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Pasirašė po Taikos 

Frattcuzija Daro Sutartį 
su Amerika. 

Saliunai Užsidaro. 
Ukrajinai Sumušė Lenkus. 

PASIRAŠĖ PO TAIKOS 
SUTARTIMI. 

Versailles, birželio 28 d. 
iądien 3 valandą po piet 
alkininkų atstovai, svečiai, 
eportieriai ir kitos ypatos, 
urištos su ceremonijomis 
m buvo veidrodžių salėje 
-• tik lauke pribunant vo- 

.iecių delegacijos. 
3:j08 valandą po piet, per 

onines duris j ėjo Vokieti- 
os delegatai Dr. Hermann 
vlueller ir Dr. Johannes 
iell. i 

Užėmus Vokietijos dele- 
irt&ms jiems paskirtas vie-! 
as, prezidentas taikos kon-| 
Tencijos Clemcaau praiie-! 

kad sesija atidaryta, ir į 
impai prabilęs, raginda-' 

as pildyti sutartį, pakvie-j 
Vokietijos delegatus pa- 

•ašyti po taikos sutarti-! 
i, kuri 3:12 vai. po 
et iau buvo pasirašę. 
Po vokiečių, sekė parašai 
ezidento Wil3ono ir kitų 
nerikos delegatų. 
Paskui Lloyd George su 

nglijos delegatais ir dele-j patais nuo įvairių Angli-j 
oš kolionijų. 

Po anglais sekė Clemen-' 
eau su Francuzijos dele- 
gatais. Toliaus Japonijos 
r Italijos delegatai. 

Po didžiųjų valstybių se- 
te mažosios valstybės alfa- 
betiškoji eilėj, kurių prieky- 

: buvo Belgija. 
3:49 valandą po piet už- 
baigė ceremonijos pasira- 
mo po taikos sutartimi, 
taikos konferencijos pre- 

identas Clemeceau užda- 
\ sesiją. u 

Ceremonijoms užsibaigus, 
;52 vai. popiet Vokietijos 

delegatai nuvyko ant sto- 
ties, kad keliauti Vokieti- 
jcn, palikdami Versailles 
barį sekretorių dėl užbaigi- 
mo darbo. Gi talkininkų 
atstovai išėjo ant terrosos, 
kur buvo sutikti minių pa- 
sveikinimais ir kanuolių zal 
pais, kurie pranešė Paryžiui 
apie taiką. * 

Pažymėtina, kad cere- 

rnijų programas buvo 
.ainomas net ir paskutinė- 

je valandoje. Pavvzdin, 
•visiems pašaliniems netikė- 
tai vokiečiai pasirašė po su 

tartimi pirmieji 
Del pasirašymo po tai- 

kos sutartimi įvyko trjs in 
ridentai. 
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Pasirašyti po taikos su- 

tartimi visai neatvyko Chi- 
nijos delegatai. Mat jie pa- 
sirašant norėjo pažymėti, 
kad Šantungo klausimas 
galės but rišamas ir vė- 
liau, gi talkininkai to nelei- 

! do daryti ant sutarties, bet 
patarė jau pasirašius įduo- 
ti konferencijai Šantungo 
klausime memorandumą, 
kuomi chinai buvo neužga- 
nėdinti. 

Generolai -Jan Christian 
Smuths, atstovaująs Uniją 
Pietinės Afrikos, užprotes- 
tavo p?ip: taiko? rsutartį, 
kuri, sulyg jo nuomonės, 
slopins Europos pramonę. 
Girdi, butų ant naudos ir 
patiems talkininkams, pa- 
lengvinus taikos išlygas. 

Vokietijos delegacijos 
sekretorius užreiškė, kad jei 
Vokietijos atstovai butų ži- 
noję jog jie bus skirtingai 
traktuojami, kaip Įvedimas 
per atskiras duris ir pana- 
šiai, tai butų visai nevažia- 
vę rašytis po taikos sutar- 
simi. 

FRANCUZIJA DARO SU- 
TARTĮ SU AMERIKA. 
Paryžius, birželio 29 d. 

Vakar pasirašyta ant sutar- 
ties, kuri tapo padaryta 
tarp Francuzijos ir Suvieny- 
tų Valstijų valdžių. Laik- 
raščiai praneša, kad šios su 

tarties svarbiausias padava- 
dijimas yra tas, kad jeigu 
ateityje Francuzija butų už 

įpulta nuo Vokietijos, tai ji 
i turės teisę pareikalauti sau 

pagelbos nuo Suvienytų Vai 
i stijų ir Anglijos. 

SALIUNAI UŽSIDARO. 
Washington, D. C., bir- 

želio 28 d. Daugelio buvo 
tikėtasi, kad prezidentas 
Wilsonas leis gyvuoti sa- 

liunams, nors pardavinėjant 
alų ir vyną, bet apsiriko. 

Šiądien iš Baltojo namo 

pranešama, kad gauta nuo 

prezidento Wilsono kable- 
gramas, kuriame jis užreiš- 
kia, jog ^gelbėti saliunus 
nuo uždarymo, sulyg Suvie- 
nytų Valstijų kongreso nu- 
tarimo lapkričio mėnesyje, 
1918 metais, jis neturįs ga- 
lės, kol neužsibaigs demo- 
bilizacija. Gi demobiliza- 
cija, kaip manoma, užsi- 

baigs apie rugsėjo mėnesį. 
Reiškia pardavinėjimas 

Gelbekit! 

[(Copyrlghf) 

Dar viena ekzekucija! John Barleycorn [Degtines toks vardas] netru- 
kus bus papjautas ant 1-mo liepos pjūklo. 

svaiginančių gėralų visoje 
šalyje yra uždrausta nuc 12 
valandos nakties 31 dieną 
birželio. 

Bet yra žinių, kad Newj 
Yorko didieji viešbučiai keį 
tina pardavinėti svaiginan- 
čius gėralus, nes, girdi, nė- 
ra teismiškų priemonių, ku- 
rios sulaikytų pardavinėji-! 
mą svaigalų. , | 

UKAJINAI SUMUŠĖ 
LENKUS. 

Londonas, birželio 28 d. 
Šiądien gauta žinių iš Ko- 
penhageno, kad ukrajinų 
kariumenė atėmė nuo len- 
kų Tarnopol ir Brody, gi 
lenkų kariumenė traukiasi 
iš tų apielinkių atgal. 

LENKIJA NORI PASI 
SKOLINTI BILIJONĄ. 
Paryžius, birželio 28 d. 

Čia pribuvo iš Amerikos 
lenkų veikėjas John F. 
Smulski, kuris keliauja Len 
kijon, kad prigelbėjus jau- 
nai respublikai sukelti fi- 
nansus. 

J. F. Smulski u^eiškė, 
kad Lenkija šiuo laiku ne- 
turi skolų, bet kad greičiau 
atbudavojus kraštą turės 
skolintis pinigų. Sulyg jo 
nuomonės, sutvarkymui rei- 
kalų ir atbudavojimui kraš- 
to, Lenkijai reikia pasisko- 
linti nors bilijoną doliarių, 
kuriuos bus bandoma gau- 
ti Suvienytose Valstijose. 

KARĖJE APAKO 125 
AMERIKONAI. 

Washington, D. C. Pra- 
nešama, kad mušiuose su 
vokiečiais tapo apakinta 
125 Suvienytų Valstijų ka- 
reiviai. iNekurie iš jų po 
tūlam gydymui pradėjo kiek 
atskirti šviesius daiktus. 
Kiekvienas iš minėtų karei- 
vių gauna pensiją $1X7 į 

[ mėnesį. 

PARYŽIUS IR LONDO- 
NAS TRIUMFUOJA, 

Washington, D. C., bir- 
želio 28 d. Iš Europos atei- 
na žinių, kad Prancūzijos 
ir Anglijos sostinėse didžiai 
triumfuoja dėlei pasirašy- 
mo po taikos sutartimi. 
Kaip vienoj, taip ir kitoj 
sostinėje apie pasirašymą 
po taikos sutartimi pranešė 
kaiidolės, kas sykiu buvo ir 
pradžia triukšmingų demons 
traneijų. j 

ISPANIJOS KARALIUS 
SVEIKINA TALKININ 

KUS. 

Madridas, birželio 28 d. 
Dėlei pasirašymo po taikos 
sutartimi Ispanijos karalius 
Alfonsas išsiuntinėjo talki- 
ninkų viešpatijų galvoms 
pasveikinimus. 

s. v. laivynas 170,000 
VYRŲ. 

Washington, D. C., bir- 
želio 28 d. Šiądien bendra- 
me kongreso posėdyje pri- 
eita prie sutarimo, kad Su- 
vienytų Valstijų laiv/nas 
1920 metais gali siekti iki 
170,000 aficierų ir jūreivių. 
Be to, padaryta provizija, 
kad reikalui esant preziden 
tas gali padidinti laivyno 
spėkas iki 191,000 aficierų 
ir jūreivių 

Laivyno biudžetas 1920 
metams, sulyg abiejų butų 
sutarimo, nustatytas $614,- 
090,000, arba $16,000,000 
daugiau negu buvo užgyręs 
itstovų butas. 

PLAUKIAMOJI BANKA. 
Detroit. Šio miesto kra- 

sos viršininkas plianuoja į- 
steigti plaukiojamą taupy- 
mo banką, kari keliautų 
iš vienos vietos kiton didžių 
jų ežerų vietose, kad davus 
progą botų darbininkams 
taupyti pinigus. 

SVARSTYS PETROGRA- 
DO LIKIMĄ. 

Washington, D. C., birže- 
lio 29 d. Tapo sužinota, kad 
augščiausioji talkininkų ta- 

ryba umu laiku ims apsvars 
tymui likimą Petrogrado. 

Mat prieš Petrogradą ei- 
na 25,000 estonų ir 15,000 
rusų po komanda generolo 
Judenič. Nors šios spėkos 
but ir užtektin, i stiprios už- 
imti Petrogradą, bet joms 
reikalinga maisto ir ginklų 
bei persikėlimui prietaisų. 

Jei Suvienytos Valstijos, 
sutiks duoti minėtai armijai 
užtektinai maisto, gi Angli- 
ja aprūpins ginklais, amu- 

nicija ir kitais įrankiais, 
tai Petrogradas gali tuoj 
pereiti j nebolševikiškas 
rankas, nes ši armija, sako- 
ma yra gerai išlavinta, gi 
Petrogradas, kurio gyvento- 
jų skaičius sumažėjo iki ko- 
kių 600,000, yra ginamas 
menkai. , 

FILIPINAI DĖSIS PRIE I 
LYGOS. 

Washington, D. C. Fili- 
pinų komisijos pirmininkas 
pranešė, kad jie stengiasi 
išgauti greičiau savo saloms 

neprigulmybę, idant galėtų 
prisidėti prie Tautų Lygos, 
kuri neužilgo tarės savo pir 
mą susirinkimą. 

INDIJOJE PERNAI ŽUVO 
26,000 YPATŲ. 

Calcutta, India. Suvie- 
nytų Valstijų konsulis pra- 
neša, kad sulyg valdiškų sta 
tistikų, Indijoje 1918 metais 
žuvo nuo žalčių ir žvėrių 
virš 26,000 ypatų. 

