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Bolševikai Sumušė Finus 
Sinnfeineriai Sudegino Anglijos 

Vėliavą. 

enkai Internuoja Vokiečius 
Leis Pardavinėti Nestiprų Alų 
i BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 

FINUS. 
Londonas, birželio 30 d. 

Gautas bevielinįa telegra- 
fas iš Rusijos, kuriame pra 
neša, kad bolševikai sumu- 

šę finų kariumenę užėmė 
Vydlišą. Pranešime pridu- 
iama, kad bolševikai ir ant 
oliau pasekmingai žengir, 
>irmyn. 

AIRIAI SUDEGINO AN- 
GLIJOS VĖLIAVĄ. 

i; Dubliu, birželio 30. Per- 
eitą subatą; Sinnfeineriai 
lutvėrę keletą Anglijos vė- 
iavukių sudegino jas neto- 

li vienos kolegijos. 
" 

binnfeinierių demons- 
rancijos priešais Angliją 
aipgi įvyko ir kituose Dub- 

lino dalyse. Laugelyje vie 
tų girdėjosi šauksmai už 
Airijos respubliką; ir taip- 
gi buvo giedamos revoliu-j 
cinės dainos. 

LENKAI INTERNUOJA 
VOKIEČIUS. 

Londoną*, birželio 30 d. 
Is Berlino pranešama be- 
tfejlinių telegramų, kad Vo 
^fctijos komisija dėl per- 
traukos musių pasiuntė už- 
reiškimą generolui P. G. 
jDuport, viršininkui Francu- 
zijos generalio štabo, pažy- 
mint, kad lenkai internuo-j 
ja vokiečius senesnius 17 
metų, neišskiriant nei mo- 

terių Vokiečiai, sulyg pra- 
nešimo esą internuojami 
stovyklose ties Lietuvių 
Brasta, Kovelių ir Novoge- 
orgievsku. 

Pranešime taipgi pabrie- 
žiama, kad Prūsijos val- 
džia pasiuntusi Lenkijos 
valdžiai bevielinį telegra- 
mą, kuriame reikalauja su- 

silaikai nuo persekiojimo 
.Vokiečių, nes kitaip Prūsi- 
jos valdžia panašiai elgsis 
su lenkais Prūsijoje, šiame 
klausime Prūsijos valdžia, 
kaip pranešama, reikalauja 
nuo lenkų atsakymo Į tiis 

* dienas. 
t 

i! LEIS PARDAVINĖTI 
U NESTIPRŲ ALŲ. 
/ Washington, D. C., bir- 
J ,;elio 30 d. Generalis Su- 
vienytų Valstijų prokuroras 
Palmer pranešė, "kari vai 
džia imsis aštrių priemonių, 
kad įvykdžius blaivybės bi- 

• rių. •' 'T. 7£7 t 
Bet, sulyg prokuroro Pal 

mer užreiškimo, Suvienytu 
Valstijų teismas nemanąs 
bausti ypatas už pardavinė- 

jimą ir iždirbimą alaus tu- 
rinčio nedaugiau kaip 2-yį 
nuošimčius alkoholio. 

Taipgi ir už pardavinėji- 
mą tokio 'stiprumo vyno ir- 
gi nemato reikalo persekio- 
ti pakol to galutinai nenu- 

statys Augšeiausias Suvieny 
tų Valtsijų teismas. j 1 

AMERIKONAI PIRKO 
KRUPPO DIRBTUVES. 
Londonas, birželio 30 d. 

Iš Municho pranešama, kad 
garsiosios Kruppo dirbtu- 
ves tapo parduotos ameriko 
nams. Taipgi, sakoma, ame 

rikonai pirko nemažai ir ki- 
tokių dirbtuvių Bovarijoje. 

PREZIDENTO DARBAS 
VIDURYJE ATLANTIKO. 

Washington, D. C. birže- 
lio 30 d. Šiądien gauta be- 
vielinis telegrams nuo lai- 
vo George Washington, ku- 
riame pranešama, kad pre- 
zidentas Wilsonas pasirašė 
po geležinkelių ir indijonų 
biliais; atlikinėjo ir visą eilę 
mažesnių valstybinių dar-. 

TALKININKAI PERSPĖ- 
JO HOLLANDIJĄ. 

Londonas, birželio 30 d. 
C. B. Harmsworth, užru- 
bežinių reikalų ministerio' 
pagelbininka3 šiądien pra- 
nešė, Anglijos parlamente, 
kad talkininkai pasiuntė 
Hollandijai perspėjimą-rei- 
kalavimą, idant dabotų, 
kad kaizeris neišbėgtų iš 
Hollandijos. 

PUSTREČIO AKERIO UŽ 
$200,000. * 

Wichita Falls, Texas. Tu 
Jas Franklin pardavė vieną 

i aliejau3 šaltinį su pustre- 
Įčio akerio žemės, už ką ga- 
vo net $200,000; aliejaus 
šaltinį pirko Livigston alie- 
jaus korporacija. 

UŽ AUKSO KASYKLĄ. 
$250. 

Riverside, Cal. Netoli nuo' 
Šio miesto yra Good Hope 
aukso kasykla, už kurią ka- 

idaise užmokėta net $500,- 
jooo. > 

Dabar kasyklos savinin- 
kai yra skolingi už kasyklą 
taksų $2,000 ir valdžia dėl 
,šių skolų norėjo parduoti 
(kasyklą ant turgaus, bet 

'[augščiaųsias pasiulijimas už 
! kasyklą buvo tik $250. Ne- 
įlpadengiant pardavimu sko- 

lingu taksų, kasykla likosi 
■".neparduota. 

Visa diena puiki, bet vakaras? 

PREKYBA SU LATVIJA 
IR LIETUVA. 

Pataisydamas kares Pirk- 
lybos Bordo įsakymą 729, 
išleistą 7 d. 1919 m. Karės 
Pirklybos Bordas praneša, 
kad dabar bus jau priima- 
mos aplikacijos siųsti mais- 
tą i Latviją ir Lietuvą. Da- 
bar jau nerikės siuntėjams 
gauti iš užmbežyje esančių 
priėmėjų pranešimą, kad 
Aliantų Blokados Komite- 
tas Londone davė paliudiji- 
mą, kuriuo sutinkama ant 
tokio siuntimo. Aplikacijos 
siuntimo leidimui turi buti 
pasiunčiamos j Karės Pirk- 
lybos Bordą, Washingtone 
be jokių kitokių formališ- 
kumų. 

SERBAI SUSIRĖMr SU 
ITALAIS. 

Paryžius, birželio 30 d. 
šiądien gauta neoficialis 
pranešimas, kad Serbijos ir 
Italijos kariumenės susirė- 
mė netoli Dirziai. Bet pla- 
tesnių žinių šiame klausime 
negauta. 

RIAUŠĖS BRESTE, FRAN 
CUZIJOJE. 

Brest, birželio 30 d. Per- 
eitą naktį čia ištiko riaušės, 
kuriose tapo užmušta du ci- 
viliai francuzai ir sunkiai 
sužeisti Amerikos kareiviai 
bei jūreiviai; taipgi tapo su 
žeista apie 100 ypatų leng- 
viau. Du Suvienytų Valsti- 
jų kareiviai, kaip manoma, 
mirs. 

Sakoma, vienas girtas 
Suvienytų Valstijų aficie- 
ras nuplėšė Francuzijos vė- 
liavą ir sumindžiojęs. Tą 
francuzai pamatę sumušė 
aficierą iš ko ir prasidėjo 

: muštynės. 
I Muštynėse dalyvavo fran 
cuzai civiliai ir kariški, ku- 

lne vėliau rengėsi užpulti 
j viešbutį, kuriame esą apsis- 
jtoję Suvienytų Valstijų afi- 
, cierai. Tvarką vos įvedė 
i Francuzijos jūreiviai. ' 

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ- 

JIMAS ITALIJOJE. 

Rymas, bireželio 30 d. 

Pereitą nedėldienj ištiko di 
delis žemės drebėjimas Flo- 

rencijos distrikte, Italijoje. 
Pats stiprusai žemes dre- 

bėjimas buvo apie 5:30 
valandą pcpiet. Žemės dre 
bėjimas buvo jaučiamas di- 
deliame žemės plote, bet 
centras sukrėtimo žemės 
buvo netoli miestelio Wie- 
chio: 

Miestelis Wicchio ir kele- 
tas sodžių apielinkėje ta- 

•po sunaikinti. Toj apielin- 
kėje, kaip pranešama, žuvo 
užmuštais apie 120 ypatų. 

Gi didesniuose miestuose 
žemės drebėjimas, nors bu- 
vo ir dikčiai jaučiamas, bet 
didelių nuostolių nepadarė. 

JUODKALNIJA PROTE5 
TUOJA PRIEŠ KONFE- 

RENCIJĄ. 
.Paryžius, birželio 30 d. 

Juodkalnijon valdžia pri- 
siuntė užreiškimą visoms tai 
kininkų valstybėms, protes- 
tuodama prieš taikos konfe- 
renciją, kuri atsisakė priim- 
ti Juodkalnijos delegatus ta 
rybose su Vokietija. 

Juodkalnijos valdžia už- 
reiškia, kad Juodkalnija 
pirmoji paskelbė karę vo- 
kiečiams ir todėl turėjo tei- 
sę dalyvauti ir tarybose už- 
veriant taiką su vokiečiais. 

AMERIKOS ATSTOVAI 
IŠTIRIMUI POGROMŲ. 
Paryžius, birželio 30 d. 

Pranešta, kad nuo Suvieny- 
tų Valstijų skiriamos trįs 
ypatos ištirimui žydų pogro 
mų Lenkijoje. Paskirta Hen 
ry Morgethau, buvsis am- 

basadorius Turkijoje, bri- 
gados generolas Edgar Jo- 
devin, ir Homer K. John- 
son iš Cleveland, kurie už 

i kelių dienų vyks Lenkijon. 

JAUNAMARTĖS SUMIN 
KŠTINO PREZIDENTO 

ŠIRDĮ. 
Washington, D. C., bir- 

želio 30. Nuo laivo George 
pranešama, kad su karei- 
viais, grįžtančiais šiuo lai- 
vu, norėjo važiuoti kelioli- 
ka francuzų moterų, ameri- 
konų kareivių. Vienok laivo 
administracija jų neleido 
ant laivo, nes, sulyg pirmes- 
nių parėdymų, ant laivo 
apart tarnų, galėjo važiuoti 
tik kareiviai. 

