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Austrija ir Vengrija arti 
Susikirtimo. 

Korėja žada kovoti su Japonija. 

Serbai reikalauja nubaudimo 
3000 bulgarų. 

Prezidentas persergsti Suv. Yalst. 
AUSTRIJA IR VENGRIJA 

ARTI SUSIKIRTIMO. 

Paryžius, liepos 10 dieną. 
Austrijos ir Vengrijos val- 
džių santikiai labai įtempti, 
kaip parodo šiądien apturė-1 
tos žinios iš Viennos ir Bu- 

dapešto. Austrijos užsienio | 
ministeris Dr. Otto Bauer 
pareikalavo, kad vengrai at- 
šauktų savo ministerį (Zo- 
bel) iš Viennos. 

Bela Kun, vengrų sovieti- 
nes valdžios galva savo ke- 
liu pareikalavo, kad kova 
prieš vengru pasiuntinius Vi 

ennoje butų sustabdyta. Ži 
niose pranešama, kad Bela 
Kun šalininkai veržiasi Aus 
trijos žemėn. 

KORĖJA ŽADA KOVOTI 
SU JAPONIJA. 

Paryžius, liepos 10 d. Ko 

rėja žada pradėti kovą prieš 
Japoniją, jei jos projektas 
priversti tautų lygą pripa- 
žintf jai nepriklausomybę 
nepavyks, sako Korėjos de- 
legatas taikos konferencijon 
I-l ong Lyuh, kuris, išvažiavęs 
iš Korėjos gegužio 24 d., pri 
buvo Paryžiun šiądien. 

Lyuh sako, kad 20,000,- 
000 korėjiečių mato, jog jie 
negali priešintis Japonijos 
militarizmui, bet jie mano, 
kad jiems bus genaus nu- 

mirus bekovojant už nepri- 
klausomybę, kaip gyvenus 

po japonų valdžia. Lyuho 
nuomone Japonijos žmonės 
nerems karės, iš ko galėsi a n 

t\ kilti revoliucija ir Japoni- 
ja galinti patapti republika. 

SERBAI REIKALAUJA 
1 NUBAUDIMO 3,000 BUL- 

GARU. 
I 

Paryžius, liepos 9 d. Wm. 
Astor Drayton, newyorkie~ 
tis, kuris buvo leitenantu 
serbų kariumenėj, dabar Pa 

rvžiuje taikos komisijai pa- 
spkoja apie bulgarų žiauru- 
mus. Jis reikalauja, kad nu 

sikaltusieji bulgarai butų tei 
siami talkininkų teismuose, 

! taip kaip ir buvusis kaizeris 
i ir kiti vokiečiai, kaltinami 
' piktadarystėmis. Serbai jai 
' dabar turi surašę 3,000 bul 

garų nusidėjusių kriminalia 
karės metu. 

PREZIDENTAS PRASERG 
STI SUV. VALSTUAS. 
VVashington, liepos 10 d. 

Prez. Wilson šiądien išdėjo 
tf.ikos sutarti su Vokietija 
Senatui, nemėgindamas aiš- 
kinti jos specialiu išlygų 
Jo kalba, užėmusi keturias- 
clešimts minučių, mažne vi- 
sa buvo pašvęsta tautų lygai. 

Amerikos nuošalumas, sa- 
įvė prezidentas, pasibaigė 
dvidešimts metų tam atgal 
drauge su pasibaigimu ka- 
rės su Ispanija. Baimė dėl 
Amerikos motivų dabar taip 
gi pasibaigė, sakė jis. 

Girdi, "negali buti klau- 
simo apie musų pasiliovimą 
buti pasaulio galybe. Vie- 
ninteliu klausimu yra tas, ar 

męs galime atsisakyti nuo 

moralės vadovystės, kuri yra 
siūloma mums, vis viena, ar 

męs priimime, ar atmesime į 
pasaulio užsi tikėjimą." 

Karė ir taikos konferen- 
cija, jo nuomone, jau atsa- 
kė šitą klausimą "ir tik mu- 

šu klaidingas pasielgimas ga 
!i tą atmainyti." 

Prezidentas pakėlė tautų 
lygos klausimą aiškiais ir 
nesuklystamais žodžiais. Jis 
pasakė cenatui, kad pasau- 
lio žmonės "išliejo savo krau 
ja ir nori pastovios taikos." 

KODĖL CHINA1 NEPASI 
RAŠĖ. 

Pekin, liepos 2 d. (pavė- 
kota). Yra oficialiai už- 
reikšta, kad Chinų valdžia, 
atsisakydama pasirašyti po 
taikos sutartimi, padarė iš 
lygą vien kas dėl Tsing-Tau. 
Valdžia priėmusi visa ką ki- 
ta. GirdiJ Chinai šiaušiasi 
ne dėl Japonijos neprietelin- 
gumo, bet dėl skaldymo Chi 

nų. : U 

BANDO IŠSISUKTI NUO 
SUTARTIES. 

Paryžius, liepos 10 d. Vo- 
kiečių mažuma rytinėj bu- 
vusios Vokietijos dalyj, pa- 
skirtoj Lenkijai, sakoma, mė 

gina išsisukti nuo išpildy- 
mo taikos sutarties. 

Gauta žinia konferencijos 
rateliuose apie sumanymą 

1 suorganizuoti repub- 
liką lytiniuose Vokieti- 

[ jos kraštuose, kuriuos sutar- 
tis pavedė Lenkijai., 

Visa diena puiki, bet vakaras? 

VENGRU RAUDONOJI" 
ARMIJA UŽPUOLA RU- 

MUNUS. 

Bucharest, liepos 10 d. 
Vengrų komunistų kareivi- 
jos, Lupios pasitraukė nuo 

Čecho-Slovakų fronto, taikos 
konferencijai paliepus, už- 
puolė rumunų pajiegas ties 
Theiss upe; pranešimai iš 
Transylvanijos tvirtina, kad 
mūšiai tęsiasi. 

NORI LAIKYT JANKES 
VOKIETIJOJ. 

Washington, liepos 10 d. 
Prez. Wilson, pasimatyda- 
mas su laikraščių korespon- 
dentais Baltnamyj šiądien 
pasakė, kad jis neapsako- 
mai yra užganėdintas tuomi, 
jog vokiečių šalies susirin- 
kimas-taip greitai patvirti- 
no taikos sutartį. 

Prezidentas taipgi užreiš- 
kė, kad, jo nuomone, pirk- 
lystės santikiai tarp Vokie- 
tijos ir susijungusiu šalių pri 
valo buti atnaujinti kuogrei- 
čiausiai, nes be pirklystes 
Vokietija negalėsianti pada- 
ryti riekalaujamų atlygini- 
mų. ■:] ''••'T 

Paaiškėjo, kad preziden- 
tes nori palaikyti kariume- 

nę Vokietijoje iki ji neišpil- 
dys visų karinių išlygų su- 

tarties. Jis nurodė, kad Vo- 
kietijoje yra keli milijonai 
senų kareivių ir jie turi už- 
tenkamai karės daiktų. < 

FRANCUZAI IR TALKI- 
NINKAI JIEŠKO IŠĖJIMO 

IŠ KARĖS SKOLŲ. 
Paryžius, liepos 10 d. Pa 

gal finansų ministerio Lou- 
is Klotz pranešimą šiądien 
atstovų bute, taip francuzų 
ir talkininkų bei jungtinių 
galybių eina tarimas kaip 
atmokėjus karės skolas. Yra 
sumanoma įgalioti banką iš- 
leisti 4,000,000,000 frankų 
d augi aus popierinių pinigų, 
taigi viso popierini! pinigų 
cirkuliacija sieks 40,000,- 
000,000 frankų. 

SUĖMĖ VYRĄ SU LAIŠ , 
KU WILSONUI. 

Wash'*ngton, liep03 10 d. 
Šiądien tik-ką prieš sugrį- 
žimą prez. Wilsono ties ka: 
pitoliumi suareštaVo vyrą, 
kuris padavė savo pravarlę 
James L. Ezekel iš Land- 
over, Md. Jis turėjo laišką 
adresuotą Woodrow W:ko- 
nui prezidentui, kapitolįaus 
name, kurį jis sakėsi, norė- 

jęs pats paduoti preziden- 
tui. -r- -aįto 

AUSTRIJA PRIIMAMA 
LYGON SU IŠLYGA. 

Paryžius, liepos 10 dieną. 
Austrija bus priimta tautų 
lygon tuojaus kaip tik susi- 
vienijusios galybės -pama- 
tys, kad ji turi atsakomą vai 
džią, norinčią ir galinčią 
išpildyti savo tarptautines 
priedermes. Augščiausioji 
taikos konferencijos taryba 
šitą pasakė atsakydama į 
austrų prašymą, kad juos 
tuojaus priimtų lygon. 

REIKALAUJA VOKIEČIŲ- 
LENKŲ ŽEMĖS TARYDOS 

Paryžius, liepos 9 d. (Pa- 
vėluota). Taryba iš penkių 
šiądien apturėjo notą nuo ba 
fono von Lersner, kurioj jis 
vokiečių valdžios vardu siū- 
lo sutverti bendrą, vokiečių 
i> lenkų komisiją, kuri Ęer- 
line išrištų klausimus, kįlan- 
čius dėl atidavimo lenkams 
žemių, priklausančių Vokie- 
tijai. -Į 

SUPJAUSTĖ ŽMOGŲ 
MAŠINOJ Į ŠMOTUKUS 

Hammond, Ind. liepos 10 
c1. Nežinodamas, kad Si- 
manas Jurevičius iš E. Chi- 
cago buvo įlindęs į didžiulę 
džiovinamąją mašiną Cuda 
hy Old Dutch Cleanser fab- 
rike, kitas darbininkas pa- 
leido pajiegą ir Jurevičius 
tapo supjaustytas i šmotus 
besisukančioj mašinoj, ku- 

rią jis valė. Iš jo kuno ne- 

daug kas beliko. 

RUSU RAUDONOJI AR- 
MIJA PERĖJO DVINĄ; 

SUĖMĖ 200 BELAISVIU. 

Londonas, liepos 10 d. 
Šiądien perimta bevielio § 
žinia iš Maskvos sako, jog 
bolševikų kareivija eidama 
šiaurės link perėjo Dvinos 
upę Archangelsko fronte. 
Smarkus susirėmimas buvo 
ties Pašno, kur bolševikų 
jiegos suėmė 200 belaisvių 
ir aštuonis kulkasvaidžius. 

Vėliausia kablegrama iš 
London į International News 
Service sako, kad anglai pra 
dėjo ištraukti savo jiegas iš 
šiaurinės Rusijos. 

DVIEJŲ TREČDALIU REI | 
KIA LYGAI PASIPRIE I 

ŠINTI. 
Washington, liepos 10 d. 

Senato nariai priešingieji ly 
gai šiądien išgirdo netikėtą 
sau naujieną. Prezidentas 
pasakė, kad senatui reikia 
turėti du trečdaliu balsų, jei 
jis nori pridėti pataisymą, 
ar išlygą prie sandoros. 

Priešingieji senatoriai bu 
vo manę, kacl užteks vieno 
ar dviejų didžiumos balsų 
padarymui pasargų. Tokiu 
budu visas padėjimas atsi- 
mainė ir Baltnamio rateliuo 
se šiądien sakoma, kad su- 

tartis bus patvirtinta taip., 
kaip ji yra. 

VOKIEČIAI PALIKS KAI- 
ZERI SAVO LIKIMUI. 

c 

Weimar, liepos 10 d. Vo- 
kiečių šalies susirinkimas va 

kar labai aiškiai priparodė, 
kad jis oficialiai nesikiš Į 
buvusio imperatoriaus liki- 
mą. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje: 

Cbicagnjc ir apielinkeje: 
Gražu ir vėsiau pėtnvčioj die-; 
na ir vakare: vidutiniai šiau- 
riniai vejai šiaur-rvčin linkui. 

A ugše i aus i a t cm pe ratu ra 

i84 laipsniai A vai. vak. 
Saulėtekis, 5:24 v. v.; sau- 

lėleidis, 8:26 v. v. j 

Popiežius Pritaria Lietuvių Rei- 
kalavimui Neprigttlmybes. 

Lietuviai Sumušė Bolševikus. 
■ 

(Rašo Liet. Taut. Tarybos Informacijos Biuras) 
New York, N. Y., liep. 7 

d.— bolševikų kareivija, kuri 
nesenai buvo įsiveržusi Lietu- 
von traukdama ant vakari. 
Kuropos tūkstantiniais skait- 
liais, pilnai aprūpinta reika- 
lingais daiktais, su kulkasvai- 
tižiais ir kitomis kanuolėmis, 
tapo galutini i sumuštr> daug 
menkesnių lietuvių pajiegų ir 
nuvaryta toli j rytus. 