Nuo žalčių ir įvairių šJiau 
žunų žuvo 23,900 ypatos ir 
nuo žvėrių žuvo 2,176 ypa- 
tos. Pirmesniais mete's In- 
dijoje buvo nuostolių nuo 

šliaužimų ir žvėrių kiek ma 

POLITIŠKOS RIAUŠĖS 
RYME. 

Rymas, birž. 29 d. Vakar 
vakare Ryme atsibuvo di- 
delės priešvaldiškos riau- 
šės. Minios mėgino pasiek- 
ti namų, kuriuose gyvena 
naujas Italijos premieras 
Nitti, bet tapo nuvytos di- 
delio būrio militarės polici- 
jos, kuri minios neprileido. 
Tvarką pasisekė padryti tik 
po pusiaunakčio. 

Pirm demonstrancijos bu- 
vo laikytas didelis mass-mi- 
tingas Augusteume, kur ug- 
ningi kalbėtojai kritikavo 
Nitti valdžią už neišreika- 
lavimą taikos konferencijoj 
taip daug Adriatiko pakraš- 
čių, kiek italai nori. 

VOKIETIJOS BLOKADA 
DAR TĘSIASI. 

Versailles, birželio 28 d. 
Talkininkai įteikė Vokieti- 
jos delegacijai pranešimą, 
kad blokada ant Vokieti- 
jos bus palaikoma iki tol, 
kol Vokietijos steigiamasai 
susirinkimas neužtvirtins 
taikos sutarties. 

Pranešime taipgi pažy- 
mėta, kad lygiai ir kiti da- 
lykai surišti su taika bus iš- 
pildyti, tik užgirus .Vokie- 
tijai taikos sutartį. 

( Laikraščiai taipgi prane- 
ša, kad teko sužinoti., joę 
ir karė^ nelaisviai bus lai- 
komi nelaisvėje iki galuti- 
no užgyrimo taikos, nes 
1871 m. ir vokiečiai pana- 
šiai elgėsi. 

REIKALAUS SENATO 
UŽTART AIRIJĄ. 

Washington, D. C., bir- 
želio 28 d. Senatroius Ash- 
hurst iš Arizonos, kaip pra 
neša Universal Ne\v» agentu 
ra, užreiškę>i, kad trumpoj 
ateityj Senatan bus įnešta 
rezoliucija, kuri reikalaus, 
idant butu pripažinta Airi- 
jos neprigulmybė. 

Senatorius toliaus užreiš- 
kė, kad tikimasi, jog rezo- 

liucija turės senate geras 
pasekmes. Senatorius taip 
gi pabriežia, kad tokiame 
atsitikime Suvienytų Valsti- 
jų Senatas gali susilaukti! 
protesto iš Anglijos vai-1 
d žios. i 

NORI MIRTI UŽ KAIZERĮ. 
Berlinas, birželio 29 d. 

Tapo pranešta; kad buvu- 
sis Vokietijos koncleris Bet 
hmann-Hollw3g 25 dieną 
birželio pranešė taikos kon- 
ferencijos prezidentui Cle- 
meceau, kad jis prašo tal- 
kininkų teisti jį vieton kai- 
zerio, kuris bus talkininkų 
teisiamas, kaip pabriežiama 
sutarties punkte 227. 

BethmannHollweg užreiš 
kia, kad jam būnant Vo- 
kietijos kancleriu nuo 1909 
iki 1917 metų, jis, sulyg 
Vokietijos įstatymų yra at- 
sakomybėje už Vokietijos 
valdžios darbus tame perio- 
de. Todėl jis ir prašo tal- 
kininkų už prasižengimus, 
kurie yra užmetami kaize- 
riui, kaipo Vokietijos gal- 
vai, teisti ne kaizerį, bet jį 

| Bethmann-Holhvegą. 

RUSIJOS SOVIETANS 
NESISEKA UKRAJINOJE. 

Londonas, birželio 28 d. 
Čionykštė Ukrajinos misi- 
j 

^ aplaikė žinią, kad Rusi- 
jos sovietams Ukrajinoje 
nesiseka, kurie vis stumia- 
mi lauk. 

Generolo Petrulos kariu- 
menė esanti vos 20 mylių 
nuo Kievo. Gi generolas 
Grigoriev valdo Odesą, 
Chersoną ir Nikolaev dis- 
triktus. Generolas Grigo- 
riev, kaip pranešama, sten- 
giasi susijungti su Peuura. 

Gen. Grigoriev buvusis 
bolševikų vadas pietų Ru- 
sijoje, bet sukilo prieš bol- 
ševikus ir užvaldė kraštą. 
Dėl tos priežatsies talkinin- 
kai ilgą laiką nežinojo kas 
Odesą užėmė, ar bolševikai, 
ar bolševikų priešai. 

WLSONAS GRIŽYA 
AMERIKON. 

Brest, Francuzija, birže- 
lio 29 d. Šiądien 2:20 va- 

landą popiet prezidentas 
Wilsonas, laivu George 
Wsshmgton išvažiavo iš 
Brest į Suvienytas Valsti- 
jas. 

Francio" iškeliaujant 
prezidentui "VVilsonui darė 
milžinškas ovacijas; net ir 
socialistai parodavo giedo- 
dami "Internacionalą". 

Išleisti prez;dento parti- 
ją pribuvo prieplaukon žy- 
mus valdininkai francuzai, 
anglai ir, esanti Europoje, 
amerikonai. 

Laivas George Washing- 
ton lydimas kariškų laivų. 
Francuzijos kariškoji es- 

kadra, apleidžiant prezi- 
dento partijai Farncuzijos 
kraštą, saliutavo kanuolių 
šūviais. 

REIKALAUJA IŠTRAUK- 
TI KARIUMENĘ Iš 

RUSIJOS. 
Londonas, birželio 29 d. 

iš South port pranešama, 
kad Anglijos darbo parti- 
jos konferencijoje priimta 
rezoliucija, kurioj reikalau- 
jama, tuojau ištrautki tai- " 
kininkų kariumenę iš Ru- 
sijos. 

ŽABALA IR NEBILĖ LOŠ 
TEATRUS. 

New York. P lė Helen 
Keller nematanti, negirdin- 
ti ir nekalbanti taps vyriau- 
sia lošėja vieno teatro dėl 
judamųjų paveikslų. Ji tu- 
H?s perduoti j judamuosius 
paveikslus gyvenimą žaba- 
los ir nebilės mergaitės. 

Prezidentas "VVilsonas, kaip piimiau buvo praneša- 
ma, išlips iš laivo New 
Yorke, kur ji rengiasi pa- sitikti specialė piliečių ko- 1 
misija. 

v/ 

Chk&goje ir apieiinkeje: 
Panedėlyje oras nepastovus, rali but kiek lietaus; maža at- O 

inaina temperatūroje, įvairus 
vidutiniai vejai. 

Saulėtekis, 5:18; Saulėleidis 
8:29. 
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Reikėtų Ištaisyti Šiuos | 
Reikalus. 

Anądien amerikonų laikraščiuose til- 

po žinia, kad Amerikos valdžia pradeda 
atkreipti savo akį į esančias šioje šalyje 
svetimtautiškas išeivių labdaringas drau- 

gijas, į jų įvairius fondus, kurių tikslu yra 
šelpimas jų viengenčių, Europoje nuo ka- 
res nukentėjusių. 

Minėta žinia praneša, kad valdiškos 
sferos pradeda labai kreiva akim^ žiūrėti 
ant nekuriu tokių draugijų. »Ji sako, kad 
nors tarp tokių draugijų ir fondų yra dau- 

gelis didžiai naudingų ir gerbtinų orga- 
nizacijų, tačiaus valdžios atyda yra at- 

kreipta ir į tai, kad tarp minėtų organiza- 
cijų yra ir tokių, kurios išnaudoja žmo- 
nes, nes surinktas nuo jų aukas nesunau- 

doja žmonių paskirtiems tikslams. 
Jau yra net kilęs sumanymas, kad iš- 

leisti įstatymus, kurie uždraustų išeivių fon 
dų tvėrimą ir aukų rinkimus. 

Nuo savęs męs pridėsime, kad mums 
teko girdėti, kad yra tyrinėjami ir Ame- 
rikos Lietuvių įvairus fondai. 

Pereitas Chicagos Seimas išreiškė ne- 

pasiganėdinimą tuomi,*kad ne visi Ame- 
rikos lietuvių fondai yra iki šiolei išdavę 
visuomenei tinkamas ir aiškias savo įplau- 
kų ir išiflidų atskaitas. 

Tuo tikslu seimas užgyrė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama nuo visų fondų iš- 
davimo aiškių ir viešų atskaitų. Toks sei- 
mo neužsiganėdinimas ir reikalavimas yra 
tik suglaustas išreiškimas to, apie ką žmo- 
nės kalba, kuomi jie yra surupinti ir ko 
jie reikalauja. Ir jų reikalavimai privalo 
buti greitai ir pilniausiai išpildyti. Visuo- 
menė tas aukas dėjo ir visuomenė turi 
teisę žinoti, kas ir kaip su jomis daroma. 

Todėl visi fondai, be jokio išėmimo, 
privalo veikiausiai tokias aiškias atskai- 
tas išduoti. Tai yra jų tiesioginė pareiga 
ir be reikalavimų. Tai yra dalykas, ku- 
rio visuomenė turi pilną teisę reikalauti. 
Tai yra, pagalios reikalinga pačių fondų 
naudai, nes jų tolimesnis gyvavimas yra 
negalimas tuojaus po to, kaip jie nustos 
visuomenės pasitikėjimo. 

u šitie atskaitų reikalai ne visur pas 
Amerikos lietuvius yra tvarkoje — tokio- 
je tvarkoje, kaip turėtų buti. 

Pavyzdžiui, jeigu pasiklaustum bile 
ko, kiek kuris lietuvių fondų yra iki šiolei 
surinkęs aukų ir kiek jų yra išleidęs, to tau 
niekas nepasakys. Nes daugumoj atskai- 
tos yra košė, per kurią nieko napermatysi ir reikėtų expertų, kurie gal but šiaip taijj iš jų išsipainiotų. 

Yra tik vienas, musų pastebėtas, išėmi 
mas, — tai Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
das, kurio atskaitos nuo pat pradžių yra vedamos aiškiai ne tik, kiek aukų yra į- 
plaukę ir užmokėta už tulą laikotarpį, bets taipgi ir kiek jų įplaukė ir išmokėta nuo 
pat pradžios. 

Bet kiek aukų suplaukė, sakysim, 'į Tautos Fondą arba į Šelpimo Fondą ir 
kaip ir kam jos sunaudotos, — apie tai 
aiškių ir pakaktinų žinių spaudoje nėra 
ir jų negalima visuomenei gauti. 