Jaunamartės matydamos, 
kad joms reikės liktis nuo 

savo vyrų padavė preziden- 
tui Wilsonui prašymą, idant 
ir joms butų leista sykiu va 

žiuoti. Prezidentas įavė į- 
sakymą priimti ant laivo ir 
jaunamartes. 

PASKUTINIAI VOKIE- 
ČIAI APLEIDO VERSAIL- 

LES. 
Verasilles, birželio 30 d. 

Daktaras Haimhausen, Vo- 
kietijos delegacijos sekreto- 
rius ir likusie 28 delegaci- 
jos nariai apleido šį rytą 
Versailles ir išvažiavo Vo- 
kietijon specialiu traukiniu. 

KASYKLOS EKSPLIOZI 
JOJE 12 UŽMUŠTŲ. 
M'Alester, Okleu, Dirželio 

30 d. Rock Island anglių 
kasyklose, ties Alderson, 
Okla., apie 5 mylios nuo 

čionai ištiko ekspliozija. 
Ekspliozijoje žuvo 12 ang- 
liakasių ir manoma, kad 
mirs dar nuo žaizdų trfs 
ypatos. 5U 

DIDELIS GAISRAS TABA 
KO SANDĖLYJC. 

Norfolk, Va., birželio 30 
d. Imperial Tobacco kom- 
ponijos sandėliuose ištiko 
didelis gaisras. Begesinant 
gaisrą sudegė keturi ugnia- 
gesiai. Gi tabako, kaip 
praneša kompanijos virši- 
ninkai, sudegė apie už mi- 
lijoną doliarų. 

I 

5 KAZOKAI SUęMĖ 5,500 
BOLŠEVIKU. 

/ ** 

i Ekaterinodar, birželio 20 
d. (suvėlinta). Kubaniaus 
kazokų pulkai veikianti 
apielinkėje upės Don, su- 

ėmė 4000 bolševikų ir de- 
šimts kanuolių. Gi Dono 
kazokai irgi eina šiaurių 
link ir suėmė 1,500 bolše- 
vikų ir tris apginkluotus 
traukinius. 

Be to Dono kazokai, su- 

mušę bolševikus užėmė mie 
stą Millerovo. Sakoma, kad 
bolševikų frontas netoli Mil 
lerovo tapo visai perkirs- 
tas. 

Gi Kubaniaus kazokai, 
paskutiniame savo užpuoli- 
me beveik sunaikino ar iš- 
krikdė keturis bolševikų 
pėstininkų pulkus ir du ka- 
valerijos. _ 

I 

BOLŠEVIKAI KETINA 
APLEISTI PETROGRADĄ. 

Helsingforsas, birželio 28 
d. (suvėlinta). Gauta žinių, 
kad bolševikų valdžia stro- 
piai rengiasi apleisti Petro- 
gradą. 

Sakoma, kad bolševikų 
karės minsteris Trocky į- 
sakė pirm apleisiant Petro- 
gradą ir Kronštadą suplai- 
šinti Kronštado fortus ir su 

gadinti gelžinkelius. 

TROCKIO PRANEŠIMAS. 
Budapeštas, birželio 28 

d. (suvėlinta). Rusijos bol- 
ševikų karės mrnisteris 
Trockis, išleido pranešimą 
apie kariškų dalykų stovi 
bolševikiškoj Rusijoj. 

Jis šiuo laiku vartoja 
šiam reikalui specialę meto- 
dą, kuri, sulyg jo nuomo- 

nės, turės gersnes pasekmes 
informavimui europiečių ir 
amerikiečių. Jis pats už- 
duoda, klausimus į kuriuos 
paskui pats ir atsako. 

Jis praneša, kad talkinin- 
kams užimti Petrogradą ne- 

pasisekė, nes tapo atstum- 
ti. 

Pietuose bolševikų kariu- 
menei gan gerai sekasi; gi 
ukrajinai yra beveik išnai- 
kinti ar iškrikdyti. 

Kolčakas yra smarkiai 
sumuštas, nuo kurio pasku- 
tiniais laikais tapo atimta 
plotas žemes apie 140,000 
keturkampiu myliu, ir taip- 
gi daugybė amunicijos. 

Baltiko provincijose, gir- 
di, pirmiau kenkė vokiečiai 
kams vokiečiai, dabar gi 
tą daro talkininkai iš Es- 
tonijos, Latvijai ir Lietu- 
vos išstumiami tų šalių (?)' 
bolševikai. 

Su maistu ir drapanomis 
pereitais metais buvo daug 

ikėblumų, bet dabar tas rei 
kalas pavesta gabaus orga- 
niztorio Krasnin užžiuron 
ir viskas eina geryn. 

Gi amunicijos, nors jos 
daug ir reika, bet visgi ne- 

trūksta, nes Amunicijos 
dirbtuvėse darbas varoma 

trijomis pramainomis, to- 
dėl amunicijos išdirbama 
užtektinai. i 

ŽUVO 18 AMERIKONU 
RUSIJOJE. 

Washington, P. C. birže- 
lio 30 d. Generolas Grave, 
komai) duotoj as Suvienytų 
Valstijų kariumenės Sibire 
šiądien pranešė karės de- 
partamentui, kad ties Ro- 
manovka, užpuolus bolševi- 
kų spėkoms geležinkelio sar 

gyba 25 dieną birželio, tapo 
užmušta 18 Amerikos ka- 
reivių, vienas aficieras ar 

septyni kareiviai tapo sun- 

kiai sužeisti, ir septynioli- 
ka kareivių sužeista leng- 
vai. i'* J: iii 

VOKIEČIAI JIEŠKO 
RINKŲ RUSIJOJE. 

Basle, birželio 30 d. Kaip 
praneša B^rlino laikraščiai, 
Vokietijos firmos pasiunta— 
savo agentus Maskvon, kad 
ištyrus budus, kaip paran- 
kiau užmegsti ryšius su ru- 

sais. Vyriausiu Vokietijos 
tikslu yra gauti iš Rusijos 
prekes mainais. 

PLIANUOJA PADARYTI 
LIUOSUS UOSTUS. 

New York, birželio 30 d. 
Čia yra susivažiavimas at- 
stovų nuo pramonės butų 
(Ohambers of Commerce) 
iš daugelio žymių miestų, 
kad apsvarsčius plianą pa- 
darymo liuosų uostų Suvie- 
nytose Valstijose. 

William Kent, narys Su- 
vienytų Valstijų muito ko- 
misijom duoda paaiškinimus, 
kodėl molėtoje komisijoje 
radosi mintis įsteigti Suvie- 
nytose Valstijose liuosus 
uostus. 

Taipgi yra plianas pada- 
ryti liousą del pramonės ir 
tulą juostą žemės, kurios 
centru butų Wasingtone. 

GATVEKARI3 UŽMUŠĖ 
5 YPATAS. 

Flint, Mich., birželio 30 
d. Vakar gatvekaris smo- 
gė A. W. Bronsono auto- 
mobilin, kuomi tapo užmuš 
ta penkios ypatos vienos 
šeimynos ir dvi ypati sun- 
kiai sužeista. 

ARTISTĖ PICKFORD 
PASILIAUS LOŠUS. -« 

Boston, Mass., birželio 
30 d. Garsioji Judamųjų pa 
veikslų artistė Mary Pick- 
ford, kaip praneša jos mo- 

tina, tuoj paliaus lošus del 
judamu jų paveikslų. Ant 
prašymų jos motinos, kad 
nustotų lošus, ji užreiškusi, 
jog ketinaniti sulošti vos 
devynis veikalus ir pasi- 
traukti pasilsėjimui. 

Mary Pickford šiemet loš 
dama į paveikslus, sulyg 
apskaitliavimų, uždirbs apie 
apie pusantro milijono do- 
liarių. 

ORAS# 
Chicagoje ir apiojinkėje: 

Utar.iinkc ir gal seredoj gie 
dra; kiek šilčiau, daugiau pietų 
švelnus veja.. 

Vakar augščiausia tempera- 
tūra buvo 8 i apie 4 vnlanda 
I>o pietų. 

Saulėtekis 5:18; Saulėleidis 
8:29. 
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Nauja Gadyne. 
Nuo šiądien Siivienytos Valstijos—ša- 

lis iš šimto suviršum milijonų gyventojų— 
pradeda naują eksperimentą [bandymą], 

■sįįėjdnama išrišti klausimac: ar žmonės ga- 
li gyventi ir buti laimingais be svaiginan- 
čių gėrimų vartojimo. 

Teisybė, nuolatinis įstatymas apie pil- 
ną užginimą dirbti ir pardavinėti svaigi- 
nančius gėrimus įeina galėn tik sausio mė- 

nesyj ateinančių metų, kuomet jis pilnai 
pasidaro šios šalies konstitucijos priedu. 
Šiuo laiku veikia tiktai specialis įstatymas, 
išleistas, kaipo kariškas padavadijimas. 

"Šlapieji" manė, kad karei dabar pasi- 
baigus Prezidentas tą karišką įstatymą pa- 
naikins ir tokiu budu svaigalų gyvybę pra- 
ilgins bent iki Naujų Metų. Tačiaus Pre- 
zidentas atsisakė tai daryti, nes minėtas 
kariškas įstatymas turi veikti iki nebus 
užbaigta armijos demobilizacija. Kadan- 
gi armijoj yra dar daugiaus milijono vy- 
rų, tai jų paleidimas, be abejonės, užsi- 
trauks iki Naujų Metų, kuomet Įeis galėn 
nuolatinis, konstitucijinio priedo įstaty- 
mas. 

Tokiu budu nuo šiądien prasidedanti 
bealkoholinė "sausuma" žada buti pastovi 
"sausuma." Ir todėl sakome, kad šios ša- 
lies tauta pradeda naujo gyvenimo ban- 

*dymą. i 
Tai yra savo rūšies revoliucija tauto:? 

gyvenime. Mėginama sulaužyti viekas iš 
seniausių ir gal but galingiausių žmonijos 
įpročių. 

Girtybė ir svaigalų vartojimas yra taip 
senas įprotis, kaip yra sena pati žmonija. 
Dar senas Nojus, savo darbus bedirbdamas, 
mylėdavo "pagirkšnoti" lygiai taip, kaip 
ir šių dienų darbininkas mylėdavo prie pie- 
tų putotoj pantutėj usus apvilginti. O 
kad ir Nojus nepriklausė prie blaivininkų 
"susaidės", tai apie tai liudija šventraštis, 
kuriame, kalbant apie Nojų, užrekorduota 
pirmas girtuoklystės atsitikimas. 

