstas išvažiuoti j Floridą par- 
siduoda kampinis namas, su bučerno 
ir groaerne, tavorajj ir fiksčiurial 
kaip stovi ant vietos. Vertes, apie 
$6500, — parduos už $6,000. Tik pu- 
se įmokėti. 

Klauskite 6f>01 So. Hermitage 
A ve. 

Taipgi parsiduoda ant 2-jų lubų 
namas, Storas, 3 1'liatai, raudos ne- 
ša $72.00 j mėnesį. $8,200, pusę jino- 
kėti. Randasi prie 81f>8 So. Union 
Ave., Klauskite 66(>1 S. Hermitage 
Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Locomobile Llmosinas, 

6 cilinedrių, 6 pasažierių, automobi I 
liūs gerame stovyje. Parduosiu ar- 
ba mainysiu ant kito automobiliam*. 
Telefonuoklte McKinley 4931. 420G 
So. Fairfieid Ave. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda pigiai 2-jl namai. Kas 

pasiskubins, gaus, už dldelj 'bargong.. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite WLI. KAREIVA, 3428 \w 
bum Avenue, Chicago, 111. 

REIKALAUJAME FORMANO. 
Reikalingas patyręs vyras už for- 

įnonv | odų dirbtuvę. Pastovus dar- 
bas. Gera proga {atdirbti, išmokti dar 
6g, ir gauti paaugštlnimą. Rašydami 
pažymėkite amžių, patyrimą ir kiek 
algos norite. CARKOLL IlIDR & FUR 
COMPANY, Carroli, Iowa. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, šiaur-v ikarinis kampas 21nios 

ir Halsted Gatvių, arti Kloin Bros. d i r b 
luvėfi. Nuosavybė bo skolų. Lotas 30x 
125 pėdų. Raudos neša $1.200 per me- 
tus. Būtinai turi buti parduota dėl už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kaina $12, 

|000. Klek siūlote? LOUIS GRAFF, 
| 6019 So. Aberdeen Street. 

F A R M O S. 
Ar manai pirkti farmą? 

Jei taip, tai niekur neva- 

žiuok kaip tik pas mus, kur 
matysi musiškius javus au- 

gant kopuikiausius. Męs 
gaunam skalįt pinigus iš 
valdžios, Męs priimam Li- 
berty Bondsus už piną ver- 

tę. Pas mus geležinkelis at- 
eina į pat musų Kaimą. 
Kur arti pirksite gerą far- 
mą. 

Aš busiu "Naujienų" ofi- 
se 1739 So. Halsted St., su- 

batoj, Birželio-Jurie 28-tą po 
piet nuo 3 iki7. Ateikite pa- 
sikalbėt, arba drauge va- 
žiuot. M. Walenčius, box 
96 Hart, Michigan. 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workers—dailidžių dirbtuvėj, 

drum ir beit sanders. Mašinos ran- 
kų. Pianer, trim and stock cutterrf. 

52 valandos darbo sgvait.ė. 
Darbas pastovus per ištiesus metus 

viduryj. 
IMPERIAL METHOD3 CO.f 

750 S. CIRCLE AVE., 
Porest Phik, 111. 

Penkiceutal g&tvekariais 
Garfield ?ark Elev&Lc-u arba Madison 

i: t. estvekari 

REIKALAUJAME merginų prie leng- 
vo dirbtuves dabro, puiki proga iš- 
mokti gero darbo ir jsidirbti. Geros 
darbo sąlygos, pastovus darbas ir 
geros algos. Atsišaukite greitai pas 
G. J. Woolfson & Co., 527 So. VVells 
St., 4-tos lubos, klauskite Rr. Harris. 

* 
ANT PARDAVIMO 

Parsiduoda namas 4 pagyvenimu po 
4 kambarius, randos neša $500 j me- 

tus; sąlygas patirsite ant vietos. Sa- 
vininkas, ant pirmo flloro iš fronto, 
prie 948 W. 35th Place. 

NAUJA UŽEIGA. 

Pranešu gerbiamai 
publikai, kad aš savo 

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

Kviečiu visus užeiti. 

Justinas Kūlis, 
3261 So. Halsted St. 

Chicago 

...PAJIEsKAU brvo pačios, Marūs 
Vorkauskienės., kuri mane pamotė 
apie pusantro meto atgal, pasliinda- 
ma suuu Edvardą, 5 metą amžiaus. 

Ji yra 30 melu amžiaus, šviesaus 
plauko, vidutinio ugio, ir tuir raudą 
ant kaklo. 

Duosiu $10.00 tam kuris plrmiaus 
praneš man kur ji randasi, gyva 
arba mirusi, lr kūdikis. 

VValter Wierkowsky, 
333 W. Washingtton Ave. 

Shenandoah, Pa. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUV'Ų BENDROVĖ REIKA- 

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

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

TAUPYKITE ŠI SUKASA. 
Viskas Barbenai. 

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

4230 So. Art.es.ian Avo., 4 ir 4 kamba- 
riai. Visi jtaisymai, $3000. $100 cus>h, 
likusius ant. lengvų išmokėjimų. 

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

Męs skolinamo pinigus pirkimui i 
budavojimui namų 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St Chicago 

Daktaras 

Jonasjm. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED SI. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yardfl 2544 

DU 5. NftIK&LIS 
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AV2. 
Telefonas Drover 7042 

Cicero Ofisas: 
4847 W 14-th 8TREET 

Telefonas Cicero 39 

Tel YARD8 15S« 

DR. J.KUL1S 
LIETUVIS GvDYTOJAb 

IR CHIRURGAS 
Krydo visokias liga* moterių 
valkų ir vyrų 8pec*»ll8kai gy- 
do limpančias. užsiienujuBiafl 
i? paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Hatated St, Chicago, ft 

PRANESIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ. 

