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Gal siųs Vokiečiams Ultimatumą. 

Vokiečiai Ruošiasi Karen Rytuose. 
i 

Estonai Pergali Vokiečius, 

VOKIEČIAI NERANDA 
KAS PASIRAŠYTU. 

4» 

Berlinas, birželio 25 d. 
Iš Weimaro pranešama, kad 
Dr. Hermann Mueller, Vo- 
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris, kuris buvo pa- 
skirtas vokiečių delegacijos 
pirmininku pasirašyti po tai 
kos sutartimi, atsisakė pa- 
sirašyti po sutartimi ir ne- 

norįs važiuoti į Versailles. 
Sakoma, kad sudaryme 

;aikos delegacijos Vokieti- 
jos valdžia turi daug kėb- 
ii/mų, nes nesiranda norin- 
gu pasirašyti po sutartimi. 

Prie to Vokietijoje prade- 
la vėl veikti komunistai, 
turiems jau pasisekė iššauk 
,1 gelžkelių streiką apielin- 
iėje Berlino. 

Taipgi pranešama, kad 
Hindenburgas rezignavo iš 
lugšeiausios Vokietijos ar- 

nijos vadovystės; manoma, 
*ad jj paseks ir nekurie kiti 
žymus generolai. 

PASIRAŠYMAS PO SU- 
TARTIM UŽSITĘSIA. 
Paryžius, birželio 25 d. 

raikos Konferencijos sekre- 
torius pranešė, kad iš Vei- 
maro vis jokių tikrų žinių 
neateina apie paskyrimą vo- 

kiečių taikos delegacijos. 
Dėlei tokio dalykų stovio, 
manoma, kad pasirašymas 
po taikos sutartimi gali už- 
sivilkti iki panedėliui. 

GAL SIUS VOKIEČIAMS 
ULTIMATUMĄ, .. 

Paryžius, birželio 25 d. 
Keturių didžiųjų taryba ne- 

gauna jokių žinių iš Wei- 
maro apie pribuvimą Vo- 
kietijos delegacijos į Ver- 
sailles dėl pasirašymo po 
taikos sutartimi. 

Jei negaus umu laiku jo- 
kio pranešimo apie pribu- 
vimą Vokietijos delegaci- 
jos, tai keturi didiejie ren- 

giasi pasiųsti vokiečiams ul- 
timatumą, reikalaudami pri 
buvimo delegacijos į Ver- 
sailles iki tūlai valandai. 

ŽENKLAI RUOŠIMOSI 
KARĖN RYTUOSE. 

Paryžius, birželio 25 d. 
Lenkijos Augščiausieji ka- 
riškoji vyresnybe pridavė 
taikos konferencijos pirmi- 
ninkui CJemenceau vokiečių 
telegramą, iš kurio matosi, 
kad vokiečiai mano pradėti 
kariauti prieš lenkus. Te- 
legramas skamba sekančiai: 

"Pozen, birželio 21 d.— 

Valdžia pasirašys (po tai- 
kos sutartimi). Nežiūrint 
to Harsing Silezijoje ir Wigj 
rytinėje ir vakarinėje Pm- 
sijoje paskelbs karę rytams; 
(matomai Lenkijai). Val- 
džia oficialiai priešinsis šiai 
karei, bet pusiau oficialiai 
rems karę visais atvejais," 

Horsing ir Wig yra aug- 
štais valdininkais Silezijoje 
ir Prūsijoje. Iš šio tele- 
gramo matosi, kad vokie- 
čiai plianuoja taip vadina- 
mą civilę karę, bet kuri vie- 
nok bus nukreipta prieš len- 
kus. Lenkai ragina talki- 
ninkus buti atsargiai su vo- 

kiečiais. 

ESTONAI PERGALI 
VOKIEČIUS. 

Kopenhagenas, birželio 
25 d. Vakar čia gauta ofi- 
cialis Estonijos pranešimas, 
kad estonai atsiėmė nuo Bal 
tiko vokiečių rezervistų du 
miestu Wenden ir Rooper. 
Bstonai pasekmingai veikia 
Pranešime priduriama, kad 
prieš vokiečių rezervistų pul 
kus visame fronte. 

KRITIKAI, REPORTERIAI 
LIUOSI NUO TAKSŲ. 
Washington, birželio 25d. 

Tapo paaiškinta, kad nuo 

karės taksų esą palmosuo- 
jami kritikai ir reporteriai, 
kurie lankosi į bile pasi- 
linksminimo vietą' kad pa- 
naudojus įspudžius spaudo- 
je- 

Taipgi paliuosuojami nurt 

taksų daktarai, kurie bu\a 
pasiinksminimo vietoje su 

tikslu nelaimėje teikti pa-. 
gelbą. Paliuosuojami nuo 

taksų ir vaikai, pardavinė- 
janti minkštus gėralus, ir vi 
si kiti, kurių buvimas yra 
surištas su kokiu nors pa- 
tarnavimu. 

REIKALAUJA NEIŠDUO i 
TI KAIZERIO. 

Kopenhagenas, birželio 
24 d.—Vokietijos aficierių 
draugi ja telegrafavo Hollan 
dijos valdžiai prašydami ne 

išduoti kaizerio talkininin- 
kams dėl teismo. 

BAUS UŽPUOLIKUS VO- 
KIEČIŲ DELEGATŲ. 
Paryžius, birželio 25 d. 

Kariškas Paryžiaus guberna 
torius išleido įsakymą pra- 
dėti tardymu ypatų, kurios 
užpuolė ar:t Vokietijos de- 
legatų, kuomet važiavo iš 
Versailies Vokietijon. 

"Šampano iš-po Krano' 

Kur, žmogau, turėsi "gerus laikus" po Į d. Lie pos, kuomet visa šalis taps 
"sausa"? Paveikslėlis pa rodo. 

sudegė; lakūnai. 

Rye Beach, N. Y., birže- 
lio 24 d. Lakūnas leitenan- 
tas Watson ir mechanikas 
Ireland nukrito su orlaiviu 
iš kelių šimtų pėdų augštu- 
mos ir, užsidegus orlaiviui 
sudegė ant vietos. Tūkstan- 
čiai žmonių buvusių parke, 
prie kurio nukrito orlaivis 
buvo bejiegiai sulaikyti 
gaisrą. 

TŪKSTANTIS YPATŲ 
PRIE PASIRAŠYMO. 

Paryžius, birželio 25 d. 
Pranešama, kad prie pasi- 
rašymo po taikos sutartimi 
dalyvaus tūkstantis ypatų. 

Dalyvaus visi delegacijų 
nariai ir jų sekretoriai, apie 
300 žurnalistų užinteresuo- 
tų šalių ir keli neutralių ir 
300 svečių. Jų tarpe daly- 
vaus ir ponia Wilson ir p-le 
Margaret Wilson. 

Vokietijos delegatai ineis 
veidrodžių salėn per Šoni- 
nes duris. Vokiečiai pasi- 
rašys po sutartimi paskui tai 
kininkų. 

KARDINOLAS MERCIER 
ATVYKS AMERIKON. 

Bmssels, birželio 25 d. 
Pranešama, kad sekantį ru-, 
denj, kartu su Belgijos ka- 
raliumi, atvyks į Suvienytas 
Valstijas ir kardinolas Mer- 
cier. Kardinolas Mercier 
pasižymėjo uoliu gynimu 
Belgijos reikalų, kuomet ją 
buvo užėmę vokiečiai; kar- 
dinolas nebėgo vokiečiams 
ateinant. 

i 

I SUFRAGIZMO BILIUS 
ITALIJOS PARLAMENTE 

Rymas, birželio 25 d. Par 
įlamento nariai Martini ir 
Gasparotto šiądien pranešu 
kad jiedu neužilgo įneš bi- 
lių parlamentan. kuriame 
reikalaus suteikei moterims 
lygias su vyrais tiesas. 

SUBANKRUT1J0 GREKI- 
JOS KARALIUS. 

Paryžius, birželio 25 d. 
Buvusis Grekijos karalius 
Konstantinas esąs sunkiame 
finansiškame padėjime. 
Pirmiau jį šelpdavęs jo svai 
nis, buvusis Vokietijos kai- 
zeris, bet nuvirtus šiam nuo 

sosto, karalius atsidūrė keb- 
liame padėjime. 
Paryžiaus laikraštis Temps 

praneša, kad dabar plianuo 
j am a vestuvės karaliaus bro 
lio su tula turtinga: ameri- 
kiete, kas, sakoma, ne tik 
pagerintų karaliaus finansi- 
nius reikalus, bet, prie gud- 
raus veikimo, galėtų jam su- 

grąžinti išnykusį jo sostą. 
Grekijos karalius, kaip ir 

daugelis kitų buvusių karu- 
nuotų ypatų, gyvena Šveica- 
rijoje, Ir jo pensija, kuri bu- 
vo jam atsisakant nuo sos- 
to, tapo sulaikyta. 

SUMANUS PASIELGI 
MAS SULAIKĖ REVO- 

LIUCIJĄ. 
Buenos Aires, birželio 25. 

Uraguay respublikoje, kaip 
paaiški, buvo suokalbis nu- 
versti dabartinę valdžią. 
Suokalbyje buvo žymių ar- 

mijos aficierų. Dabar iš 
Montevideo pranešama, kr<-d 
ačiu umam prašalinimui iš 
vie'ų aficierų buvusių suo- 

kalbyje ir nuginklavimui už 
agituotų kariumenės pulkų 
nedaleista prie kraujo pra- 
liejimo. 

RIAUŠĖS BERLINE. 
Bėrimas, birželio 25 d. 

Vakar vakare ir šiądien ry- 
tą ištiko keletas mažesnių 
riaušių, bet valdžia sugebo 
įvesti tvarką. Vienok pa- 
dėjimas mieste yra serioziš- 
kas, nes riaušes skaitoma 
kaip ir pranašavimu tele- 
fonų ir telegrafų darbinin- 
kų streiko. 

TĖVU DIENA. 

Washington, birželio 25d. 
Kongresmanas Snell iš New 
Yorko įnešė bilių, kuriuo 
trečias nedėldienis birželio 
mėnesio skiriamas tėvų die- 
na. Toj dienoj, sulyg bi-| 
liaus, viešieji namai butų pa 
puošti vėliavomis pagerbi- 
mui tėvų, kurių sunai krito 
kovoje už demokratybę. 
Šios dienos kvietku butų ro- 
v 

ze. 

RIAUŠĖS DĖLEI 
MAISTO. 

Kopenhagenas, birželio 
25 d. Pranešama, kad 
Hamburge ištiko didelės 
riaušės, kuomet kenuotame 
maiste rasta kačių it šunų 
mėsa. 