Taigi tokį seną paprotį, kuris per pen- 
kis tukstančius metų ar daugiau šaknis lei- 
do, nebus lengva iš žmonių išrauti. 

Vienok be mėginimo nieko negalima 
padaryti. Mėginimas—gi, kurį štai nuo 
šiądien pradeda šios šalies žmonės, yra 
vertas pamėginimo. Ar jis bus pasekmin- 
gas, ar ne—tą tik ateitis parodys. 

Persergėjimas ir Patarimas. 
Panaikinti svaigalų pardavinėjimą yra 

sulyginamai lengva. Priversti žmones prie 
svaigalų nevartojimo yra visai kitas daly- 
kas. 

Mėginimai Rusijoj, kur laike, karės 
uždaryta monopolius, parodė, kad žmonės 
įvairias budais patįs sau pasigamino svai- 
galų "naminiais budais." Tam tikslui var- 
tota taip vadinamą "medinį alkoholį," var 
vintą lašus iš politūrų ir kitų medžiagų, ku: 
riose yra alkoholio. I 

Rusijos žmonių mėginimai lai buna 
musų žmonėms pamokinimu. Rusijoj tūk- 
stančiai žmonių užsinuodino nuo tokių "na- 
miniu degtinių." 

Męs persergstime musų skaitytojus ir 
abelnai visus lietuvius, kad jie savo gyvy- bės nerizikuotų ir tokių "namie dirbtų" deg 
tinių nei bumon neimtų. Saugokitės tokio 
naminio alkoholio lygiai taip, kaip jus sau 
trojatės strikninos, aršeninko, arba kito ko 
kio nuodo, nes tokia degtinė iš "medinio 

ilkoholio," arba iš politūrų išvaryta, ar ko- 
du kitu budu padaryta, yra lygiai toks pats 
įuoclas, kuris jus gali ant vietos užmušti. 

Męs suprantame, kad svečiavimasi be 
gėrimo yra menkas svečiavimasi, bet lietu- 
viams nėr tokios bėdos: čia štai atsiranda 
vieta lietuvių garbingai girai ii> taip vadi- 
namam naminiam alučiui, kuri daugelis 
lietuvių moka pasidaryti. 

Laikykitės, ištolo nuo tų "namie da- 
rytų/' ar "paslaptai darytų," arba "po sek- 
retu gautų" degtinių! Saliunus uždarius, 
be abejonės pasirodys pulkai įvairių ped- 
liorių, kurie siūlys jums "uždrausto vai- 
siaus" po visokiais vardais ir duos jums 
visokių paaiškinimų apie tai, kaip ir iš kur 
jie "po sekretu" tai gavo. Dabokitės! Tik 
chemikas per ištyrimą gali pažinti, ar toks 
"štofas" yra tikrai gera degtinė. Papra- 
stas žmogus gali pažin-i tik stiklelį išgėręs. Bet stiklelį išgėrus jau gali buti pervėlu. 

Pirm negu mėginsi gerti, geriaus iš- 
kalno užsisakyk sau lotą kapinėse. Tuo- 
met bent žinosi, kur tau gali prisieit gulti "naminės degtinės" stiklelį išsigėrus. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
APIE LIETUVIU KONFERENCIĄ 

NEW YORKE. 

Laike atsibuvusios New Yorke šią są- 
vaitę konferencijos iš New Yorko, Ne\v 
Jersey ir Connecticut, buvo surengtos pra- 
kalbos, apie kurias New Yorko laikraštis 
rašo sekančiai: 

"Tomis pėdomis pasitraukimo lenkų 
aiinijos iš Vilniaus miesto, Lietuvos sos- 
tinės ir šešių mėnesių laikotarpio, liuoso 
kaip nuo lenkiškos, taip lietuviškos pro- 
pagandos, po ko tos šalies gyventojai tu- 
rėtų nutarti savo likimą liuosu plebiscitu, 
— to reikalauta laike Lietuvių Nacionalės 
Tarybos (?) mitinge vakar Vander'ailt te- 
atre. 

"Rezoliucijos toje prasmėje tapo pri- 
imtos ir bus pasiųstos Prezidentui Wilso- 
nui, Valstybės Departamentui, Senatui, 
Atstovų butui ir Amerikos taikos delega- 
cijai. Rezoliucijoj taipgi prašoma neatidė 
liojimo pripažinimo Lietuvos respublikos 
neprigulmybės ir jos dabartinės valdžios 
kaipo d e f a c t o Lietuvos respublikos val- 
džios. 

"Apkaltinimas, kad lenkai nori suteik- 
ti plebiscitą Lietuvoje, bet kad jie mėgina 
priversti prie balsavimo dabar, kuomet jų 
armijos laiko užėmę teritoriją, tapo pada- 
lytas lupomis F. B. Mastausko, patarėjo 
prie Lietuvos taikos delegacijos ir Am. 
Lietuvių Tarybos prezidento (?) 

"Mark Eisner, buvusis Vidujinių Pa- 
jamų Kolektorius, buvo mitingo pimsė- 
džiu. Lenkų ir Padarewskio suminėjimas 
buvo sutiktas švilpimu, gi Prezidento Wil- 
sono pastangos įgyti pripažinimą mažoms 
tautoms buvo entuziastiškai aploducjamos. 

"Džiaugsmas buvo išreikštas, kad lie- 
tuviai dabar yra arčiaus savo laisvės negu 
prieš du mėnesiu, kuomet jų atsišaukimai 
delei plebiscito buvo šaltai lenkų sutikti. 

—Ateinant šiuo vėlu laiku, kuomet mu 
sų atsišaukimas i lenkų delegaciją buvo ig- 
noruojamas per du mėnesiu, — sakė p. Mastauskas, — yra aišku, kad tūlas spali dimas buvo padarytas ant lenkiško pre- miero. Bet aš noriu persergėti jus prieš Lenkijos premiero užreiškimus, kad auto 
nomijos įsteigimui šiose parubežinėse pro- vincijose be užbėgimo už akių busiantiems 
konferencijos nusprendimams, męs tuoj aus 
privalome paskelbti plebiscitą'. 

—Tas klaidintų ypatas, nesenai apsi- pažinusias su dalykų stoviu toje disputuo- jamoje teritorijoje. Jeigu balsavimas butų padarytas tuojaus, tai nebūtų klausimo 
apie pasekmes, iš priežasties buvimo len- 
kų armijos musų rUb^žių viduje. Jeigu gi balsavimas butų padarytas po šešių mėne- 
sių, liuosai nuo propagandos ir be ginklų [įtekmes] įsikišimo, tai tikras žmonių no- 
ras tuomet apsireikštų. 

—Lietuvos laisvė dabar yra tarptauti- nis klausimas. Lietuva užima strategišką poziciją ant Europos žemlapio ir buvo 
daug šalių, kurios butų norėję diktuoti io? 
politika, kaip lyginai įgyti kontrolę ant 
geležinkelių,, kurie eina per jos teritoriją. Lietuva nešė carizmo jungą, o dabar kita 
viešpatija tiesia savo leteną užgriebimui v — 

mūsų žemes po savo vadovyste. Ant lai- 
mės Paryžiuje yra žmones iš šios šalies, kurie atsisako atiduoti bile dalį musų že- 
mes lenkams. Prezidentas Wilsonas pats išreiškė pilną užuojantą musų reikalavi- 
mams ir Amerikos delegacija, be abejo- nės, stipriai rems musų prašymą delei ne- 
prigulmybės." 

— Iš New York Herald. 
Birž. 23 d. 1919 m. 

Sš Kur Atsirado Šokiai. 
Buvo toki laikai, kuomet : 

mokyti vyrai užsiimdavo "pai 
niais" klausimais. Būdavo ri | 

šama, ginčijamasi, disputuoja 
ma, kiek gali vėliu sutilpti aut 

adatos galo. Buvo laikai, 
kuomet net kataliku bažnyčios 
kunigai rišo klausima, kokios 

o ^ 

lyties yra Dievas, ar jis visai 
be lyties. Tuose laikuose bu 
vo pakeltas ir klausimas, iš kur 

atsirado šokiai. Žinoma,'tuo- 
met buvo atsakyta, kad šo- 

kius išmislijo patsai velnias. 
Bet kaip viduramžių žmonės 
išrišo ta klausima, mes nerali- 

o c" c 

me tuomi užsiganėdinti. 
Tad iš kurgi atsirado šo- 

kiai? Kuomet gi žmonės pra- 
dėjo šokti? Delko jie šoka? 
Kodėl jaunimas taip mėgsta 
šokti, o seniai arba pagyvenu 
žmonės paprastai vengia šo-' 
kiu? Tai eilė klausimų, Į ku- 
liuos męs bandysime atsakyti. 

Šokiai atsirado dar tuomet, 
kaip žmones nemokėjo susikal- 
bėti, kaip žmonės nežinojo, kas 
yra kalba. Kuomet gilioje se 

novėje žmonės nemokėjo kal- 
bos, arba kuomet žmonių kal- 
ba buvo visiškai netobula ir 

susidėjo tiktai iš vienu šauks- 
mų, tuomet žmonės vienas su 

kitu susikalbėdavo tiktai su 

pagalba judėjimų, gestų. Tai 
yra susikalbėdavo taip, kai]) 
šiuose laikuose susikalba ne- 

byliai žmones. Tik dabar ne- 

byliai susikalba daug geriau, 
nes dabar pas žmones išsivys- 
čiusi daug geriau mintis. 

Priešistoriškųjų laikų žmo- 
gus, nogėdamas pasakyti kitam 
žmogui, kokį jis darbą dirbo, 
turėdavo parodyti, kaip jis dirb 
clavo. Tie pirmutiniai darbo 
gestai ir buvo pradžia pirmųjų 
šokių. Senovėje svarbiausiu 
žmonių nuotikiu buvo arba ka- 
rė su priešais, arba medžioklė 
ant žvėrių. Tai du darbai, ku 
r i uos dirbdavo senovės prieš- 
istoriškasis žmogus. Kitokio 
darbo tuomet žmonės nežinojo 
ir už darbą nelaikė. 

Bandykite dabar papasakoti 
be žodžių kitam apie medžiok- 
le ar kares. Kad perduoti ta, 
tai reikia parodyti tą darbu, rei 
kia vienas su kitu imtis, vienas 
kita vytis. Dar aiškiau tas pa 
si daro, kaip keli žmonės* kartu 
pasakoja apie viena ir tą patį 
atsitikimą: tuomet jau tikras 
šokis. Žinoma, tokis gestais 
pasakojimas imtiniu su prie- 
šais arba su meškomis būdavo 
trumpinamas, būdavo 'švelnes- 
nis. Menu žodžiu, šokis yra 
išreiškia pirmutinių pačių 
svarbiausiu darbu žmoįratis t* c. O 

ant žemės. 