Sulig kablegrama Liet. 
Taut. Tarybos apturėta nuo 

jos paryžinio atstovo, išrink- 
tasis Lietuvos Laikinosios Vai 
džios galva, prezidentas Sme 
tortą, paskelbia, kad jo senovi- 
nėj jfa- Kaltmario šalyj dabai" 
yra pilnai suorgsimunta val- 
dymo reikalams įstatymų leidi 
mo, teisinio ir administravimo 
įstaigos. 

l'rcz. Smetona sako, kad vi 
sa šalis |x> Lietuvių Valdžia 
vra pilnai suorganizuota. Jo 
žodžiais sakant, "Tiesos ir įsta 
tymų užlaikymo administrdyi į 
mu pilnai apsirūpinta teismui 
organizacijoje, pradedant tai- 
kos teisėjais ir baigiant Augš- 
čiausiu Tribunolu, kurie visi 
dabar pildo savo priedermes. 
Šalies teismai vra pilnai ap- 
rūpinti visuomenės skundave- 
džiais ir ju žinybomis; kalėji- 
mai ir kalėjimu vedėjai yra 
aprūpinti i>o tiesos ministeri 
jos kontrole. 1 >e visa to yra 
pilnai suorganizuota tvarkos 
užlaikymui pagal teismo įsaky 
ma vietinė policija, žandarai 
ir niilicijos garnizonai.'' 

Lietuvos kaipo sienos svar 

bą ir teisingumą jos reikalavi- 
mo nepriklausomybės liudija 
patvirtinimas popiežiaus Be- 
nedikto, kuris aiškiai pasakė, 
kad Šventas Sostas pritaria 
laisvai ir nepriklausomai Lie- 
tuvai. Popiežius savo rašte pa 
siųstame per Vatikano valsty- 
bės sekretorių kardinolą. Gas 
pari Lietuvos kabineto užsie- 
nio ministeriui Valdemarui, 
Įjūris yra Paryžiuje, mile lai į apsiėmė priimti šitą naują ta-:, 
ta j laisvu katalikų valstybių 
Šeimyną ir pažadėjo suteikti 
visokią galimą pagelbą Lietu 
vos teisingu ir teisėtų troški- 
mų įvvkinimui. 

Popiežiaus raštas buvo at- 

sakymu j lietuvių užsienio mi- 
nisterio prašymą, įteiktą I >až- 
nyėios galvai privatinėj au- 

diencijoj per ku- 
nigaikšti A1 f r. Tvszkie\viczių, 
Lietuvos speeialį pasiuntinį 
\'a tikau ar.. 

l'žsienio ministerio, Valdj- 
maro laiškas pas popiežių P>e 
nediktą skamba taip: 

"Pasaulinis sujudimas, kuri 
mes pergvvenome tarp kitų 
pasekmių, tikimės, suteiks iš 
liuosavimą prispaustoms trin- 
toms. Lietuvių tauta, pada- 
linta tarp Rusijos ir Prūsijos, 
stengiasi, kiek galėdama, pasi- 
naudoti šituo. Josios buvusių 
ponų galybei sutrupėjus, ji 

r.tgavo laisvę ir įsteigė sau nau 

ją ir nepriklausomą valstybę. 
"Mos su džiaugsmu atkrei- 

piainc jjusų (lomą j tai, kad ka 
talikrtškoji tauta atgauna jai 
priklausančias teises ir tokiu 
budu naujas narys įžengia į 
laisvųjų katalikiškų tautu šei- 
myna. 

''Pasitikėdami laisve suvie- 
nyti savo šalį. mes Lietuvos 
valdžios vardu pas apaštalinio 
sosto, aukščiausiojo ir neklai- 
dingojo žemės žmonių teisių 
teisėjo kojas sudedame savo 

nužemintąjį prašvmą, kad lie- 
tuvių republika butų pripažin- 
ta ne] >r i klausoma." 

Lietuvių Viršininkai su di- 
deliu džiaugsmu apturėjo šito- 
kį atsakymą: 

"Jausmai pagarbos aukš- 
čiausiai bažnyčios valdžiai, ju 
sų malonybės išreikšti lietuvių 
valdžios vardu jūsų rašte už 
geg. 23 d., buvo ypatingai ma 

lonųs Šventajam Tėvui, kuris 
gerai žino ir labai vergina prn- 
kilnias 1 ietuvos žmonių ypaty 
bes ir dorybes; parodytu ne 
tik politiniu; svarbumu, kurį 
jie turėjo praeityj, bet ir visų 
labiausiai, tvirtumu ir nuola- 
tumu, kuriuos jie parodė, gin- 
dami kat iliku tikyba akyvai/I- 
doje didžiausiu sunkenybių. 

"Šventasis > w,iv neabejo- 
ja, kad puiki;-■■ i:< lau- 
kia Lietuvos p< .• ati- 
taisymui baisiu n; nu, pa- 
darytu karės. išreiškia no 

ra, kad Lietuva' taipgi butų 
duota apsisprendimo teisė ir 
kad duosnųs Lietuvos žmonės 
privalo tuoj atnešti tautų su- 

tartinei brai gi a s dovanas sa- 

ve^ naujų energijų, atgaivintu 
jų tikyba ir sustiprintų laimiu 
gu jų laisvės įgijimu. 

"Šventasis Sostas nepamirs 
pritarti visa tam, kas veda 
prie lietuvių teisii.rų ir teisėUi 
troškulių įvvkinimo ir jų tikė- 
jiminių reikalų apsaugojimo. 
Jis tvirtai tiki, kad Lietuva, 
is savo pusės, visuomet atmin- 
dama gausias pasekmes aptu- 
rimas net pasauliniuose rei- 
kaluose aciu prideramam su- 

sipratimui dviejų galybių, vi- 
suomet palaikis linkui Švento 
Sosto savo tradicinius šuninės 
pagarbos jausmus. 

"Š' entasis Sostas H visos 
savo širdies teikia jums ir vi- 
skius katalikiškiems jo su- 
nams Lietuvoje savo apašta- 
lini palaiminimą." 
(Pasirašo) Kardinolas Olas- 

pari. 

Tarybos vice-prezuientas 
kun. JujBtinas Staugaitis, at- 
vykęs su misija pas |x">piežiu 
ir budamas tuo tarpu Pary-. 
žiuie, apie lietuviu kariuome- 
nės organizaciją sako: 

"Kuomet Lietuva pradėjo 
organizuoti savo kariuomenę, 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 
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Musų Vadovų Klaidos. 
Šalis arba tauta be vadovų negali ap- 

sieti, taip lygiai kaip negali buii vežimas 
be dyselio. Vežimas be dyselio važiuoja 
pakalnėn, griovon, ant galo susimuša, pa- silieka be vertes. Taip ir su vadovais tau- 
toje. Jei jų tautoje nėra, tauta nekįla, bet 
nyksta. 

Be vadovų netik tauta, bet ir mažiau- 
sia organizacija' neapseina. Jei yra kur 
nors minia ar būrys žmonių, reikia, kad 
kas nors vadovautų. Be vadovavimo mi- 
nia visiškai neorganizuotas kūnas, nieko 
nuveikti negali. Visuomenė be vadovų, tai 
kurias neturintis spėkos. 

Nuo vadovų daug kas priklauso. Kur 
vadovai darbštus, sumanus, pasišventę, te- 
nai vadovaujami žmonės daug padaro, 
daug nuveikia. Kurgi vadovai menki, kur 
vienas* su kitu pykstasi, nesutinka, kariau- 
ja už vadovavimą, tenai minia tiktai de- 
moralizuojama. Be ilgesnių aiškinimų pa- 
sakysime, kad prieš vadovus, kaip prieš 
tokįus, negalima nieko turėti, nes be jų ap- 
sieti negalima. Pragaištį daro tie, kurie 
eina prieš vadovus tiktai dėlto, kad jie va- 
dovai. 

Iš kitos vėl pusės, f vadovus daugybė 
žmonių nori dasigauti. Kas šiądien nenori i 
buti vadovu? Visi! Ir šitą nereikia peikti.' 
Noras vadovauti yra žmogaus prigimta am- 
bicija, o kuris žmogus visiškai be ambicijos, 
tas žmogus mažos vertės. Tiktai ambici- 
ja pas žmogų turi turėti savo vietą, nie- 
kados ambicija negali buti viršuje reikalo 
ar idėjos. 

Daug negeriau, kuomet minios pasiren 
ka negeras vadovus. Negeri ir netikri va- 
dovai patįs per nežinystę ar iš savimeilės 
nueina balon ir tenai nuveda savtf vado- 
vaujamus žmones. Visai negerai, kuomet 
kokioje norc sriovėje nesant, ar stokuojant 
vadovų, srioviniai bosai iš paprastų nepri- 
tyrusių vaiknų padaro vadovus. Toki nau- 

jai iškepti vadovai iš neprityrimo padaro 
daug blėdies visuomeniniame gyvenime. Fa 
vyzdžiui galėtume paimti krikščionių demo 
kratų sriov£. Tenai faktiškais vadovais 
yra Kunigai, tarpe .kūnų randasi keletas 
gabių politikų. Vienok jie kaipo dvasiški 
žmonės, kaipo kunigai, negali visur kištis 
svietiškon politk^n, nes tas jiems nepa- 
ranku. Svietiškių užsitarnavusių vadovų 
pas juos nėra. Na ir likosi sumanyta "su- 
tverti" vadovus ir sutverta. Ir likosi pakel- 
ti į vadovus toki vaikinai kaip Čėsnulis, 
Kaupas, Šimutis, Mostovski. Ar girdėjo- 
te apie juos ką nors pirmiau? Ar jie gali 
parodyti bent vieną darbelį, kuris liudytų, 
kad pas juos nors krislelis vadovavimo ga- 
bumo yra? To negirdėjote. Jie pakilo 
tiktai dabar, nežiną nei kam, nei delko. 
Vienu tarpu jau' "tvėrimas"vądovų tik-tik 
ne parodija tapo — į vadovus tik-tik ne- 
buvo katalikų tarybos paskirta septiniolik- 
metinė mergaitė ir tik-tik nepasiliko ji pa- 
siųsta Paryžiun, kaip Amerikos lietuvių at- 
stovė. Ir prie tokių naujai iškeptų vado- 
vų norima, kad sektųsi musų politiškas dal- 
bas. Negalima to norėti, toki vadovai "dar 
žeidžia! j "aš, tu, męsv ginčus^ varinėja už 
graužtukus, o valstybinis darbas jiems ne- 

rupi. x Krikščionių demokratų sriovė daro 
nepataisomą prasižengimą prieš Lietuvą to 
kia savo taktika, nes iš vienos pusės neat- 
lieka savo priedermių, o iš antros pusės ga- 
dina tuos jaunus vyrukus, iš kurių laikui 

bėgant ir subrendus galima laukti tikrų va- 

dovų. Dabar taip yra: toki katal. vadovai, 
kaip kun. Kemėšis, profesorius kun. Bu- 
čys, kun. Jakaitis ir kiti pasilieka užpaka- 
lyje, atsisako nuo atsakomybės, o prieša- 
kin, į komitetus nuskiria vaikinus be paty- 
rimo, be niekur nieko, arba su tamsia pra- 
eicia. Jei tikrieji vadovai krikččionių de- 
mokratų sriovės mano, kad jie stovi ant tei- 
singo kelio, tai lai ir ima ant savęs atsa- 
komybę, lai stoję priešakyje savo sriovės, 
lai nesidangsto vaikinais, kurie sulyg savo 
amžiaus ir prityrimų neatsako už savo dar- 
bus. Šimtą kaitų bus visiems geriau. 

Apskritai kalbant apie senuosius iš- 
bandytus vadovus irgi galima pastebėti 
daug klaidų. Vieni vadovai ant tiek toli 
savo "demokratybėse" nueina, kad tampa 
gatvės lekajais. Kas gi nežino mųs vado- 
vus iš kairėsės pusės, iš socialistiškojo aba- 
zo. Tenai dižiausiu nuopelnu yra tarnauti 
gatvei, arba minios žemesniems palinki- 
mams. Toki vadovai-lekajai visuomet iš- 
teisina minią, minia teisinga, jos kad ir 
blogiausi palinkimai geri. Jie tiktai todėl 
vadovai, kad moka išteisinti žmonių blo- 
gus palinkimus, o visokias kaltes suversti 
ant kitų sriovių. Toki vadai-lekajai ir ne- 

gali kitaip daryti, nes jie turi juk tarnauti 
savo ponams — miniai. Toki vadai lei- 
džia laikraščius, kuriuose žmonių žemu- 
mams ir kolektyviam minios egoizmui gie- 
da himnus. Toki vadovai netik žmones, 
tautą nenuves į gersnę ateitį, bet dar pa- 
dės miniai eiti ten, kur ji eina. Jie rožė- 
mis barsto minios takus į pražųtį. 

Iš kitos pusės vėl yra vadovų, kurie 
visiškai nenori skaitytis su minia. Šią klai- 
dą pildo visų sriovių nekurie vadovai neiš- 
skiriant nei tautininkų sriovės vadovų. Jie 
daro darbą, nesiskaito kas ką sakys. Idea- 
liu žvilgsniu tas yra gerai, bet tokių vado- 
vų darbas nueina niekais, nes minios jų 
nesupranta, o pagaliaus ir jie j minias neį- 
sigilndami, nesupranta minių reikalavimų. 
Toki Vadovai, kurie tolinasi nuo minių, mi- 
nią ignoruoja jie pasilieka vadovais be 
žmonių. Norėtų ką vesti ir mokėtų tą pa- 
daryti, bet neturi ką vesti. 

Tveriant Lietuvos valstybę turime la- 
bai atsižvelgti į mus vadovus. Pirmiausiai 
nereikia pripažinti bile žmogų vadovu, ku- 
ris moka gražiai pačiulbėti. Vadovauti 
lietuvius privalo tik užsitarnavę, prityrę 
šalčio ir karščio seni veikėjai, kurie iš se- 
nai veda lietuvius ir lai jie,priveda prie Ne-. 