Minia užpuolė maisto ke- 
navimo dirbtuves ir išvilko 
ant gatvių iš dirbtuvių jos 
vedėjus. Taipgi lapo už- 
pulta ir kariški sandėliai. 
Sujudime minia norėjo nu 

ginkluoti maršuojančią gat- 
ve kariumenę, bet ši pra- 
dėjo šaudyti į minia. Sa- 
koma, jog tapo užmušta ke- 
liolika ypatų. 

UŽSIBAIGIA WINNIPEG 
STREKKAS. 

Winmpeg, birželio 25 d. 
No 1*3 streiko komitetas dar 
nepaskelbs oficialiai apie 
streiko užbaigimą, bet gau- 
ta žinių iš patikėtinų šalti- 
nių, kad streikas bus at-1 
šauktas ketverge 11 valan- 
dą dieną, išstreikavus lygiai 
šešias savaites. Užbaigia- 
ma streiką, kaip pranešama, 
be jokių laimėjimij. 

| ŠVEICARIJA DEMOBILI- 
i ZUOS SAVO ARMIJĄ. 

Geneva, birželio 25 d. 
Šveicarijos federalė valdžia 
imasi priemonių, kad demo 
bilizavus savo armiją, kuri 
įvykstant taikai tampa be- 
reikalinga. 

, BOSTONE LAUKIAMA 
RIAUŠIŲ. 

Boston, Mass., birželio 25 
Visi miesto policistai tapo šj 
rytą pašaukti tarnyston, su- 

iyg ekstra įsakymo, bet pa- 
aiškinimo dėlei tokio žings- 
nio iš policijos vyriausios 
buveinės neduota. Bet ma- 

noma, kad yra laukiam? 
riaušių radikališkų elemen- 
tų, kuriems neduota leidi- 
mo parodavimui. t 

VISUOTINA DARBININ- 
KU MOBILIZACIJA 

VENGRIJOJE. 
Paryžius, birželio 25 d. 

Iš Budapešto gauta šiądien 
pranešimas, kad komunistų 
kongresas paskelbė genera- 
lę mobilizaciją visų darbi- 
ninkų. Sakoma, kad Ven- 
grijos kariška situacija yra 
labai pakilus, ypač, kad ka- 
reivų upas ir moralybė tsą 
labai nupuolę. 

NEREIKALAUS LIUOS- 
NORIU EUROPON. 

VVashington, birželio 25d. 
Pirmiau buvo rekrutuojami 
liuosnoriai kareiviai tarnau 
ti Eurcpon. Dabar-gi pra- 
nešama, kad gaminama nau 

jas padavadijimas, sulyg ku- 
rio nebus reikalaujama liuos 
norių Europon. Taipgi su- 
laikoma ir siuntimas Euro- 
pon reguliarės armijos afi- 
cierų, pamainymui ten esan 

čių. 
Iš to daroma išvedimas, 

kad trumpu laiku manoma 

pargabenti Amerikon Suvie 
nytų Valstijų kariumenę. 
Manoma, kad tik nedidelis 
kariumenes skyrius bus pa- 
likta ant sargybos užimtose 
vietose. 

MARŠALAI APLANKYS 
BELGIJĄ. 

Brussels, Belgija, birže- 
lio 25 d. Pranešama, kad 
Brusselin apsilankys Fran- 
cuzijos prezidentas Poin- 
care Ir maršalai Joffre, 
Foch ir Petain. Jie atvyks 
21 dieną birželio, dienoje 
Belgijos šventės ir aplankys 
įvairias žymias vietas Bel- 
gijoje. 

WISCONSIN VALSTIJA 
TURĖS AUAUS. 

Madison, Wis., birželio 
25 d. Valstijos legisliatura 
priėmė bilių, kuriuo leidžia 
ma išdirbinėti ir pardavi- 
nėti alų 2V2 nuošimčio stip- 
rumo. 

BALTAGVARDIEČIAI 
UŽĖMĖ i'ETERGGFĄ. 
Helsingforsa*, birželio 25 

Čia gauta žinių, kad rusų 
baltoji gvardija atėmė nuo 

bolševikų miestą Petergof, 
19 mylių nuo Petrogrado, 

ULTIMATUMAS VEN- 
GRIJOS ARMIJAI. 

Basle, birželio 25 d. Šią- 
dien čia gauta pranešimas, 
kad Francuzijos generolas 
komanduotojas Čeclio-Slo- 
vakijos armijos, pasiuntė 
Vengrijos armijai ultimatu- 
mą, kad iki vidunakčiui 28 
dienos birželio apleistų če- 
cho-Slovakijos žemes. 

SULAIKYTA AFIC1ERAS, 
KALTINAMAS UŽMU- 

ŠYSTĖJE. 
Coblenz, birželio 25 d. 

Suareštuota leitenantą John 
Beggs, kuris yra kaltinamas 
užmušystėje laike šaudymo- 
si neutralėje juostoje See- 
burge, Vokietijoje, Vokie- 
čių valdininkai praneša, 
kad tada tapo užmušta vie- 
nas vyras ir moteris. 

'< BUVO SUOKALBIS UŽ- 
MUŠTI SCHEIDEMANN. 

Londonas, birželio 25 d. 
Iš Kopenhageno gauta ži- 
nia, kad V/eimare suareš- 
tuota būrys vokiečių karei- 
vių, kurie, sakoma, buvo 
suokalbyje, kad užmušus 
Scheidemann, buvusį Vokie 
tijos kanclerį. 

lyOKIETES ŠAUKIA AR- 
MIJĄ NEPASIDUOTI. 
Berlinas, birželio 23 d. 

via Berną Ir Paryžių birže- 
lio 25 d. Centralinėj dalyj 
Beriino, žymiose vietose, šį 
rytą pasirodė šimtai išlip- 
dintų pliakatų sekančio tu- 
rinio: 

"Laivynas save pasiauka- 
vo. i i 

"Seni Skagerako karžy- 
giai, po priešo kanuolėmis, 
iškėlė vokiškąją vėlip.vą ir 
nuskandino laivyną [kalba- 
ma apie vokiškus laivus, pa- 
skandintus Scapa Flow uos- 
te]. 

"Tie, kuriuos pirmiau ma 
nyta esant išdavikais, pirmi 
atsipeikėjo. 

''Męs ačiuojame jums. 
"Seni karžygiai iš-po Tan 

nenbergo, Dardanelių, Tar- 
novo, Belgrado, Kuto, Ab- 
gesulo, Isonzo, Tanga, Ry- 
gos ir Helsingforso [\ietos, 
kur vokiečių kariumenė mu- 
šius laimėjo]. l 

v "Atsipeikėkit, atbuskit. 
v "Turėkite garbės 

"Pasaulis laukia. 
[Pasirašo] 

"Vokietijos Moterįs." 
lnyi 

DEGA LEDŲ KALNAS. 
Stockh'olma*. Tokia žinia 

atėjo iš Petrogrado, kurio- 
je pranešama, kad nuo am- 

j žių apsikrovęs ledais kal- 
inas Elbrus pradeda rūkti ii 
ledai nuo viršūnės kalno 
pradeda tirpti r slenka že- 
myn. Kalnas Elbrus ran- 
dasi Kaukazo kalnyne ir 
yra 18,52G pėdų augščio; tai yra augščiausias kalnas 
Europoje. 

Boston, Mass., birželio 25. 
Massachusetts valstijos le- 
gisliatura šiądien užtvirtino 
jsufragizmo priedą prie Su- 
vienytų Valstijų konstituci- 
jos. 

ORAS. 
Chicagoje ir apifjinkeje: 

Ketverge ir petnyčioje dau- 
giau giedra; maža atmaina 
temperatūroje; švelnus dau- 
giau šiaur-ryčių vėjai. 

Vakar augščiausia tempe- ratura buvo 78 apie 6 valanda 
vakare. 

Saulėtekis, 5; 16; saulėlei- 
dis, 8-29. 
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Pasitikėjimo Išnaitdojimas. 
Viename laikraštyje skaitome tulo lie- 

tuvio iš Cleveland, O., seakntį nusiskun- 
dimą: 

"Šiomis dienomis dirbtuvėje pri- 
eina prie manęs vienas darbininkų, 
graikas, ir išsiėmęs*1* lietuviški? ap- 

garsinirhą laišką klausia, ką eia /asą. 
Pažiurėjau. Tai buvo Lithuaniar. and 
American Irading Co. laiškas rcklia- 
muojantis minėta bendrovę ir prisiųs- 
tas iš Washington, D. C.*** Kiaušiu: 
"Kasgi, kad tą lietuvišką laiŠKą ga- 
vai iš tos bendrovės; rašei gal į ją ko- 
kių informacijų?" Gregas paaiškina, 
kad jis nieko apie lietuvių įstaigas ne- 

žinąs. Tiek tik, kad aną kartą pasi- 
rašęs po lietuvių rezoliucija, karią aš 
jam pakišęs. Atsimenu, kad man 

renkant parašus ant rezoliucijų [už 
Lietuvos neprigulmybę] ir tas grekas, 
paprašius, pasirašė." 
Toliaus minėtas rašytojas skaudžiai 

bar.i Lietuvių Ekzekutyvį Komitetą Wash- 
ingfone, kuriam minėtos rezoliucijos su pa 
rašais ir adresais buvo siunčiamos ir kuris 
juos leido sunaudoti, anot rašytojo išsita- 
rimo, "naujai politiškai šmukleiystei." 

* * 

Papeikimas yra vietoje. Žmonės pa- 
sirašiusieji po peticijomis rašėsi tam, idant 
prigelbėti Lietuvai išgauti neprigulmybę 
— ir tik tam- o ne kitam tikslui. Jie ne- 
sirašė, tam, kad jų vardai ir adresai pa- 
kliūti] į kokias bizniškas įstaigas, "insti- 
tutus," "klinikas," ar "Mail Order Houses," 
kurios juos turėtų vėliau 'baderiuoti' su vi- 
sokiais savo "skyrnais". 

Minėta "Lithuanian and American 
Trading Co.", kiek žinoma' yra suorgani- 
zuota taip vadinamos "kataliku partijos" 
šulų ir laiko savo ofisus, ar sub-ofisus 
Washingtone, ten pat, kur ir Amerikos Lie- 
tuvių politiška Atstovybė (Ekzekucyvis 

Komitetas) randasi. 
Jš to aišku, kokiu budu minėti antra- 

šai pateko | tos fcsndrovės rankas ir yra 
naudojami visai kitam tikslui, negu jie 
buvo skiriami. Grckiškų pravardžių pana- 
šumas į lietuviškas, matomai, suklaidino 
ponus tos bendrovės vedėjus: jie paskai- 
tė jį už lietuvį ir pasiskubino nusiųsti jam 
savo "literatūros." Tokiu budu "paleido 
katę w maišo"' patįs save išduodami. 