Gi tuo tarpu vaikščioja po žmones 
visoki paskalai. Apie Tautos Fondą (ka- talikų fondą) pasakojama, kad jame 301 
aukų skiriama politikos reikalams,, o 701 
Lietuvos žmonių šelpimui; kad jame su- 
rinkta tiek-ir-tiek šimtų tūkstančių do- 
liarių, bet kad Lietuvos žmonės iš tų 70% 
negavę nei cento. Apie Lietuvių šelpimo ndą (apmirusi socialistų fondą) šiuo 

iu nieko-o-nieko nežinoma, apart to, dalis jo aukų buvo paleista biznin — 

išleidimui žemaitės raštų, — ir kad viso to 
biznio uždarbis buvo Skiriamas fondui. 
Kaip biznis eina ir kaip tas fondas su tuo 
bizniu išėjo — to visuomenė taipgi visai 
nežino. Visa tai didelius ir negražius gan- 
dus sukelia. Gandai auga į kalnus, ir visa 
tai kenkia švenčiausiam lietuvių darbui. 

Taip neprivalėtų, kaip minėjome, būti. 
Ir taip negali buti. Musų fondai štai jau 
gyvuoja apie penkis metus, bet visuome- 
nė nėra girdėjusi, kad tuose fonduose bu- 
tų buvę padarytos neinteresuotos revizijos, 
kas paprastai daroma paprastose bizniš- 
kose organizacijose, o kas juo labjaus tu- 
rėtų buti daroma tokiose labdaringose or- 

ganizacijose, kaip fondai, nes tai visuome- 
nės aukos ir skiriamos augštos labdarybės 
tikslams. 

Akyvaizdoje viso virš pasakyto męs 
manytume, kad atėjo būtinas reikalas vi- 
siems fondams padaryti nuodugnias revi- 
zijas. Tos revizijos privalėtų buti daromos 
neužinteresuotų žmonių, arba pačių lietu- 
vių, arba dar geriaus — tam tikrų pana- 
šiems dalykams specialistų, vadinamų 
"certified accountants", ir revizijos pasek- 
mės turėtų buti paskelbtos. Joks fondas 
neprivalo ir negali tam priešintis: jiegu jis 
gerai ir sąžiniškai veda savo reikalą — vi- 
suomenei smagu bus tai žinoti ir padėkos 
žodį tartį; jeigu jis yra blogai vedamas, — 

tis, dėlei kurios revizija jame būtinai 
tis, dėlei kurios rekvizicija jame būtinai 
privalo buti padaryta. , 

Lai tas buna padaryta. Kitaip nuo to 
turės- nukentėti kaip geri fondai, taip ir 
pačios labdarybės darbas, nes įvairus gan- 
dai pradėjo kilti ir jų niekuo kitu sulaikyti 
nebus galima. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖ. 
Nei sutartyj su Vokietija, nei sutar- 

tyj su Austrija nėra jokio užsiminimo apie 
Lietuvos neprigulmybę. Lietuviai Suvie- 
nytose Valstijose jaučiasi, kad didelė ne- 

teisybė yra uaroma. Jie tvirtina, kad ap- 
sisprendimą doktrina yra ignoruojama 
[nepaisoma] šiame atsitikime ir kad lie -! 
tuviai, — tauta aiškiai skirtina nuo visų 
savo kaimynų, — yra parceliuojama [da- 
linama] sulyg senovės kongresų papratimo. 

Lietuviai reikalauja plebiscito [žmon- 
nių balsavimo] nusprendimo apie Lietuvos 
žemių ateitį. Šitokiam reikalavime yra 
teisingumas. Jeigu, kaip yra tvirtinama, 
lietuvių minio3 turi buinų tautinį susipra- 
timą ir giliai trokšta neprigulmingo tauti- 
nio gyvenimo, tai nėra jokios rimtos prie- 
žasties juos ignoruoti. Klausimas lengvai 
gali buti išrištas per plebiscitą po tarptau- 
tine kontrole. 

— Plain Dealer, Cleveland, Ohio. — 

Redakcijinis straipsnis. 
Birželio 4 d. 1919 m. 

Jeigu žmoniškos tautos nori turėti ge- 
rą pavyzdį apie tai, kodėl daugelis, kurie 
yra įsitikinę anti-bolševikai, visgi atsisa- 
ko tikėti kiekvienam žiaurumui,*** tai 
jie tai ras žydų pogromuose Lenkijoj, Lie- 
tuvoj ir Baltgudijoj. Išsiteisinimas, daro- 
mas už šitas skerdynes, yra: buk skerdy- 
nių aukomis buvš bolševikai. Bet jei^u sykį | bus pripažinta, kad bolševikų skerdynės yra 

i geistinas, tai viskas, ką jųs turite padaryti patesinimui skerdimo žmonių, kurių jųs 
inemylit, yra tik apšaukti juos bolševikais. 
Pinske skerdynių aukomis buvo vidurinės 
kliasos žydai. Pateisinimui jų skerdynių apšaukta juos bolševikais.*** Tokiu pa- čia budu neskrupuliatiški agitatoriai šioje salyje mėgina dabar apšaukti bolševiku 
tuos vyrus ir moteris, kurie drįsta nesutikti 
su jais. Lynčavimo dvasia visuomet pra- sideda nuo ginoijimosi apie "kriminalį nu- 
sidėjimą1'. Ji visuomet baigiasi žudymu nekaltų. 

— Iš New Republic, New York. 
Birž. 7 d. 1919 m. 

APIE VAISBĄ SU LIETUVA. 
Pakeisdama savo nutarimą No. 729- 

išleista gegužio 7 d. 1919 m., Kariškos 
Vaisbos Taryba (War Trade Board) pra- 
neša (W. T. B. R. 787), kad dabar bus 
priimamos aplikacijos siuntimui maisto 

dalykų j Latviją ir Lietuvą. Siuntinėji- 
mams daugiaus jau nereikia išgauti nuo 
savo importerių tose šalyse pranešimo, kad 
Talkininkų Blokados Komitetas Londone 
išdavė paliudijimą, tokį siuntimą užgir- 
damas. Aplikacijos išgavimui eksporto 
(išsiuntimo) laisniams privalo but paduo- 
tos Kariškos Vaisbos Washingtone be jo- 
kių tolimesnių formališkumų. 

—Iš Nev/ York Journal of Comraerce./ 
Birž. 20 d. 1919 m. 

Kaip atsirado Mokslas' 
.... 

Kaip senovėje mokslas vy- 
stėsi ir augo, smulkmeniškai 
sunku žinoti. J r męs čionai 
apie tai beveik nelytėsime, o 

tiktai kalbėsime apie tuos lai- 
kus, kuriuos žmonės, ar teisin- 

giau sakant,—žmonių istorija 
atsimena. Seniausias žinias 

apie mokslų atsiradimu mums 

suteikia legendos, senovės 

užrašai, kulturiniai palikimai. 
Pirmiausiai, Kaip žmonija 

Liktai pamena, kitokio mokslo 
nebuvo, kaip (iktai religijinis 
mokslas. Senovės stabmeldiš- 
ki kunigai kartu ir buvo di- 
džiausiais mokslinčiais. Mok- 
slas, kokis jis giliausioje se- 

novėje buvo, buvo šventas, ne- 

paliečiamas, gerbiamas. Moks 
las buvo kaipir kokia šventi- 
nyčia. 

Tuomet mokyklų nebuvo, J w 

o tik moksliškos žinios persi- 
duodavo kaipo tradicija iš 
gentkartes genkartei, nelygi- 
nant dabar liaudyje persiduo- 
da tikyba. 

Taigi, kaip jau sakėme, ži- 
le je senovėje mokslas buvo 
kaip religija. Religija prie 
tuometinio mokslo žemuiuo 
apėmė visas puses žmogaus ži- 
nojimo. Tuometiniai žmonės 
ukininkystės žinias, mediciną, 
ir net astronomija, (teisingiau 
—astrologiją) pasisemdavo 
iš tuometinės religijos. Ne- 
kurios tokios liekanos rišimo 
ukininkystės su religija yra už 
silikc dar iki šiai dienai reli- 
gijinėse apeigose. Juk męs vi 
si žinome kaip Lietuvos ūki- 
ninkai prieš sėjimą rugių ne- 

Šo pašventinti kiek sėklinių ru- 

gių, arba kartais net parsikvie 
čia kunigus pašventinti lau- 
kus. Tai vis palikimai seniau- 
sių laikų. .į®: 

Senovėje gi ant šitos papė- 
dės net ir religija buvo skir- 
stoma į tiek dalių, kiek buvo 
tuomet įvairių mokslo šakų. 
Viena tokia šaka mokslo* rū- 

pinosi vienas dievas, kita mok- 
slo šaka rūpinosi kitas dievas, 
trečia—trečias ir taip toliau 
Užtai senovės žmonės ir turė- 
jo* daugybes dievų. Buvo juk 
dievas vyno, dievas žemdirby- 
stės, dieve meilės, dieve gim- 
dymų, dievas jūrių, dievas tam 
►sybių, dievas miškų, dievas ka 
rės ir tam panašiai. 

Ir taip mokslas ir religija 
buvo kartu. Taip dar buvo 
ir prie kulturiškų grekų ir ro- 

mėnų. Tik tas ne pas visus 
žmones buvo vienodai. Meni 
žmonės, vienos tautos žinojo 
daugiau apie vienus daiktus, 
kitos tautos apie kitus, vieni 
perbė vienus dievus, kiti kitu-. 
Tas buvo gerai kolei tautos ne 

turėjo jokio susinėsimo viena 
i su kita. Bet laikui bėgant nors 
menki išradimai, bet visgi ki- 
lu, pradėjo viena tauta preky- 
ba varyti, pradėjo viena tauta 
-susipažinti su kita tauta, To- 
1<is susinėsimas vienos tautos 
su kita padarė tai, kad viena 
tauta nuo kitos pradėjo perini 
ti ir žinias. Iš karto viena 
tauta perimdama žinias nuo 

kitos tautos, perimdavo kar- 
tu ir vos tautos dievus. Kad 

t taip buvo, gali paliudyti seno 
Kės Romos gyventojai, kurie 
užkariaudami kitas tautas, per 
imdavo netik tų tautų žinias. 
l)Ct ir dievus. Laike didžiau- 
siojo Romos pakilimo pačioje 
Romoje galima buvo surasti vi 

sų užkariautojų tautu dicvna-, 
mius, ar bent'dicvnamiuose ea •. o 

'ima buvo užtikti u/kariautų 
jn tautu dievu Povilas. J u o c 

Bet ilgai tas tcslis negalėjo, 
nes tas padarė u kią dievų dau- 
gybę kad jau jų žmonės ir at- 
mint negalėdavo, o jau a<-v j;; 

garbinimą, tai negalėjo buti ir 
kalbos. Ir taip atsirado ne- I 
garbinamasis, nešventas mok- 
slas. Tauta savo įsitikinimus, 
savo dievus laikė šventais, o 

kitų tautų patirtas žinias laikė 
nešventomis svietiškomis ži- 
niomis. Taip tai ir atsirado 
svietiškasis mokslas. 

Tas svietiškasis mokslas iš 
karto buvo menkas, nežymus, 
bet užtai liuosas nepriversti- 
nas. Žmonės išsižadėti mok- 
slo negalėjo, nes jis buvo labai 
naudingas gyvenime ir tas nau 

dingumas pradėjo buti tobu- 
llinamas. Religijinis gi moks- 
las nors jis buvo ir tobulas 
tiems laikams, bet jis kaipo ne 

liuosas, pasiliko ant vietos kai 
po dogma. Neliuosumas jo 
paėjo iš to, kad jis buvo sujung 
tas su kultu, o kultas juk ne- 

pakeičiamas, ar bent tiktai laJ 
bai iš palengvo pakeičiamas. ! 
Užtai svietiškasis mokslas, pa- 
silikęs liuosas kaip paukštelis, 
pradėjo kilimą. Iki kol svietiš 
kasis mokslas pakilo, męs vi- 
si šiądien gerai žinome. 