; prigulmybės. Paskui iš vadovų reikalu- i 
kirhe, kad jie skaitytųsi su miniomis, su vi- 
suomene, o ne veiktų sau vieni. Tarp va- 
dovu ir vadavoujamųjų turi buti harmonija. 
Ir trečia: vadovai neturi buti minios leka- 
jai, minios vergai, bet jie turi miniomis ke- 
lią rodyti. 

j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. 
P LĖ CECIL CHESTERTON APIE .. 

PADĖJIMĄ VILNIUJE. 
F-lė Cecil Chesterton «aprašo padėji- 

mą Vilniuje anglų laikraštyje "The Erie 
Daily Times". Ji nuvyko Vilniun iš Var- 
šavos, kuomet Vilnius jau buvo lenkų 
rankose. Savo aprašyme ji ypatingai pa- 
liečia ekonomini padėjimą. Apie šitą pa- 
dėjimą ji rašo taip: 

"Atvykau čia po trisdešimts šešių va- 
landų kelionės. Miestą yra sunaikinę ka- 
nuolių šūviai. Kaomet rusai dar buvo ko- 
vojančių eilėse, Vilnius buvo turtingas ir 
linksmas. Dabar jis yra- aptuštėjęs, žmones 
be kuralo ir maisto. Nejudami šešėliai sė- 
di susėdę šaligatviuose nuo bado apdvokę. 

"Po mano pribuvimui lenkų kareiviai 
dalinosi savo porcijomis su gyventojais. 

"Maistų brangumas negirdėtas. Sva- 
ras duonos' atsieina 30 r., — nominaliai. 
Supuvusių kaiušinių tuzinas $25; svaras 

cukraus, $6.25; svaras mėsos, $7.50; svies- 
to svaras $37.50. Beveik visos Valgyklos 
uždarytos, o vienoj, kuri yra atdara aš už- 
mokėjau $25 už pietuš iš viralo ir prastos 
mėsos. Paprašiau šmotelio pyragaičio, bet 
man pasakė, kad atsieis "$25. Džiaugiausi 
paklausisi savo draugų ir atsivežiau iš Var 
savos maistų. 

"Vienas'mano pažįstamų kaž-kur ga- 
vo šmotą šikšnos ir jis nuėjo pas kurpių, 
kad jam pasiutu iš jos batus. Jam paklau- 
sus pasx kurpių, kiek jis norės už pasiuvi- 
mą, tas atsakė: kepalą duonos". 

"Daug lengviau yra gauti daiktas už. 
duoną, surj ir sviestą, negu už pinigus, net 
ir auksą. 

"Pinigai dar labiau supainioja daly- 
kus. Lenkų kariumenės dalis turėjo pen- 
keriopus pinigus — caro laiko rublius, ku- 
rie turi augščiausią vertę; Kerenskio val- 
džios rublius; vokiečių išleistus rublius jų 
okupavimo laiku ir bolševikų ledžiamus 
rublius, kurie neturi jokios vertės. Bolše- 
vikai gali spausdinti visokius rublius, iš-' 
skiriant vokiečių liestuosius, nes jie turi 
originalu popierą ir formą. 

Ar Lietuva Galės Buti Neprigulminga 
iš Ekonominio Atžvilgio, 

i 

Šiąidien 'tarpe lietuvių at- 
siranda daug pesimistų, ku- 
rie nors ir nekenkia lietuvių 
kovai už neprigulmybę tie- 
sioginiu budų, bet visgi nie- 
ko nemąstydami stengiasi 
užmušti lietuvių entuziaz- 
mą, visur skelbdami, kad 
Lietuvai bus labai sunku 
gyventi vienai. Tai reiškia, 
kad pagal jų nuomonę, Lie- 
tuva vėl turės tapti Rusijos 
arba net ir Lenkijos mel- 
žiamoji karvutė. Toksai 
pesimizmas yra visai be pa- 
imto. Lenkai tokius ple- 
palus apie -Lietuvą jau se- 
nai skelbia savuose ir sve- 

timuose laikraščiuose. Jų 
tikslas mums yra gerai ži- 
nimas. Jie visokiais budais 
stengiasi užgriebti Lietuvą. 

Pažiūrėkime ar Lietuvai 
jau ištikrųjų gręsia tokis pa 
vojus? Sulyginamai etno- 
grafinė Lietuva yra kur kas 
didesnė nei tokia Danija ir 
nesulyginamai turi daugiau 
gyventojų negu Danija, ar- 
ba Finliandija. Danija* šią- 
dien yra viena iš turtingiau 
siu šalių, nežiūrint, kad Da- 
nijos žemė yra parastas 
smiltynas. Jokių rninera- 
liškų turtų, kaip anglies ar 

tam panašiai, Danijoje nė- 
ra. 

Mokslas ir darbas šiądien 
Daniją padarė viena iš pa- 
vyzdiangiausių žemdribys- 
t?s šalių. Ačiui koopera- 
cijai — pienininkystei ir 
gyvulių auginimui, Danijos 
ūkininkai kas metą sukrau- 
na miljonus doliarių. 

Teisybė, apart žemdirbys 
tės danai plačiai užsiima jū- 
rininkyste ir danų vėliavą 
[galima sutikti kiekviename 
pasaulio uoste* 

Finliandija iš ekonominio 
atžvilgio kraštas dar vargin- 
gesnis. Žemė 3 tinkamos 
ukininkystei ten beveik nė- 
ra. Yra daug miškų, akmens 
ii* ežerų, turitingų žuvimis. 
Nors žemė ten menka, suo- 

mai netik kad pasistengia 
pagaminti sau užtektinai 
maisto, bet apart to, kad 
prieš karę galėjo eksportuo- 
ti j užrubežį nemažai viso- 
Jkių pieninių' produktų. 

Iš medžių jie dirba popie- 
rą, dektukus ir daug kitų 
dalykų, Jie taip pat gana 
plačiai užsiima jurinikyste. 

Kaip sakiau, Lietuva yra 
didesnė ir gyventojų turi 
beveik daugiau negu Dani- 
ja ir Finliandija paėmus kar 
tu. Lietuvos žemė yra vai- 
singesnė. Lietuvos geogra- 
fis padėjimas yra geras ir 
parankus komercijai. Kada 
žemdirbystė Lietuvoje susi- j 
lygins maždaug su žemės 
kultura Danioje, bei kituose j 
kraštuose, Lietuva netik, j 
kad turės sau užtektinai mai j 
sto, bet viršprodukciją ga-: 
lės siųsti į artimas turgavie- 
tes, traukdama iš to sau di- j 
flelj pelną. Mažai kas iš 

lietuvių žino, kad garsingi! 
Airijos lininiai išdirbiniai 
ir Holondijos ir Francuzi- 
jos, taip vadinamieji batis-; 
tai, yra tiesioginis Lietuvos 
produktas. Lietuvos linai f 
buvo traukiami į Rygą ar-l 
ba Liepojų, o iš ten laivais 
vežami j virsminėtus kraš-į 
tus. Nėra abejonės, kad su 

laiku lietuviai patįs pasi-; 
stengs tą padaryti Lietuvoje' 
— ir tokiu budu j jų kiše-j 
nes plauks milijonai dolia-j 
rių: j 

Skurų išdirbystė jau se- J 

nai žydi Lietuvoje, ypatin- 
gai Šiauliuose. Teisybė, 
didelės industrijos Lietuvo- 
je negalės buti, nes ten sto- 
ka anglių ir rudos, bet, to- 
dėl Lietuva turi užtektinai 
visokių molių ir smilčių, iš 
kurių musų chemikai galės 
traukti alumiiiiumą, dirbti 
stiklą ir visokias išdirbys- 
tes iš molio. 

Lietuva gaus Klaipėdą, 
prie ko męs turime stengtis 
Iš visų pastangų — Nemu- 
nas, pagilintas ir kanalais 
sujungtas su kanalų turtin- 
ga systema, netik kad bus 
svarbiausia ir pigiausia ko- 

munikacijos arterija pačio- 
je Lietuvoe, bet tokia sys- 
tema taipgi turės naudotis 
ii- rusai, kas Lietuvai# neš 
didelį pelną. Klaipėda tu- 
rės pasidaryti dideliu ir svar 

biu uostu, nes tai bus beveik 
artymiausias uostas tarpe va 

karinės ir į-ytinės Eurqpos. 
Iki šiam laikui, mums bu- 

nant po Rusijos ir Vokie- 

tijos jungu, męs netik, kacl 
negalėjome apsišviesti, bet 
'net neturėjome beveik tie- 
sos naudotis atsakančiai sa- 

Įvo žemės turtais. 
Abu milžinai musų pri- 

spaudėjai, iš Lietuvos sau 
trankė didžiausius pelnus. 
Jei "pasaulis"bus po įtekme 

Anglo-saksų, tai yra Ameri- 
kos ir Anglijos, kaip isda- 

i.lies jisai jau šiądien yra, mi 
litarizmui pasaulyje nebus 

'vietos. Žmonijoje tada hu- 
manitariški principai paims 
viršų — ir Lietuvai nebus 
reikalo laikyti dide!^ rr>- 

stovios kairumenės, kai n 

yra šiądien kol Liet ivq dar 
i,ginasi nuo visokių užpuoli- 
•kų. Tie pinigai, kurie šią- 
dien yra reikalinga krašto 
apgynimui, bus apversti į' 
liaudies švietimą, kurį iš 
Lietuvos su laiku padarys 
turtingą ir laimingą kraštą, 

i- Lietuva pilnai gali buti 
isavystovė iš ekonominės pu 
sės, bet tiktai per mokslą ir 
jper produktyvį darbą, bet 
ne per svajones. 

K. Ceka. 

SOCIALIZMAS, BOLŠE- 
VIZMAS IR LIETUVA. 

Šiądien lietuvių tarpe tik 
tai tokia idėja apskritai pla 
tinasi ir guvuoja, kuri rū- 

pinasi ar pagelbsti išgavi- 
mui Lietuvos neprigulmy- 
bės. Kitos idėjos, net ir 
taip vadinamos, darbininkų 
judėjimas, kuris lietuvių tar 
,pe visados užimdavo svar- 

bią vietą, šiądien lietuviams 
jau neturi jokios svarbos, 
išaiškinti tą galima dvejo- 
mis priežastimis. 

Pirma: lietuviai jau pil- 
nai tautiškai susiprato ir jie 
jau šiądien gerai žino, kad 
jiems kaipo lietuviams nė- 
ra jokios ateities, jei Lietu- 
va nebus liuosa ir neprigul- 
minga. 7i " 

Anįra: keista ir trumpa- 
regi taktika lietuviško so- 

cializmo bei bolševzmo ex- 

ponentų, visados pasmer- 
kianti kiekvieną apsireiški- 
mą lietuviuose atgavimui 
Lietuvos neprigulmybės. 
Tas paskutiniuose laikuose 
labai prisidėjo prie nupuo- 
limo autoriteto ir prestižo, 
taip vadinamųjų darbininkų 
vadovų. 'W: 

Lietuviams jau nusibodo 1 

tuščios nieko nereiškiančios 
ngit&cijos. Nei kaipo dar- 
bininkai, nei kaipo lietu- 

viai, jie iš tų idėjų nepa-1 
sinaudojo, tiktai išaikvojols 
nemažą sumą pinigų užlai- i 

kimui ir taip jau didelio ; 
skaitliaus Lietuvos priešų. " 

rpe lietuvių lygiai taip 1 
pat J-aip ir tarpe kitų tautų j 
visados buvo ir bus visokios i 
partijos ir pakraipos. Be 
opinijų skirtumo negali buti 
sveiko normalio gyvenimo. 

Nuomonė gali skirtis kas 
link taktikos bei įrankių tikslo dasiekimo, sakysime, > 

kaip Lietuvos neprigulmy- bės, arba net ir tvarkos bu- 
simoje Lietuvoje, kuri pri-. ,gujės nuo ten gyvenančių žmonų. Bet, jei atsiranda 
taip vadinami veikėjai, ku- 
rie iš nesupratimo, arba tie- 
siog iš kokio nors paprasto 
keršto, netik, kad ne pagel- ,bsti lietuvių judėimui ir dar 
bui liuosybės atgavime, bet 
dar net viešai jį pasmerkia 
ir visur, kur tiktai išgali, 
jam trukdo, tai lengvai ga- 
lima suprasti, kodėl šiądien 
lietuviai pradeda jau šaltai 
žiūrėti ir kratytis nuo viso- 
-9oSo.td UA9U h^siAr40i[ hpt 
feyvių judėjimų. 

Kol musų socalizmo bei 
bolševizmo vadai neatkreips 
atydos į Lietuvos paliuosa- 
vimą nuo visokių svetimų 
jungų, tol jie neturės jokios 
.paramos ne tik nuo plačios 
lietuvių visuomenės, bet ir 
nuo tikrai susipratusių lietu- 
vių darbininkų. 

Jų balsas yra ir bus tuš- 
čiu šukavimu tyruose, 

j C. K. 

! GREITO PRALOBIMO 
MANIJA. 