Delei to užmetimas Lietuvių Ekzeku 
tyviam Komitetui Washingtone yra rimtas! 
ir jo pasiaiškinimas šiame reikale yra ne-j 
išvengtinas. .• -j 

i-iizmsKos kompanijos ir bendrove? 
tankiai buva be skrupulų ir tankiai nau- 
doja visas priemones savo biznio "pušini- 
mui" — priemonei, tankiai visai prasileiv 
kianeias su etika. Musų bendrovėms, kurios 
panašius į minėtą dalykus daro reikėtų pa- 
daryti pastabą, kad jos pasiiautų patrio- 
tiškumą naudoti saviems reikalams, jeigu kituose atsitikimuose jos, į tą patriotišku- 
mą neatsižvelgdamos, drįsta naudoti bu- 

Įdus, kurie lietuvių vardą žemina ir Lietu- 
vos reikalai kenkia. 

Nes tik pažiūrėkim- ką minėtas gre- kas (ir daugelis tokių) pamanys apie lie- 
tuvius, kuomei jis supras, jog jo vardas ir pravardė naudojama ne tam, kam ji bu- 
vo prašoma ir duota? Pagalios ir patįs j lietuviai nenorės ateityje rašytis po kokia 
nors peticija — kad ir reikalingiausia, — 

jeigu juos paskui užverčiama įvairia "biz- 

niška literatūra." 
Toks išdavimas ar pavogimas antra- 

šu nuo politiškų peticijų yra aiškus prasi- 
žengimas orieš etiką abelnai, yra žmonių 
pasitikėjimo išnaudojimas, o apart to ir 
kenksmingas dalykas Lietuvos reikalams 
ateityje. Padorus žmogus, suprantantis 
dalykus, panašaus dalyko niekados nepa- 
darys, neigi kitų prie jo prileis. 

jĮ; j); 

Kas kaltas tame- kad'peticijų para- 
šai ir adresai, matomai, pakliuvo ten, kur 
jie nebuvo skirti? To męs tuo tarpu ne- 
žinome. Bet męs žinome, kad ir męs ir 
visuomenė turi teisę ir privalo tai žinoti. 

Visuomenė siuntė tuos parašus Lietu- 
vių Ekzekutyviam Komitetui Washingto- 
ne, jo gfobon juos atidavė ir jam pavedė 
tuos parašus sunaudoti tam tikslui, kuriam 
jie buvo skiriami. Ką tasai Komitetas su 

jais padarė? Kokiu budu jie pakliuvo į 
privatiškas ra..kas? Ekzekutyvis komite- 
tas privalo tai paaiškinti. Męs bent ne- 
siliausime to reikalavę. 

Nedyvai, kad visuomenė ir po poros 
mėnesių negali susilaukti parašų suskaity- 
mo. Akyvaizdoje viršminėto atsitikimo, 
kokį užtikrinimą turi visuomenė, kad tie 
parašai nebus galutinai suskaityti iki tol' 
pakol visos kompanijos neišsirinks ir ne- 

nusirašys s^u visų vardų ir antrašų me- 
džiojimui sau busiančių kostumerių. Kokis 
užtikrinimas, kad tie parašai nebus parda- 
vinėjami Įvairioms kompanijoms? 

Męs prašome Ekzekutyvio Komiteto, 
kad jis teiktųsi šitą reikalą visuomenei* pa- aiškinti. Kitaip, aišku, kad visuomenės už- 
sitikėjimas, kokį ji turi jame iki šiolei, tu- 
rės nuo to nukentėti, gi jo pviešai turės 
pilną teise įtarinėti jį "naujose politiškose šmuklerystėse". 

♦ * 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
1 KOLCAKG PRIPAŽINIMAS. 

T h e W o r 1 d Redakcijai:— Admi- 
rolo Kolčako pripažinimas iš puses Tal- 
kininkų labai prideramai buvo padarytai 
su išlyga, kad jis duos tulus užtikrinimus 
prieš sugrįžimą į autokratišką valdžios 
formą, ir kad jis gvarantuos neprigulmybę 
pirmesnių priedų prie Rusijos Imperijos, 
Lietuvos ir Livonijos. 

Pasaliniems yra pavojingas dalykas 
susipainioti su bile kokios viešpatijos val- 
džia, arba kištis į jos politiškus reikalus, ir daugelis yra tos nuomonės, kad butų iš- 
mintingiau ir geriau leisti Rusijai išrišti 
sau savo locnus reikalus be spaudimo iš 
pasės išlaukinių viešpatijų ir be suteikimo 
padrąsinimo įr pagelbos bile kuriai pusei. 

Teisingai, ar neteisingai, bet daugelis širdingų Rusijos draugų bijosi Kolčako, 
kaipo reakcijonieriaus ir kaipo atstovo senų elementų, valdžiusių Rusijoj ir jos užka- 
riautose teritoirjose, kaip Lenkijoj, Finlian 
dijoj ir Lietuvoj, su geležine ranka.*** 
Taipgi bijomasi, kad jis neduos sutikimo 
pripažinti neprigulmybės Lietuvos ir Livo- 
nijos, kurios per šimtmečius dejavo po rusų ir teutonų jungu. Kad tokiai baimei yra pamato, Jas pasirodo iš Kolčako sukto at- 
sakymo ir iš mėginimo nuversti atsakomy- bę už Lietuvos ir Livonijos statuso nuspren climą ant pečių Steigiamojo Susivažiavi- 
mo, kuris jau negyvuoja ir kuris turės būti 
auiuiujiniu, nuvertus Sovietus. 

Tuo pačiu laiku Kolčakas sutinka pri- pažinti neprigulmybę pirmesnių Rusijos priedų, Lenkijos ir Finlianclijos. Bet jei- o-u jis jaučiasi turįs teisę pripažintį nepri- 1 

Ruimingą statusą tų dviejų šalių, tai kodėl jis neturėtų pripažinti taipgi ir Lietuvos ii Livonijos? Jis tiek pat turi tiesioginės ga- lės padaryti vieną, kaip ir kitą. Jis tuo 'tarpu yra vientik laikinoji, vyriausybė, tu int.i karinį valdymą tų plotų, kuriuos jis išplėšė iš bolševikų. Bet yra galimas daly- kas, kad jis galės išaugti į pastovią vyriau- sybę, arba per pasilaikymą valdžios vadžių su jiegos pagelba, arba per žmonių norą ir balsavimą. Pirm negu jis bus Talkinin- kų pripažintas, jis privalo aiškiai ir galu- tinai išdėstyt savo politiką ir pažvalgą ir paduoti aiškiai savo atsinešimą kaslink Lietuvos, linkui kurios jis užima tokį at- 
minėsimą, kuris iššauks rimčiausį nesmagu- mą tarpe žmonių, gerai velijančių tai nau- jai ir kovojančiai respublikai. 

Geriausis dalykas, žinoma, butu jeigu Taikos Konferencija be rezervos pripažin- tų Lietuvos ir Livonijos neprigulmybę ir 
autonomiją tokiu pačiu budu, kaip ji jau pripažino Lenkiją, Finliandiją, Čecho-Slo- vokiją, Jugoslaviją ir kitas viešpatijas. 

E. J. Hart. TS ~ 

rmvęs ruiKimnkas Husų aimijoj, prie ^en. Brusilovo štabo. 
— Iš The World, New York. 

Eirž. 10 d 19.19 m. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Šituos suglemžtus balionus manoma įkimšti į nuskendusį laivą, pripom- 

puoti juos oru ir tuomet jie iškelsia nuskendusį lai vą. 

SAPNAI, 
I 

Sapnai visuomet žmogu- 
je sukelia kokį tai pajatu- 
mą. Senovėje į sapnus ti- 
kėta, kaipo j persergėjimą. 
Nemažai žmonių randasi, 
,kurie dar ir šiądien tiki i 
sapnus, stengiasi juos at- 
minti, perka sapnininkus, 
kuriuose isguldomi sapnai J 
Net ir netikintieji į sapnus, 
po sapnavimo baisių ar kei 
stų sapnų nesmagiai jaučia- 
si. Ir apskritai sapnai ap- 
supti kolua tai paslaptimi, 
per sapnus tartum žmogus 
jungiasi su nežinomu pašau 
liu. Net inteligentija, ir -ta 
ne visuomet liuosa nuo ti- 
kėjimo j sapnus. 

Sapnus atspėti ir išaiškin 
ti jau buvo bandyta prade- 
dant giliausia senove. Jau 
šventraštyje seno testamen- 
to randame sapnus apie sep 
tynęs riebias karves ir sep- 
tynes kudas karves. Kudo 
sios karves suėdė riebiasias. 
Kaip šis bilijiškas sapnas 
likosi išaiškintas, tą visi ži- 
nome. 

Šiądieninfe mokslas, šią- 
dieniniai mokslinčiai dar 
nėra išrisę, kas yra sapnai, 
nuo ko jie pasidaro ir ką 
jie reiškia. įvairus mokslin 
čiai išreiškė Įvairias nuomo 
nes apie sapnus ir tos nuo- 

monės daugumoje- priešta- 
rauja viena kitai. Ir iki 
šiol niekas dar tikrai neži- 
no, kas yra sapnai. 

Čionai męs paaiškinsime, 
kaip sapnus supranta vie- 
nas įžymus profesorius Zig- 
mundas Freidas, tuom lab- 
jau, kad šio profesoriaus 
nuomonę jau remia daugy- 
bė kitų profesorių psicho- 
logų. 

Paprastai žmonės daugu- 
moje neatkreipia atydos Į 
jokius sapnus. Sapnus dau 
gelis šioje gadynėje išaiški- 
na sau kaipo sniegenų kar- 
štį, kaipo smegenų nusidir- 
bimą ar tam panašiai. Vie- 
nok Freidas į sapnus žiuri 
labai ačydžiai ir jiems pri- 
duoda gilią prasmę. Bet 
kad geriau išaiškinti tą 

! Froido sapnų teoriją, męs 
| priversim keletą pavyzdžių. 

1-mao Pavyzdis. Trijų 
metų mergaitė diena veži- 
nosi botelyje ežere. Kuo- 
met buvo ■ prisiirta prie 
kranto, mergaitė nenorėjo 
išlipti iš laivelio, nes ji dar 
norėjo vėžytis. Ant ryto- 
jaus ta mergaitė pabudusi 
pasakė savo motinai:—"Šią 
nakt aš sapnavau, kad vė- 
žinausi laivelyje ežere." 