Pirmiausia tiktai tas kilo, 
kuris buvo labjausiai pritaiko 
mas gyvenime. Senovėje, 
kaip žinome, veik visur viešpa 
tavo vergija. Vergų savinin- 
kai paprastai patįs prižiurėjc-j 
vergus ir savo ukį. Taigi j u I 
ir rūpinosi ingyti daugiausiai 
praktiškųjų žinių. Bet jau Ro 
mos viešpatavimo laikuose, ki- 
taip dalykai stovi. Jau vergų 
savininkai, arba augštesnės 
žmonių klesos nesurupina savo 

ivkėms, o ta viską paveda pa- 
tiems vergams. Tuomet tai 
praktiškųjų mokslų kilimas 
apsistoja, nes juk vergams ne- 

buvo noro ir reikalo stengtis 
dėl augšiauiųjų klesos. Gi au£ 
štesnės klesos nusitolinę nuo 

; rakti Akojo darbo, net paskai- 
tę darbą vergišku, atsidavė me 

nui, dailai ir kitiems pana- 
šiems mokslams, mažai ryšių 
turintiems su praktiškuoju gy 
veniniu. 

Tuometinė filosofija tai bu- 
vo rinkinys visų mokslų. Fi- 
losofijos svarbiausiu klausimu 
buvo klausimas, kaip įgyti tokį 
asmeninį gyvenimą, kad pa- 
siekti laimę. Po laime iii bu- c o 

vo suprantama užganėdini- 
mas žmonių geidulių. 

Tai]) tai mokslas atsirado 
ir pradėjo vystvtis. 

P. N. 

Lenką Darbai. 
: Prieš tris šimtus su viršum 
nietų.-Lietuva buvo varu pri- 
versta dėtis su lenkais, kitaip 
s a k a n t—į vyko nelaimingoji 
Liublino Unija, kuri kiauju 

ir ašaromis yra įrašyta Lie- 
tuvos istorijos lapuose. Len- 
kijoje tuomet btųvo baisiausia 
betvarke; lenkai aiškiai matė 
savo pražūtį, todėl jiems paru 
po Į tą nelaimių sukuri įtraukti 
ir Lietuvą, kuri buvo su Len- 
kija susijungusi asmenyje vie 
no valdovo—Zygmunto II Au 
gusto. Lietuviai aiškiai mate 
1 a vejų iš lenkų pusės ir su 

ašaromis atsiklaupę meldė ka 
raliaus Zygmunto II Augustj 
nedaryti unijos sakydami1— 
keiks mumis musų vaikai ir 
vaikų vaikai, ka'd leidom pa- 
vergti" tėvynę, 

Unija buvo padaryta jėga 
Po jos lenkystės dielč kaskart 
vis smarkiau ir smarkiau-pra- 
deda siurbtis į sveika Lietu- 
vos kuną. Lietuvos bajorams 
ir didžiūnams patiko Lenki- 

jos bajoru sauvalde, jie tokią 
? at tvarka sumanė užvesti ir C 

I 
pas save Lietuvoje. Lenkijos 
valstiečiai tuokart vilko oiin-1 

kų baudžiavos jungą; ponai [ 
juos plakė mirtinai, mainė į- 
gyvulius ir pardavinėjo. Tas 
pats tapo įvesta ir Lietuvoje. 
Ilgainiui ir patįs mūsų bajorai, 
priimdami lenkų papročius ir 
tvarka, pradėjo saye vadinti j 
lenkais. Tuo budu pas mus 

pasidaro kaip ir dvi tauti: bau 
džiauninkai-valstiečiai lietu- 
viai ir bajorai "lenkai." Dar 

| iki šiai baltai dienai Lietuvoje 
yrra žmonių, kurie lietuvio nuo 

lenko kitaip neskiria, kaip po- 
nas ir mužikas, 

Taip ištautę Lietuvos bajo- 
rai su panieka žiurėjo į "eha- 
mą" valstietį; valstiečiai ir ba- 
jorai pasidarė viens kitam sve 

tiini, o bendrų reikalų pas juos 
tebuvo tiek, kad valstietis tu- 
rėdavo ponui vilkti sunkų bau- 
džiavos junga ir mokėti di- 
džiausias duokles (javais) ir 
mezliavas (gyvuliais),, už tai 
nuo pono mainais gaudavo kan 
čiumi per nugarą. Lenkai gi- 
riasi suteikę lietuviams kultu- 
ros. Pilnai su tuo galima su- 

tikti, jeigu žodis "kultūra" pa- 
tina nuo žemaitiškų žodžių 
kul (kulia) ir turi (turi, lai- 
ko). Gerokai nuo to laiko mus 
lenkai apkūlė, ir šiandien dar 
kur pasiekdami tebekulia, o iš 
kitos pusės, kaip mažam vai- 
jkui, rodo visokių žaislų ir vėl 
| masina su jais dėtis 

Ne, "geradėjai," jau sykį 
męs jusų žaislais nudegėm ran 

kas, antra sykį, turbut, nė ne- 

bemeginsim. 
Dabar lenkai vėl giriasi pa- 

liuosavę dalį Lietuvoj nuo bol 
ševikų jungo ir visai nenorį 
Lietuvos užgriebti. Jie, girdi, 
plebiscito keliu atsi'dausią vie- 
tos gyventojų, su kuo jie norį 
dėtis. Geras plebiscitas, kad 
paėmus paskutinius lenkų dar 
bus ir Vilniuje, kur visi susi- 
pratusieji lietuviai arba bent 
kalbantieji lietuviškai sugru-J 
sti kalėjimuosna, o kas dar 
likęs, turi slėptis ir bijoti vie- 
šai pasirodyti mokąs lietuviš- 
kai. 

Tokie "demokratai" kaip 
Pilsudskis ir K. pakeičiami 
Dovbor-Musnickiais. Lenkų 
dvarininkų užgrobimo apeti- 
tams ir galo nesimato, kuomet 

I diplomatinis Lietuvos pasiun- 
tinys užklausė Varšavojj, ar 

pripažysta lenkai Lietuvą su 
sostine Vilniuje, tai negautai 
jokio atsakymo. Iš kitos pu- 
sės—"plebiscito keliu"—išga- 
mos Lietuves dvarininkai rė- 
kia :—mes, lenkai, Lietuvoje 
esame dauguma ir norime dė- 
tis su Varšava!... Dabar ne- 
noromis kįla klausimas, kokia 
magiška gale juos ten traukia? 
tA'rčiau pnsižuroję, galėtume 
[.amatyti, kad jiems vėl nųr Į valstiečiai užkinkyti, į baudžia- 
vos jungą, juk Lenkijoje ir c a 

j bar dar ne naujiena tokie re- 
giniai, kad pora bobų dirba 
dvaro lauke, o čia pat vaikščio-1 
ja prievaizda su kančiumi ran 
ko j e. Malonu butu musų po- neliams "lenkams" ir Lietu- 
voje vėl tokia tvarką įvedus. 
I aikas jau butų ir mums, lie 
tuviams, susiprasti ir tuos "ge 
radėjus", jeigu jie nenori su 
mumis išvien gyventi ir musų kraštui mėgina parvežti sve- 
timų "pyragų"—vyti laukan. 

A. Majus. 
^T~ '("Liet. Uk") 

GYVYBĖ IR 
TEMPERATŪRA. 

Turbut jau nereikia' aiškinti, 
kad gyvas organizmas nuo di- 
delio karščio miršta. Bet iš ki- 
tos pusės, vra laipsnis tempera- 
tūros. kuriame sveikiausiai yra 
organizmui vystytis. Vienok 
jau yra iš senai patirta, kad j 
organizmą galima pripratinti' 

pakelti gana didelį karštį, tik- 
tai reikia pratinti per ilgą laika. 
Yra nekurie vienceliniai orga- 
nizmai, kurie perneša karštį 
70 laipsnių sulyg Reumiero, 
tai yra jie nemiršta beveik ver- 

dančiame vandenyje, nes van* 

duo prie 80 laipsnių Reumiuro 
iau užverda. Kaip išt ikrujii or- 

ganizmai prisitaiko prie augš- 
tų temperatūrų, nėra dar iki 
šiol gerai patirta. 

Verdančio vandens tempera- 
tūroje viskas miršta. Nėra gy- 
vūnų, kurie tokią ar augštesnę 
temperatūra galėti] panešti. 
Reiškia kad karštis naikina gy- 
vybę. 

Iš kitos pusės męs turime 
šaltį. Šaltis taip pat naikina gy- 
vybe. Per didelius šalčius pa- 
genda augalai, net sėklos pasi- 
gadina, tai yra numiršta. Vie- 
nok šaltis nėra taip pavojingas, 
kaip l:id karštis. Yr tokiu die- 
gų, kurie nenumiršta net šaltyj 
tarpžvaigždinių erdvių, kuf, 
temperatūra yra virš 250 laips- 
nių. Tikio didelio šalčio nega- 
lima eksperimentišku budu pa- 
gaminti, tokio šalčio nėra nei 
šalčiausiose vietose. Vienok 
patirta, kad tokiame šaltyje, 
kaip jau sakėme, išlieka gyvais 
nekurie organizmai. Taigi bak- 
terijų diegai prilipę prie dulkiiJ 
galėtų keliauti po tarpžvaigž- 
dines erdves didžiausiame šal- 
tyje be didelės skriaudos savo 

gyvybei. Delei ši' nekurie 
mokslo vyrai ir mano, kad tilv 
šitokiu budu gyvybė persinešė 
nuo. vieno dangiško kuno ant 
kito. 

JUOKAI. 
SURAMINO. 

Jis atėjo pas ligonį visai 
nustojęs vilties delei užsi* 
tęsusios ligos. 

— Ačiu, drauge, kad atė- 
jai atlankyti, — tarė ligo- 
nis.— Aš manu, kad jar: 
neišsikapstysiu iš šios ligos. 
; — Na ką tu kalbi! — at- 
sakė draugas. — Tu tokia 
drūtas žmogus. Su tokia 
sveikata, tai nėra ko bijo- 
tis. Pasitaisysi! 

— Tu taip manai? — t§<- 
sė draugas. — Argi galima' 
mirti turint tokį puikų na- 

mą sodą ir tokius rakandus? 
— Taip, namas neblogas, 

— patvirtino ligonis. 
Š — Į ką aš atkreipiau aty- 
dą, tai į trepus. Jie per- 
daug siauri? 

'N — Kodėl siauri? 
— Tame tai ir visas da- 

lykas. Aš užsidaviau sau 
klausimu, kaip jie išneš +a- 
vo grabą 

PRIPRATĘS LAKŪNAS. 
— Kurgi išmoko tamistos 

sunus taip puikiai lakioti? 
— O jis dar iš mokyklos 

laikų priprato. Jis^ iš trijų 
mokyklų išlėkė. 