Laikui bėgant šokis, arba 
pakartojimas karingų gestų 
buvo daromas1 prieš kiekvieną 
karinį užpuolimą. J r tas iki 
šiai dienai yra užsilikę pas ma- 

žai kultūriškas tautas. Dar 
iki šiai dienai Polinesijos kin- 
kiniai žmonės prieš mušius šo- 
ka kariškus .savo šokius. 

Paskui šokis, kaipo išreiški- 
mas, dar yra užsilikęs ir pa-5 
kulturiškiaUsias tautas. Ir kul 
turingas europietis ir Afrikos 
žmogėdis džiaugsmą išreiškia 
-okiu. 1 )žiaugsmas tai šokis. 

Paskui šokis reiškia lytišką- 
jį klausimą. Kuomet žmogus 
Vieniokėjo kalbėti, jis savo mei 
!ę prie moteriškės išreikšdav 
tam tikrais gestais. Vyras 
meilindavosi prie moteriškės 
Įvairiais budais, ją viliodav •. 

Tą jjat darydavo ir moteriškė 
norėdama prisivilioti vyrą. 

Dabar jau karingumo šokis 
/ra išnykęs. Kariškuosius šo 
,ius šoka tiktai necivilizuofc s t 

Lautos, bet užtai lytiškuosius 

( kilis šoka visas pasaulis. So- 
čis tai lytiško subrendimo ar 

>ageidavimo išreišk;> y':"/ Dėlto 
ai inaži vaikai lytiškai nesu- 

brendę nelabai mėgsta šokius, 
j u vengia ir suaugę vyrai ar 

noterįs, kurie lytiškai perbren 
lę ar užganėdinti. 

Jei prisižiūrėti į lietuvių tau 
tinius šokius, tai jie labai man 

tlagųs, malonus, bet visgi pama 
lė turi lytį. Tai pabarimas 
merginos ar vaikino, tai suki- 
masis gyvenimo verpete. 

Yra šokių tiesiog ciniškų, ku 
ric net valdžių yra uždrausti. 
Gal nevienas pamena, kaip ke- 
li metai atgal buvo labai ma- 

doje šokti šokį Tango. Tai 
nedoras šokis išreiškiantis ly- 
tiška žmonių pagedimą. Tan- 

go šokis pirmiausiai atsirado 
1 Brazilijos prieplaukų paleistu- 
vystės namuose, iš ten jis bu- 
vo pernesias Paryžiun, čia pa- 
gražintas, nekurie ciniški ges- 
tai sušvelm ii, skraiste prideng 
ti, tapo paskleisti po visą civi- 
lizuotą pasaulį. Bet kad tango 
buvo nenormalis, nesveikas šj 
kis, \ai taip greitai, kaip jis j ėja 
madon, taip lygiai greitai jis 
ir likosi pamirštas. 

Šokis, kaip jau sakėme, yra 
išreiška lytiškojo pribrendimo 
ir užtai nepriimta š<-kti dviem 
vyram arba dviem merginoms 
susikabinus šokti. Vėl nekurie 
jau perdaug 'dievobaimingie- 
ji" žmonės pasiremdami, kad 
kiekvieno šokio pamatė yra ly 
t iškasai klausimas, ])ersekioja 
šokimą, draudžia jaunimą nuo 

, šiokiu. Taip darydami, su- 

prantama, negerai daro, nes 
to liksmumo negalima užtvenk 
t:. Labai gerai kuomet jau- 
nystės pribrendusios spėkos 
randa išeigą maloniuose, pate 
giliose šokiuose. Jei tą už- 
tvenkti, uždrausti, tai jauni 
mas gamtos verčiamas jiešk-: 
kitos išeigos, o tos kitos išei- 
gos tankiausiai nemorališkos. 
Kiekvienas, kuris tik tėmiia. 
be abejonės pastebėjo, kad link 
s mas, mėgstantis gražiai pa- 
sekti jaunikaitis ar mergina 
nepadarys negražaus lytiško 
prasižengimo, kaip tą padaru 
"šventablyvi" iš paviršiaus vv 
rukai ar merginos. Grąžus šu 
kiai niekados ir niekur neturi 
būti slopinami ar draudžiami. 
Išmintingi tėvai eidami prie- 
šais savo priaugančiu vaiku 
reikalavimų, patįs šokius su- 

rengia. 
Baigdami šį keliolikos eilu- 

čių straipsnelį, turime dar pri- 
minti. kad apskritai v:s; tu- 
viu šokiai atliekami la*£e ves- 

tuvių pas visas tautas ir pas 
lietuvius išreiškia tiktai jauno- 
jo meilinimąsi prie jaunosios. 
Kam teko pastudijuoti p. Juš- 
kevičiaus surinktas lietuvių 
liaudies vestuvių apeigų apra- 
šymus, tas patvirtins mūsų 
augsciau išreikštą minti. Ypač 
yra p. Juškevičiaus užrašyta 
kad iki visai nesenai buvo rie- 
kuriose Lietuvos vietose var- 

tojama paprotys, kuomet jau- 
noji pirma karta po vestuvių 
įeidama į jaunojo grinčia ne- 

peržengia jaunojo grinčios 
slenkstį, bet buva jauno ja per 
keliama. Tas paprotys, tai 
Ims bene ii seniausių užsiliku- 
sių papročių iš tų laikų, kr o 
net jaunikiai sau pačias vo;r- 
iavo ir varu parsinešdavo į sa 

■.o namus. 

Tą mes priminėme, kad pa- 
vdyti, iš kaip senai yra už- 
nikę papročiai. O šokis tai 
lar senesnis ir dar daugiau 
"eiškiantis paprotis, kuris tur- 
int neišnyks niekados, kol tik- 
ai žmonės gyvens ant žemės. 

I -« » 

IŠAIŠKINKIT. 
Nelaikykit lietu 
vių užburtame n e- 

žinybes rate. 

Didvyrius isaugstinsim, o 

pb-sidavėlius nuteisim tin-! 
kamu teismu. 1 

Neperscnai, visai netikė- 
tai, teko man apsilankyti 
tulon vakarienėn. Jinai bu 
vo parengta priėmimui krik 
ščionių-demokratų (kaip jie 
save vadina) atstovų sugrį- 
žusių iš Paryžiaus Taikos 
Konferencijos. Svarbiausiu 

[vaKaro tiksiu buvo tai pa- 
sikalbėjimas, pasidalinimas 
minčių, pasidžiaugimas apie 
gerojon pusėn bėgančius 
Lietuvos Neprigulmybės rei 
kalus. Svarbiausiais vaka- 
ro kalbėtojais ir tų reika- 
lų paaiškintojais buvo mi- 
nėti atstovai: pp. Mastau- 
skas ir Česnulis. 

Man, kaipo jau senai bu- 
vusiam atsitraukus nuo lie- 
tuviškų reikalų, nežinan- 
čiam kas reikia ir kaip rei- 
kia, akyse pasižymėjo vie- 
nas faktas: nauji, energin- 
gi veikėjai pasirodė. Jais 
buvo priimamieji svečiai— 
p. Mastauskas ir p. Česnulis. 
Ypač dideliu, pagarbos ver 

tu pasirodė Mastauskas. 
Pagal Česnulio, ir kitų ir 

paties Mastausko kalbų pa- 
aiškėjo, jog "tik jam pasi- 
dėkavojant Lietuvos gauna 
neprigulmyhę." Ponas Mas 
tauskas, — kaip supratau iš 
kalbų,—daug veikė jo wiki 
mas buvo pasekmingas; kur 
jis tik-ką sakė visur jo klau- 
sė, visur jo sumanymus, Lie 
tuvos reikaluose, parėmė 
kaip Amerikos taip Franci- 
jos ir kitos valdžios. Jo pa 
sidarbavimu Paryžiun Tai- 
kos Kongresan įleista Lietu 
vos atstovai. Jo pasitiesi- 
mu Lietuvon Sąjungiečių pa 
siųsta komisijos musų šalies 
reikalų ištyrimui. Pono Ma- 
stausko žodis svėręs net ir 
tokiuose klausimuose kaip 
"negalimas daigtas pastaty 
ti didelę, iš kelių tautų— 
lenkų, lietuvių, baltgudžiu, 
latvių ir kitų-susidedančią 
Lenkiją, nes ji tokia nega- 
lės būti. Ne šiandien, tai 
įytoj anos tautos nuo lenkų 
atsiskirs. Lenkija bus su- 

plėšyta". Jo patorinių klau 
siusi Franci ja, domą atkrei- 
pasi Angliją ir tokiu budu 
ėmusios rimtai kalbėti 
apie Lietuvos neprigulmy- 
be. Tokiu budu, kai]) man 

paaiškėjo ir kaip pats Mąs- 
tą uskas garbingai pranešęs 
"Lietuvos Neprigulmybe už 

tikrinta, tik dar tai delei tū- 
lų aplinkybių oficialiai ne- 

skelbiama." 
Girdėdamas tokias sma- 

gias naujienas, atsivaizdin- 
damas sau tokius didelius 
p. Mastausko nuveiktus dar 
bus, plojau rankomis ir sa- 
vo mintyje kūdikio džiaugs- 
mu šaukiau: "Bravo ponas 
Mastauske! Tau priklauso 
tasai garbės vainikas, kuri 
šį vakrą tau ant galvos k»'au 
na! Lai tau Dievas ir ge- 
ras yaiios žmonės padeda 
ir ant coliaus darbuotis! Bra 
701" 

Ir pilnas tokio smagaus 
jausmo sugrįžau namo. 

Bet... šiandiena tai dar ne 
y* 

džiaugsmų diena. Keletui j 
dienų praslinkus skaitau vie 
name iš laikraščių ir ste- 
biuosi. Ten tarp kit ko yra 
sakoma, jog p. Martauskas' 
ir jo sandraugas sugrįžo 
Amerikon nieko gero Lietu! 
vai nenuveikę, kad jie va-į 

žiavę Paryžiun tik del to, 
kad jiems buvę gerai ap- 
mokama, sugrįžę atgal už- 
tai, kad juos'siuntusie nebe- 
norėję daugiau gerų algų 
mokėti. Kad p. Mastausko 
buvimas Paryžiuje, buv^s 
tai trukdymas Lietuvos rei- 
kalų j tinkamas vėžes pa- 
statyti. žodžiu, net pasako- 
ma, jog pp. Mastauskas ir 
Česnulis esą "netikėti Lie- 
tuvos priešai, nesa jie BAN 
DĘ LIETUVĄ PARDUOTI 
KATALIKIŠKAI LENKI- 
JAI." 

ir buk dabar tu žmogau f 
ant tiek gudrus. Išsiaiš- 
kink jeigu nori kame daly-g 
kas: kas tas p. Mastauskas, j kas tas p. Česnulis? 