II-ras pavyzdis. Daugelis 
kol patįs ant savęs ištyrė,1 kad jei jie sapnavo vande-i 
nį, arba sapne gėrė vande- 
ni, tai pabudę nori gerti. 
Lygiai taip pat buva ir su 
kitais žmogaus norais. 

III-čias pavyzdis. Sapnas, 
studento, kuris mokinasi! 

ant daktaro, šeimyninkei,■ 
pas kurią t#s studentas gy-! 
veno, buvo įsakyta, kad ji 
ryte paskirtoje valandoje jį 
prikeltų ir jai kartais gero-j kai reikdavo pasidarbuoti, i 
kol ji tą studentą prižadin-Į 
davo. Vieną kartą, kuomet 
tas studentas gerai miego- 
jo, šeimyninkė jį pažadino. 
Tuomet tam studentui prisi- 
sapnavo, kad jis guli ligon- 
butyje ant lovos, ties jo gal- 
va yra parašas, kaipir visų 
kitų ligonių. Jis tuomet pa 
mąstė, kad jei jis jau li- 
gonbutyje, tai jam nėra rei 
kalo keltis ir jis pasiliko 
ant lovos miegoti. 

1 
" 

h ai tankiai pasitai- 
ko, Kaa kuomet žmogų ne- 

išsimiegojusį pažadina, tai 
jis sapnuoja,. kad jau atsi- 
kėlė, jau prausiasi dirba, o 

ištikimųjų tuom laiku miega 
ir sapnuoja. 

Iš siu pavyzdžių nesunku 
pastebėti, kad žmogus sap- 
nuoja tą, ko jis labjausiai 
pageidauja. Pirmame atsi- 
tikime mergaitės noras išsi 
pildė, ji vėžinosi ežere sap- 
ne. Antrame atsitikime iš- 
troškęs žmogus gėrė' van- 

denį sapne, o trečiame at- 
sitikime sapnas suklaidino 
studentą, ir tuomi jam da- 
vė progą išsimiegoti, ko jis 
labai norėjo. 

Taigi dabar mums bus ai- 
ški pamatine sapnu teori- 
ja:—sapnai yra įsikūniji- 
mas žmogaus pageidimų ar 

ba norų. 
Vienok taip aiškiai sap-i 

nai apsireiškia tiktai pas 
mažus kudikius ir retai pas 
suaugusius žmones. Papra 
stai sapnai yra susipynę, jie 

1 vienu kartu išreiškė kele- 
tą žmogaus norų. Kartais 
sapnai išreiškia žmogaus to 
kius norus, apie kuriuos pat 
sai žmogus nieko nežino. 
Reikia tiktai sapnus išana- 
lizuoti, ištirti ir jie visuo- 
met parodys tą patį. 

Čia priversime vieną sap 
ną, sapnuotą pačio Freido. 
Sapnas šitokis: 

"Draugas R. yra kartu ir 
mano dėdė. Aš Į guodo- 
ju. Jis labai persimainęs 
kad ir pažinti negalima. Jo 
veidas ištysęs. Į akis man 
krinta jo didelė ruda barz- 
da." 1 

Tai visas sapnas. Paban 
dysime dabar čionai išde- į 
styti visą sapno medžiagą. 
Tuo laiku, kaip Freidas sap 
navo ta sapną, jis stengėsi ! 
universitete gauti profeso- 1 

liaus katedrą. Du univer- : 

siteto profesorių jau patarė 1 

universiteto valdybai pa- 1 

kviesti jį buti profesorium. { 

Apart to Freidą buvo at- ^ 

lankęs jo draugas, kuris se- 
nai j ar laukia profesūros 1 

universitete ir pranešė prie s 

žastis delei kurių jis tos prol( 

fesuros negaunąs. Pasiro- 
dė, kad tokios pat priežas- 
tis grąsina ir Freidui. Pa- 
skui vėl Freidas keletas die 
nų prieš tą sapną buvo dar 
susitikęs su kitu kondidatu 
į profesūrą ir pranešė, kad 
jis dėlto negauna tos vietos, 
kad jis kada tai buvo tei- 
siamas, nors Freidas neti- 
kėjo, kad jis butų kaltas 
kame nors. Toliau-Freidas 
turi dedę Juozą, kuris iš- 
tikro buvo už kokį tai pra- 
sižengimą nubaustas. Tas 
dėdė Juozas turi ištysusį vei 
dą ir gražią barzdą, o vie- 
nas kandidatų į profesorius 
turi didelę rudą barzdą. 

Ir ką gi reiškia tas sap- 
nas? Nugi jis sujungia tris 
žmones j viena. Du kan- 
didatu i profesūra sudeda 
kartu ir ant jų uždeda dė- 
mę trečiojo—prasižengėlio. 
Reiškia pirmieji du kandi- 
datai negaus tos vietos, nes 

prasižengėliai, užtai jis, 
Freidas, tikrai gaus tą vie- 
tą universitete. 

Taigi ir čionai, nors sap- 
nas visiškai supintas, nors 

sapnuojamo žmogaus ob- 
jektas susideda iš trijų žmo 
Ylių paveikslų, bet ir čionai 
sapnuojasi išsipildymas no- 

rų. 
Bet dar vieną supintą 

sapną išaiškinsime. Pas 
Freidą atėjo viena turtingo 
prekė jo žmona ir papasa- 
kojo, kad pereitą naktį sap- 
navo šitokį sapną: 

"Aš noriu suruošti del 
svečių vakarienę, bet aš nie 
ko daugiau neturiu, kaip tik 
rūkytos -žuvies. Rengiuosi 
.eiti krautuvėn, kad ko nors 
nusipirkti, bet atsimenu, 
kad šiądien p.edėldienis ir 
krautuvės uždarytos, tai ir 
priversta susilaikyti nuo 

jnrkinių. Paiimu telefoną 
ir skambinu pas vieną pa- 
žįstamą krautuvninką į na- 

mus, gal jis ką nors prista- 
tys, bet ant nelaimės tele- 
fonas neveikia, pasigadinęs. 
Tokiu budu priversta esu at 
sisakyti surengti svečiams 
vakarienę." 

Toks tai sapnas. Frei- 
clas išklausinėja nuodugniai 
tos moteries gyvenimą. Pa- 
sirodo, kad tos moteries vy- 
ras yra turtingu prekeju gy 
vuliais. Jis labai nutuko ir 
iš vakaro pasakė jai, kad 
jis turi gydytis nuo riebu- 
mo, todėl niekur nedaly- 
vaus svečiuose, darys gim 
įastiką ir mažai valgys. To 
iau ta moteris pranešė, 
<ad labai mėgsta ukrus vai 
ryti, bet ji šiuomi kartu ju 
lepirko, nes nenorėjo suer- 
zinti savo vyra ■ tuomi ska- 
liu valgiu. Dar ji iš vaka- 
•o atsilankė pas vieną savo 
Ir augę, kuri užvydi savo 

, 

ryrui dėlto, kad jis jai nuo; 
at kalba komplimentus, j Vnt laimės jos vyras mėg- j ta diktas moteris, o ta jos- 
Iraugė sudžiuvusi moteris- 

iė. Kuomet ji buvo pas lą 
;avo draugę, pastaroji jos 
ižklausė:--'"Kada gi už- 
liesite mus pas save j sve- 

čius? Jus visuomet taip 
pavaišinate." 

Bandysime ištardyti tą 
sapną. Aišku, kad tai mo- 
teriai nėra jokio išskaity- 
to užsikviesti tą savo draa 
gę ir gerai vaišinti. Juk 
nuo to ta draugė gali pasi- 
daryti riebesne ir tuomi ga- 
li labjau patikti jos vyrui. 
Jau verčiau visai nerengti 
vakarienės. Ir sapnas taip 
viską padaro, kad vakarie- 
nės jokiu budu negalima 
surengti. ] 

Bet šis nenoras matyti a? 
vaišinti savo draugę visuo- 
met smegenyse buvo slopi- 
namas; jis tik miege paėmė 
viršų. Mums dabar reikia 
tiktai išaiškinti, ką sapne 
reiškia ta rūkyta žuvis. Pa- 
sirodo, kad rūkytą žuvį la- 
bai mėgsta ta jos draugė. 
Taigi išeina taip; moteriš- 
kė mėgsta ikrus, bet ji jų 
neturi, jos draugė mėgsta 
rūkytą, žuvį, be!; ji ant va- 

karienės nedalyvaus. Tas 
reiškia, kad jos ir jos drau- 
gės norai neišsipildo. Bet 
jei giliau pažvelgti į tai, 
tai pamatysime, kad gilu- 
moje ištikro ji norėjo, kad 
'jų norai neišsipildytų. Čia 
juk ta moteris rišima su jos 
drauge, nes drauge jos vy- 
ro akyse nori užimti jos 
vietą, bet moteriške, žino- 
ma to nenori. Taigi neišsi- 
pildymas pirmutinių geismų 
yra kaip tik išsipildymu gi- 
lesnių ir svarbesnių geismų, 
tai yra tų geismų, apie ku- 
riuos pats žmogus kartais 
nežino. 

Taigi sapnai veik visuo- 
met yra išsipildymu žmo- 
gaus norų. Kaip jau sakė- 
me, kartais išsipildo toki no 

rai, apie kuriuos žmogus 
nieko nežino. Kuomet 
žmogaus protas veikia, tas, 
taip sakant, labai cenzuruo 

ja žmogaus norus, nuslopi- 
na juos. Bet kuomet žmo- 
gaus sąvoka neveikia, tuo- 
met tie norai paima viršų, 
apgali miegančią sąvoką ir 
Įsikūnija sapne. Dėlto tai 
lytiškai pribrendę vyrukai 

i tankiai sapnuoja merginas, 
nors apie apsivedimą nie- 
kad jie nėra mąstę. Čia 
veikia paslėptas fiziologinis 
pageidimas. i 

Taip pat gali prisisapnuo 
ti ir ligos. Žmogus jau pra- 
deda skirti kokia liga, jau 
jo kūnas apimtas liga, bet 
dar sąvoka apie tai nieko 
nežino. Žmogus ir sapnuo- 
ja, kad jis taisosi, sveiksta 
iš kokios ligos. 