į PERANKSTI. I Vyras sėdėdamas koncer- 
įte kalba savo žmonai: 
Į — Mamyte, kam tu mane 
| žadini. Dar per anksti, koncertas juk nepasibaigė. 

UŽSIĖMIMAS. 
— Sakykite kq. veikia per- 

petinis tos įstaigos? 
— Jis laukia penkių, kad 

eiti namon. 

NAUDINGAS DARBAS. 
— Ką tamista veiki su sa- 

v'o įplaukomis? 
— Kaip ką viekiu? Aš sko- 

las darau. 

SUPRATO. 
— Užrubežvje net ai p kai;") 

pas nm. Tenai paprastas cirul- 
ninkas iš Si vili jos, o parašė ko- 
kią operą! 



Savaitine Kares Apžvalga, 
Rašo L. SERMAS, 

Svarbiausis politikos padan- 
gėj. pereitos sąvaitės reikalas 

yra—padarymas glautinos tai- 

kos ir karės užbaigimas. Rods 

besitaikymas buvo nuo senai 
vedamas, bet jis iširo, kadan- 
gi Vokietijos atstovai atsisa- 
kė po taika pasirašyti, be ko 
taikos negalima padaryti. Pir- 
mutiniai ^Vokietijos taikos de- 

legatai iš Vcrsailles pasitrau- 
kė, iškeliavo .Vokietijon ir ten 
nuo vietos pasitraukė, jiems 
pasitraukus ir kiti nepanorėjo 
po sunkiomis taikos išlygomis 
pasirašyti. .Vokietijoj nebuvo 
nei ministerijos, kuri butų ga- 
lėjusi taiką daryti, nes daugu- 
mas taikos atstovų buvo minis- 
tcriai, tai ir jie nuo vietų pa- 
sitraukė. Buvo net paleisti pa 
skalai, kad Vokietijos taikos 
tarybi) pirmininkas, pasitrau- 
kęs nuo vietos net iš nusimi- 
nimo dėl didelio Vokietijos pa 
žeminimo taikos išlygoms net 

nusišovė, bet patvirtinimo tos 
žinios iki šiol nėra. Kad Vo- 
kietijai pastatytos taikos išly- 
gos yra sunkios, to nieks ne- 

užginčija, bet vokiečiai privalo 
neužmiršti, kad jie dar sun- 

kesnes pastatė išlygas pergalė- 
tiems francuzams 1871 m., ku 
rio iki tam karės pralošimui 
buvo svieto vadovais. Dabar 
vokiečiams pastatytos taikos iš 
lygos yra labai sunkios, bet jų 
niekas nežemina bent oficiališ- 
kai, kuomet apie vokiečių el- 
gimąsi su pergalėtais 1871 m. 

Jrancuzais to pasakyti negali- 
ma. Vokietijos taikos atsto- 
vus patiko nemalonumas, kuo- 
met jiems namon grįžtant fran 
cuzų minios Versailles gatvė- 
se juos užpuolė if akmenimis 
apmetė. Už tai vienok fran- 
cuzų valdžia perprašė be kal- 
tės užpultus vokiečius ir, kiek 
galėjo, nubaudė užpuolikus. 

Pasitraukus nuo vielų pir- 
mutiniems taikos tarybų dele- 
gatams, niekas nepanorėjo jų 
vietos užimti, nes niekas neno- 

rėjo padėti savo parašo j>o sun 

kioms, nemalonioms Vokietijai 
taikos išlygoms, kadangi ji nuo 
1812 metų visuomet iš karių 
išeidavo pergalėtoja; tai nieko 
įstabaus nėr^, jeigu jos perga- 
lėtos niekas atstovauti nepano 
'rčjo, nes gerai žinojo, kad tau- 
ta ir jų vaikų vaikus kaltįs už 
pasirašymu po visai tautai ne- 

malonioms taikos išlygoms, 
nors uz karės nepasisekimą ne 

jų yra kaltė, nes ne jie karę 
surengė, ne jie ją nei vedė, m 

jie nei pralošė. 
Su dideliu vargu vietoj pa- 

sitraukusios V ietijos minis- 
terijos tapo sucverta iš da- 
lies nauja. Užsienių minlste- 
riu tapo Hermann Mueller. 
Kancleriu tapo Gustav Bauer; 

Jeigu Vokietija negali atnau 

jinti karėš su viltim laimėjimo, 
tai už tai ji gali gana pasek- 
mingai atnaujinti vidurinius 
maištus. Taip dabar ir daro. 
kuomet karės vesti negali su 

priešaiv Iki šiol smarkiausi 

PASTABA "L ETUVOST PRE- J 
NUMERATORIAMS. 

Kada permainote savo gyve- 
namą vietą, teiksitės tuojaus 
mums pranešti ir paminėti savo 

senajĮ ir naujajl adresus, kad 
galėtume dienraštį siuntinėti be 
sutrugdymo. 

Tankiai atsitaiko taip, kad 
persikėlęs prenumeratorius ne- 

duoda Administracijai savo nau- 

jo adreso, bet po nekurio laiko 
rašo, Išmetinėdamas kad negau- 
na laikraščio, šita pastaba yra 
del visų "Lietuvos" prenumera- 
torių ar tai gaunanti laikraš-į 
per pačtą arb.i per išnešiotojus 
—Agentus. Ka.la męs gauname 
žinia apie perekitimą adreeo, vi- 
sados stengiamės tuojaus patai- 
syti ir sutrugdylus numerius pa- 
siunčiame veltuj. 

"LETUVOS" Administracija. 

maistai ir kruvini susirėmimai 
buvo Hamburge, kur užmušta 

gatvėse net pora šimtų žmo- 
nių. Čia maištai dar nenura- 

minti. Čia juos malšinti tapc 
atsiųsta valdžios kariumene, ku 
ri nuo maištininkų pradėjo 
veržti miestą, bet jo nepaOmč 
iki šiol. Ramumo nėra nei Ber 
line, bet čia bent mažesni yra 
kraujo praliejimai ir žmonių 
žudymas. Bet ir čia gatvėse 

! užmušta tūlas žmonių skait- 
lius. Čia tapo suimti ir suki- 
limo vadovai. Prie jų, kaip sa- 

ko, prigulįs ir pasiųstas Fran- 
cuzijon pasirašyti po taikos su 

tartim Vokietijos atstovas. Jo 
vienok suareštuoti, žinoma ne- 

gali, nes jis dabar yra Pran- 
cūzijoj, kitus vienok suarė? 
vo. Maištai Vokietijoj ne lik 
nesimažina, bet vis kįla išnau- 
jo dideliuose Vokietijos mies- 
tuose, kur pirma jii nebuvo. 
Kruvini miniu su kariumene 
susirėmimai gatvėse buvo jau 
ir Bremene, mieste daug ma.-j 
žensiame už Hamburgą. Ra-! 
įnnmo nėra nei Bavarijoj. 

Buvęs Vokietijos sosto įpė- 
dinis pabėgo iš Hollandijos, 
nors kiti mano, bu>v jis dar 
slapstosi toliau ten. Jis buk 
ir tėvui patarė taipgi dumti Vo 
kietijon, nes esant ten netvar- 
kai, galima nužudytą sostą at- 

gauti. Bet reikia abejoti, kad 
talkininkai leistų jam vėl sostą 
bž'mti, nes jo laikyti jis no- 

mokėjo: sėjo vien baimę ir ne- 

ramumus visuose žemės kran- 
tuose. Gal nei Vokietijos gy- 
ventojai, jo nelaimingon karėn 
įtraukti, nepanorėtų savo liki- 
mo jo globon pavesti; jam pri- 
taria vien buvę Vokietijos ka- 
riumenes aficierai, bet jų įtek- 
mė pas žmones, j r įtekmė kai- 
zeriu, visai nupuolė. Todėl net 
netvarkos kankinami žmonės 
jau turbut prie valdžios nesi- 
sauks, kad jis tvarką įvestų. 
Kaifceris, turbut, ir Vokietijoj 
savo dainą iki galui išgiedojo, 
dabar ji niekam nežingemi ir 
niekas jos nepageidauja dau- 
giau. Besipi iešinimas Vokie- 
tijoj žmonių jo išdavimui tal- 
kininkams, kad jį galėtų nu- 

bausti dar nerodo, kad Vokie- 
t:jos žmonės vėl jį savo valdo- 
nu turėti norėtų. Vokietijos! 
žmonės reikalauja' taikos, ko- 
kia ji nebūtų, o kaizerio sugrą- 
žinimas atgabentų vien naują 
karę, naują vargą ir badą, kas 
visiems jau baisiai įgrįso ir vi- 
sus nuvargino, todėl niekas ka- 
rės atsinaujinimo Vokietijoj ne 

pageidauja, tai nepageidauja, 
nei kaizerio sugrįžimo. 

Prezidentas Wilson grįžta 
tuoj po pasirašymui po taika, 
nedėlios dieną jis išplaukia spe 
cialiu jam paskirta garlaiviu. 
Nors j>o taika vokiečių atsto- 
vai nepasirašytų Europoj vie- 
nok visgi lieka pora šimtų tūk- 
stančių Amerikos kareivių, ku 
rių, drauge su nitų talkininkų 
kariumenėms pakanka vokiečių 

| suvaldymui, jeigu jie norėtu 
[atnaujinti karę. Bet kaip ro- 

dosi, jie vakarų fronte nei ne- 

mano ją atnaujinti, nes to pa- 
sekmės butų jiems blogos; jei- 
gu jie galėtų karę atnaujinti, 
tai vien prieš lenkus. Lenkai 
ir sugriebė kokį ten dokumen- 
tą iš kurio galima manyti, kac 
jie mano su lenkais atnaujinti 
Varę, vyti juos .laukan iš Va- 
karinių Prūsų ir Silezijos pro- 
vincijų. Nors karė neatnau- 
jinta, bet lenkai šaukiasi jai 
talkininkų pagelbos. Bet grei- 
čiausiai tos pagelbos nei ne 

reiks, nes Vokietija visur su 

kilimų draskoma karės atnau 
jinti nei negali, o dar mažiai 
gali tai padaryti vakariniam* 

'kares fronte. 

Blokada .Vokietijos pakran- 
čių nebus nuimta iki galutinam 

1 taikos išlygų priėmimui. Tai- 
gi aišku, kad talkininkai, kaip 
ir karės laike neleis Vokieti- 

jon nei maisto jos gyvento- 
jams, nei reikalingų medegų 
jos dirbtuvėms, be ko dirbtu- 

1 vės dirbti negales. Reiks to- 

dėl pasiskubinti su ratifikavi- 
mu galutinos taikos išlygų, nes 

kitaip reiks badą ir bedarbę 
dėl stokos žalios medegos kęsti. 