Netikiu stebuklams, mi- j 
sterijoms, bet priešais mano |: 
vaidentuvę daugiau, negu' 
minėti dalykai: žmogaus lu' į 
pos kalba apie save taip, o 
kiti apie jį sako kitaip. 

Kreipiuosi aš prie jumis 
visų: tave, ponas Mastaus- 
ke, Česnuli ir jumis ponai 
tų laikraščių redaktoriai, 
kurie savo špaltose drįsta- 
te pavadinti žmogų musų 
tėvynės priešu, parsidavė- 
liu, paaiškinti man ir dau- 
geliui kitų žmonių, Lietuvą 
mylinčių sunų, štai: kaip tai 
reikia suprasti '! 

Tu, ponas Mastauske, pa- 
aiškink mums visiems ne žo 
džiu, bet faktu, ką tų nuvei- 
kiai, kokie tavo darbai? Tu 
išsiteisink tau užmetamą 
nuodėmę, kaipo Lietuvą no- 
rinčio parduoti. Parodyk 
save tamista priešais lietu- 
vių visuomenę nekaltu, tei- 
singu. Prirodyk tai faktais 
-juodu ant bafto ir su pa- 
liudijimu, kuriam butų ga- 
lima pilnai patikėti. Jus gi, 
jus, tie kurie drįstate žmo- 
gų taip nedailiai apšmeižti, 
taip pat parodykit savo žo- 
džių teisybę. Jeigu ponas 
Mastauskas yra bandęs Lie- 
tuvą parduoti—duokit šian 
faktus, žodžių neužtenka. 
Jiems mažai kas dabar tiki. 
Laikraštininkai, kurie drį- 
state taip rašyti — išdrįski- 
me ir dokumentais parodyti, 
jog štai tas žmogus yra to-\ 
kiu ir tokiu. ; 

Man rodos taip bus kuo- 
geriausia. Užsibaigs visos 
tos suirutės šiame reikale. 
,Nebus bereikalingai progos 
kalbėti—rašyti. Vietoj to 
veiksime didelį prakilnų 
darbą. Spaudoje, vietoj kai 
bėti niekus, bus vietos Tę- 
viems reikalams apkalbę i. 
Su Mastausku ar kitu jau 
panašiu ponu lietuvių visuo 
mene taip pasielgs, taip jį 
nuteis, ko ji užsitarnavo. Nė 
sant pamato p. Mastauskas 
turės liuosas rankas veikti 
Lietuvos neprigulmybei. 

Nepadarius to, aš ir dau- 
gelis kitų lietuvių turės pro- 
gos ir liuosus kelius, ma- 
nyti, kad jus gerbiamieji— 
abi pusi—ne Lietuvos reika- 
lais, bet savomis partijomis, 
garbės jieškojimu tesirūpi- 
nate. Ko jus mums, iš ku- 
rių jieškote piniginės ir dva- 
sinės Lietuvai pagalbos, lai 
kote užburtame sukinyje, 
neduodat mums pilnoj švie 
soj Lietuvos reikalų supra- 
sti, jiems pagelbėti, paduo- 
ti Lietuvai ir Lietuvos varg 
stanties žmonėms rankos? 
Mes tikėsime, kad tarp lie- 
tuviu vienybė, nors reikalin 
?a begalo reikalinga, neį- 
vyksta vien pasidėkavojant 
panašiems atsitikimams, pa 
lašioms pavienėms ypa- 
;oms. 

... ... r » * -vi 



Padarykit tai. Uždarykit 
jburnas bereikalo kalban- 
tiems, o tuomi daug-daug 
gero padarysit Lietuvai. Tuo 
mi iššluosit iš mūsų tarpo 
parsidavėlius ar lietuviams 
suteiksit didžiavyrius, kurie 
dar toliau galės darbuotis 
Neprigulmingos Lietuvos 
reikalais. *•; •*& 

Padarykit. Tūkstantine 
geros širdies ir norių lietu- 

vių minia laukia to paaiš- 
kinimo. 

Dabar ne slaptybių laikai 
Lai viskas bus žinoma kiek 
vienam lietuviui kas tik ri- 
šasi su Lietuvos reikalais. 

Niekšus pasmerksim, did- 
vyrius išaugštinsim tik duo- 
kit mums tuos žmones ant 
lietuvių visuomenės teismo 
suolo! 

, P. Eimutis. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
\ ■ 

DETROIT, M1CH. 

Apie A. L. Seimą ir jo pasi- 
sekimą atsibuvusi Chicagoj, 
sužinojome detališkai iš įvai- 
rių laikraščių, o pargryžę dele- 
gatai dar ir gyvais žodžiais at- 

plėšė. Detroitiečiai — tikrie- 
ji tėvynainiai karštai stojo už 

Seimą; išnešė rezoliucijas, drą- 
sino chicagiečius nieko nebo 
jant, šaukti Seimą — išklausys 
ti žmonių balso reikalaujančio 
jc. Dabar pas mus visi vienu 
žodžiu kalba: Seimas pavyko. 
Giicago galinga! Seimo prie- 
šai (o kartu ir Lietuvos laisvės 

priešai), likosi tik, kaip sumiu 

tų vabalų, žiūrint i sugrįžusių 
delegatų veidus, tėmijant į visų 
pakilusį upą darbuotis del tėvy- 
nės, tarsi matai reginį užkuo- 
pusio žmogaus ant kalno, kurse-, 
tarsi sako: "tai pagaliaus, nc: 
žiūrint į daubas, dygų kelę ir 

išvisų pusių drebianti purvą — 

pasiekiau kalno viršūnės/' Det- 
roito lietuviai kartu suvisais 
kitais gerais tėvynainiais, pa- 
siekė kalno viršūnės prisidėji- 
me prie pavykusio Seimo, ta- 

čiaus tame dar neturi but už' 

baiga, dar daug ko tėvynė nuo 

mus laukia. Todėl toms draugi- 
' mos, kurios dalyvavo Seime? 
reiktų susivienyti Į bendrą, sa- 

kysim, tarybą ir vykdinti Sei- 
mo pritarimus gyveniman: or- 

ganizuoti R. Kryžiaus skyrių, 
ruoštis pasitikti L. Varpą ir 1.1 

Todėl galingos draugijos: Kliu 

bas, Šv. Jurgio, SLA., TMD. 
A. T.. T. Sandara į darbą! 

P. R. .. 

PITTSBURGH, PA. 

Birželio 23 d. čia buvo risti- 
nės tarp Petro Žilinsko lietu 
vio drutuolio ir lenko Wladck 

Zbyško. Imtynes buvo sureng- 
tos katras katra apgalės ir liks 
čampijonu. Vakare ant 8:30 

gana skaitlingai buvo prisirin- 
kę žmonių Market House sve- 

tainę pažiūrėt tų drutuolių. Na 
ir pradėjo rodyti savo spėkas 
Zbiško. Išpat pradžios pradėjo 
gana smarkiai stnmditi Žilins- 

ką, bet Ziiinskui permetus po 
ra kartų per save ir gana arti 
jau buvo prilenkęs prie žemės, 
tai Zbiško likosi atsargesnis ir 

matydamas, kad gale dar gali 
fcut ir blogai, tai Žilinską nu 

mete nuo pagrindų per virvių 
virsu po 52 minutu ėmimosi. 

C. 

lai tuomi nstynės likosi neuž- 

baigtos. Žilinskas sakfo ncnusi- 
>isęs ir sauks Zhi^ko antru 

^artu. 

PASTABA "L ETUVOS" PRE- 

NUMERATORIAMS. 

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

senajj ir naujajį adresus, kad 
galėtume dienraštį siuntinėti be 
sutrugdymo. 

Tankiai atsitaiko taip, kad 
psrslkėlęs prenumeratorius ne- 
duoda Administracijai savo nau- 

jo adreso, bet po nekurio laiko 
ražo, išmetinėdamas kad negau- 
na laikraščio, šita pastaba yra 
del visų "Lietuvos" prenumera- 
torių ar tai gaunanti laikrašti 
per pačtą arba per išnešiotojus 
—Agentus. Kada męs gauname 
žinia apie perekitimą adreso, vi- 
sados stengiamės tuojaus patai- 
syti ir sutrugdytus numerius pa- 
siunr.iame veltuj. 

"LETUVOS" Administracija. 

Liepos 4 d. (Forth July) bua 
"Birutės" choro piknikas EI 
vvin Parke. Apart geros muzi- 
kos bus visokios lenktynės su 

dovanomis. Taip pat risis Ka- 
zimieras Aleliunas su veinu iš- 

dručiausių Pittsburgo ristiku 
rodos, greku. 

Tuom tarpu Pittsburge kaip 
ir kitur laukiama permainų, 
daugelis gana susirūpinę, kad 
nebus arielkos su alučiu. Tai 
ir gerai, bus proga išsipagirioti 
ir pamastyti apie bėgančius rei- 
kalus, nes likšiol pittsburgle- 
tiams buvo gėda, nes čia drau- 

gijos, kurios buvo sausos tai 
buvo silpnos, o šlapios gyvavo 
gerai. 

Pittsburgietis. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Pas mumis pradėjo atsi 
rasti negeistinu biznierių, ku- 

O C o' 

rie daro sau pragyvenimą iš 

paleistuvystės, iš gražiosios ly- 
ties. Tai bus bene pirmas pa- 
našus apsireiškimas tar- 

pe Amerikos lietuvių. Nemalo- 
nu apie tai kalbėti, tad ir ne- 

aprašinėsiu plačiau tą faktą. 
Pažymėsiu tikai, kad jau ne- 

tiktai vaikinai išvedami iš doro 

kelio, bet verbuojamos ir mer- 

gaitės. Pikčiausia tai tas, kad 
net motinos džiaugiasi, jog jų 
dukterįs toki biznieriai pavėži- 
na automobiliuose, bet jos ne- 

nujaučia, kad tie pasivėžimai 
automobiliuose, tai važiavimas 
iš doros kelio. 