Tokiu budu, gerai ištyri- 
nėjus sapnus, galima patir- 
ti žmogaus paslėptuosius 
pageidimus. Vienok nerei- 
kia užmiršti, kad ant sapnų 
daro labai didelę Įtekmę 
Įspūdžiai, ypačiai jaunystės 
įspūdžiai. Gana tankiai 
pasikartoja tiktai pergyven- 
ti įspūdžiai. Niekad žmo- 
nės nesapnuoja apie tą, ko 
jie nematė ir apie ką niekad 
nemąstė. Taigi sapnai yra 
iš vienos pusės arba išreiš- 
kimas, įsikūnijimas žmonių 
geidulių, arba, iš kitos pu- 
sės, pasikartojimas įgytų 
įspūdžių. Buva net taip, 
kad vieni sapnai su kitais 
susikeikia i)- tuomet prieš 
miegančią žmogaus vaiden 
tuvę kįla fantastiški regi- niai. 

P. N. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Ame.ikoje. 
DAYTON, OHIO. 

S. L. A. lOo surengė pikui 
k;i dailioje vietoje ant upelii 
kranto. Susirinko pusėtinas 
būrys jaunimo ir gražiai links- 

minosi, žaidė lietuviškus žais 
lus. Piknikas buvo surengta: 
pr'ėmimui sugrįžusiu kareiviu 

jiems buvo duotas užkandis, 
nufotografuota. Kareivių bu- 
vo 15 ypatų. Prie to SLA. 
kuopos pirmininkas p. A. Moc- 
kevičius pasakė gana gražia 
prakalba, prisiminė apie SLA. 
naudą ir kareivių pasišventi- 
mą del demokratybės užvieš- 
patavimo. 

Paskui kalbėjo tik-k^ sugrį- 
žęs iš seimo delegatas p. P. 
Dambrauskis. Jis papasako- 
jo, kas likosi nuveikta gero, 
kaip kviesta į vienybę, ir pats 
čia visus kvietė vieny- 
bėn del Lietuvos lalx>. Jojo 
žodžiai visiems patiko ir neku- 
rie net apsiverkė. 

Trečias kalbėjo kapitonas 
Daktaras A. Dambrauskas, 
kuris aiškino organizuojamą 
Daktarų gelbėjimui Lietuvos 
draugija (Liet. Raudonasai 
Kryžius), nurodė tos draugi- 
jos naudingumą ir čia pat ant 

vietos susitvėrė tos draugijos 
kuopa iš 20 ypatų. Jo kalba 
buvo maloni, ragino prie vie- 
nybės del brangos tėvynės. 
Ant galo Daktaras maloniai 
atsisveikino ir išvažiavo Phi- 

ladelpbijon. 
J. Urbonas. 

ROCHESTER, N. Y. ! 

Bjaurus lietuvių darbas. 
Žydai išnešė protestą prieš 

lietuvius katalikus už jų bjau- 
rų pasielgimą. Tame protes- 
te dalyvavo į 4000 žydų. Štai 
kame protestas ir delko pro- 
testuojama. 

Birželio 15 d. p. J. Bielskį į 
namus susirinko keletas sve- 

čių. Tas baliukas buvo su- 

rengtas iš priežasties jų duk- 
relės priėjimo prie pirmosios 
komunijos. Bielskio namas 

randasi prie 49 Harman str. 

Apie 8 valandą vakaro vienas 
svečias gerokai besilinks- 
mindamas užsimanė padaryti 
žydams šposą. Prie jųjų kie- 
mo galo yra žydų "šiulė," tad 
tas svečias nuėjo prie tos žy- 
dų "siūlės," kurios langai buvo 
atdari ir pradėjo iš savęs lei- 
sti šiltą vandenį žydams ant 

galvų. Žydai tą matydami su- 

Keie cnciziausi triukšmą, pribu 
vo io policijos stoties net keturi 
poliemonai, bet žydai visgi tą 
svečią pagavo ir taip jam at- 

lygino, kad jis turės pagulėti 
keletą dienu lovoje. Bet jis 
vertas dar didesnio atlyginimo 
už tokį tiesiog bjaurų darbą. 

To baliaus šeimyninkas net 

i kelintą dieną tiktai parėjo 
namon su užlipintomis akimis 
ir nose. 

Ištikro ta nekalta mergaitė, 
kuri priėjo prie komunijos, at- 

mins per visa savo gyvenimą 
tą dieną,, tai jai bus nesmagu 
per visą gyvemmą. 

Ir negražu visiems lietu- 

viams, tai nužeminimas lietu- 
viu. Žydai turi teisę protes- 
tuoti prieš tokius negražius pa- 
sielgimus. 

Prašyčiau gerbiamo mus 

klebono, vietoje kad bartis ant 

bedieviu, ar keikti tautininkus, 
kad varinėti amhone pilitiką, pa 
mokinti žmones žmoniškai ap- 
sieiti. 

Viską Matęs. 

, OGLESBY, ILL. 
Sugrįžus delegatams iš Ame 

rikos lietuviu seimo Chicago- 
je, ])rezidentas draugysčiti p. 
P. Norkus sušaukė extrą su- 

sirinkimą išklausymui rapor- 
to. P-s Jonas Kazlauskas., 
kuris atstovavo vietinius (irau 

gijas aiškiai ir nuosekliai iš- 
davė raportą, kuris vienbalsiai 
likosi priimtas. Susirinkimas 
buvo labai užganėdintas ir vi- 
si plojo rankomis, nes juk nors 

karta gero Li"f,tvai velijanti 
lietuviai stoja dirbti labui Ne 

prigulmybės Lietuvai. 
Užbaigus su raportu tuo- 

jaus griebtasi už darbo. Iš- 
rinkta 7 ypatos rinkimui aukų 
del Lietuvos reikalų. Prezi- 
dentu to komiteto išrinktas 
Pranas Norkus, sekretorium, 
A. Znotas, kasierium. p. V. 
Butkus. Apart to komitetan 
įėjo pp. A. Čepnuskis, J. Jači- 
kinas, A. Jonkus ir A. Dovi- 
donis. Mums yra smagu, kad 
galime' pasidarbuoti del tėvy- 
nės labo ir dirbsime kiek gale-j 
darni. Nors mus miestelis ne- 

didelis, bet visgi užduotis sa- 

vo atliksime. 
Darbai čia eina neblogiau- 

siai. Yra du cemento fabri- 
kai ir trįs anglių kasyklos. Dar 
gali gauti darba ir iš kitur pri- 
buvę. 

Čia randasi trįs lietuvių baž- 

nytinės draugijos ir vienas 
kliubas. 

A. Znotas. i 

N E W ARK, N. J. 
Birželio 18 d. L. T. N. Ta- 

ryba laikj. susirinkimą. Po 

apkalbėjimui savo reikalų, Ta- 
rytos delegatas Chicagos Sci- 
<nie p< ]^. Lukšis išdavė ra- 

porta. Dr-jų atstovai su aty- 
da išklausė raporto, ir priėmė, 
su delnų plojimu ir ačiu. 

Buvo pakeltas klausymas, 
kaslink katalikiškų laikraščių 
korespondentu, kurie atkarto- 
tinai rašo neteisingas žinias, 
apie vietos tautininkų veikimą, 
ypač "Darbininko" korespon., 
Xo. 67. Bo apkalbėjimui pa- 
aiškėjo, kad vetus darbas vary 
ti polemikas su kataliku kores 

pondentais ir jųjų laikraščiais, 
nes jiems buvo pranešta apie 
jųjų korespondentų neteisin- 

gumą, 1>et jie jokios atydoi 
neatkreipė. Tad su laikraš- 

čiais, kurie neprisilaiko, laik- 
raštinės etikos, nėra reikalo ar 

gumentuot. Jau žmonės mato 

jųjų klaidas ir tas nei kiek 

jiems neina ant naudos. 
L. T. N. Tarybos Korcsf>. 

ANSONIA, CONN. 
i 

Musų miestelio visų tautų 
daibininkai negali išgyventi i .s 

savo uždarbio. Darbdaviai 
ant tiek jau darbininkus paver 
^ė, kad jau darbininkams ne- 

buvo kito išėjimo, kaip pusal- 
kiai turėjo sunkų darbą dirbti 
už $2.80 į dieną. Ir taip dar 
bininkai kentėje per 5 mėne- 
sius. Kito budo nesurado, 
kaip tą viską pataisius ir pa- 
gerinus savo vargingą buvi, 
kaip nuo savo ponų darbdavių 
pareikalauti didesnių algų ir 

žmogiškesnių darbo sąlygų 
dirbtuvėse. Ir taip vietos visų 
tautų darbininkai birželio 9 d, 

panedėlyje išryto 10 vai., su- 

žinoję, kad darbdaviai nesu- 

tinka paduotus darbininkų rei 
kalavimus išpildyti, apskelbė 
generalį streiku. Veik visos 
vietos dirbtuvės streiko apim- 
tos ir jau buvo tikėtasi, kad 
visi darbininkai bus vienybė- 
je ir laikysis vienodų savo rei- 
kalavimu, bet tas viskas nepa- 
vyko taip kaip buvo manyta. 

Kitų mažesnių dirbtuvių 
streikieriai nesuprato svarbu- 
mo vienybės ir dieną kitą pa- 
streikave, kaip pavasario žąsis 
vieną po kitai grįžo Į darbą 
nieko nelaimėję. Dar nors 

Suvienytu Vastijų indijonų skyriau.', raštinė, kurioje dirba nemažai indi- 
jonų, fcaigusių Amerikcs mokyklas. Ant paveikslo yra visi indijonai. 

įveik puse nedirba, bet ir tie. 
turės jau be kepurės grįžti į 
darbą, jeigu tik juos priims at- 

gal. 
American Brass Co. darbi- 

ninkai visi yra pasiryžę laiky- 
tis vienybėje iki tol, kol atsieks 
savo reikalavimus 25c pakeli 
mo į valanda, ir 8 vai. dienos 
darbą, ir kad kiekvienas nau- 

jas darbininkas turi gauti ne- 

mažiau i valanda 00 centu, o 
v i 

į diena $4.80. Mus Anso- 
nijos streikieriai Brass Co. lai- 
ko kasdien susirinkimus palei 
rusų tautiška narna, lauke, o 

lietuviai dar kas diena 6 vai. 
vakare turi savo extra susirin- 

kimus, palei drg. J. Černausko 
narna, kuris kaipo biznierius 
iš lietuviu daro pragyvenimą, 
tai jis atjaučia mums. 

Męs vietos Brass Co. darbi- 
ninkai birželio 19 d. 10 vai. iš- 

ryto turėjome savo generalį 
susirinkimą apie 6000 žmonių 
ir vienbalsiai nutarėme neiti 
į darbą iki nebus mus reikala- 
vimai išpildyti. 

Presos K o m isįja. 

ŽINIOS- ŽINELES. 