Paskutinuiose laikuose 
pas lietuvius įėjo į paprotį 
pirkinėti visokius, taip va- 
dinamus "šėrus". Prikalbėti 
visokiais agentais ir apskri- 
tai neturėdami mažiausio 
supratimo apie finansinius 
dalykus, lietuviai kitą syk 
išmeta net paskutini sav0 
sunkiai uždirbtą skatiką. 
Kiekvienas nori lengvai 
pralobti. Tam tikri spe- 
cialstai visados jieško to- 
kių lengvatikių, kuriems už 
doliarį prižada tukstančius. 
Reik žinoti, kad šiądien 
stebuklų pasaulyje nėra. 
Kapitalistai, kurie apskritai 
užsiganėdina sulyginamai 
mažu nuošimčiu, užlaiko vi 
sa eile eksDertu. kurie bp- 
veik nieko daugiau nedir- 
ba, kaip tiktai daboja ir 
jieško progos, kur įdėtas 
kapitalas galėtų atnešti vi- 
dutinį nuošimtį ir butų sau- 

gioje vietoje. 
Jei kur nors atsiranda sau 

gi proga padalyti nemažą 
nuošimtį, kaip tai dažnai į- 
kalba paprastimes žmonėms 
visoki pinigų meškeriotojai, 
tai turite žinoti, kad ban- 
kai ir kitos tam panašios į- 
staigos, visados superka: to- 
kius šėrus ankščiau, negu 
gali dasižinoti. Jei kol<ii 
nors propozicija yra gera, 
tai pardavinėtojams šėrų po 
žmones vaikščioti nereik, 
nes finansistai tokius šėrus 
tuojaus superka. Jei kas 
nors su Šerais vaikščioja 
per stubas, tai jau tas reiš- 
kia, kad tie šėrai yrk be 
vertės, nes jiems nepasiti- 
ki bankieriai ir jiems pana- j 
šus finansų žinovai. , 

Šėrai apskritai yra spe- 
kuliacija. Tai yra beveik , 

lošimas kortomis. 
Vienatins saugus būdas 

padaryti pinigą, tai yra taip i 

•žadinami "mortgage" ir t 
"bondsai". Bond, tai yrai 

as pats "mortgage" tiktai 
u tuo skirtumu, kad už jį 
itsako koks nors miestasj 
valstija arba randas. 

Jie yra saugus. Aš nekal- 
)u čia apie šėrus nekUriį 
ietuviškų įstaigų, kaip tuių 
ietuviškų laikraščių, arbčį 
Dendrovių, kurie užsiima Irę 
;uvių bendrų dalykų finan- 
savymu. Priešakyje tokiiį 
Įstaigų dažnai stovi žmo- 
nės žinomi plačiai visuomeį- 
nei ir su atsakomybe. To.- 
kioms įstaigoms reikia už 
sitiketi. Tai musų finan- 
sinės operacijos. Svetimi 
gi neša pas mus tokius Še- 
rus paduoti, kuriuos pas sa- 
ve au niekas neperka. 
Nuo nepažįstamų spekulia- 
torių įstaigų, ypatingai ntlo- 
tokių, kurios prižada didjelį 
pelną, šėrų niekados- nepy- 
kite, nes tai yra tiktai pini- 
gų išmėtymas. Skaitlius pri- 
gautų lietuvių šiądien Jau 
nemažas. Verčiau siųskite 
savo sunkiai uždirbtą ska- 
tiką į Lietuvą, kur galų; ga- \ 
le bus geresnė proga viso- 
kiems įdėjimas, nes ten .at- 
sakys Lietuvos valdžia, 

: C. K,_ 
ATSIŠAUKIMAS I LIETU- 

VIUS KAREIVIUS. 
~ 

Dctroit kareivių kuopa• 
Brolau lietuvi! Męs kita- 

vome po Dėdės Šamo vėhava 
ir žuvome tolimame krašte už 
viso pasaulio laisve. Dabar gi 
musų tėvynė Lietuva kovoja 
už savo laisvę, taigi ir už lais- 
ve musu tėvu, motinu, broliu ir W C V 7 V 7 

» « ° 

seserų. Jiems sunku kovoti; 
jie prašo r tusų pagelbos. Stoni 
me eilėsna dėl jų išliuosa\ciYlto, 
kaip męs stojome eilėsna už 

lišliuds&vjmą pasaulio. 
Stokunę eilėsna Lietuvi * 

•laisvės kovotojų, nes laiškia 
mus ateinat Lietuvoje.. 

Laukia mus seni, .nes jiems 
jau pritruko kantrybės liepti 
vergijos jungą ir tvėrėsi įiž 
ginklo, bet jie nusilpnintiir 
sunku jiems kovoti. 

Laukia mus jauni, kad," ga* 
vus daugiau dr#rugu, lengviau, 
galėtų retinti priešų eiles ** 

Laukia mus maži, nes 

nusibodo jau kentėti alkį irJ^l- 
tį; mumyse jie mato vilti,"Kad 
apsaugosime juos, nuo plėšikų 
cUCJUllŲ. * 

laukia nuis sesės geltonka- 
ses ir nitas skina ir kvietėjus 
dabina,, kad pa puoš n s tiuisų 
krūtines, a))valius Lietuvą-uųp 
vergijos tiesiamu tinklų. 

Išbusk lietuvi, iš miego T Ro- 
dyk priešams milžino jiėįa! 

Ketverge, birželio 25 diena, 
tapo suorganizuota lietuvių 
kareivių kuopa Detroit, ATicfi. 
ir laiko susirinkimus ir muštro 
lavinimasi kas ketvergaG*. va- 

Karas 7:30 valandą parapijinė- 
je svetainėje. Kiekvienas" lią- 
tuvys prašomas atsilankai i 
musų susirinkimus ir niusVrb 
vakarus ir stoti Į musų eiles. 

Valdybai'" 

rekomendacijoj;;" 
— Tamista turi geras "tekV" 

mendacijas ir galėtum uzm.jįt 
.arnaitės vietą. 4 T»et ar" KoK&i 
/yriškis pas tave nevaikšanį^y 

— Jis irgi geras rekonfęuda"-1 
-ijas turi. 

PAVYDĖTINAI GRĄŽUI 
VEIDAS. : 

— Marijona, aš taip.J.ai- 
ningas visą vakarą su jurnį 
okdamas. Pasakykite delko 
nane patiko tokia laimė? 1 

— Tiktai del tamist03^is; 
*ei;.dos. 

^ 

Tamista mane girialę.^ 
-- Ne. Mano vyras už-yWlĮ\ 

nanęs visiems vyrams. Tamfs":\ 
ėlė \ ienatinis vvras, kuriam \ 
įano vyras manės nepavydi. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SEATTLE, \VASH. 

Neprigulmybės Dienoje, i. 

y. 4 dieną liepos, I)-stč I). L. 
K. Gedinrno turėjo halių ir 

prakalbas. Taipgi buvo pa- 
kviestas pakalbėti ir žydu r.v 

biiv^ kuri? jSJikC* y£a gimę* 
Kauno gubernijoje. 

•Kabinau gana gerai išaiš- j 
kino skirtumu tarp lietuviu ir 

elavų įr taipgi gerai nupiepė Į 
i^etuvop istoriją kas parodo/ 
kad jis iinu lietuvių reikalus, 

Ji$ užreiskč, kad lankėsi 
įvairiose dalyse, bet lietuviai 
jam pasirodė, geriausia tauta. 

Gerumą jis įimto tame, kad 
lietuviai esą darbštus, taigi ir 

dori, nes vogti nėra jiems jo- 
i.io reikalo, kadangi pragyve- 
nimu patįs pasidaro, 

Jei lietuvių tauta girdi, iš- 
silaikė per keletu amžių iš vi 

&ų pusių spaudžiama, tai tas 

yra geriausiu prirodymu, kad 
lietuviai es$, taip sakant, su- 

tverti i.4 geros materijos, ir 
tik todėl iki šiol galėjo išlaiky- 
ti persekiojimus ir neišnykti. 

-£ydty rabinas, matomai, ži- 
no neblogai ir apie lietuvių vei 

kiimj fl\jnerikoje, nes vienoje 
vietoje priminė2 kad žydai su 

žingeidumu Jaukė Amerikos 
Rietuvių Seimo Chicagoje. 
įTas parodo, kad žydai taipgi 
žino ir apie lietuvių politiškų 
partizantų politiškas intrigas, 
.kurios tik kenkia Lietuvos 
foi&včs Išgavimui 

TV;i BU7tęs. * 1 

■SVATERBŲRY, CONN. 

*Varįįtf' VctfiLŠin?. 
3Vpa Waterfcurio Jaunįmo 

tiaUta draugi) £* D. D. Var- 

puht berods, pavyzdingiausiai 
JrdMa* Biojj dailos draugija 
j)aį?iiyn4 fiavo veikimu kaip 

talfl įo vasara sezo- 

nuose. 

Pereitu Žiemos sezoną "Var 
pa9 sulošč keturis gražius vei 
kalus; gi pradedant orui at- 
kilti vienas veikalas tapo pa- 
kartotas naudai Lietuvių Ran 
idono Kryžiaus, 

įUžČjua gi vasaros karš- 
čiams imtasi kitokio veikimo, 
i. y. rengimo gegužinių. Trum 
f*mie laike, surengta dvi gegu- 
žini; 18 d. gegužio ir 29 d. bir- 
•:fclux Paskutini buvo gana 
pavyzdinga iu ver&t geresnio 
paminėjimo, 

6ioj gegužinėje dalyvavo 
fletik visi varpiečiai, bet ir ne 

mažai svečių kaip vietinių, 
taip ir fa artimo miesto Union 
"City, Gegužine buvo Cražioi 
p. Remeikos tikėję ant lankos 
tarpe medžiu Žaistai, dainos 
linksmaus jaunimo kiekvienam 
primini linksmus taikus Lie- 
tuvoje* 

Apie 5-tą valandą vakare 
įrengėjai paruošė puikų val- 
giais stalą tarpe dviejų obelių, 
icas atrodė it laikinai persine- 
fci J lietuvišką sodą. Bet susi- 
rinkusiųjų siela kitokia: ji lais 
resnė ir gyvesne su žymia 
fmtspauda Amerikos laisves. 

Susirinkus prie stalo su- 

giedota Lietuvos hymnas, Lie 
tuva, Tėvynė Musų. Paskui 
'h ke pral*alhėlės įvairiose te- 

kiose* Tas viskas buvo atlik- 
Į ta jautriai; matyt, Lietuvos 
čtterffinga k/>/o u z savo laisvę 
padilgina Amerikos lietuvių 
"Melą* 

Taip besilinksminant neuž- 
miršta i* Lietuvos vargų, ka- 
ri tleda savo didžiausias pa 
stangas, idant įšsiliuosavus iš 
buvusios vergijos ir prašalin- 
ti gręsianti pavojų naujos ver- 

gijos, Kad paliudyti jausmų 
tikrumą susirinkusiejie suau- 
ficavo Lietuvos r ;kalams $23.- 
#3, kurios eito pasiųsti L. 
& Sotiikn ? " 

Tokis prakilnus elgimąsi 
mušu jaunimo yra viltimi įmi- 

sų tėvynės; yra viltimi netik 1 

jos kovoje už savo laisvę šia-! 
me perversmių laike, bet yra 
ir viltimi jau gavus politišką 
laisvę. Nes prie * politiškos ša- 
lies laisvės reikalingi piliečiai, 
kurie norėtu ir mokėtų ta lais- 
vę tinkamai ginti. Varpieėiai 
yra geru pavyzdžiu, kad Ame- 
rikoje lietuviškas jaunimas 
jau priaugęs prie atlikimo pi 
liečiu pereigų. 

K. G ir kalniškis. 

NFAVARK, N, J. 
Liepos 4 dieną čia buvo ap- 

vaikščiojama ne tik iškilmin 

gai, bet ir su politiška tenden- 
cija. Prieš piet buvo tik paro- 
davimas, kuriame dalyvavo ir 
būrelis lietuvių apie 200 ypatų. 
Tokio lietuvių neskaitlingumo 
priežastis yra tame, kad vie- 
tos klerikalai labai varinėja in- 
trigas lietuviškame veikime, 
todėl ir atgraso lietuvius nuo 

veikimo bile reikale. 
Po piet viename is parkų Imi 

vo surengtas Laisvės altorius 
už kurio buvo pasaulio despo- 
tai. Atidarius Laisvės vartus 
matėsi vargingas padėjimas 
pavergtų tautų, kurios prašėsi, 
kad jas priimtų per Laisvės 
v;mus ] suvienytas \ aistijas. 

Po to prasidėjo, taip sakant, 
kvotimas minėtų pavergtų tau- 

tų ar jos esą kvalifikuotos pri- 
ėmimui į Suvienytas Valstijas 
ir ar jos yra ištikimos. Po tū- 

lų ceremonijų visos įleista j 
Su v. Valstijas, tik palikta ne- 

įleistinoniis vokiečiai ir turkai. 
Po piet taipgi ir lietuviai 

turėjo savo susirinkimą Sv. 
Jurgio salėje, kur buvo išnešta 
rezoliucija, reikalaujanti pri- 
pažinti Lietuvą neprigulming t- 

šalimi. 
Nczvarkictis. 

OMAHA, NEBR. 
Vietos Kareivių Globojimo 

;Diarigija, užsibaigus karei, 
sustojo veikus. Iset, sugrįžus 
gerokam skaičiui lietuvių ka- 
reivių, minėta draugija subrin 
do rengti kareiviams priėmimą 
—■ buifkietą. Bankietas bus 20 
dieną liepos. 