Prie to jau buvo ir užsikrės- 
ta baisiomis ligomis. Jau vie 
nas vaikinas pradėjo gyvas bu- 
oamas puti ir paskui į kapus 
nuėjo. Įlokius darbus turėtu 

atsižvelgti visuomenė, o ypač 
j tokius biznierius ir tom galą 
padaryti. 

Slapukas. 

HARRISON IR KEARNEY. 
N. J. 

Musų miesteliuose vis dau- 

giau stebuklų. Štai musų neku- 
rie dievobaimingi žmoneliai 

matydami, kad alutis užsibaigs 
dabar geria, kad prisigerti ant 

viso laiko. Net ir musų vargo- 
ninkas birželio 22 d. taip pri- 
sitraukė, kad nei laike mišių 
negalėjo grajiti. Kunigas turė- 

jo skaitytinės mišias laikyti. 
Žmonės kalba, kad jis net ir sa- 

vo piana užstatė p. J. Svetuliui 
už alutj, bet tai turbut tik pa 
sakos. 

Senas Katalikas. 

Žinios-Žineles. 

Springfield, 111. Lietuvos 

sunų draugija parengė pra- 
kalbas, kalbėjo kunigas Ci- 
bulskis. Kalba buvo men- 

ka. Pagaliaus prakalbose 
buvo agituojama už L. A. 
B. 1 

» c' 

" ! 

Hasting, Pa. Čia nedaug 
lietuvių yra, bet' ir tie dik- 
t.okai tamsus. Čia yra ALR. 
X" i Sus. kuopa. Bėda, tė- 
vai nemoka angliškai, o vai 
kai lietuviškai ir nesusikal- 
ba tėvai su vaikais. 

Brooklyn, N. Y. Cukemėi 
darbininkai organizuojasi 
Jau susirašė j 30 narių, bei 
dar daug reikės darbo pa- 

■ dėti, kol visus suorgani- 
zuos. 

Sloghton, Mass. Nekurio 
se dirbtuvėse darbdaviai į- 
vedė 8 vai. darbo dieną, 
vietoje devynių ir dar pa- 
kėlė algas po dešimtį cen- 

tų ant doliario. 

Ansonia, Conn. Čionai 
darbininkai gana gerai su- 

siorganizavę streikavo. Jų 
reikalavimas pakelti užmo- 
kestį nuo 35 centų iki 60 
centų į valandą. 

Alliance, Ohio. Čia lietu- 
viai ne nuo senai gyvena. 
Nėra geru organizatorių, tai 
nėra nei gerų organizacijų. 

Hartford, Conn. Lietuvių 
likėsų kliubas parengė pik- 
niką, kurin atsilankė kelio 
lika italų. Vyčiai su italais 
susibarė už merginas, pas- 
kui pradėjo muštis italai li- 
kosi sumušti. Paskui išei- 
nant iš pikayko italai pati- 
ko lietuvius ir buvo didelė 
muštynė. Muštynėje daly- 
vavo į 500 žmonių, dauge- 
lis sumušta, 7 suareštuoti. 

Montelio, Mass. Liuosy- 
bės choras surengė koncer- 
tą. Pavyko. Buvo nezalež 
niko "kunigo" Mockaus pra 
kalbos per 3 vakarus. Su- 
rinko $158.37 savo bilai. 

Detroit, Mich. Pasimirė 
Kazimieras Andriuška 42 
metų. Paėjo iš Kalnelių 
kaimo, Raseinių pavieto. 
Paliko moterį, 4 sunus ir 
dukterį. Palaidotas su baž- 
nytinėmis apiegomis. 

New Haven, Conn. Kal- 
bėjo p. K. Česniulis. Surin 
ko aukų tiktai 34.76 ir tai 
padengus išlaidas, likosi tik 
24.76. Tai jau netaip, kaip 
pirma buvo. 

Dayton;, Ohio. Čionai at- 
silankė su prakalba k- 
naitis. Praklba gerai pa- 
vyko, jis kalbėjo apie karės 
basinybes. Surinkta 16 dol. 
katalikų Raudon. Kryžiui 

Akron, Ohio. Lietuviai nu 

pirko vietą dėl bažnyčios 
ir greitu laiku pradės sta- 
tyti bažnyčią. Darbai ge- 
rai eina. ii ■ 

Du Bois, Pa. Lietuviai 
siunčia savo vaikus į airių 
parapijos mokyklą. Kele- 
tas jaunų lietuvių užbaigė 
augštesnę mokyklą. 

Binghampton, N. Y., Su- 
streikavo keturių dirbtuvių 
cigarų dirbėjai. Uždirbda- 
vo nuo 15 iki 25 dol. savai- 
tėje. Ten dirbdavo beveik 
išimtinai merginos. 

Waukegan, 111. Darbai 
silpnai eina, bet dar darbą 
nesunku gauti. Mokestis 
už 8 vai. darbo dieną 3.68. 

Kenosha, Wis. Socialistų 
kuopa surengė vakarą, va- 
idina veikaliųką "Nekaltai". 
Suvaidino, silpnokai; publi- 
kos' nedaug, atsilankė. « 

Scranton, Pa. Įvyko šio 
apskričio socialistų '.susiva- 
žiavimas. Nieko naudingo 
nenuveikta, tik pasiginčyta. 
Buvo po' miestą išmėtyti 

Įbolše\-?kiški lapeliai. 

KeHir: didieji, liuosame nuo posėdžių laike, 
kalbasi apie /vairius dalykus. Fotografija nu- 

i imta, kuomet Wilsonas kalbėjosi su Clemen- 
I ė?ąu gi Italijos premieras Orlando su Lloyd George. 

X 'i /, f vį' I 'I/ I- r. 

Bedarbių Skaičius Pradeda Mažėti. 
Telegrafų pranešimai, ku- 

riuos gavo Suvienytu Valstijų 
Samdymo Biuras per savaitę 
iki 31 d. gegužės iš 101 miestų 
parodo, jog bedarbių toje sa- 

vaitėje buvo 221530 vietoje 
buvusių 227425 viena savaitę 
pirmiau. 

Iš pranešančių 101 miestų 
41 praneša perviršį darbinin- 
kų, 13 miestų praneša jog truks 
ta 9720 darlr'nikų, o iš 48 mies- 
tų, jog yra tiek, kiek reikia. Iš 
38 valstijų, iš tūrių gautos te- 

legramos, 17 praneša, kad dar- 

bininkų perdaug; 6. kad trūks- 
ta ir 15 tiek, kiek reikia. Svar- 
biausieji miestai, kuriuose be- 
darbių suma/ijo yra Kansas 
City, 1,500; Xe\v Haven ,1, 
500; Cleveland 30,000; Young 
town, 1,000; Salt Lake Citv, 
2,000; \Vheelieg, 1,000; Mil- 
waukee, 2,000. 

Naujoji. Anj/lija. Iš dvide- 
šimts Naujoj Anglijoj miestu 

devyni praneša, kad darbinin 

kų yra perdaug", 8, tiek, kiek 
reikia, ir 3 peiinažai. Indnst- 

lijos santikiai įblenai imant 

į .^eri. Brigeport esą 6,000 be- 
darbiu, New Havene, 2,500; 
Hartford, 500; Middleto\vne 
3,500; Nonvicli, 900; ir Stan. 
ford 300. Portlande esama 

600 bedarbių, vietoje 650 pra- 
ėjusia savaitę. Bostone padėji- 
mas dar tebesąs aštrus ir esa 

8,500 bedarbių vietoje 5,000 
praėjsių savaičių. Iš FalI Ri- 
ver praneša, kad trūksta 40C 
darbininkų prie audinio, iš prie 
žasties streiko toje vietoje. Iš 
New Hamps'hirs ir Rhode Is- 
land pranešama, kad darbinin 

kų yra tek, kek reikia. 
Ccntralčs Valstijos. Iš Ne\v 

Yorko miesto vėl pranešama 
kad esą 100,000 bedarbių, nors 

industrijos santjkiai geri. Al- 
bany bedarbiu skaičius 500 su 

mažėjo, .šia savaitę buvo 5,000. 
Buffalo turi 6,000 perdaug su 

n en u s i stove j u s i p is i n d u s t rijos 
sentikiais. I.s Rochesterto vėl 

pranešama 3,000 perviršis, o 

„Utica 1,500, o iš Glens Falls 
tiek, kiek reikia, nors praėju- 
sia savaite buvo 1,800 perdaug. 
Industrijos santikiai geri, iš- 

skyrus Albany ir Syracuse. 
kame jie esanti aštrus. Pitts- 

burghe yra 19,000 perviršis 
ir industrijos santikiai aštrus, 
o Philadelphi joje ir Allcn 
to\vne tiek, kiek reikia. 

Šiaurvakariai. Chk a;. -■ >je 
šia savaitę buvo 20,000 bedar- 
bių, o praėjusią savaitę ten bu- 
vo tiek, kiek reikia, Industrijos 
santikiai geri.' Kast St. Louis 
vėl praneša 2,500 perviršį. Jo- 
liet 500; Peoria 900 ir East 
Chicago 3,000 ir tiek, kiek rei- 
kia Kansas City, industrijos 
santikiai geri, išskyrus Joliet, 
kame jie yra aštrus. IŠ Michi- 

gano, Montanos, Wisconsino 
ir kitų toje sekcijoje valstijų 
į'iTtiiešama, kad darbininku 
tiek, kiek reikia, vienoje vieto 
jc daug! .t, kitoje mažiau, bet 
abclnai industrijos santikiai I 

geri. 
CcHtrovakarial Clevelande 

.v-ia savaitę buvo kiek reikia, 
vietoje oO.OOO perviršio pra- 
ėjusią savaitę. Cincinati, Co- 
lunibus, Dayton, ir Youngs- 
tovvn praneša geroka pervirši 
Akrone trūksta 2,000 ir indus 
dar., santvkiai esa aštrus 
Evansville turi 500 perviršių, 
o East Chieago 3,000, tuo ta r- 

pu Bouth Bend trūksta 200 ir 
industrijos santikiai esą geri. 
Fort \Vayne praneša, kad yra 
liek, kiek reikia, ir industrijos 
santikiai aštrus. 

Pietai ir Pietvakariai. Nc\v 
OrJeans trūksta 3,000, Pensa- 
eola 500. ]š Georgia praneša, 
kad ūkės darbininkų trūksta ir j 
padėjimas esąs aštrus. Trūksta 
darbininku Pietų Karolinoje, 
Mobile trūksta 500. Arkansas 
Šiaurės Karolinoje, Oklaho- 
moje, Tennėssee ir Texsas pra- 
neša, kad esą apie tiek. kiek rei- 
kia. Virginija praneša kek rei- 
kia Lynchburge ir Norfolke, 
bet 1,250 perdaug Richmonde. 
Houston praneša, kad 350 
trūksta. 