.. Cleveland, Ohio. Katali- 
kai surengė česnuliui pra- 
kalbas, kuris nieko dau- 
giaus nekalbėjo, kaip tiktai 
išgyrė p. Mastauską. Su- 
lyg Česnulio, tai jei ne po- 
nas Mastowski, tai lietu- 
viai nieko nebūtų galėję 
nuveikti. 

Po jam kalbėjo kun. Jo- 
naitis, kurio kalba buvo 
turininga, graži, daug pasa- 
kanti. , 

.Detroit, Mich. SLRK. kp. 
surengė išlaimėjimą labui 
Rutkelaibės, kuri pakliuvo 
nelaimėn-ligon. 

Harrison, N. J. čionykš- 
čiai lenkai surengė keistą 
parodą 26 gegužes Jie 
vaikščiojo gatvėmis ir nešė 
vištą. Svetimtaučiai iš to 
nemažai juoko turėjo. 

.. Homsted, Pa. Klebono 
agitacija čionai susitvėrė L. 
Raud. Katalykų Kryžiaus 
skyrius, kurį globoja party- 
vis Tautos Fondas. Prisi- 
rašė keliolika narių. 

Hartford, Conn. Čionai 
pasimrė Zuzana Logausniu- 
tė, paeinanti iš Kalvarijos 
pavieto, Suvalkų rėdybos. 
Paliko 10 mėnesių sunų. Pa 
laidota su bažnytinėmis ap- 
eigomis. 

.Daiton, Ohio. Likosi su- 

tvertas katalikų L. Raud. 
Kryžiaus skyrius. Pasida- 
rius Ohio valstijai sausai, 
išnyko ir čionai girtuoklia- 
vimas nekuriu lietuvių. 

..Masen City, lova. Čionai 
atsilankė kun. J. Oleknavi- 
čius ir rinko auka? mokyk- 
los statymui. 

Gary, incl. Vyčiai suren- 

gė vakarienę. Laike vakario 
nes buvo prakalbos, bet jo- 
kiu praktišku darbu nebu- 
vo atsižymėta. 

r.. Pittsbvrgh, Fa. Čionai bu 
vo surengtos paarpijos nau- 

dai piknikas, kuriame buvo 
prakalbų, deklemacijų. • 

.. Kewanee, 111. L. Socialis- 
tų kuopa dirba taip kaip ji 
moka,- tiktai savo darbą 
daugiau suka anglų dirvon 
ir anglų kalboje išelidineja 
lapelius. 

.PcoTia, 111. Darbininkai 
socialistų raginami rengia 
protesto susirinkimą. Pro- 
testas žadma isnetši prieš 
tai, kam laikomas kaleji- 
me Tarnas Mooney. 

.. Dekaib, 111. Socialistai 
čia gana silpnai gyvuoja. 
Jiems gana daug darbo yra 
surengti koki nors pikniką 
ar išvažiavimą. 

Newark, N. J. Vietine 
Tautine Taryba parengė 
viešą susirinkimą, kurin pri- 
sirinko nemaža vyčių ir kė- 
lė Įeinamą. Lermas buvo 
keliamas tikslu, kad nebu- j 
tų išrinkti delgatai į Am. 
Lietuvių Siemą. 

.New Haven. Birž. ld. bu- 
vo surengtas masyvis susi- 
rinkimas, kad išduoti at- 
skaitą, kiek čionai likosi 
surinkta parašų ;>o Lietuvos 
neprigulmybės peticija. Fa 

sirodo, kad čionai surinkta 
virš 19,000 parašų. 

So. Boston, Mass. Dra- 
mos ir dailės darugija "Ga- 
bija" pastatė scenon p. M. 
Petrausko operą "Vestu- 
vės". Veikalas gana gra- 
žus ir gana gražiai atlik- 
tas. ■:$$? 5»:i lai?'*-*. 

Baliimore, Md. Tatutos 
Fondo skyriaus surengtose 
prakalbose kalbėjo Česnu- 
lis. J;s praneše, kad neofi- 
cialiai Lietuva jau paripa- 
žinta, bet oficialiai dar ne 

ir tai buk dėlto, kad Lietu- 
va dar neturi tikros val- 
džios. Mat jam nepatinka 
Lietuvos valdžia, kuri ne- 

norėjo p. Čėsnuho •• patar- 
navimų", tai ji užtai netik- 
ra žinoma, tiktai vie- 
nam česnuliui. 

.. Fountain, Mich. Šis mie- 
stelis susideda iš 200 gyven 
tojų, kurių tarpe 11 lietuvių 
šeimynų. Tai visi ūkinin- 
kai, kurie neturi jokios tar- 
pe savęs organizacijos. 
..Bend, III. Birželio 18 d. 
čia prigėrė 7 metų mergai- 
tė Alena Jarušiutė. Ji no- 

rėjo pamatyti, kaip kiti vai- 
,kai maudosi tvankinyje, i- 
puolė vandenin ir kol pri- 
buvo pagelba prigėrė. 

Ansonia, Conn. \ Čionai 
p 
yra pusėtinai biznierių, bet 
ant nelaimes jie mažai ru 

pinasi Lietuvos reikalais. 
Tik vienas p. J. Tereila 
daug dirba clel Lietuvos la- 
bo. j 

Wilkes-Barre, Pa. ŠV. My 
ko1 o draugija nors yra pa- 
rapijinė draugija, bet ji pa- 
siuntė atstovą į A. L. Sei- 
mą nežiūrint į kunigų draus 
mes. Net kunigas buvo at- 
ėjęs agituoti prieš. 

Binghamton, N. Y. Kuo- 
poje atsirado vienas karš- 
tas vyrukas, kuris priešino- 
si, kad iš S.L.A. tautiškų 
centų nieko nebūtų paskir- 
ta N. F. Ir pas mus prade- 
da tokių atsirasti. 

LAIŠKAS I "LIETUVOS" 

REDAKCIJĄ. 
Gerb. Redak:— 

Kai j) kuriuose laikraščiuose 
aš mačiau užsipuldinėjimus 
ant lietuviu, kam jie šaukė pa- 
staru ji Amerikos Lietuviu sei- 

c J w o 

'mą ir reikalavo Lietuvai liuo- 

sybės. 
U /.si] mldinėjo krikšei(mis 

'^mokratai ir lietuviški bolševi 
kai ir kartu poliakai. Aš ma- 

niau. kad bolševikai, krikščio- 
nis demokratai ir poliakai yra 
priešingi vieni kitiems, nesu- 

tinka, juk rodosi visuomet 
I krikščionis demokratai eidavo 

j priešais bolševikus ir poliakus. 
(o* dabar pasirodė kad jie yra 

j geriausi draugai, visi lygiai 
niekina tuos, ką kovoja už Lie- 

tuvą.. Taigi meldžiu man pa- 
aiškinti ar jie, tai yra krikš- 

čionį^ demokratai, bolševikai 
.ir lenkai turi kokius nors poli- 
tiškus ryšius ar ne. 

$u pagarba, 
A. Paganas. 

Ratine, \\ is. 
Rcddkcij• ? prierašas. Lietu- 

viški bolševikai, suprantama, 
turi lyšius su lenkų bolševi- 
kais, nes visi bolševikui yra 
internacionalistais. Kas link 
mus krikščionių demokratų sa 

ryšio su lenkais ar bolševikais, 
tai nesužinota, jog' butų kokis 
nors sąryšis tai*]) jų. Krikš- 
čionis-demokrati toki darba 
dirbo tiktai iš nežinės, ar de- 
lei savo ])olitiškų bosų užsi- 
spirimo. liet ar šia'p buvo, 
ar taip buvo, krikščionįs demo- 
kratai tokiu savo darbu paro- 
dė, kad jie savo sriovę aukš- 
čiau stato net už Lietuvos ne- 

prigulmybė0 reikalą. 

E XT R A. 
PARSIDUODA GERAS IR MAŽAI 
važiuotas 7 Kertinių Automobilius. 
Continental motoras, 5 geri tekyniai 
ir viskas gorame padėjime. Kaina tik 
$475. Kreipkitės pas J. S. Czaikaus- 
kas 4000 S. "\Voort St. 
Teleplione Mc Kinley 6266. 

PAltSipUODA — PIGIAI— GROSER- 
nč ir Saldainiu (Delicatessen) 

Krautuvė, pardavojanti, tarp kit ko, 
"ice creain'* ir saldainius. Parsiduo- 
da iš priežasties lisos. 

S. RUBEN, 
3441 S. Morgan St. 

UI REKTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds u /V T""T pilną "Cash" vertę. Atneškite V—^ >w—7 
arba atsiųskite. J.G* SACKHEIM & vAJ« 
Atdara kasdien nuo 9-6 

Milwaufce Ave. Utarninkaia Ketvergais ir L^° m", ^rnUnx catvia: Subatomis 9-9. Urpe Wood ir Paulina gatvių. 

DEL VYRU IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisus 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirorgas 

859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų i 
Kampas Iowa St. moterų liga* taipgf i 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^hirurgiškas ligas 
Biznio ofisas: 8U2 \V. Madison St., karnp. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomia 11—1 popiet, Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI^ G AUK MŪŠŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECK!NG CO. 

300£-3039 SO. HAL3TEO STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. OICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir ru pugelba 
naujausių ir tobuliausiu elektrikinlij 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldipulais 1<> ikk 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 
ir g Yarantu c ja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žiuių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank# 
141 \Vasliington Street, New York, N, Y. 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 

\ pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
| Skaitykite Visi. Me.ams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
§ 366 £roadway, So. Boston, Mass. 

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

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

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

G) Kur bakūžė samanota « .50 
G aiman; a Lietuvos Knygyut 3253 S. Morgan St. Chicago, 111. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

Sir™ ISTORUA AMERIKOJE 
548 puslapiai 

TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternalės organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija. nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 

# 

Juo^ veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 

D minose apdaruose — $2.0Cl 
|Kaina — $1.50 
Reikalaudami šios k'Mgos, 
kreipkitės į "Yčvynčs" ad- 
ministraciją šio adresu: 

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



TREČIAS DIDELIS PIKNIKAS 
_ ^ ^ 

Rengia Federacija Lietuvišku Kliubu || Meti., BtrŽellO 29tą, 1919 
\ri\,1fvLQ\ UyOHS, ill* rrasides 10-tą valandą iš ryto. Muzika Angelus Fameus Jazz Bar Muzika Angelus Fameus Jazz Band 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandoc 

lO-.lJO ryto iki 12 
2 tki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
0fi.-;£3 Yards 2544 

VALENTINE ORESSMAKING 
COLLEGE 

šokina siuvimo, kirpimo, tl^igming 
llenoml* lr vakarai* dėl blzuio l* 

Paliudijimai Išduodami lr vl» 
os parūpina m 00 dykai. AtaiirmkyklU 
irba rąžykite, o roęy paaistmigsime 
iuteikti Jums patarimu. 