Karės laimėjimai net jos ne- 

laimėjusius apvaldo. Štai it* 

dabar net karę pralošę turkai 
ir bulgarai krūvon susijungė ir 
užpuola grekus lygiai Maeedo- 
nijoj kaip ir Mažojoj Azijoj, 
nori juos iš ten iškrapštyti. 
Bet lygiai turkai, kaip ir bul- 
garai karę pralošė, tai nei apie 
kokius nors svetimų kraštų lai 

mojimus svajoti negali. Smyr 
na apielinkėse turkai ir bulga- 
rai užpuldinėja italus. Bet čia 
jie nieko laimėti negaili, nes 

italai visgi ir skaitlingesni ir 
tvirtesni ir už susijungusius 
turkus su bulgarais; jiems, 
nors ir pasisektų grekus įveik- 
ti, talkininkai neduo iš perga- 
lės pasinaudoti. 

Sulyg paskutinių pranešimų 
lietuvių kariumenė nuo Dina- 
burgo (Dvinsko) pradėjo lau- 
kan vyti bolševikus. Bet bol- 
ševikai Lietuvai ne taip pavo- 
jingi kaip lenkai, o tie vis dar 

su savo kariumene valdo Lie- 
tuvos sostinę Vilnių. Iš jos 
lenkų išvijimas butų kur kas 
svarbesnis už išvijimą bolše- 
vikų, kurie pastoviai Lietuvoj 
laikytiesi ir be lenkų negali. 

AUKSINIAI SAPNAI, 
—- Ne, labi ačiu! — nusišyp- 

sodamasis tarė cirkaus žvėrių 
mokytojas, kuomet jam buvo 
pasiūlyta riešutų. — Tiktai 
ne un* nakties, aš nemėgstu, 
kuomet 6apnuojasi auksiniai, 
sapnai ir gražios moterįs. 

— Taip! — užsimąsčiusiai 
jam pritarė sukikas ant virvės 
žiūrėdamas pro langą. — Juk 
męs visi jaunystėje sapnavome 
auksinius sapnus. Aš net kar- 
tą sapnavau, kad aš esu di- 
džiausis tragikas visoje Ang- 
lijoje. 

— O aš, — atsakė juokda- 
masis žvėrių mokytojas, — vie 
ną kartą mačiausi buk aš esu 

konduktoriumi ant gatvekario. 
— Kiekvienam sulyg savęs! 

— pritarė Arturas, kuris pa- 
garsinimuose buvo afišuoja- 
mas kaipo Iierkulesas. — Ma- 
no auksinis sapnas buvo visiš- 
kai kitokis: gražiausia karalai- 
te klaupėsi prieš mane, o šalc 
jos buvo devinsdešimts devin: 
mąišai su brangakmeniais ir 
trįs pilni vežimai aukso. 

— O , koks tu juokingas! 
Tavo karalaitės auksą laiko 
vežimuose! — šie žodžiai yra 
nedidelio vaiko, kuris cirke lo- 
šia Kupidono rolę; — O man 

sapnavosi, kad aš valgau gar- 
džiausuis valgius, pačius gar- 
džiausius ! 

Tiktai primadona cirko, pr- 
nelė Lilė tylėjo. Tai buvo ga- 
na keista, juk Lile visuomet 
daugiausiai kalbėdavo už vi- 
sus. Šiądien vakare jį apvaikš- 
čiojo savo gimtadienį. "Devy- 
niolikos metų," kartojo ji pati 
sau, nors ištikro jai jau buvo 
sukakę dvidešimts trįs metai. 

Žvėrių mokytoja.0 maloniai 
paėmė jos ranką ir paklausė: 

— Ar norite, Lile, aš atmin- 
siu jusų auksinį sapną? Ar ne- 

tiesa, juk tamsta sapnuoji, kad 
esi didelė ponia, turi daug tar- 
nų, deimantų? 

— Kvaily! — sušuko Her- 
kulesas. — Aš geriau žinau. 
Lilė, ko jus pageidaujate. Jus 
noritumėte buti užtekančia 
žvaigžde, norėtumėte, kaci Jū- 
sų vardas butų žinomas visai 

I Europai, visam pasauliui. 
— Nei vienas iš jus nieko 

nesuprantate, — atkirto Šoki- 
kas ant virvės. — Ji moteris, 
ir jos svajonė — meilė. 

— Puiku! — nudižiugusi 
sušuko Lilė. Leiskite man, ai- 
už tai jums pašoksiu. — Ir ji 

! pradėjo kambaryje linksmai 
'šokti, o visi kiti juoktis. 

Paskui kuomet kiti išsiskirs- 
tė, o pasiliko tiktai Lilė ir anl 
virvės šokikas, Lilė pamažėl 

[ prabylo: 
— Kaip puikiai tamista pa 

sakei, bet aš prie visų nenorė- 
jau padėkavoti jums, juk ji< 
butų pasijuokė iš manęs 

i Ii* aš pati kartais juokiuosi i; 
: savęs Bet tamista 
tamista mane supratai.... 

Ji pakratė gdvą ir jos gra- 
žios akįs buvo įsmeigtos tolu- 
mon. 

— Taip, aš suprantu jus, — 

šokikas ant virvės senai ją my- 
flėjo. 

— Ne, tikati tamista išklau- 
syk mane, — Lilė pasilenkė 
prie jo. — Senai, jau keletas 
me' į atgal j mano rankas pa- 
kliuvo knyga /... del tu lai- 
mingų merginų, kuriaj aš ma 

tau gatvėje arl;a laike lošimo' 
cirke. Ta; yra knyga del mergi- 
nų augštesnėr klesos. Aš tena> 
perskaičiau, kaip vyrai meili- 
nasi prie tų merginų, kaip jie 
kartais klausia. "Ar norėtumė- 
te tapti mano moterimi." Pas-Į 
kui kaip apie tai praneša tėvui, 
motinai, o paskui žiedai, vestu- 

vės, medaus mėhesis, kelionė, 
gražus namelis Kaip tas 
viskas puikiai, gražu!.... 

— Bet, Lilė, — nedrąsiai 
pertarė klaunas. — Jus juk 
taip uaug mylėjo. 

—- O supn itama, mane my- 
lėjo. Bet visi mylėjo ne mane, 
bet mano gražias lupas, gražų 
ktiiią!! Vienas juk kalbino ma- 

ne, kad aš sujuomi vykčiau už- 
rubežin, antras man kalbėjo, 
kad jis dei manęs eitų į ugnį 
ar vandenį, treičias kątik nežu- 
vo dvikovoje del manęs, ket- 
virtas bet jų buvo tiek 
daug, kad ir atsiminti sunku. 
Bet a' svajojau visiškai apie 
kitokią meilę. Ar bent vienas 
iš jų norėjo mane perstatyti sa- 

vo motinai? 
Klaunas nusišypsojo, bet vėl 

greitai pasidarė rimtu. Ūžto- 
jo tyla. 

— O jus naujas pagerbėjas, 
jaunas kunigaikšti ? 

— Panelė Lilė pasviro ir ta- 
rė: 

— Jis man rytoj vakare no- 

rėjo ką pasakyti Jis toks 
nepanašus į kitus. Aš tikiu, kad 
jis negali buti tokiu, kaip visi 
kiti. Sapnai kartais išsipildo. 
J.ik tiesa? 

Niekas neatsakė \ jo paskuti- 
nį klausimą. 

— Supraskite gi Rogeri, —| 
itikrinejo savo draugą jaunas 
kunigaikštis. — Pasakyikte 
mano motinai, mano dėdei, ma 

no diedukui ir visiems, kam 
žingeidu, kad aš sugrįžšiu už 
mėnesio ir tuomet darysiu vis- 
ką, ką man jie pab'eps, bet da 
bar aš noriu buti liuosas, nors 

viena mėnesį liuosas. 

Rogeris rukė cigara ir atsa 
kė: 

— Aš manau, kad čionai jsi- 
maišiusi yra kokia nors mote- 
riškė. Kągi, ar jau viskas už- 

baigta ? 
— Tik supraskite mane, — 

: tarė jaunas kunigaikštis. — 

Supraskite, kad aš ją myliu, 
> savo busimąją žmoną, pasiren 

gęs atiduoti jai visą savo gy-. 
venimą. Vienok aš noriu liuo 

sybės nors per viena mėnesį. 
Kol dar nebuvo oficialių sutar- 

tuvių, aš noriu pasinaudoti tuo- 

mi, apie ką svajojau. Aš noriu 
nors viena mėnesį baisiai mylė- 
ti, mylėti be praeities, be atei 
ties 

— Na, o ta laikinosios mei- 
lės mergina, ar ji sutiks su tuo- 
mi? Kaip jai pasiųlisite ta savo 

laikinąją meilę?... Ant mėne- 
sio?.: 

— O ji sutiks! Supraskite, 
kad tai mergina ne mūsų kle- 
sos. Del jų meile, tai atsitiki- 
mas. Tokios žemos klesos mer- 

ginos net nesupranta, kokia ga- 
li būti amžina meilė. Aš suti- 
kau tokią merginą, apie kurią 
svajojau, tai gyvas įsikunijiams 
mano svajonių, tai auksinis 
sapnas. Juk sapnai Uartais iš- 

sipildo. 
Kunigaikščio draugas tylė- 

jo. 
Bet ant rytojaus likimas ki- 

taip nulėmė Mikluolė Klaru 
laike perstatymo cirke pailso 
ir perdavė laikyti trapeciją sa- 
vo mažai mergaitei, ant kurios 
šoko Lilė. 

Lilė linksmai šoko. ,Vienok 
mergaitė nepajiegdama išlai- 
kyti trapeciojos, paleido ją iš 
rankų ir Lilė griuvo galva že- 
myn. 

Ją greitai nunešė už cirkaus 
audeklinių sienų. Cirkaus di- 
rektorius pasistengė publiką 
nuraminti sakydamas, kad tai 
menkiausis atsitikimas, o juok- 
dariai dar smarkiau krėtė juo- 
kus. Publika nusiramino. 

Jaunas gražus kunigaikštis 
greitai nusiskubino ten, kur 
gulėjo Lilė su nulaužtu spran- 
dą. Jis matė, kad jos gyvenimo 
mintos suskaitytos, ir pati Li- 
lė tai žinojo. 

— Ką jus norėjote šiądien 
man pasakyti? — atidengusi 
akis kvapą atgaudama paklau- 
sė Lilė kunigaikščio. 

— Aš norėjau pasakyti, kad 
aš jus myliu. — atsakė jaunas 
kunigaikštis. 

Lilė nusišypsrio laimes šyp- 
są, kuri likosi ant stingstančių 
jos lupų. 

— Ji numirė! — sušuko ma- 

žiukas Kupidonas. Bet jam lie- 
pė tylėti: juk Lilė buvo per 
menkas sutvėrimas, kad mirti. 
Ji paprastai negyva pasidarė. 

Keliuose žingsniuose nuo 

Lilės lavono Klara keikė savo 

mažą dukterį: 
— Tai netikusi mergaitė. 
Taip išsipildo auksiniai sap- 

nai. 
Vertė Jonukas. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Žodis "'rytoj'' yra išmyslitas 
del bailių ir del vaikų. 

Apdainuoti džiaugsmai ar 

apdainuotos nelaimės daugiau 
žmogų judina, negu tikri 

džiaugsmai ar tikri vargai. 

Priverstas geradaringumas 
— visuomet pigus. 

Yra didelis darbas bedarbiui 
suskaityti bedarbius. 

Tiktai sotus gali būti tikrais 
piliečiais. 