Komisijos pirmininkas ad- 
vokatas P. L. Uvick sumanė 
suorganizuoti kareivių drau- 
giją, kas ir tapo suorganizuo- 
ta birželio 24 dieną. Organiza- 
vimas minėtos draugijom, ma- 

tomai, pačių kareivių buvo la- 
bai pageidaujamas, nes orga- 
nizacijiniame susirinkime daug 
prisirinko ir visi prisidėjo prie 
draugijos. 

Rasta reikalingu, kad karei- 
viai pirm bankieto pasiprakti- 
kuotų, idant gražiau pasirody- 
tų bankitte. Lavinimasi atsi 
bus utarninkais ir pėtnyčiomis 
nuo 7:30 vai. vakare ant Cliris- 
tie Ileiglits 36 Q gatvės, vado- 
vaujant seržantui P. Uždavi- 
niui. Gi kareivių organizacijos 
valdyboje yra seržantas J. A 
Genaitis, J. Lukoševičius ir A. 
Leonavičius. 

Liepos 20 d. 1 valanda ka- 
reiviai uniformose susirinks 
ant 33 ir S. gatvių ir paskui 
susėdę į automobilius sykui 
važiuos į Ralston Parka, kur 
atsibus priėmimas. 

A. S, Poškus, 
V. L. K. G. K. Rast. 

MONTREAL, CANADA. 
Čia darbai eina gana silp- 

nai ir tuose mažai teuždirba- 
ma. Paprasti darbininkai už 
dirba nuo 27 centų iki 35 cen- 

tų j valandą. Gi pragyveni- 
mas gana brangus, taipgi bran 
gios ir drapanos. Pavyzdin 
kiek geresnio audeklo siutas 
atsieina į $50. 

Sakoma, kad generolas Pershingas retai juokiasi 
bet vienam koresponden tui pasisekė nuimti jo fo 

tografiją su šypsą. 

Kadangi nustojus darbą 
yra sunku kita gauti tai dati- 
gtli* lietuviu važiuoja į Su 

vienytas Valstijas gi j čia kaip 
.ir niekas neatvyksta ar atvy- 
kęs tuoj nesinasi toliau. 

l}raiias Samuolis. 

Lietuvai Reikia Mckslo 
"V 

Žmonių. 
Lietuva žengia Į nepriklau- 

somybę. Kuriasi Lietuvos val- 

stybinis gyvenimas. Atsiden- 
gia naujos darbavimos srytis. 
Steigiamas valstybinis apr'ra- 
tas. Varomas naujais pamatai:-, 
kultūros darbas. 

Tam reikalingi mokslo žmo- 

nės, specialistai valdininkai, 
ekonomai, agronomai, inžinie- 

riai, mokytojai, daktarai, ju« 
ristai. Tokiu t<»li gražu šiądien 

neužtenką Lietuvai. Naujai \<\- 
Gurančioms valstybės jstai- 
goms trūksta specialistų, at- 

skirų šakų žmonių, nes dauge- 
lis dar iš Rusijos negrįžo arba 
sėdi kaime, ilsisi. 

Turime gana apstų besimo 
kinančios jaunuomenės burcK 
— Tai mūsų viltis. Vidurinės 
mokyklas lanko tūkstančiai, 
studentus skaitome šimtais. 
Vidurinis mokslas tęsiamas, o 

aukštasis sutrukdytas. Studen- 
tai, pirma lankę rusų universi- 
tetus, dabar arba sėdi namie 
pas tėvus sodžiuose, arba už- 
ima valstybines vietas.' Gaiši- 
namas brangus mokslui laikas. 
O kas pasakys, kiek laiko tęsis 
toks nenormalis laikas, kas ži- 
no, kada ir kaip męs įsisteigsi- 
me savo universitetą? O iš kur 
ims Lietuva taip reikalingus 
mokslo žmones? 

Be mokslo žmonių ir valsty- 
bės ir kulturos darbas tiesi'.t'; 
negalimas. 

T>e jų nesiklausoma Lietu- 
va negalės sparčiai žengti pi v- 

myn ir atsiliks nuo kitų kultu | riniii valstybių. Apie tai nusų 
valstybės vyrai ir visuomenė 
turėtų pagalvoti. 

Reikėtų praskinti kelia Lie- 
tuvos studentijai į Europos 
aukštąsias mokslo įstaigas. 

Valstybei pravartėtų suda- 
ryti mokslo fondą ir siųsti į 
Šveicariją ir kitur gabesnius 
studentus tęsti mokslą. 

Ed. Iš. 

Kas kovoja už Lietuves 
Neprigulmybę 

Paimkime męs tuos žmonas 
kurie šiądien delei šio obalsio 
jau kraują lieja, galvas dede. 
Nueikime męs j kareivių eiles 
ir prisižiūrėkime, kas ten susi 
rinko. Labai mažai rasime męs 
tenai žydų, nerasime laisvai at 
ėjusių turtingų lenkų vaikų, ra- 
sime mažą mieste augusio jau- 

ninio nuošimtį. Kas sudaro (i:i 
barti nes imtsų kariumenės br.m 

duolĮ? Nugi sodžiaus berneliai 
iš |)o šiaudu pastogės. Jie šią 
dien ] ii i mutiniai stoja j kovoto- 

ju eiles, ten pri: upių ir mišku 

užaugę Lietuvos vaikai, nuo 

mažu dienu girdėję medžiams 
ošiant amžiną protėvių didvv 
r i u pasaką... Tik jie suprato 
laiko svarbumą ir rinkos j bu 
rius ir kuopas, nekartą lydimi 
svetimtaučių, o ypač žydų iro- 
nijos juoku...Garbė tau moli- 
na, kad išauginti toki vaiką, 
kuris jaučia .save tikruoju t,ė 
vynės sūnumi. Tau, motin, bus 

dėkinga visuomenė už tai, kad 

mokėjai įkvėpti beaugančiam 
šuneliui meilę prie Lietuvos 
prie tėvų žemelės ir prie lais- 
vės. Tūkstantį kartų ačiu tau 

motute, už tai, kad savo pasa- 
komis apie protėvius, jų narsu 

mą, išauklėjai šiądien mums 

karžvgį-galiuną, kurio visi prie 
šininkai bijosi ir dreba. 

Het nevisi berneliai tenai 
yra. Kitas neturi jau savo pro- 
to, savo širdies, toli nuo jo 
branginusios tėvynes meiles 
jausmas. Jisai jitokauja ir pa 
šiepia tai, kas mušu tautai brau 
giausia. Tie^a, atsiranda iv 
mušu tarpe išsigimėliu..'. 

Męs, Lietuvos kareiviai, ne- 

sigailime nė kraujo, nė gyvy- 
bes, tulel visi, kurie nestoja j 
nuisų eiles, rodo savo baikštu- 
mą, nemokėjimą tėvynę mylė 
ti ir ginti savo šalį nuo sveti 
mų. Šiądien nestoti į Lietuvos 
kariumenę, arba nedirbti nau- 

dingo visuomenės darbo, reiš- 
kia, buti Lietuvos laisvės ir ne- 

priklausomybės priešininku. 
Tai turėkime omenyje visi 

sėdintieji dabar, namie, o ypač 
žydeliai, kurie nuo mobilizaci- 
jos bėgate kuone j girias ir lan- 
kus ir tie, kurie norite-mus su 

vienyti su Varsa va. 

Kareivis A. A. B. 

BIZNIŠKI PROTESTAI. 
"Laisvėje" k tipo bolševikiš- 

kame organe tankiai tenka ma- 

tyti protestas prieš "Keleivį" 
ir "Ivuijienas." Tenai pr<~»tcs- 
tuojama kam "Keleivis" ėmė 
ir patalpino katalikų ir tautl 
ninku atsišaukimą rinkti para- 
šus del Lietuvos neprigulmy- 
bes, arba kam kartais ima ir 
])atalpina žinias, kad sovietiš- 
koje Rusijoje kaip kas negerai; 
darosi. 

Iš to aiškus isvedimas — 

"Keleivis" biznio laikrašti*, ne 

socialistiŠkas ir 1.1. 
P>et tik klausimas ar ir pati 

"Laisvė" nėra biznio laikraš- 
čiu, ink talpinimas tokių pro- 
testų yra niekuom daugiau, 
kai]) diskreditavimu savo kon- 
kurento. Juk "Keleivis" turi 
didesnę cirkuliacija nei "Lais- 
vė," tai reikia gi jam užduoti 
smūgį. 

# 

TAHTAUAUS KANČIOS. 
Niekados negirdėjei apie j 

Tantaliaus kančias? Nega | 
li but! Tui'but mažai skai- 1 

e 

tei, arba mažai reikalų ture- 1 
jei su apšviestesniais žmo- 
nėmis. Šisai išsireiškimas- g 
Tantaliaus kančios-yra tan- l 
kiai minimas knygose ir kai į 
boje. Kuomet norima pasa Į 
kyti, kad kasnors kentėjo di 
delius kuno ar dvasios sopu- 
lius, tai sakoma: "Jis perėjo | 
Tantaliaus kančias;" kuo- 
met kas nors kuom nors jus 
labai kankina, tai jus sako- 
te: "Jis mane t a n t a 1 i- 
z u o j a. Šisai žodis,-tan- 
talizavimas—todėl, išreiškia 
didžiausias kančias, ar kan- 
kinimą, kokį tik galima sau 

išsivaisdinti. 

Iš»kur jis paeina? C, jis 1 

turi savo istoriją, arba le- i 

genda iš senų-senų laikų. 
Mažojoj Azijoj, toj vie- 

toj, kur dabar yra pats vi- 
durys Turkijos viešpatijos, 
senais-senais laikais, dar 
prieš Kristaus gimimą buvo 
viešpatystė, vadinama Frigi 
ja. Sulyg senų padavimų, 
šios viešpatijos karalium bu 
vo vieną laiką vyras vardu 
Tantalius. Jis, sulyg pada- 
vimų, buvęs sunus grekų die 
vo Zeuso ir, kaipo toksai, 
buvo artimas dievų drau- 
gas, su jais pietaudavo ir 
t. t. 

Dievai jį mylėdavo, bet 
jis prasižengė ir paskui ta- 
po už tai nubaustas pat bai 
šiaušiu budu. Koks buvo 
jo prasižengimas-apie tai 
taip pat yra įvairių pada- 
yimų. Sulyg vienų, įis iš- 
davęs žmonėms dievų sek- 
retus danguje, sulyg kitų— 
.jis pavogęs dievų gėrimo 
nektaro, arba ambrozijos ir 
davęs jo žmonėms ant že- 
mes. 

j, Kaip ten nebūtų, už jo 
prasikaltimą jį patiko baisi 
.bausme i>uo užsirustinusio 
vyriausio dievo Zeuso. Su 
lyg to padavimo, jis tapo 
nutrenktas peklon ir pasta- 
tytas vandenin iki paties 
smakro.« JĮ kankino baisiau 
sis troškulys, bet jis niekuo 
met negalėjo nei suvilgyti 
savo lupų, nes kuomet jis tik 
pasilenkdavo—vanduo nuo 
jo lupų bėgdavo šalin. 

Ir šitos kančios buvo dar 
ne viskas. Ties pat jo bur 
na kabojo gražiausios vy- 
nuogės. Bet Tantalius nie- 
kados jų pasiekti negalėjo, 
ne» kuomet tik jis .išsižio- 
davo, idant lupomis jas pa- 
gauti, vėjas nupusdavo jas kiton pusėn. Ties Tanta- 
liaus galva, sulyg kito pa- 
davimo, kabojo milžiniška 
uola tokiu budu, .kad išro- 
dė, jog bile valandėlę ji nu- 
grius ir sutruškins ii. 

Galima sau atsivaisdinti 
tą agoniją. ir kančias, ko- 
kias Tantalius turėjo kentė- 
ti, ir iš čia paeina žodis "tan 
talizavimas," "tantalizuoti," 
t. y. daryti taip dideles kan- 
čias, kaip Tantalius kentėjo. 

, Noragėlis. 

PROTINGA. 
— Tete! Ar tiesa, kad kuo- 

met pas mus diena, tai Euro- 
poje naktis? 

— Tiesa. Kaip pas mus 

saule nusileidžia, tai tenai už- 
teka. 

— Taigi tenai atsikelia, 
kaip mes einame pulti, o ke- 
lia, kaip męs -gulame? 

— Suprantama. 
— Tai už jokius pinigus 

netekėčiau už europiečio. 

UBKRTY BONDS 
II i.__ *-> 

|>«> »uui« UiHUlI JJUJ-IU3 U 
tiiną "Cash"' vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 

| Utarninkais Keivergals ir 
I Subatomis 9—9. 

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

tarpe ir l'aulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
SPFriAi iai.a1- ?UrŲ' LCntŲ' lr Stogams Popierlo 

I. Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už caliori:} 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, » CHICAGC, I'.'.. 