SARA FA/TEK, Principal 
2407 W Madlaon «t 

>205 S. HalBfed St- iaGO Wella St 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3iSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos; 9 Iki 12 ir 4 lkl 9 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Te! YARDS 15M 

DR. J.KŪLIS 
UET4VI8 GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vfydo vis. >klaa ligua raoterlf, 
vaiki} lr vyrų Spec.aiiiikal jff- 
Oo limpančias, užsitenėluftiat 
Ix vasiap'iagas vyru Uga» 

(2G9 Sc. Haisted St, Chlcayo, M 

DR. S. NfllK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. A3HLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofiaat: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

PRiNESIMiS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovit, 

MĘS UŽDAROME 
NE D Ė LIO MIS 
PER VISĄ. DIENĄ 

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

Dr. M. Hemo 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinoma* per 16 »e- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų moterų ir vaikų, pagal naujausias 
m»to<1as. X-Kay ir kitokius elektros 
f rietą bus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Kišk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—K vakarrin. Telepnone Canal 3110 

GYVENIMAS: .1412 S«. Halsted St. 
VALANDOS; «—9 tiktai 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jan 27 mAtal 

3149 S. Morgan St.f karti 32 at. 
8peciail*Ux Moteriški], Vyrlik^ 

ir Chroniškų Ligi]. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S yo 
piet, 8—n vak., Nedel. 9—3. 

į TELEFONAS YARC3 W7. 

VC >C l'RĖSS 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th 3t. Boulevard 9336 

VIETINES ŽINIOS 
PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ DVI 

V PATI. 

Saliuninkas Broun 447 W. 
22 st. išsiėniū iš liaukos $3,50*). 
kad išmainius darbininku čc 
kius, kuriu utarninkais papra- 
stai daug ateidavę išmainyti 
čekius i> apielinkės dirbtuvė- 
lių. 

Jis vos buvo išmainęs kelis 
čekius, kaip ties saliuno duri- 
mis radosi nedidelis automo- 

bilius su penkiais vyrais. Vie- 
nas jų likosi lauke, gį keturi, 
su revolveriais, rankose j nėjo 
vidun ir pareikalavo p'.iigų. 

Saliune buvo tik savininkas 
su niotere ir mergina prie sanu 

vičių ir elektrikas B. J. \Ven- 
dele, 3215 Lexington Ave. 

Pinigai buvo perskirti j dvi 
dali: $2000 buvo cigarų bak- 
sc, kiti-gi stalčiuje. 

Pakilus triukšmui išėjo iš 

gretimo kambario šuva mai- 
šytos Rusijos vilkių veislės ir 
prasiėjo loti. Tame pat laike 
Brovvn, be jokio tikslo, pasiju 
dino, ką plėšikai, matomai, pa- 
skaitė noru jieškoti ginklo ir 
pradėjo šaudyti, užmušdami 
ant vietos saliuninką Bro\vn ir 
mirtinai sužeidę elektriką \Ven 
dele, kuris tuoj mirė. 

Plėšikai peršovę dvi y pat i 
nešinosi lauk. Gi vienas iš jų 
stengėsi ką nors nutverti ir 
jam pasisekė pagriebti $2,000 
kurie buvo ant lentinos eiga- 
rn bakse. 

Šuvius išgirdo dvi merginos 
dirbusios gretimoj dirbtuvėje. 
Todėl jos pasistengė pamaty- 
t* automobiliaus numerj, kuris 
yra 123182. Mergaičių suma- 
numas davė policijai, kuri su- 

radusi kam priklauso automo- 
bilius iuojau nuvyko jieškoti 
jo savininko Santo Orlando, 
1023 Larrabee st. 

Policija nuvykusi j minėtą 
vietą, rado tą patį aatomobi- 
lių dar .šiitą ir su veikiančiu 
inžinu, bet savininko niekur 

nesurado. Tada policija ap- 
statė apie namą 15 policistu, 
kurie suareštavo 7 vyrus, dau- 
giau ateivius, ir dar vis jieško 
daugiau asmenų, kurie galėjo 
prisidėti prie užpuolimo saliu 
no. 

MOTINOMS PASARGA. 
Miesto sveikatos Komisi 

jonierius, Dr. Robertson, iš 
ieido persergėjimą, ypatin- 
gai motinoms kūdikių, kas- 
link pieno užlaikymo laike 
vasaros karščių. Daug kū- 
dikių miršta delei neužlaiky- 
mo sekančių pasargų apie 
pieną: 

Laikyk pieną švariai ir 
šaltoj vietoj. 

Laikyk butelius su pienu 
ant ledo—ledas yra piges- 
nis už pieną. 

Laikyk pieną ištolo nuo 

musių. 
Pienas visados privalo but 

uždarytas. 
Laikyk butelius švariai, 

nes nesvarus butelis daro ne- 

svarų pieną. 
Seną ir šviežą pieną lai- 

kyk atskirai. 
Ledauriios (aisbaksiai) tu 

ri but čysti ir vėsus. 
Nušluostyk butelį pirm jo 

vartojimo. 

Sugadintas pienas reiškia 
kūdikių ir vaikų ligą ir mir 
tį. 

Saldus, čystas pienas duo 
d a jiems sveikatą. 

PONO ŠIMKAUS GERAS 
GILI Ū KIS. 

Prieš apie savaite laiko p. 
Stasvs Šimkus, lietuviu nnizi- 

kas, buvo sulyg pakvietimo iš- 

važiavęs j Fergus Falls, Minu., 
kur jis turėjo vesti orkestrą 
laike vasarinio sezono garsioj 
C h a t au q u a organizacijoj. 

Muzikos programai, kokius 

yra toji organizacija nusista- 
čiusi, nelabai patiko p. Šim- 
kui—nes ar jus sau galite įsi- 
vaįsdinti p. Šimkų, gilios mu- 

zikos mylėtoja, vedant orkes- 

trą, kurios programas dikto- 
koj daly j susideda, sakysim, iš 

"Kag Time" melodijų? Jus 
greičiau priverstum p. Šimkų 
ka i >ka šokt į negu tokią muzi- 
ka vesti. 

Taigi, sakoma, p. Šimkus 
po kelių dienų mėginimo, gra- 
žiai už poziciją paačiavo ir, 
įteikęs savo rezignaciją perei- 
tą suhatą iš ten išvažiavo at 

gal Chicagon. 
Bet kur tas jo giliukas, apie 

kurį antgalvyj minėta? Pa- 
laukit, palaukit! Pereitą pa- 
nedėlį jus gal but skaitėte laik- 
rasentose pranešimą, kad nuo 

nedėlelienio nakties j panedėlį 
užėjo tornado (didele vėsula), 
kuri kuone visą tą miestelį nu- 

šlavė nuo žemės paviršo, nes 

daugiau 500 namų sugriauta. 
S u lyg vėliausių žinių prie to 
70 žmonių žuvo ir daugiaus 
100 žmonių tapo sunkiai su- 

žeistų. Hotelis, kuriame buvo 
apsistojęs p. Šimkus; kaip ma- 

tyt iš laikraščių, tapo visai su- 

griautas. 
Taigi matote, kame yra ge- 

ras p. Šimkaus giliukis. Jei- 
gu p. Šimkus mylėtų "Rag 
Time" muziką, butume p. Šim- 
kaus gal ir netekę. O dabar 
ir jis ir męs turime gerą pro- 
gą pasidžiaugti, kad tokios niu 

zikos jis nemyli. 

KUR YRA? 
Aš turiu knygų vertės 15.00 

ir norėčiau jas paaukauti T. 
M. I)., nes girdėjau ji renka 
palaikytas knygas dėl Lietu- 
vos knygynų. Meldžiame nu- 

rodyti vietą, kur jos priima- 
mos. 

J. J. Palekas. 
1521 W. 63 Str. 

PABAIGĖ MOKYKLĄ. 
P-le Marija Petruliutė ir 

Bruno Petrulis pasekmingai 
užbaigė \\ endell Phillips ITigh 
School ir šiądien, 8 vai. va- 

kare, gauna diplomus. Dip- 
lomų inteikimo ceremonijos 
atsibus Wendell Phillips Audi 
torium svetainėje. 

Jaunuoliai yra pažymėtini 
tuo, kad jie Amerikon atvyko 
vos 1913 metais, ir ispradžių 
buvo pastoję į Arinour vieša 
ją mokyklą, kurią pabaigę grei 
tu laiku pastojo į viršminėtą 
augštesnę mokyklą. 

Abudu ,'.ada eiti augštuosius 
mokslus. P-lė Marija žada 
|.astoti Į Cbicagos universite 
t ąį kalbų skyrių, o p. Bruno 

j Illinois universitetą, į Agri- 
kulturos (žemdirbystes) sky- 
r i 11. 

Abudu yra geri lietuviai-tė- 
vynainiai ir, įgiję mokslų čio- 
nai, žada grįžti Lietuvon. 

Sveikiname juos ir linkime 
geriausios kloties jų tolimes- 
niame gyvenime! 

IŠ WEST SIDKS. 

Čia mėginama suorgani/.im- 
ti neprigulminga lietuvių pa-j 
r:i|;ij;j, po vardu šv. Juozapa; 
ir busianti prie 23 pi. ir Oakley' 
n ve. Pereita nedėldienį atsi- 
buvo ir pamaldos viršminėioj 
vietoj (Karvauskio svetainėj). 
Prieš tai buvo išsiuntinėti už- 
kvietimai ant tų pamaldų, bet 

didelių pagarsinimų apie tai 
nebuvo ir nedaug kas apie tai 
iki šiolei žinojo. Bet pereita 
nedėldienį vietinės lietuvių 
Aušros Vartų parapijos kle- 
bonas "pagarsino'' apie tai iš 
ambonos. Teisybė, jis "davė 
vėjo" naujai besiorganizuoja!! 
tiems "nezaležninkams," bet 

jie, turbut (langiaus iš to turės 

naudos, negu blėdies, nes da- 
bar visa apygarda apie juos ir 

jų darbą žino ir kalba. 
Beje, kunigėlis laike savo 

pamokslo nepamiršo taipgi 
"palaiminti." ir tautiškų kapi- 
nių. Bet tas Chicagos lietu- 
viams jau ne pirmiena, todėl 
ir ne naujiena. 

J. Šarka. 

STREIKUOJA 4035 MIE- 
STO DARBININKAI. 

Chicagos miesto darbinin- 
kai, kurie prižiūri švarumą vis 
dar streikuoja; jų viso yra 
4,035. 