Pacifiko Pakrantėse. Los 
Angeles padėjimas beveik ne- 

persikeitęs 4,800 darbininkų 
perdaug, industrijos santikiai 
aštrus. Okland reikalaujama 
laivų darbininkų, o San Fran- 
cisco, perviršis sumažėjo 80C. 
Industrijos santikiai geri. Port 
land praneša 350 perviršį ir 
Oregon visur reikalaujama 
darbininkų dirbti sodnuose ir 
vaisių ukėse. Laivų darbininkų 
trūksta Portlande, taip-pat ten 
nemaža reikalaujama ir į miš- 
kų darbus. 

AMERIKOS LIETUVIU 
CENTRALIO KOMITETO 

REIKALAIS. 

Žydų rašytojas S. Asch, tik 
ką sugryžęs iš Europos, birže- 
lio 24 d. diena, kalbėjo Coopei 
Union auditoriume. Savo kal- 
boje, tarp kitko pasakė: 

"Lietuvą, sulyginant su ki- 
tomis Rusijos provincijom!* 
nukentėjo daugiausiai. Dauge- 
lis pabėgėlių, grįžę, visą turtn 
rado sunaikintu, nekuriu trio- 
bų nei pėdsakio. Pačiame Kau- 
ne bado apsireiškimas neap 
lasomas. Maisto yra taip ma- 

žai, kad vien tik iŠ turtinges 
i-iujii turtingesnieji gali mąs- 
tyti apie jo nusipirkimą. TToo- 
ver'io Komis- ja, padarė neiš- 
pasakytai prakilnų darbą, su- 

šelpime kudikių ir nėščių mo- 

torių. Atgabenti balti miltaikas. 
siek tiek sąlygas pagerino; abel 
nai liaudis, darbininkai ir a'nia- 
tninkai visiškai badauja. 

"Kaune, gegužio 19 d., abel- 
,110)1 virtuvė išdalinėjo 1100 

žmonėms sekančia sriubos 
maišalienę: pusantro svaro 

miežinių miltų, pusantro svaro 

kruopų, penkiasdešimts svarų 
kriuštienės ir keturių svarų 
taukų. Tąją sriubbą mačiau ir 
ragavau, bet negalėjau praryti. 
Eilėse daugiausia stovėjo mo- 

terjs ir vaikai, jie meldė manęs 
kad pavartočia savo įtemę ir 
kad tokioje sriuboje butų nors 

keletas bulvių įdėta. Nei vie- 
nas nedrįso prašyti duonos 
nes gavimo viltis jau senai iš 
nykusi. Nuo badavimo ir sto- 
kos maisto, tiktai viename Kati 
no mieste suvirs 3 tūkstančiai 
žmonių segra t i f u; ligonbutis 
kuris yra pabudavotas tiktai 
del 200 žmonių, jame sugrus- 
ta net 500. Gydytojai neturi 
instrumentų, apvyniojimui žai- 
doms audeklo, vaistų; ligo- 
niams negalima net marškiniu 

įgauti." 
Čia paminėta liktai šimtinė 

dalis to ka p. A'sch matė. 

Gerbiamieji! Ar atjaučiame 
anųjų padėjimą? Skurdą, ir li- 
gas kuriuos musų viengenčiai 
kenčia sunku aprašyti. Laikas 
mums apie jų sušelpima rimtai 
pagalvoti. Laikas savo brolius, 
sesute ir senelius iš mirties 
nasrų gelbėti. J-ai nebūna Juju 
balsas šaukiančiu tyruose. Šei- 
pimo keliai jau atidaryti, to- 

dėl ir naudokimės kuomet lai- 

Visos draugijos, kuopos kliu 
bai. Visos beskirtumo, arti- 
miausiuose savo susirinkimuo- 
se, apsvarstykite šelpimo rei- 
kalingumą, suminkštinkite sa- 

vo ėrelis, ir paaukaukite iŠ sa- 

vo iždo po viena, kitą šimtinę 
nukentėjusiems Lietuvos žmo- 
nėms. Nuo surengtų balių ir 

piknikų pelną paaukaukite nu- 

kentėjusių naudai. 
Klausdami paaiškinimų, pa- 

tarimų ir siųsdami savo gau- 
sias aukas į Amerikos Lietuvių 
Centralį Komitetą visuomet 
adresuokite sekančiai: 

THE LITHUNIAN CENT- 
RAL COMMITTEE, 320 
Fiftli Avc., New .York, N. |Y. 

A. Steponaitis. 
P. S. Žemiau sekančias eilu- 

tes išpildęs, vienkart su auka 

siųskite i Am. Liet. Centralj 
Komitetą. 

The Litliuanian Central IVar 
Rclicf Kommittee, 320 5-tli 
A ve.. New York, N. Y. 

Atsižvelgdamas j inusų vien- 
genčiu skurdą, badą ir vargus, 
čia dedu $ tei- 
ksitės juos sunauduoli šelpi- 

mo reikalams. 
Su pagarba 

Act. esas 

GARSUS VARDAS. 
— Kuomi tavo tėvas itžsi- 

Cine ? 
— Jis buvo surinkėju senų 

drabužių. 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds ti 

| pilnę "Cash'' vert®. Atneškite 
i arba atsiųskite. 

Atdara kasdien nuo 9—6 

j Utarnlokais Ketvergaia ir 
I Subatomis 9—3. 

CASH 
J.GSACKHEIM&CO. 
1335 Milwauke Ava* 
tarpe Wood ir Paulina gatvUjr" 

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

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano ki.dikeli (viddut. balsui.) .60 
3) Ne dėl tavęs a i, mergele (viaut. bal.) .. .50 
4) Era, mano brangi (Bass) -50 
5) a Pamylėjau vakar 

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

6) Kur bakūžė samanota .50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan St. Chlcajto, 111. 

3#"LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ J1NF0RMACIJ0S BIURĄ 
i LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

! PARODO: visus kaimelius, Cažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž* 
Irelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalui 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

ŽEMLAPIS yra su a?.ugeliu paaiškinimų ir susideda iŠ 8 daliy. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugij (1242—1262). 
4} Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
S) Dabartino Lietuva. į." 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

| "Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRA&T'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 
Numeriui, pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime dldelj knygų sankrovą ir katalogą siunčiam* ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia musų laidoti Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vlenuo- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordortūi 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" :iaujas antrašas:! 



LIETUVIŠKAS HOTELIS 
m « m * <m*w* 

Dėi pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar menesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 S t Chicago 

Phone Yards 2750 

DR. S. NftlK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 

Chicjgos Ofisas: 
4712 SO ASHLAND AV£ 

Telefonas Drover 7042 

Cicero Ofisas; 
4847 W 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 

Daktaras 

Jonas w. Sarpatius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yarda 2644 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 ne- 

tų kaipo pa'y'C» gydytojas. chirurgių 
Ir akušeris. 

Gydo aitria# ir chroniškas ligas, ry- 
tų. moteru ir vaikg, panai naujausiu 
metoda«. X Ray ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas It Laboratorija: 1025 W. 18tfc 
Street, netoli FUk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—H vakarnis. Telephonc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S« Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 r**p. tiktai. 

— 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 v. Morgan 8t.t kertė 32 at. 
Specialistai Moteriški], Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandoa* 9—10 ryto, 12—J po 
piet. «—b v ak., Nedftl. 9—J. 

TELEFONAS YARD3 M7. 

Te! YARD9 15SS 

DR. J.KŪLIS 
LIET/jVrS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrydo vlsokl&s ltga« moterių, 
vaiky ir vyrų Spec.ališkal gy- 
do limpančias. užsioenčjualas 
-.r yadlupnagaa fyru Ilga* 

3259 60. Halsted 9t.. Chicago, (t 

PRANEŠIMUS 
Dėl Musų Darbininkų GerovSa. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ. DIENĄ 

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

EXP RE»S 
WM. DAMBHAU8KA8 

317 W. 34th St, Boulevard 9336 

REIKALINGI AGENTAI 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOI 
FARMAS IFJ LOTUS; I5LYGOS LA 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATĖS 
N!Ų PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED 8T., 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABURIUS 

PdtaroauJu Laidotuvėse koge- 
riauslai. teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjb dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 

3303Aub'jrn Ave, Drow4139 

I VIETINES ŽINIOS 
I 

PLĖŠIKAI .NUTVĖRĖ 
$8,015. 

Vakar ryte tapo apiplėšta 
Hanke Iron and Wire 
Works dirbtuves ofisas, kur 

plėšikams pasisekė nutverti 
$8,015 paskolos bondsai, 
pinigais ir kitomis vei il- 
gomis popi eromis. 

Plėšikai įėjo vidun per 
duris, bet durjs tapo atida- 
lyta. Manoma, kad duris 
atidarė nedidelis vaikas, 
nes langas ant antro augš- 
to, per kurį dasigauta vidu- 
rin, rasta mažai pradarytu; 
per tokią spragą galėtų per- 
lysti tik vaikas. 

Saugioji šėpa tapo suplai- 
šinta antru dinamito spro- 
gimu, kuris turėjo buti ga- 
na stiprus, nes nuo trenks- 
mo sugurėjo tuli rakandai 
ofise. Plėšikai bevik vis- 
ką išėmė iš šėpos bejieško- 
dami pinigų. 

Apie šį apiplėšimą pir- 
miausiai sužinojo laiškų su- 

rinkėjas, kuris rado krasos 
dėžutėje šmotą minėtos 
kompanijos šėrų, kas buvo 
ženklų, jog kas nors nege- 
ro atsitiko. 

Pažymėtina yra tas, kad 
nežinoma kur dingo kom- 

panijos naktinis sargas. Po- 
licija deda pastangas, kad" 
surdus kokius-nors pėdsa- 
kus apie plėšimą. 

PEREITOJO SĄVAITĖJE 
NUSKENDO PENKI. 
Pereita sąvaitė buvo gana 

nelaiminga dėl Chicagos 
miesto, nes nuskendo net 
šeios ypatos. Penki iš nu- 

skenudusių yra nedidelių 
metų. 

Du vaikai, kurie ėjo na- 

mo žuvavę geležinkeliu bu-i 
vo staiga užtikti traukinio. 
Kad išsgelbėjus nuo trau- 
kinio jie šoko upėn, bet ir 
ten apsunkinami drapanų, 
nepajiegė laikytis ant van- 

denio ir nuskendo.' 