Pagyvenimo oiisus 

D£L VYRŲ IR MOTERŲ 

859 N. Robey St. 
Kampas Iowa St. 

Valai, dos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir ChirMrgas 

Gydo visokias Vyru iri 
moterų ligas taipgi ir! 
^^^irurgiškas ligas.| Biznio ofisas: 802 W. Madlson St., kamp. Halstetl^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chlo.aęo 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų biuati ir ovorkotri, padaryti ant orderio, l>et neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyvišku modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlan 
Pirkito nau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSjo. 
?Ięs turimo daug kiek apdčvčtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir nugSelau Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augliau. 
Krautuvo atdara kas vakarį iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pictu. Subatomls iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 FO. HALSTED STREET 

LIETUVOS ŽEMtAPiS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

j LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytklomlus, miestus Ir miestelius, golž 
lėlius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas Ir Jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda iš 8 dalių. 
1) Lietuva lr Europines Valstijos, 
2) Prieš IstorlnS Lbtuva. 
3) Lietuvos KaralystS po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaralystS po Gedemlnu (1316—1341). 
B) Lietuvos Imperija po Algirdu ,ir Keistučiu (l.>43—1377). 
\) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybč prlei Padalinimą. 
5) Dabartiną Lietuva. 

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

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

Norime pertikrinti kiekvieną Chica-. 
goje, jog Narių Skiepuose galima gau- 
ti geresnį tavorą nebrangiau, bet pi- 
giau nėge) kur kitur. 

Tam tikslui męs atiduosime dideli 
sandėlį skrybėlių specialiai nužeminto i 
mis kainomis. Didelis pasirinkimas vi 
šokių pavidalų ir visokių šiaudų nau- 
jausios mados. 

Paprasta vertė šitų skrybėlių yra 
$2.00, $3.00, $4.00 ir augščiau. 

Męs parduosime jas tik po 

Suskubkite kol yra didelis sandelis 
iš ko pasirinkti, kas ankščiau ateis, 
tas geresnę skrybėlę galės pasirinkti. 

Su kiekvienu pirkimu duodame dvi- 
gubai ženklelių. 

Prekybine Korporacija j 
Palatine. 

1112-1114 MILWAUKEE AVE., IR 
1701-1703 WEST 47 TA 

10,00^ nuolatinių pirkėjų pasiryžome surasti Lie j pos mėnesyje, todėl kiekvienam patarnausime kuo- j geriausiai. I į 



.ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
T. 

VILNIUS. 
Vilniuje susekta slapta le- 

gionierių organizacija Dauge 
lis suimta. Suimtas jų komen- 
dantas. Rasta svarbių doku 
mentu. 

c 

Kauno vokiečiai kreipėsi prie 
bolševikų Vilniuje, kad jie pa 

liuosuotų suimtus, vokiečiu 
darbininkų atstovų Tarybos 
narius. Be j y prašė dar paliuo- 
suoti ir kun. Mukermaną. Bol- 

ševikų "valdžia" sutinka vįsus 
prašomus paliuosuoti ir nuga- 
benti juos prie demarkacinės 
linijos į rytus nuo Kaisodarių, 
kad tenai atatinkamai juos pa- 
mainyti už sėdinčius čia bolše- 

vikų agitatorius. Bet jie nepa- 
sitenkina mainyti 'žmogų už 

žmogų; jie nori, kad už 5 vo- 

kiečiams atiduodamu^ nrasikal 
tėlius atduotų jiems čia kalėji- 
me sėdinčius bolševikus. Kun. 
Mukermaną, .kaipo didelį kontn 
revoliucionierių bolšev.fkai su- 

tinka paleisti tik Vokietijos vy 
riausybei garartuojant, kad 
kun. Mukermanaš niekuomet 
nebegrįž j bolševikų "karalys- 
tę" ir be to, jei už jį paleis čia 
labai nusikaltusius du asmenis. 

MARIJAMPOLĖ. 
Vėl Marijampolės apielin- 

kes aplanko plėšikų "karalys- 
rių darbai apsireiškė netolimoje 
praeityje. Pa V. pas Valaitį Tra- 

kiškių kaime, pas Steponaitį 
Triobiškių kaime, pas Liaukų 
Uosupyj ir kitose vyetose atvy- 
kę naktinių švečių vokiškai- 
kareiviškuose rulntose, su šau- 
tuvais ir vokiškai kalbančių 
kompanija, reikalavo pinigų, 
valgomų daiktų ir 1.1. Smarkiai 

apmušę kai-kuriuos ramius gy- 
ventojus ir prisiplėšę gi'obįo 
plėšikai pasitraukė. Sugauti ne- 

pavyko. 
i —-—- 

PANEVĖŽYS. 
✓ Atvažiavujiesi iš Panevėžio 
žmonės pasakoja, kad bolševi- 
kai išbėgo iš miesto. Rusų bol- 
ševikai kariauti nenori. Jie me- 

ta ginklus ir sakosi važiuos \ 
Dvinska "gromit soviet'' (muš- 
ti taryba savo). 

^ ("Lietdva") 

DEL PINIGŲ VARTOJIMO 
Finansų ministeris paaiškino, 

ka:l uždraudimas vartoti rusų 

pinigus turį j tikslą kovoti su, 

bolševikų akcija Ljetuvoje. Tuo 

tikimos sulaikyti išvežimą ir 
• spekuliaciją Lietuvos duona 
ir kitais turtais, ir apsaugoti 
kraštą nuo gresiančio bado ir 

ekonominio krizio. N 

Bet uždraudžiama vartoti 
tik kerenkos. Carskos ir "Duni- 

•skos" uždraudžiama tik įvežti 
ir išvežti; vartoti neuždrau- 
džiama, nes jų pas Lietuvos 

gyventojus labai daug yra. 
Kursas jų nefiksuojamas, jį 
nustatys pati apyvarta. 

Taip pat valstybinės įstaigos 
galės prfimti vieton Ob-Ostų 
pinigų "carskas" ir "dumskas" 
sulig įam tikrų instrukcijų, ku- 
riomis bjis nustatomas ir jų 
kursas. 

Toliau finasų ministeris pra- 
neša, kad skubiai rūpinamos 
banko įsteigimu, kuris užsiimti! 

savo pinigų leidimu. Manoma 
pinigine yienata padaryti litą 
kurioje bus šimtas skatikų 
Skatikas atatiks pfenigui. 

■ * 

ŠEDUVA.' \Si 
Šį miestą Lietuvos kariu 

menė užėmė kovo 14 d. 12 vai 
prieš piet. Vietos žmonių up?j 
nakilęs, kad lietuvių tvarkinga 
kariumenė paliuosavo juos nu< 

rusu. 

^ Tik vardas, kad kartu su lie 

| tuviais atėjo ir vokiečių kariu 
menė, kuri elgiasi, kaip skun- 
džiasi vietos gyventojai, nege- 
riau kaip bolševikai. Tie nakti- 
mis apsiginklavę užpuola ra- 

mius gyventojus, atima nuo ,.i 
pinigus, šilkines skareles, sida- 

brinius daiktus etc.. jeigu ne- 

f duoda gąsdina ir sumuša. Žmo- 
nės jokios pagalbos neturi. 

Lietuvių kariumenė elgiasi 
pavyzdingai: visus reikalingus 
daiktus perka. Vietos žmonės 
daug kentėjo nuo bolševikų, 
ries buvo visiškai suvaržyti: su- 

sirinkimai buvo užginti. Drau- 
gijų gyvenimas apmiręs. Susi- 
rinkimus darė vien bolševikai. 

Vietos progimnazija, kuri 
įsteigta nuo Naujų Metų, gavo 
įsakymą nuo bolševikų paša- 
linti iš progimnazijos tikybą. 

JONIŠKĖLIO APSKRITYS 
frUSAMS BOI ,ŠEVI KAM S 

OKUPAVUS. 
Tik ką atvykę iš Joniškėlio 

apskričio žmogus štai ką papa 
šakojo: bolševikai okupavę Jo 
niskelio apskriti baigia rekvi- 
zuoti iš ūkininkų grudus. Mo- 
ka "kerenkomiskas jų ne- 
ima — areštuoja, arba bent 
grasino areštuoti ar sušaudy- 
mui, kaipo kontrrevoliucionie- 
rių. Ūkininkams deda nepake- 
liamas kontribucijas. 

Darbininkų bėdnuomenės da 
lis, tikką užeju rusams bolše- 
vikams. pritarė jiems. Bet pas- 
kui, pamatę jų darbus, visi, iš- 
skyrus tinginius ir vagis, ku- 
riems įstojus į raudoniją armi- 
ją pasitaiko proga prisiplėšti, 
nusistatė griežtai prieš bolševi- 
kus. 

Kartais ūkininkai ir darbi- 
ninkai, netekę kantrybės atvy- 
kusias j sodžius milicijantus- 
bolševikus išvaiko. 

iNepersemai bolševikai visai 
be jokios kaltės, be teismo su- 

šaudė juristą Bogdanavičių 
Linkuvoj valsčiuje. Suarešta- 
vę laiko kalėjime Linkuvos val- 
sčiaus sekretorių V. Dineiką. 

Keli Linkuvos gimnazijos 
mokytojai, grąsinami areštu, 
slapstosi nuo bolševikų. Rusų 
raudonosios armijos būrelis 
apiplėšė Joniškėlio Karpio dva- 
rą. Išnešė daug auksinių ir si- 
dabrinių daiktų, senų brangių 
paveikslų ir t.t. 

Bolševikai dvaruose daro 
Jatmiečių komunas. Sakoma, ku 
miečiai gausią maistą ir rubus, 
o visi vaisiai, javai ir t.t, perei- 
sią į komunistus. Kumiečiai tuo 

nepasitenkinę ,nes nenori ber- 
nauti naujiems ponams-komi- 
tstams. 

Milicija suorganizuota iš 
vietos gyventojų, varoma į 

Šiaulių frontą; is 40 žmonių oO 
atsisakė eiti. Lietuvos gyveni-' 
mo komiteto atsišaukimai kar 
tais pasirodo visuose Joniškėlio 

j apskričiuose. Tš nakties ran- 

dama prilipyta prie stulpų, sie- 
jnų miesteliuose ir sodžiuose.! 
j Tie atsišaukimai pakelė žmo- 

Inių upą ir baisiai gąsdina bol- 
ševikus. 

Joniškėlio apskritys buvęs 
vienas turtingiausių Lietuvoje 
vietų, rusų bolševikų naikina- 
mas. Žmonės laukte laukia at- 
einant Lietuvos karitimcnėi. 

* » 

UTENA. 

Utenoje bolševikai, palaiko 
mi vokiečių palikta duona, p;e 
rai gyvena, bet greitu laiku pa 
sibaigus duonai, pasibaigs ir 

• jųjų dienelės*... Utenos vals 
J čio sodžiuose, kur buvo rinki- 
; | mai, išrinkta "ciekavi" žmones 
l i O kiti sodžiai ignoruoja 
)'; ''samczvancn" valdžia ir neno 

I c 

ri žinoti jokių rinkimų. 
-Į Bolševizmo liga jau baigia 

ua sirgti ir greitoj ateityj bol 
ševizmas neturės tfiažiausi< 
pasisiekimo. Neturės pasisieki- 
mo ir kitos socialistinės p* ti- 
jos, nes žmonės dabar pamatė, 
kad visokio plauko socialistai 
yra jų priešininkai, nes eina 
galų-gale prie to pat prie ko 
eina bolševikai tiktai kitokiu 
budii. T;1 i suprato ir buvusieji 
seniaus socialistai, kurie pama- 
tę,-prie ko einama socializmo, 
išspruko iš jųjn liogerio. 

Yra ir kitokiu apsireiškimų. 
T11 a])sireiškimų priežastis — 

karjera. Pavyzdžiui — in- 
struktorius Utenoje Riržis d;.- 
har jau uolus komunistas įsi 
rašęs j partiją (taip yra prane- 
šęs šviet'mo ir kultūros sekci- 
jos komisaras Žalys) perimant 
šv. Kaz. knygyną. 

s 1 

UTENa. . 

Moterų Maištas. 

Utenos moteris, pristigus 
druskos, nuėjo į Rcvoliucijinį 
Komitetą, jos išreikalauti. Ko- 
mitetas išvydęs moterų minią 
ir išgirdęs "gražių" žodžių ir 
grūmojimų, kurių nesitikėjo, 
nežinodamas ką daryti, pagra- 
sė areštu, kurio moterįs netik 
nepabūgo, bet dar smarkiau už- 
puldinėjo, statydamos griežtą 
savo reikalavimą, nes kitaip iš- 
vysiančios neprašytą jų val- 
džią. 

Kad nepritirti nemalonumų, 
prisėjo tam kartui komiteto na- 

riams ir maitinimo komisarui 
Deguliui išbėgti. 

"Maištas"' nusisekė. Materįs 
kelioms dienoms praslinkus 
druskos gavo. 

"Lietuva" No. 80. Praneša, 
kad a. .a. kun. Jonas Vizbarai. 
Liepojaus klebonas, mirė Lie- 
pojaus ligoninėje šiltine š. m. 
kovo 27 d. Palaidotas bažny- 
čios šventoriuje. Apie tai pra- 
neša nulindęs brolis Antanas 
savo broliui inžinieriui, gimi- 
nėms ir kitiems a. a. kun. Jono 
draugams bei pažįstamiems. 

A. a. duok jam Viešpatie! 

KAS MANOMA APIE LT E 
TITĄ LIETUVOJE. 