Streikieriai reikalauja, pakol 
ti alga iki $4.10 ir tikisi, kad 
jie laimėsią streiką. 

Gatvių šlavėjų unijos orga- 
nizatorius užreiškė, kad tai ne 

paskutinis streikas, nes miesto 
darbininkai už metų ketina 
reikalauti pakėlimo algos iki 
$5.10. 

Taipgi yra pastebima, kad 
ir miesto klerkai irgi nerimau- 
ja ir manoma, kad organizuo- 
tų keliu reikalaus pakėlimo al- 
m- 

RUBSIUVIŲ AT YDAI. 
Lietuviškas skyrius 269 lai- 

kys pusmetinį susirinkimą pėt- 
nyčioj birželio (June) 27 d., 
7:30 vai. vak. Unijos svetai- 
nėj 1564 N. Robey str., arti 
Mihvaukee av. Yra daug 
svarbių tarimu, todėl privab 
visi buti. 

J g. Žilinskas, Kast. 

CICERO. 
Šią pėtnyčią birželio 27 d. 

parapijos svetainėje ant 49 
av. ir 15 gatvės bus prakal- 
bos. Kalbės vienas atvyk- 
stantis veikėjas iš rytinių 
valstijų. Kalbės apie dabar 
tini padėjimą Lietuvos. Ne 
bus renkamos aukos laikė 
prakalbų. įžanga visiems 
dykai. 

MUSU 14 PUNKTU. 
Dabar laikraštininkai kas 

diena rašo apie pagarsėjusius 
"14 punktu". Ar žinai mūsų I I 
punktu? Štai jie: 1. Trine- 
rio American Elixir of Bitter, 
\Vine išvalo vidurius ir užlai- 
ko juos švariais. 2. Jis patai- 

so apetitą. 3. jis prigelbsti 
virkštinimui. 4. Jis sustipri- 
na nervus. 5. jis pagelbsti 
urnai visuose viduriu nesveika 
tingumuose, užkietėjime, ne- 

virkštinime, galvos skaudėji- 
me nevirkštinime, ir t. p. 0. 

Jis perspėja pavojingas vidu- 
riu ligas. 7. Jis veikia be skau 
smo. S. Jis turi labai pirkią 
skonį. 9. Jis neužgauna jau- 
triausius vidurius. 10. Jo kai-; 
na yra gana žema, nors jo su- 

dėtinės dalis žymiai pabrango. 
11. Sudėtinės mingiausiii, ko- 
kios tik yra žinomos medisinos 
mokslui. 12. Trinerio Klixir 
of Bitter Wine jau 20 metai 

kaip yra žinomas. 13. Jo for- 
mula atsako visais atžvilgiais 
į blaivybės tiesu reikalavimą. 
14. Turėti jį visuomet savo 

namuose reiškia ktiogeriausį 
prisirengimą. Jus galite šias 
gyduolės pas vaistininko. 

Joseph Triner Company, 
1333-1343 So. Asluand Ave. 

Chicago, Tll. 
Apgarsinimas. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

....PAJIEŠKAU savo pačios, Maros1 
Verkauskienės, kuri mane pametė 
apte pusantro iueto atgal, paaiimda- 
ma BunŲ Edvardą., 6 metų amžiaus. 

JI yra 30 metų ayižiaus. fcviesauš 
plauko, vidutinio uglo, lr tuir randą, 
ant kaklo. 

Duosiu $10.00 tam kuris pirmiaus 
praneš man kur ji riuidasi, gyva 
arba mirusi, ir kūdikis. 

Walter Wierkowsky, 
333 W. NVashingtton Ave. 

Shenandoah, Pa. 

Pajieškau švogerio, Vladislovo .Ta- 
navičeg paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinių pav., Kelmės valsčiaus; Liolių 
parap. iš Kimalių. Turiu labai svar- 

bių reikalų — gavome du laiškų iš 
Lietuvos, kur Jus,ų moteris", Mariona 
Janavičienė, klausė apie Jus. Jeigu 
nor'.to plačiaus sužinoti apie dalykų 
etovj, rašykite man šiuo adresu: 

J. ROLUS 
P. O. Box 158, Kenosbaį Wis. 

8PECIALI3 BARGENAS. 
2 Rezidencljlnlu lotu. 

Randasi prie Western Avenue 
Boulevardo. Visai arti prie naujos 
Lietuvių bažnyčios. Su visais Įtai- 
symais. Parduosime labai pigiai pri- 
taikindami goriausiai jums tinkan- 
čias sąlygas. Rašykite arba telefo- 
nuokite: 

MRS. IIEDRICK, 
106 N. La Salle St. Telefonas Main 
2043. 

ANT PARDAVIMO. 
Iš priežasties, kad savininkas yra 

priverstas išvažiuoti j Floridą par- 
siduoda kampinis namas, su bučerne 
ir groserne, tavoras ir fiksčiurial 
kaip stovi ant vietos. Vertės, apie 
$6500, — parduos už 36,000. Tik pu- 
sę {mokėti. 

Klauskite 6601 So. Hermitago 
A ve. 

Taipgi parsiduoda ant 2-jų lfibų 
namas, štoras, 3 fliatai, rando s ne- 
ša $72.00 j mėnesi. $8,200, pusę jmo- 
kėt.i. Randasi prio 3158 So. TJnion 
Ave., Klauskite 6601 S. Hermitage 
Ave. 

E>A1SIDTJ0T)A 7 KAMBARIŲ NAMAS. 
taipgi didelis tvartas ir vištininkas. 

Namą galima pertaisyti ant 2-Jų "fia- 
tu." Kajau — $2,500. 

M R S. MONEHAN, 
(1843 S. Campbell Ave. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
'ot.u, slaur-vakarinis kampas 21 mos 

ic llalsted (latvių, arti Klein. Brop dirb 
Luvės. Nuosavybė be skolų. L»otaa 30x 
125 pėdų. Ramios nešu $1,200 per me- 

lus. Būtinai turi buti parduota dėl už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kaina $12, 
000. Kiek siūlote? LOU1S CliAFF, 
6019 So. Aberdoen Street. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda namas 4 pagyvenimų po 

4 kambarius, raudos neSa $500 t mo- 

tus; Bęiygaa patirsite ant vietos. Sar 

viniukaa ant pirmo flloro iŠ fronto, 
prie 948 W. 85th Placo. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo- 
mis Rsįlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofia%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaiio St. 

Telefonas Franklln 2803. 

Reikalaujame Darbininkų 
\Vood workers—dailidžių dirbtuvėj, 

druni ir beit sand^rs. Mašinos ran- 

lnj. ?laner, trim and stcick cuttara. 
52 valandos darbo aą.valt5. 

Darbas pastovus por ištiekus metus 

viduryj. 
IMPERIAL METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE AVE., 
Forest Psrk, 111. 

Pr-pkiceutai gatvo^ariais 
Garfiold Park Eievau-u arba Madison 

S t įjatvekarL 

F A R M O S. 
Ar manai pirkti farmą? 

Joi taip, tai niekur neva- 

žiuok kaip tik pas mus, kur 

matysi musiš'dus 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, BiržeHo-June 28-tą po 
piet nuo 3 iki7. Ateikite pa- 
sikalbėt, arba drauge va- 

žiuot. M. Walenčius, box 
96 Hart, Michigan. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieSkote furmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolloul- 
joj, Wlsconsine, kame daugybė Jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gpral auga; randasi prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriamo 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 aknj. 
Galite pradėti pirkti farm.ą su $i00. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą, farmų. Daugumas niusų žmo- 
nių yra išvažinėj? po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl uklninkys- 
tės nesurado, ak?p Wisconsino lietuvių 
kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

5301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

REIKALAUJAME KRIAUČIŲ PATI- 
rusių prie vyriško kosturaėriško dar- 

bo. (.Seras mokėatis lr darbo Biilygos. 
L. Geležinis 

4503 Bo. Wood St. Obtr.aso, Hl. 
Telephone Boulevard 5669 

FARMOS 
Jeigu nori įsisteigti sau namus ir 

Imti neprigulmingu, pirk Bau farmą 
lietuviu kolionijoj "Vilnos/.,'" Vilas 
County, \Visconsine. Jei pirksi sau 

farmą čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 60,000 aknj žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie 
tuviu kolionijai, esame paskyrę Ka- 
zimierą Gadlauską kolionijos direkto 
riuml, kuris py vena toj kolionijoj ir 
kurie uždrvimu yra padėti jums. Iki 
šio lai1: jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, kiek- 
vienam naujasedžiui, kuris perka nuo 
musų. Męs padedame Jiems pabu- 
davoti trobesius, parduodamo arklius, 
karves ir kitus ukel reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti maginas ant 
prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 1 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 neprigulmingų farmie- 
riij, kolionijos neprigulmingų farmie- 
rių, rašyk mums lietuviškai klaus- 
damas pilnų informacijų. 

SANBORN COMPANY, 
Eaglo River, Wiaconsin. 

REIKALAUJAME MAl- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pčdų augščio. įvirtas vir- 
šus. Už iiodavimą 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. Si rietą ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dčl tolimesnių infor- 
macijų kreipkite* pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphįll, W. Va. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

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

Liberty L&nd & Invt. Co. 
9301 8. HALSTED ST., 

A« Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvės© koge- 
riauslal, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
raę* patjs dirbame grabua ir 
turime savo karaboi.ua Ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Talpęl pamdome automo- 
bilius vef.elljoms, krikštynoms 
ir kitienu reikalams dieną ar 
naktį. 

MOiAubyrnAve. Tel. Drovar4U9 
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'Vienintelis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

—A 13 Chlcagos Archer Ave., iri|\ rk m A —- —— 

ln Abi Pusi & h .S11 -Z.SO ,n Abi Pusi 
——— Y • v w Ta pat kaina Iš Argo, III 63-rd 3t.,T w v 

• 

KAINOS INEJUSIOSIN GALĘ APKRIČIO 15, 1918 

(JJO O ABuriuose nuo 50 ir mažiau AP Buriuose nuo 200 {pu% uv^aip 200 žmonių. daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stoti, Imk J pietus eina t\ gatvokarl ant State gatv?a arba Archer Avenuo pažymėtą. "Archer-Clcero," arba 'mk transferij, nu kitų gatveakrlų perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJl, Ičelna iš Chlcago kas Utarninka, SubaUj Ir Nodole. Užsisakykite sau vietas iškalno por Chlcago Trave BureaU 1110 Otls Duildlng, 10 Sk>. La Salle St. Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Jollet, III. relkalaudam apraSymo Ir Informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 
iiniiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiMt 
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