TIKRAI LIETUVIŠKAS 
PIKNIKAS. 

Draugija Lietuvos Ukinin 
kas t. y. viena iš didžiausių 
draugijų Chicagoj ir žinoma, 
y r.: kaipo daug pasidarbavusi 
lietuvių visuomenės labui, ren- 

gia iškilmingą pikniką. Kaip 
girdėti dedamos vra pastangos 
kad šis piknikas butų kiek ga- 
lima lietuviškoj dvasioj, jame 
bus naudojamos lietuviškos vė 

\ liavos, lietuviški šokiai ir žais- 
mės. Žingeidu butų kaip tas 
pavyks, bet visgi galima tikė- 
tis, kaip lig šiol ši draugija ne- 

apvylė lietuvių, tai ir šiuo kar- 
tu ji savo tikslą atsieks. Tas 
piknikas atsibus liepos (July) 
6 d. (nedėldienyje) National 
Grove, Riverside, 111. 

M .. IŠŽAGINO 9 METU I 
MERGAITĘ IR PATS 

UNSIŽUDĖ. 
Sylvester Jusaite senis 76 

metu staliorius gyvenantis 
namuose prie 1821 W. 45 gat 
ves išžango 9 metų mergaitę, 
kuri gyveno tame pačiame na 

ine vienu gyvenimu augščiau. 
f Tos mergaites vardas Marė 

Jagodinskiutė. Mergaitė su- 
1 /eista ir paimta ligonbutin. 

Senis padaręs tokį nedora 
darbą pats nusižudė atsisukinė 
damas gezus. 

ZIONO LIETUVIU EVAN- 
GEL.-LIUT. NEDĖLINĖS 
MOKYKLOS PIKNIKAS. 

Pėtnyčioje, liepos 4ta dienai 
įvyks Scnutz'o darže, pir ias 

Ziono Lietuvių Evangelikų- 
f Liuteronų Nedėlinės mokyklos 

piknikas. Ta pikniką surengė 
mokyklos valdyba, idant pada- 
lyti pasilinksminimą mokykla 
lankantiems vaikams ir dėl už- 
interesavimo lietuviu protesto- 
nų minėta mokykla. Minėtoji 
mokykla yra tik vienatinis bū- 
das padaryti ir palaikyti lie- 
tuviu protestomi vaikus lietu- 
viais ir todėl ji užsitarnauja 
sanjausmo ne vien nuo lietuvių 
evangelikų-liuteronu, bot ir 
nuo visų lietuvių. Nesant to- 
kios mokyklos, Chieagos lietu- 
viai protestonai būdavo priver- 
stais siųsti savo vaikus į vo- 

kiečių protestonų mokyklas. 
Tie vokiškąsias mokyklas lan- 
kiulsieji vaikai, didesnėje da- 
lyje, nežino nei patįs kas jie 
yra. Turėdami mokintis ti- 
kėjimo dalykus vokiečių kal- 
boje, kurios jie nesuprato, ne- 

įstengė užtektinai apsipažinti 
nei su vokiečių, nei su anglų, 
nei su lietuvių kalba. 

Minėtoje Ziono Lietuvių Ev. 
Liet. Nedėldienėje Mokyklo- 

je yra vaikai pamokinami ti- 
kėjimo dalykų tautiškoje dva- 
sioje, idant jie butų ne vien iš- 
tikimais šios šalies valstiečiais, 
bet taipojau, kad jie butų ir ge 
rais lietuviais. Mokyklos ve- 

dėjais yra: Juozas Frankas, 
Karolis Lemkis, Jurgis Bor- 

1 ertas ir Petras Vidra. Nu- 
važiuoti į Scluiltz'o daržą ga- 
lima 12-tos gatvės karais, 

^ < R. 

THE HOUSE OF KUPPEN- 

HEIMER SCHOOL OF 

SCIENTIFIC TAILORING. 

Pradinę mokiklą, baigusios, mergi- 
nos ir 

jaunos moteris, kurios nori padidinti] 
savo uždarbj 

dabar gali lžmoktl velning$ amatą., 
ranky siuvimą.. 

Gera mokestis besimokinant. 

In trumpą, laiką, gali prisirengti prie 
d^rbo, 

kuris siūlo dideles augs tas algas. 

Mokėjimas šito amato užtikrina pas 
tovŲ darbą.. 

geriausias darbo sąlygas. Klipsos jau 
prasidėjo. 

307 W Van Buren St.. antros lubos 

2352 W. 22nd St. 

THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 
SCHOOL OF SCIENTIFIC 

TAILORING. 

PAJIE6KAU DARBO IN BUOESI NES; 
kam reikalingas geras darbininkas 

malonėkite atsišaukti. Sutinku išva- žiuoti J k'tg, miestą.. 
T. Jurėnas. 

P.229 Auburn Ave. Chicago. 111. 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

Turiu parduoti mano 1917 m. 
7 pasažierių "Touring" auto- 

mobilių, geras kaip naujas. Di- 
delis bar genas "car.h" arba ant 
išmok* jinjų. 4459 S. Wood St. 
Telephonc Yards 3885. 

Parsiduoda nepoprastai pigiai 
$200 įmokėti, paskui po $20 Į 
mėnesį, 5614 Shields Ave, 8 
kambarių medinis namas, muri 
nis besmentas, gera plumbe- 
rystė. Andrevv B. Curry, 5444 
Wentworth Ave., Telefonasj Yards 191. 

PARSIDUODA KEPTUVE l'IRMOg 
klesos — kartu su automobiliniu ir 

tivi<im vežimais. Pramonė labai gerai 
einasi, jau 10 metu potuom pačiu sa- 

vininku, kurie Uab.ir nori pasilsėti. 
Tai yra turtas ypatai, kurj tą. pramonę 
pirks. 

Sam Crotsky, 
317 Orange St. 

Kenosha, Wis. 

REIK A LA V J A M E moterų 

arba merginų, patyrusių ])ric 
sortavimo popieros ir knygų. 
Atsišaukite greitai. I. San- 
drovitz, 1451 S. Peoria St. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda namas 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, randoa neša $f)00 į mė- 

tuH; sąlygas patirsite ant vietos. Sa- 

vininkas, ant pirmo flioro 16 fronto, 
prie 948 W. 35th Piace. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant f?; mų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 

nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyina ir' visi yra užganėdinti, čia" 
žemė labai derlinga, ant kurios viską;: 
gerai auga. Randasi prie geležinkeliu 
gerų kelių ir gražiu ežei\ su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nro $15.Oi) iki $30.00 už 
aker}. (l-.lite pradėŲ dirbti farmų. su 

$100.00 n* nėjusi, kaip turėsi farmų. 
išmokėtu. Ir męs duodame darbi} ant 

farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj [mokė- 
jimo ant faanvų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. tlADLAUSKAS, lietuvis direktoriuj 

SANBORN COMPANY, 
Eagle Hiver, YVisconsiu. 

SKOLINU FINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pibigal, tegul atsilanko J ofis%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalIo 8t 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINA PRESSMAKING 
COLLECE 

vluklna siuvimo, klrpJao, dt^ignlng 
ilemomU lr vakarais 461 bizutc li 
*>*mu. Paliudijimai išdiodagtf ir vi* 
'os parūpinamai dykai. Atsilankykite 
jxba rašykite, o męs paststaugsime 
mteikti jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
24CT7 W Madlscn <t. 

ū?05 S. Halated SU Jb6D Wellb St 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKU. 
Mums reikia 100 mamie- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTl 
mūrinis nanns 3 flatai po 5 

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

PARSIDUODA 3 AUGŠ 
čiii muriirs namas 9 Šeimynos 
pečium apšildomas, labai gero 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

..PARSIDUODA ARTI 
Morgan Parko 2 nauji namai 
ir po viena akerį žemės, labai 
pigiai. 

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu is 
mokėjimų. 

PARSIDODA REZTDEN 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartės 80 
akrų farmą, Grand Rapids. 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 
f5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gire, 20 akrų išd;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
[jas K. J. Fillipovičitts Reai 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

KNYGŲ APDARYT'JVE. 

Męs turimo postovius darbus gs- 
'jloins merginoniH nuo l(i metų am" 

žiaus ir augščiaus,; puiki proga išmok- 
ti švaru, lengvą ir žingeidi) darbų, mū- 

sų knygų apdar> cuvėj. Moderniški 
jrankiai. 

$13.00 iš pradžios 
Pat irusios operatorkos gali puikius 

pinigus užuiibti, dlrbdan >s ant šmo- 
tukų (piece \vork). 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Su'oatoj 
iki pietų. 

Sears Roebuck and Cj. 
Iloman Ave. & Arthington St. 

Reikalaujame Darbininkų I 
Wood vrorkers—dailidžių dirbtuvėj,! 

drum ir beit sandfrs. Mažinos nin- 

ku. Planer, trim and stock cutter.-*. 
52 valandos darbo savaitė. 

Darbas pastovus per ištiesus melus 

viduryj. 
1MPERIAL M£ThOD3 CO., 

750 S. C IRC L E AVE., 
Fore«t Pfcrk. U,. 

Penkicentai gutvafeariaiB 
Garfield ?ark Elcvr... >, arba Maillson 

St. g:.tvekari 

F^RMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
niausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wlsconsine, kiime daugybė jau gy- 
vena ir jio visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randai prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio YVoodboro, 
kuriame dauguma lietuvi j gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus biznių užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir avtgščlau až akr.j. 
Galite pradėti pirkti fa"iuą su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtu farmų. Daugumas mūsų žmo- 
nių yra išvažinėj? po daug valstijų, bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, alup Wisconsine lietuvių 
kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

; FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, g ant Curų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerlo g SPECi ALI Al: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną "4 

CARR BROS. WRECKING CO. S į 3003-3039 SO. HAL3TEI3 STREET, CHICAGO, ILL. J 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
n., 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
... naujausių ir tobuliausių elektrn'inių Jtaisų. ando#: » iki 152 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 lkl 12. 

neloIi nuo Marshfield Ave. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

DR. S. SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

[859 N. Robey S t 
Kam^a, Io\va St. 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 

Gydo visokias Vyry iri 
moterų ligas taipgi irj chirurgiškas ligas.] Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Hals'ed^^^ 

Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomls 11—1 ppplet. CUicago 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIU PINIGUS j LIETUVA 
I 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

Jau Galima Išsiųsti Pinigus 
Į sekančias šalis* per Amerikos Relief 

Administration 
(Amerikoniška Pagelbos Administracija^ 

Baltas Kampas. 
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