Laikraštis ''Nepriklausomo- 
ji Lietuva" No. 9? Rašo: 

Ncn usi mink i t c! P r isižiurč- 
jus dabartiniam politikos įriiv 

mentui Vilniuje, pris'mena pa- 
sakos žodžiai: "tas vilkas-tą 
šunį, tas šuva, tą katę, toji ka- 
tė — tą pele, toji pele — tą 
grūdą, tą grūdą per pusę!"... 
Nuo karės pradžios v'tra vėtrą 
veja. Netoli galas. Dėlto visų 
dirksniai įtempti ir greitai nu- 
siminimas pagauna. 

Kad atėjo Vilniun vokiečiai 
— elgėsi tai]), kad rodėsi, jau 
gal amžinai čia pasiliks 

Ką jau bekalbėti apie bolše 
viktis. Jie ne tiktai iš Lietuvos 
nemanė kada nors išsikrSustv-i 
ti, dar svajojo, visą pasaulį pa- 

| glemžti komunistų valdžiai... 
i Ką matemė ? 

Visa pasaulyje mainosi, mai- 
nosi ir valdovai, net labai greit. 

Dabar lenkai, dar nesuspėjo 
Vilniaus-užimti, dar patrankos 
dunda, jau skellras Vilnių ir 
užimtąjį kraštą jungia su Len- 
kija "na wieczne czasy" (amži- 
nai). Pažadėjimų kalnai rodos, 
jie čia laimę neša. P>et-gi gy- 
ventojai nelinksmi. Lenkų ma 

nifestacijos, pamaldos i'r mitin- 
gai dar sutelpa yiename nedide- 
liame cirke ir vienoje bažny- 
čioje. 

Kad ir labai gyventojus kvie- 
tė papuošti trečiajai gegužes 
dienai savo namus, tečiaus net 

miesto viduryje reti namai'bu 
vo papuošti. 

Net krauti.vės buvo neužda- 
rytos. .. 

Netoli nuo Vilniaus anuotos 
dunda. Lenkų diplomatai, ma- 

tyti pralaimėję Paryžiaus Kon 

ferencijoje, metėsi užgrobimu 
prijungti mušu kraštu prie Len 

kijos ("przy pomucy fakto\v 
dokonanych"). 

Užėmė Vilnių, padarė cirki 
mitingą, paskaitė iš Varšavos 
atvežtasias rezoliucijas, pra- 
nešė apie tai Varšavon, Seimas 
su džiaugsmu rezoliucija a p a: 

Vilniaus prijungimą prie Len- 

kijos priėmė, atsiuntė \ ilniun 

agitatorių burį, kad kaip nors 

prikalbėjus siųsti "Varsavos 
Seiman nuo Viiniaus atstovus, 
nors pradžioje metų atsiūtuo- 
sius atmetė. 

Ko kito iš lenkų sunku buvo 

laukti, tai buvo numanyta. !>et 

numatoma, kad lenkai ilgai. 
taip žaisti negalės. Nelabai 

linksma lenkams to žaidimo 

pradžia (jau panikoje iš Vil- 
niaus išdūmė daug stambiųjų 
endekų), bet labai liūdnas g;ili 
buti galas. 

Dovboro-Musnickio legio- 
nieriai, paėmę Mogilevą, daug 
daugiau darė manifestacijų, o 

Yaršavos ir Mogilevo lenkai 
politikai jau tuomet buvo pri- 
jungę Mogilevo žemę prie \ a r i 

ša vos; Bobruiske taip pat. 
Kas-gi gana greit pasirodė? 

Gala labai liūdnas. Legionie- 
riai kapituliavo, net nepasi- 
priešinę. 

DelU mums nereikia nusi- 
minti. Ateit:s greit paaiškės, 
Yaršavos diplomatai jau tarėsi 
su mušu kairiaisiais. Dabar at- 

važiavo dešinieji. 
Galima tikėtis intriguos deši- 
niuosius lietuvius Reikia tikė- 

tis, kad nuo dešiniųjų lenkai' 
nesusilauks net tokio gana 
švelnaus atsakymo, koki gavo 

p. Asmolovskis iŠ laikinojo Yil 

niaus lietuvių komiteto. 

Lenkų intrigos turi labiau 
suvienyti įvairių sriovių lietu- 
vius bendromis jiegomis gin- 
tis nuo bendro visiems prieši- 
ninko. 

Nenusiminkime: jeigu lietu- 
vių jiegj nesuskalflys — n-, 

priklausomoji Lietuva bus! 

Męs tikime, jog lietuviai pe- 
tys į petį stos." 

Stasys. 

DEKERAIT1S NORI UŽ- 
MUŠTI LLOYD GEORGE. 

I\. Dekeraitis iš Stoneyburn 
(lietuvis), kaip mums praneša 
tūlas korespondentas, norėtu 

užmušti Lloyd George, jei ga- 
lėtų. Buk No. 21 "Rankpelnis' 
rašas: "Butų neprošalį paklaus 
ti (Sortuko "i, kas mums iš tik- 
ro reikia veikti, ar daryti Glas- 

gotw'e barikadus? Ar paėmus 
ginklą j ranką eiti mušti Lloyd 
George?." Patsai atsakęs: 

"Mjs ne vieno, nė kito negali- 
me daryti, nes spėkų ijeturi- 
me." Vadinasi, jei si^kų turė- 

tų, tai tuoj ir darytų. Jug taip 
išeina. Ei, kad kiaulė ragus 
turėtų?... vis1' žino, ką,pada 
rytu! »' L, 

("Išeivių Draugas") 

KAUNAS. 

Iš 1 e 11 k u u ž g r c t; o i o 
j ^ ° 

k r a š t o. Vis liūdnesnių ži- 

nių pareina. Lenkai, įsiveržę 
Vilniun, išpradžios mušė tik 
žydus, dabar gi ėmė smarkiai 
persekioti ir lietuvius. Kratos 
ir plėšimai lietuvių gvyena 
muose butuose nesiliauja nei 
\ ienai dienai. Štai ką prane- 
ša tik vienas "Nepriklausomos 
Lietuvos" numeris 13. 

— Naktyj gegužės 7—8 a 

suimtas Augustinas J'akųčio- 
! uis. Sakoma, kareiviai ji suim 
dami labai žiauriai elgėsi. K_i- 
?ta, kad toks ramus žmogtts 
taip kankinamas. Nesenai ka- 
reiviai iį buvo apiplėšę, ]). Kud 
revičius (tur but koks lenku 

dvarininkų šulas) iškoliojes, o 

dabar be jokios kalbės suėmė. 

— Lietuvių ūkio mušimi 
j": brika " Viliją" lenkai rekvi- 
zavo. Vieton parodyti popie- 
ra, kuria fabrikas rekvizuoja- 
mas, lenkai pakišo revolveri. 
\ isus fa.briko tarnautojus iš- 
blaškę. 

| — Gatvėje suėmė Joną Sle( 
ževičių. Jis rodė popierius, 
kad prirodžius, kas jis toks, 
bet nieko negelbėjo. Pralai- 
kę visa parą (sutką), paleido, 
nesakydami už ką buvo suėmę. 
Valgyt visai nedavė. / 

— Gegužės 7 d. suėmė lietu 

vę i Landsbergiene. Nuvedė 
į kazarmes, iš ten nuvedė po- 
licijos nuovadom Ten visi ro- 

dė, kad ji Liandsbergienč. Te- 
čiau nepaleido, bet nusivedė 

atgal i kazarmes. Tenai laikė 

.valtyje kieme iki lj/2 vai. nak- 
ties. 

— Geenžio 8 d. suėmė ži-' 
O 

įioma dailininką Adomą Var 
ną. 
-— Gegužes 7 d., kareiviai, 

be krėsdami pilieli J. Semuolį. 
pavogė pas jį aukso laikrodėlį 
sn aukso grandinėle, 12 šauk- 
štuku ir 100 r. pinigais. Stfmųo 
Ii j' C 

— pačią naktį krėtė lie- 
tuve Estkienę. A ienas karei- 
vų} sakėsi esąs kunigaikštis, 
kitas šiaip lenkų turtuolis. Pa- 
vogė antklodę, priegalvius, 200 
r., sulaužė spintą. 

— Iš Grigaičio taip pat pa- 
ėmė' daiktų. „ 

Tai tiek smagumų ■ lenkai 
padarė lietuviams tik vieną 
dieną. Lietuviu persekioji- 

f 
mams ir galo nėra! 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Po atlikimui priedermiuJ 
žmonės jau si11 įranta, tą, ką pri 
valo kiti atlikti. 

Mūsų klaidos—nuisų prie- 
šai, bet mūsų draugai tankiai 
buva mitsų klaidomis. 

Atmink, kad rytojaus die- 
na kada nors bus vakarykščia 
diena. 

{■ Mirtis nesirenka, ji lygiai 
savo globon ima ir niekam ne-1 
tikusius. i 

I GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. | 
J Vienam balsui prie piane 

j -1) Sunku man gyventi (vidut. balsui j 40 j j 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balai!.) £3 | ! S) Ne dėl tavęs aš, mergei5 (vidut. £>al.) * * M. ! 4) Era, mano brangi (Bass) ..... 40 j 
5) a Pamylėjau vakar j b Vai varįe, varge f K&inft7|£. 

c Vai putė, putė J į 6) Kur bakūžė samanota w «&£ į 
Gaunamu Lietuvos Knygyne, 32ES B. Morgaa Bt HL j 

Ar Worl Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba iem&i aprašymai 

Geikie, Kalkovski Ir kitus, sutaisė šernas. Su pa- 
veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo rnu^ &> 
mę, jos pavydalą, didumą, nugštj vulkaat^ trefe* 
c\ų is savęs ugnį; kur ir klok joja yra anglių 
£ies, aukso, druskos Ir mineralig ir Li, fi&K fe 
Lmit" lrnW/vi .v 1 _ * 1 ą 

JĄ ViUU'JH, £iU(JB# gy»* 
lis, kokli kuriuos* v&nd^nj$< runje, prJaVi &t ftsr- 
ttj. Klek" tylėto yra riefpatjEČh.^ kokiu* Jo* pkjfoM 
užima, kokios }ų valdžios, koki svarbiausi 
kiek kur gyventoju kuom įiu užsiima tf Lt. fiamS 
aprašyta dalimis k. t Europa, Azija, AfrCte*, ftaov^ 
ne ir pietine Amerika, Knyga rfidelS 8x9 co;!<> 
spauda graži, turi pusi 469, popieros viriai® $2*15 

"Gražiuose audimo apdaraoes ...<••«■•«• v. $3.09 
Užsisakyk ją tuoj aus ir busipailnk sm jra#ft?il&, 

ant kurio gyvtfni; išdėti pinigai, zzt Jioa &ry<$3?« 
jums apsimokės šimteriopai' Užsisal&iž Ir pinkus 
siunčiant adresuokite: 
"LIETUVA," 3253 Sa Morgan Sf.t 15. 

A. L, T. S. ORGANAS 

Puikiausiai nešviečia lietuvių gyvenu^ visccnla 
pasaulyj2 ir uoliausiai gina darbininkų 

EINA KAS SĄVAITS 
Skaitykite Visi. Metami $2.CO 

Reikalaukite pažiūrėjimui tulraoiisdasii; 
"S A P A R A" 

366 Broadwe.y, So. EosSoa, FJ&§# 

NORĖDAMI SAVO BIZNĮ PAGERINTI, VISUOMET. 
3ARSINKITĖS DIENRAŠTY J 'LIETUVA' APGAR- 
SINIMAS ATNEŠ GERIAUSIUS REZULTATUS. 

SKAITYK DAKESU9 

f 1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO i poi'4 mgnėrfij | = tiek, kiek kitos Bendrovės į metus ir mano kapitalu padidinti, prisiėjus reš- 
! kalui, iki $5,000,000. 
| 2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių doleriu k 
I darbas varomas visu smarkumu ju išpildymui. | f .3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir fŠdir- 
| bystei Lietuvoje. Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija su- 
I sidedama iš specialistu žmonių. v . • 

į 4) Įsteigta GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kulia 
| tarpininkauja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieskojime giminių, dalies, 1 turto, žemes; taipgi padaro legališkus r štus pirkimo ir pardavimo, įgalioj!- j I mų afidavitu, konsulio paliudijimu, etc. 

i 1 5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui iii?* 
| sto prekių, mašinų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami 
1 išplaukimui. 
1 6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntime 
| kuri suteiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose di- 
§ desniuose Amerikos miestuose. v 

! 7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ- su inkoi^ofuotu 
| kapitalu $100,000 prie šios bendrovės, i-'- kurios konstrukcijos šaka. statymui v 

| dirbtuvių, namų, etc. Pakol to skyriaus veikimas bus galimi perkelti Lie- ; 
| t--* g:t clrb-v ?.pi pirkta plotas žemės ir būdavo jama gyvenimui namai mieste 
| A krone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko bendrovė turės nėmaž#! | \ pelno. i 4' 

| Visas pelnas bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks" šėrf- 
| ninkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai,- taigi darbinin- 
j kai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas £*ana didelis, bet šorų 
| kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti gaus sena kaina po SI0.00 
| šėra, ir-turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividendais, kurie rfiO- 
| kėsis netrukus. 
1 Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai, nieko nelaukiant, siųskite pinigus,, i ir klauskite informacijų šiuo adresu: j 
I LITHUANIAN AMERICAfsg TKADBMG ©O.l 
| 112 GREENE STREET BALTĮMORE, M D. 