Mildos 
Teatras į 

3!38-42S.Halsted St j 
P nededa Z vtlaadc b< rahum I 

Sultatovi (r uedilioad 2 rtL »o piatft 

Žemai'15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestį 

Nuolatinių 
Apvaikščiodami antrrs metus atida- 

rimo pirmo narių Skiepo pasiryžome su- 
rasti savo skiepams 10,000 naujų Nuola- 
tinių Pirkėjų. 

Nuo pirmos dienos atidarimo skiepų 
męs dėjome visas pastangas, idant užga- 
nėdinus keikvieną pirkėją visais atžvil- 
giais.. Duodame geros rūšies tavorą nu- 
žemintomis kainomis ir musų patarnavi- 
mas kiekvienam, be skirtumo, yra kuoman- 
dagiausias. Ačių tam visam, šiandien 
męs esame gana stipri? komercijine orga- 
nizacija, kurios narių skaitlius siekia 
7500, apart mokinių. Musų turtas išneša 
$500,000. Du dideliu departamentimu 
skiepu ir pradedame budavoti naują skie- 
pą Indiana Haroor. 

Idant pertikrinus visas, jog skiepuose 
parsiduoda viskas pigiau negu kur kitur, 
męs rengsime dielius išparavimus per visą 
Liepos mėnesį nužemintomis kainomis. 
Prašome visų atkreipti atydą į musų ap- 
garsinimus, telpančius laikraščiuose. 

Šiandien ir ryto skiepai bus uždaryti, 
nes męs darysime surašą inventorium. 

Prekybas Korporacija Palatine 
1112-1114 MILWAUKEE AVE. 

1701-1703 VVEST 47-TA. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

susivienijimo vnTAni T A 
LIETUVIŲ ĮMUKI J A AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gio3 musų- fraternalčs 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 istorija3 

Drūtuose apdarmse *»• $2.00 
lĮįama ■ ■ * $1.50 
Reikalaudami šios kzigos, 
kreipkitės i "TcvynSs," ad» 
ministr aciją sio adresui 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVA1TĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"S A N D A R A" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTI 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kai?ia metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime didelį knygų sankrovą, ir katalogą siunčiame ant pareikalav!- j 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su pmiuutimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais is vienuo- 
'ių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų, lteikalaukite tuo- į jaus, nes knyga škuliai eina: Pinigus siųskite money ordnrkit »r j ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superlor Street Cleveland, Ohio 

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

SKAIT.YKITE IR PLATINKITE "LIETUVA?' 



DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefor.as Drover 7042 
Cicero Ofisas; 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. Virginia Narbutt j 
Phyaician & Surgeon 

300? West a2nd Street j 
am MarshaJl BWč„ 

OViao valande*: j 
2 iki i po ;>l«* 
J 1*1 9 vakar* 

IML Lawn*al« «8Q 
Gyveni msju 

m fockvvell 1881 

Dr, M. Herzman 
13 RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 1* «e- 

tu kaipo palytes gydytojas. ciiruiyai 
it akuSerls. 

Gyd'j aitrias ir chroniškas ligas, ry- 
r'j. moterį) ir vaikų, pagal naujausias 
metodai. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas fr Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fisk Street, 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety. Ir 
6—£ vaknrj-is. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Hatsted ?\ 
VALANDOS: 8—9 rr*o, tikisi. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 dietai 

3149 3. Moryan 8t.( kert8 32 «t. 

8pecla!lstaa Moteriški], VyriSkij, 
ir Chroniški! Ilgų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—S yo 
plet. 8—& vale, Nbdfil. 9—'L 

TELEFONAS YAR£3 6*7. 

Tel YARD8 15St 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vr7<Jo visokias lig»a r.v.terlę, 
vaikų ir vyrų Specialistai gy- 
do limpančias. užainenėjunia# 

pafllap'iiigua (f yru Ugaa 
3259 So Hal3ted St>, Chicayo, P* 

PRANESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovi®. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

E X P R E S S 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th 8t. Boulevard 9336 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVS REIKA- 

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

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

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RABURIUS 

Patarnauja Laidotuvėse koge- 
riausla], teisingiausiai lr daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 

patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonuo ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tiee: Taipgi aan dome automo- 
bilius veselijorr.s, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 

nakt}. 
3305AuburnAve. Drow4139 

IIETUVISKAS MOTELIS 
Dėl pakele*v ių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelioa ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 
MRS. T. RODOVICZ | 

936 W. 33 St. Chicago 
Phone Yards 2750 j 

VIETINES ŽINIOS 
balutis rengiasi 

KELIONĖN. 
"Lietuvos" redaktorius, ad- 

vokatas B. K. Balutis, kuris 
ture jo aukščiau išvažiuoti Pa- 

tyžiuri, l>et kelionė susilaikė dė 
Iii seimo, o taipgi ir tėlei to, 
kad iškilo netikėtu trukdymų 
-u vizavimu pašporto franeuzų 
konsulate, dabar jau turi paš- 
[;ortą pilnoje tvarkoje tr žada 
netrukus apleisti Chicaga. 

Jam išvažiavus, jo vietą prie 
"Lietuiv'os" užims p as Pijus 
.Norkus. 

KIBARTAS VA71UO 

SIĄS LIETUVON. 
Pas P. Kibartas, buvęs Su v. 

Valstijų armijos leitenantas, 
šiomis dienomis gavo laišką iš 
savo gimtinės netoli Raseinių, 
Kauno gub. Laiške praneša- 
ma, kad jo tėvas likosi užmuš- 
tas 1915 metais, gi motina vė- 

liaus mirė. Namiškiai prašo 
jo tuojaus namo parvažiuoti. 
P-as Kibartas manas tuojaus 
tupintis iškeliavimu. 

VOS NENUSIPIRKO ŠIM 
TO BONKŲ. 

Konstantas Labulis pereitą 
subatą b ivo pirtyje ir kaip nie- 
kur-nieko plovė nuo savo 'gries 
no kūno' \ is< »s savaitės "sam.v 
nas." Staiga jis išgirdo se- 

kantį pasikalbėjimą sale sa- 

vęs. 
— Na, ir ką tu pasakysi ?— 

sakė vyras kitam vyrui—Wil- 
sonas pranešė, kad nuo pirmo- 
jo liepos nebus nei lašo... 

— Ką Wilsorias pasakė?— 
sušuko Konstantas, jam at- 
kartota, kad sar:unai turi užsi- 
daryti nuo utarninko ir kad po 
panedėlio jau bus "good-bye" 
sii baltake ir byru ir abelnai su 

v i.««. >k iti alkoholiniu. Dangtis 
užsivožia. 

To buvo gana Labuliui. Jis 
šoko iš pirties į priengį. 

'Duok šią man mano dra- 
bužius—greičiau!—sušuko jis 
uždusęs prie desko. 

Už penkiolikos mfinutų jis 
jau buvo namie pas savo uoš- 
\ ę, ]). Telėinskienę. Uošvė yra 
senutė—turi 88 metus—ir mez 

gt sau ramiai pančiaką, kuo- 
met Kastantas įbėgo uždusęs 
į namus. 

— Motin,—sušuko jis—ar 
girdėjei naujieną apie alų ir 
degtinę? 

— Jes,—tarė senutė—girdė 
jau; ar tas nebus puiku, Kas- 
tuk ? 

Bet Kastukas manė kitaip. 
Jis netrukus paėmė nuo jos 
$378—viską, ką senutė turėjo. 

Už pusvalandžio du detekty- 
vai rado Kastuką saliune 

— Ei, duok dar aštuonis bu 
telitis "dinamito"—šaukė Kas- 
tukas bartenderiui—ir aš ma- 
nau to užrėks. Tuos kitus 84 
butelius nusiųsk man namo. 

Detektyvas sugriebė pinigus 
nuo Kastuko pirm negu jis spė 
jo juos perduoti bartenderiui. 
Kastukas šoko prie detektyvo 

Tira<ttk Naujus Metus su tobulu aldii >• 
*8jirau, taip. kad n>l"> nepraleistu mei per * 
sus metus, kas tTj ^ail buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai praialin* aidų y 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba UU- 
reg>.itė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Eg7*minaeija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., CMICAGO 
Kampas 18tes Gairės. 

3čio« lubos, viri PJatfo aptiekc*. Tėmyki'r 
i mano parais 

Valandos: nuo 9t^s vai. ryto iki 8 "ai. rak. 
Ncdflioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

su kumščiais, bet tas nedaug 
gelbėjo: jis atsidūrė šaltojoj, o 

pinigai sugrįžo pas uošvę-se- 
nutęl 

Tokiu budu Kasta:, turės pra 
dėti "pasninką" 'iesiog nuo u- 

tarninko. 

T. M. D. 22 KUOPOS RE- 
ZOLIUCIJOS KONGRES- 

MONAMS. 
"akar atsibuvo TMD. 22- 

ros kuopos mėnesinis susirin- 
kimas. šios kuopos susirin- 
kimai paprastai esą žingeidus, 
nes juose gvildenama svarbus 
klausimai, kaip organizacijos 
reikaluose, taip ir reikaluose 
dėl Lietuvos labo. 

Šiame susirinkime tapo pri- 
imta rezoliucija dėl Lietuvos 

jnep|rigujlmybės, ku]ri bus pa- 
siųsta savo distrikto kongres- 
manams. 

Taipgi kuopa nutarė remti 
Lietuvos Laisvės Vari>o išleis- 
tuves, kurias ketina chicagic- 
čiai iškelti atsisveikinant su 

Lietuvos Laisvės varpu, iške- 
liaujant jam Į rytus, iš kur bus 
gabenama į Lietuvą. 

Organizacijos reikale kuopa 
nutarė sušaukti Chicagos ir 
apielinkės TAU), kuopų kon- 
ferenciją, kad aptarus organi- 
zacijos reikalus. 

Buvo nemažai ir kitu svar- 

biu nutarimų organizacijos rei 
kainose, bet galutinas jų su- 

tvarkymas palikta komisijoms, 
kurios sutvarkę paskelbs, todėl 
čia apie tai neminėsiu. 

CICERO. 
Pereitą pėtnyčią Šv. Anta- 

no parapijinėje svetainėje lm- 
vo surengtos prakalbos, kal- 
bėjo kun. Saurusaitis iš Wa- 
terbury. Conn. Kunigas Sau- 
rusait.is nelabai gabus kalbėto-* 
jas ir publiką nelabai užganė- 
dino, bet jojo prakalba buVo 
gera moksliška ir žingeidi. Jis 
kalbėjo apie blaivybės naudin- 
gumą ir kokią blėdį neša girty- 
bė. 

Prakalbose matomai Imta ir 
mėgstančiu išsigerti. Pasakė 
jam vieną nevisai vykusį pri- 
lyginimą, buk daugiausiai ne- 

dorybių paeina iš gėrimo, o pas 
įkui iš moterų. Taigi kalbėto-- 
jas žemai pastatydamas mote- 
ris sukėlė didžiausį neužsiga- 
nėdinimą. 

Apart kun. Saurusaičio dar 
kalbėjo kun. Vaičiūnas. Šio 
kunigo kalba buvo gana vsilp- 
na. Jis kalbėjo apie nedorybes 
jo parapijoje. Bekalbėdamas 
išsikarščiavo ir net priėjo prie 
šitokio pasakymo: "Jei nesi- 
liaus užsiiminėję nekurie ne- 

dorybėmis, tai bu3 jiems galas 
ir man ne gyvenimas." 