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

FARMOS 
Jeigu nori įsisteigti sau namus ir 

buti neprigulmingu, pirk sau farnių 
lietuviu ltolionijoj "Vilnosz,'' Vilas 
Oounty, \Visconsine. Jei pirksi sau 

farmą čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 

savininkai 50,000 akrij žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie 
tuvių kolionijai, esame paskyrę Ka- 
zimierą. Gadlauskų kolionijos direkto 
riumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yra padėti jums Iki 
šio laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, kiek- 
vienam naujasedžiui, kuris perka nuo 
mušu. Męs. padedame jieuis pabu- 
davoti trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ūkei reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 
prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik nori didumo farmą. 40, 80, 
120 arba 160 akerių arba daugiau, 
kainomis nuo $15.00 Iki $25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 
vių kolionijos neprigulmingu farniie- 
rių, kolionijos, neprigulmingu farmie- 
riu, rašyk mums lietuviškai klaus- 
damas pilnų informacijų. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin. 

i A. Masalskis I 
LIETUVIS SRAB0R1US 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiąi, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, diilto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turimo savo karibonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius sau!;- 
ties: Taipgi pamdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien^ ar 
naktj. 
3305AuburnAve. Tfcl. Drover4139 

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dtsigning 
dlenoml* Ir vakarais dėl bizuo li 
namy. Paliudijimai Išduodami ir vifr 
tos paiapinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime' 
suteikti jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
24Cf? W Madison 8t 

0205 S. Halsted St- 1350 WellB St 

JEO JC P R K S S 
W M. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St.. Boulevard 9336 

FARMU 
J1EŠKOTOJAMS 

Tioms, kurie j Ieškote farmų, yra go- 
riausi vieta lietuvių farmorių kolloni- 
joj, Wisconslrie, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemo labai doringa taip, kad vis- 
kas gerai auga; raadasi prie gerų kb- 

lių, geležinkelių, gražiiį leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio \Voodl>oro. 
kuriamo dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po J15.00 ir augščlau už aknj. 
Galite pradėti pirkti farmų su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėti], l'armų. Daugumas mūsų žmo- 
nių yra išvažinėje po daug valstijų, 
bet tinkamesnės voitos dėl ukinlnkys- 
tos nesurado, akip WiBconsino lietuvių 
kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 8. HALSTED ST.. CHICAGO 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 85 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
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 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. DSl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 60 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai. toRul atsilanko i ofia%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaile St. 
Telefonas Franklin i)803. 

gan* 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan 8t., kerta 32 «t. 

Specialistai Moteriškų, Vyriiki|, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—įO ryto, 12—? po 
pi9t. 6—a vRk., NedSl. 9—2. 

TELE'.-ONAS YARDS 687. 
CH2-CH3 

Dr. M, He.rzman 
1S RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas ckirurgas 
ir skuteris. 

Gydo aitrias ir chroniiuca- ligas, ry- 

tų. moterį; ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kltoldus elsktroi 

frictaisus. 
Ofisas ir laboratorija: 1025 W. IStk 

Street, netoli Fiik Street 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 

6—8 vakarais. Teleplione Canal 3110 
GYVENIMAS: J412 S«. IIai*ted St. 

VALANDOS: 8—9 rr*i\ tikta!. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

i. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina (perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

?. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
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. P<3 Priedanga šventenybes. Ištoriška apysaka iš Rymo laikų 
apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. J—tls. 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 istorija Pusi. 
209, kaina 75c. Tapati audimo apdaruose $T-5o 

bajoru. šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.0o 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 

budu išdirbo sau rasta 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, krina $1.5# Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos 11* kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnlua, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos .pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 Ta pati audimo apatiuose -1.75 10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų p?rodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 

11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš Įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina ,... *1.7-5 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Indeoendance for tlie Litluiania nation bv T. Norus and J. Žilius. Issued bv Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. 

Woshington, D. C. Price 25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiu, 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 kurtą sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, kaina 
25c. 

15. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais ace 

16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai api piešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
17. Paskaitos iš Lietuvos istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga inedega norintiems pra- kalbas arfa paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. H. D. Pusi. 96, kaina 50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių. Zepelihų, vagonų, tiltų. Submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų Oro, žemės ir vandenų (užkariavimų. Naudingas aprašymas kaib žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikoil įveda. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50c. 
19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymu apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosl ir atmainas, gyvj ir plėtojimąsi nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 
aO. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė ku*1 Tatarė. Cia 

telpA 126 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasagaičių, tuo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 183, kaina 

21. Vėliavom Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėję yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marinitikų 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 Aliertai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, aipie kokius anų dienų au- 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu 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 ital^ kalboje Ed. dc Amici, vertė [ lietuvių kalba Matas Grigonis. Didci.o 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 $i.*c 

23. 7"he Fraternal Age Tlic Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Sita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelius ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c. 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per w metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yra lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos. Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno. literatų dailininkų ir kitų žymiu 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius, i'uslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. 

Čia ipaminėtos 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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