Ci ccrirtis. 

VEIKLIAUSIA KOLIONI- 
JA, TAI TCWN OF LAKE. 

Sunku kitoms Chicagos lie- 
tuviu kolionijoms susilyginti 
su tovvnleikiečiais. [ie visuo- 
met pirmą vieta užima. 

Pereitoje pė'nyčioje susivie- 
nijimas lietuviu organizacijų 
Tovvn of Lake, kuriu priklau- 
so virs 40 organizacijų ir įvai-( riti draugijų turėjo savo susi- 
rinkimą, kuriame nepamiršta 
ir Lietuvos reikalai. Tartasi, 
kaip duoti pagelbą vargstan- 
čiai tėvynei. Taip tai čia ir 
sustvėrė Raudonojo Kryžiaus 
draugijos skyrių, kurią glo-| 
boja Daktarų Draugija. Visi 
kaip vienas susirašė į tą sky-1 
rių, išrinko komitetą iš devy-l 
nių narių ir stojo darban: rink- 
ti pinigus ir daiktus. Tai pa- 
vyzdis kitoms kolionijoms. 

Taipgi buvo kalbėta ir apie 

'vėrini,'i Cliicagos lietuviu Ta- 

iybos, apie savus vietinius rei- 
kalus, apie statymą nuosavios 
svetainės ir tam panašiai. 
Town of Lake lietuviai dar- 
buose visus kitus pralenkia. 

M. K. Silis. 

PABAIGĖ AUGŠTĄJĄ 
MOKYKLĄ. 

Ant Tovvn of Lake šiame si 

zone pabaigė augštįja mokykla 
keturi vaikinai. Baigė į tris 
metus ta mokykla r stenogra- 
fijos kursus. Jš jr yra dn sū- 

nus žinomo veikėjo ant Tovvn 
of Lake p. J. Visfconto, tai J. 
K. Viskontas ir Valteris Vis- 
kontas. Juodu abudu gabus 
moksle, gavo diplomus ir jau- 
čiasi linksmi važiuodami va- 

kacijosna. Apart Viskontų pa 
baigė mokslą augštos mokyk- 
los ir pp. Dalybas ir P. Nar- 
butas. Oilima pasidžiaugti 
kad kas n^etaji lietuviu bai- 

gusiu vidurinius mokslus skai-j 
eius vis auga. M. K. 5. 

IŠDALINO DIPLOMUS. 
Vakar vakare Šv. Jurgio pa 

rapijinė lietuvių mokykla aut 

Bridgeporto turėjo mokslo me- 

tų užbaigtuves. Trisdešimts su 

viršum vaikų užbaigė pilna 
pradinės mokyklos kursą ir ga- 
vo diplomus ( jų tarpe 17 mer- 

gaičių). Ši mokykla turi viešų- 
jų mokyklų teises. 

Vakaras buvo padailintas 
gražiu programų, kuris nusi- 
sekė labai gerai 

R111 KALA U J AM E moterų 
arba merginų, patyrusiu prie 
sortavimo popieįįs ir knygų. 
Atsišaukite greitai. 1. San- 
drovitz, 1451 S. pcoria St. 

REIKALAUJAME KRIAUČIŲ PATI- 
rusių prie vyriško kostumėrlško dar- 

bo. Geras mokestis lr darbo h^lygos. 
L. Geležinis 

4503 So. Wood St. Ghicaeo, III 
Telephone Boulevard 5669 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, destgnlng 
dienomis lr vakarala dėl bizulo lr 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi& 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankykit# 
arba rašykite, o m<j8 pasistengsime' 
sutelkti Jums patarimu. 

SARA FATKK, Principal 
2407 Madison St. 

0205 S. Halated SU 1»S0 Wells St 

Reikalaujame Darbininkų 
Woo<1 work3rs—dailidžių dirbtuvėj, 

drum lr beit sanders. Mašinos ran- 

kų. Planer, trim and stock eutters. 
52 valandos darbo savaitė. 

Darbas pastovus per ištiesus metus 
viduryj. 

IMPERIAL METHODS CO., 
750 S. CIRCLE AVE.f 

Fore-st P&rk, 111. 
Penldcoutai gatvekariais 

Garfield Park Elevrueu arba Madison 
St. ga.tvekarL 

KNYGŲ APDARYTUVt. 

Męs turime pastovius darbus ga- 
bioms merginoms nuo 16 metų am- 
liaus lr augšClaun; puiki proga išmok- 
ti švarų, lengvu lr žingeldų darb^, mū- 
sų knygų apdarytuvoj. Moderniški 
Įrankiai. 

$13.00 lš pradžios 
Patlrusios operatorkos gali puikius 

pin'gus uždirbti, dirbdamos ant šmo- 
tuln (piece work). 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatoj 
iki pietų. 

Seare Roebuck and Cj. 

Homan Ave. & Arthlngton St. 

EXTRA111 ....EXTRA!!! 

PRANEŠIMAS 
ĮSIGYKITE VISI OFICIAL£ 

LIFTUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ 
Kiekviena Lietuvių gelmynę lr 

kiekvienas pavienis lietuvis būtinai 
privalo Jslgytl tikrą Ir oflclalę Lle-1 
tuvos Respublikos VĖLIAVĄ, ir pa- sirodyti save esaačlals tikrais lietu 
vials tSvynalnlals dabar ateinančio- 
je Amerikos švent&je (Fourth of 
July) 4-tą dieną liepos. 

JŲ S JAS GALITE GAUTI LIE- 
TUVOS VĖLIAVŲ DIRBTUVĖJE, 2214 West 23 r d PI., Chlcago; III. 

Jg kaina: 8x14 colius 15c., Silki- 
nes 35c.; 12x18—25c.; 24x36—75c., vllnončs $1.75. Taigi galite gauti lr 
didelių pagal reikalavimus yra Iš- \ pildomi užsakymai. Į 

SKOLINU PINIGUS ; ant ar^o morgečlo labai prieinamo- 
mis Bį 'o. Kam reikalinga sko- 
linti pi-o-., tegul atsilanko l ofis*. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaJle St 
Telefonas Franklln 2S03. 

REIKALAUJAME MAI- 
N1ERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už 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-1 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMOS 
Jeigu nori įsisteigti sau namus ir 

būti neprigulmingu, pirk sau farmg, 
lietuvių kolionijoj "Vilnosz,'' Vilas 
County, \Visconsine. .Tei pirksi sau 
farm.ą čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,000 akrų žemes, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie 
tuvių kolionijai, esamo paskyrę Ka- 
zimierų Gadlauskų kolionijos dirokto 
rlumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu y: j, padėti jums. Iki 
šio laik° jau apsigyveno apie 25 sei- 
mync~ lietuvių, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, kiek- 
vienam naujasedžiui. kuris nerkn nuo I 
musų. Męs padedame jiems pabu- 
davott trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ukel reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 
prirjt amų išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik nori didumo farmų 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- 
rių, kolionijos, neprigulmingų farmie- 
rių, rąžyk mums lietuviškai klaus- 
damas pilnų informacijų. 

SANBORN C^MPANY, 
Eagle Rivcr, AVisconsin. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių koiioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žeme labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų kb- 
lių, geležinkelių, gražių ieikų (ežerų), ir prie lietuviško miesteliu "VVoodboro, kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dnbar žemė parsiduoda labai pi- giai, po $15.00 ir augščiau už akrą. Galite pradėti pirkti farmų su $10). ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmų. Daugumas mūsų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstijų, bet tinkamesnės veltos dėl ulcininkys- tės nesurado, alup Wisconsine lietuvių kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės p:is savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta knygelė su platesniais paaiškinimai? ir žemlapiu. i 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTEP ST.. CHICACO. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTl, 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų. 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
toje 3437 S. Union Ave. kaina 
$15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
čia mūrinis namas 9 Šeimynos 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

..PARSIDUODA ARTI 
Morgan Parko 2 nauji namai 
ir po vieną akeri žemės, labai 
pigiai. 

PARSTDuODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PARSTDODA REZIDEN 
cija su 9 lotais ir puikus soda^ 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA M Al- 

ium ant miesto propartes.80. 
akrų farmą, Grand Rapids. 
Mich. kaina tik $3.000 verta 
$5,000 arba daugiau. 60 akrų j 
didele gire, 20 akrų išd:rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. C 
ant Turų, L^ntų, Rėmų ir Stopams Poplerio SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhg iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET, C.HICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. D1CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budads ir bu pegelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių Įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Ne^ėldieniais 10 Iki 12. 1645 West 47-ta netcli nuo Marshfle'.d A ve. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR, S, 5HANKS 

Pagyvenimo ofisa?"^^^^ Gydytojas ir Chhurgas 
£59 N Robey St. Gydo visokias Vyrų Ir! Kampas Iowa St. ^^^^^moteru ligas taipgi ir Valandos: nuo 3-10 ryto; 7-9 vakare ^^^^hįrurgižkas ligas. Ri/nio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. HalstecP^ 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliorais 11—1 popiet. Clncago 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame LiDerty nonas u 
pilnut "Cash"' verLę. Atneškite 
arba atsiekite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkai8 Keivergais ir 

= Subatomis 9—9. 
IMI *I>; tlilIlIllIlIlIlMIllMIlIMIIIIIIIIIIIMMIlMIlIlIlttf lllllltlt liif iiifiiiiiitiii ■ iiiiii iiniif 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. j 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Nepraleiskite šios Progos 
Įsigykite sau namą goriausioj ir gražiausioj vietoj Chicagoje, tar- 

po 2-jy bulvarų ir dideliu parku, kur galite pirkti už labai mažą kainą. 

Pasiskubinkite, nes dvi sęvaitl laiko jau beliko vėliaus viskas bus iš 

parduota. Norintieji pirkti kreipkitės prie A. J. Kvveder. sales mana- 

ger Chicago Title & Trust Co. Trustee. Telefonas Raudolph 7400. 

Atstovas Wm. H. Britigan Organizatfon. 800 First National Bank 

Build'ng. Gyvenimo vieta 3122 So. Union Ave., 3-Čios lubos, frontas. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų si lati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių p'oiilų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki f45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $2S.50. 
Vyriškos kelinės $.'{.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlau 
Pirkito sau overkotus dabar, kol žiemos augi5 os kainos dar neatėjo. 
Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $S.50 ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

s. GORDON 
Instelgta 1902 1415 SO. HALSTEO STREET 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
Į LIETUVIU VALSTIJINĮ BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

n,500,000.00 
Ant pinigų padėtų Bankan iki 15 d. Liepos (Ju- 
ly) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 2 sąvaiti laiko perkelti savo 

pinigus į ši parankų, stiprų ir saugų Bankn ir 
gauti pilną nuošimtj nuo Liepos 1 mos. 

— VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZ1UNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAG0 

BANKINkS VALANDOS. Pan dėiiais, Seredoinis ir Pėtny- 
eioniis nuo D vai. ryto iki r> vai. popieti;. Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro. 
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