(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

POPIEŽIUS PRITARIA 
LIETUVIU REIKALAVI- 
MUI NEPRIKLAUSOMY- 

BĖS. 

Lietuviai Sumušė 
Bolševikus. 

tautos žiedai, apšviestoji jau- 
nuomene ėjo pėsčia šešiasde- 
šimti kilometru ir prisirašė 
visu buriu. Jos pavyzdžiu se- 

kė kaimų jaunuomenė, apvai- 
nikuodama savo galvas. Pir- 

mieji kadetai buvo visi liuos- 
noriai. .Vieni jų dėvėjo ilgus 
švarkus, kiti, trumpus; vieni 

aųgštas skrybėles, kiti kepu- 
res; vieni Intvo vilaguose, ki- 

ti skarmaluose; vieni apsiavę, 
kiti basi, bet visi turėjo šio- 
kius tokius ginklus ir jų. šir- 

dyse degė meilė prie motinos 

tėvynės. i 

Jų būrys tapo pasiųsta* 

i prieš bolševikus, kurie įsiver- 
[ žė Lietuvon, norėdami užimi i 
Kauna, kur lietuviu valdžiai 
pavyko sustiprinti savo organi 
zaeiją, ir padarė stebuklus. 

[Tuksiančiai bolševikų, pilnai 
aprūpinti, su kulkasvaidžiais 
ir kitomis kanuoiėmis pasiti- 
ko šituos lietuvius apginkluo 
tus visokiomis pasenusiomis 
šaudyklėmis, išvijo juos ir nu- 

varė toli Į rytus. Ta padarė 
pirmieji,liuosnoriii pulkai. Lic 
tuviu kariuomenės organizavi- 
mas prasidėjo sausio mėnesy- 
je ir šiandien ji skaitoma de- 
šimtimis tūkstančių. Bolševi- 
kai tapo visiškai išvaryti iš lie 

tuvių žemės ir jau negresia 
pavojumi Lietuvos žmonėms. 

"Lietuvių kariuomenė buvo 

suorganizuota sausyje, 1919 
m. prez. Smetonos paskelbimu, 
kur buvo apskelbta mobiliza- 
vimas visų vyrų tarp 19 ir 24 

metų amžiaus h: gen. Žukau- 
skas paskirta vyriausiu vadu." 

AUKSINIS SIŪLAS. 
(Karpatų gyventojų le- 

genda). 
Karpatų kalnuose, vieno- 

je iš niekur neprieinamoje 
tarpkalnėje, gyveno sena 

ragana. Tąr raganą žmonos 
vadindavo sudžiuvėle boba 
dėlto, kad jos veidas buvo 
taip susiraukšlėjęs, kaip se 

no aržuolo žieve. 
1 Sena ragana turėjo savo 

valdžioje šimtus žmonių, 
karlikų, kurie apdirbinėjo 
jai priklausomą žemę ir at- 
nešdavo jai auką. 

Ragana turėjo neišpasa- 
kyto gražumo dukterį, kuri 
vadinosi Baltutė. Tokis jos 
vardas buvo dėlto, kad jos 
veidas baltai žibėjo, kaip 
sniegas. 

Baltutė niekados' neišei- 
• davo iš namų, nes motina 

ragana užduodavo jai sun- 

kų darbą. Jai reikėdavo su 

vyti auksinių siūlų kamuo- 
lius. ; 

Kuomet ta sene verpda- 
vo visoms nuotakoms krai- 
tį, tai dainuodavo sekan- 
čiai: 

— Tavo vyras, kaip ap- 
sivesi, padarys tave nelai- 
minga; tavo šeimynoje ne- 

bus sutikimo; tu apverksi 
savo likimą karčioms aša- 
roms. Tu jį mylėsi, o jis 
.avęs nemylės. Tu neturė- 

vaikų, kurie tave galėtų su- 

raminti. Tu ilgai gyvensi, 
bet laimės tu nepažįsi. Cha, 
cha, cha! 

Motina buvo uždraudusi 
dukteriai palytėti to vinde- 
lio', bet vieną kartą, kuomet 
motina buvo užsiėmusi sa- 

vo tais žmonėmis nykštu- 
kais, mergina prisėdo prie 
vindelio, ant kurio verpda- 
vo jos motma auksinius sm- 

lus kitų merginų kraičiui, 
pradėjo verpti ir uždaina- 
vo: * 

— Buk laiminga tu, kuri 
dėvėsi šį auksinį siūlą, buk 
laiminga per visą gyvenimą. 
Turėk sau gerą vyrą ir ge- 
rus vaikučius. Buk laimin- 
ga* 

Ir vis sukdama vindelį ji 
kalbėjo: 

—Laiminga Laimin- 
ga!.... 

Ragana išgirdo vindelio 
girgždėjimą ir puolėsi į kam 

* barį Ji išgirdo ir Ealtutės 
v 

gerus linkėjimus visoms nuo 
takoms. Ji šoko ant Baltu- 
tės, išplėšė iš vindelio auksi- 
nius siulus, ir juos sumaišė 
3U krūva kitų siūlų ir sušu- 
ko: 

— iu neištekėsi, kol iieš- 
inksi tuos siulus, o kitaip 

,tu busi nelaiminga per visą 
savo gyvenimą. 

Baltutė nenorėjo tų siūlų 
ijieškoti, ji visa siela geidė, 
kad visos merginos butų lai 
mingos. Apie save ji r.,e- 

ko nemąstė, sau nieko ne- 

norėjo. 
Bet senė nerimavo del 

Baltutės likimo, nes ji ją 
mylėjo. Ji bemąstydama, 
kad jos gražuolę dukterį 

fkas nors gali pavogti, jį ją 
pradėjo laikyti uždarytą, 
,kad nei vienas mirtinas žmo 
gus jos nepamatytų, ji duo- 

davo jai gražiausius ir bran- 
giausius drabužius, dovano- 
davo daug brangių akmenų, 
apstatė ją puikiausiais daik- 
tais ir mąstė sau, kad jau- 

\na mergina Baltutė nieko 
negali norėti daugiau. 

Bet Baltutė nebuvo lai- 
minga. Ji labai kankinosi 
viena uždaryta. Naktimis, 
kuomet jos motina verpė tą 
auksinį verpalą, ji žiūrėda- 
vo į besisukančią ugnį ir 
mąstydavo apie jtai, ko 
suprasdavo. 

Vieną kartą Baltute ta- 
rė motinai. 

— Sakyk, mama, juk 
j žmonės panašus į tave ir 
'mane? Ar jie mąsto taip, 
kaip tu? J, 
Sene sudrebėjo: 

—Nemąstyk apie žmo- 
nes, jie pikti. Jeigu tu nu- 

eisi pas juos, jie padarys 
tave nelaiminga. 

— O štai keletas dienų 
atgalios, — tarė Baltutė,— 
aš mačiau, kaip netoli ant 
kalno lipo* labai gražus gy- 
vulys, kuris "visai nepanašus 
į mųs avis. O ant to gyvu- j 
lio sėdėjo žmogus, kuris bu- į 
vo daug kartų gražesnis už 
mųs karlikus. Ar tai irgi 
žmogus? 1 

—Prakeikimas tam žmo- 
gui! — šušuko senė. — Aš 
jam nusuksiu sprandą, jeigu 
jis antru kartu pabandys pri 
siartinti prie mųs klonio. 

— O ne, mamele, tu jam 
nepadarysi nieko blogo, jis 
toks gražus! 

—Jei tu mąstysi apie jį, 
tai aš tave uždarysiu skle- 
pan. Nuo nekurio laiko tu 
persikeitei. Kas tau yra? 
Argi tu neturi visko, ko tik 
tavo širdelė užsigeidžia. 

Ne, r.iama! Aš noriu 
turėti tokį gyvulį, kuri ma- 

čiau lipant ant kalno, ant 
kurio sėdėjo tas žmogus. 
Ąš noriu nusileisti nuo šių 
kalnų tarpkalnėn, noriu už- 
lipti ant tų ar.gščiausių kal- 
nų, noriu vaikščioti, noriu 

Washington reginys iš orlaivio. Čia irafcosi visi svarbiejie namai valsty-, 
kinių įstaigų. "• 

t, 

matyti žolę, medžius gėles. 
— Kvaila tavo galvelė! 

Tu nori turėti arklį jodinė- 
ti. Bet tame tai tavo mir- 
tis. Arklys negali laipioti 
po kalnus! Argi tu nematai 
bedugnių griovių? Ne, nei 
nemąstyk daugiau apie tai. 
Velyk ką nors dirbk. 

Baltutė daugiau nieko ne 

kjausinėjo. Bet kuomet pa 
siliko pati sau viena, ji pra- 
dėjo laužyti galvą apie tai, 
kodėl arkliai negali laipioti 
po kalnus, o avinai gali, ir 
kodėl tas jaunas raitelis 
toks gražus, taip labai patin 
kantis. Ji dar norėjo žino- 
ti, kodėl motina norėjo už- 
mušti tą jauną vyrą ant ark- 
lio. 

Tuom pačiu laiku, kuo- 
met gražuolė Baltutė, kuriai 
buvo sukakę vos šešiolika 
metų, laužė sau galvą ant 
panašių klausimų, jaunas 
puikus jaunikaitis tankiai 
ateidavo prie apačios kal- 
no. Jis norėjo dažinoti, 
kas gi gyvena ant kalno 
tarpkalnėje senoje pajuodu- 
sioje pilyje. Jis jau daugel 
kartų jieškojo tako, kuris 
privestų prie tos paslaptin- 
gos pilies. 

Tas jaunas vyras buvo 
karalaitis, kuris buvo pagar 
sėjęs'savo drąsumu ir sayo 
gražumu. Jis vadinosi Mi- 
ras. 

Vieną rytmetį Baltutė dai 
liai išsipuošė ir nutarė pa- 
sižiūrėti į veidrodį, kuris 
buvo apdėtas auksiniais ap- 
valiais rėmais. Tai buvo 
motinos dovana. 

Baltutė dar gėrėjosi savi- 
mi prieš veidrodį, kaip pasi- 
girdo arklio dundėjimas. Ji 
apsisuko ir pamatė jauną 
karalaitį jojantį į kalną. 
Tuom laiku ji užmiršo apie 
viską, ji mąstė kad tik kas 
blogo jam neatsitiktų. Ji 
išbėgo jiš pilies, pradėjo 
bėgti žemyn, priešais kara- 
laitį ir vis šaukė: 

—Nejok čionai, nejok! 
Tave čionai nori užmušti., 

Jaunas karalaitis išgirdęs 
tą šauksmą, sustojo, pama- 
tė nežemiško gražumo Bfal- 
tutę ir nenoroms pamislijo, 
iš Hur galėjo atsirasti ta 
puiki kalnų f e ja. Baltute 
priėjo taip greitai ir taip 
lengvai artinosi, kad išrodė, 
jog ji nesiekė žemės, o tik 
oru lėkė. 

— Nejok čionai augštyn; 
grižk atgal, jei mirti neno- 
ri! — sakė Baltutė. 

O jeigu aš pasakysiu, 
kad dabar man mirtis visai 
nebaisi,—atsakė karalaitis. 
—Aš dabar galiu numirti, 
nes aš dažinojau, kas yra 
augštesnė laimė. Aš mačiau 
gražiausią merginą visame 

pasaulyje! 
Truputį paraudo Baltutės 

veideliai ir ji naiviškai pa- 
klausė: jįfj 

—Argi aš graži? 
—Tu taip puiki su savo 

auksiniais plaukais ir skais- 
čiu veideliu, kad aš dabar 
jus myliu, kaip beprotis. 

— Aš irgi myliu,—atsake 
Baltutė; ji dar nežinojo, 
kad tarp žmonių nėra pri- 
prasta kalbėli tą, ką manai 
ar kaip jautiesi. 

9 

Karlaitis pasiėmė Baltu- 
tę ir nusivedė į miestą. 

—Ar visi šie gyvūnai 
žmonės? — paklausė Bal- 
tutė, kuomet jie važiavo per 
miestą. — O ar čia namai? 
Kaip juos vėjas nenuver- 

čia? 
—Čia žemai pas mus vė- 

jas taip smarkiai nepučia, 
'kaip ten ant kalnų. 

Karaliaus tarnai pasitiko 
karalaitį ir Baltutę. Visi 
nusistebėję žiurėjo ir ste- 
bėjosi Baltutės gražumu. 

—Štai jums karalienė!— 
tarė karalius į tanius. 

—Aš ne karalienė, — nu- 

sigandusi tarė Baltutė. 
—Aš esu karalius, — ta- 

rė karalaitis.— Tu busi m a 

not žmona, taigi busi kara- 
liene. 

—Tavo žmona? Mama 
man sakė, kad aš niekados 
neištekėsiu. 

— Ji juokavo. 
•—O tu nepiktas? 
—Ne, nepiktas. 
—Tai tu ne žmogus? 
—Aš aš žmogus. 
—Bet mano mama sakė. 

kad visi žmones pikti, ii 
kad aš net mąstyti neturi 
apie juos. 

.—Kas tavo motina? 
—Aš nežinau; ji verpe 

auksą del kraičio nuota- 
koms. 

—Na, jau męs atvažiavo 
me. Aš tau parodysiu'ka- 
ralienę motiną. Tu pama- 
tysi mano motiną, — tarė 
karalaitis. 

—O ar ji negraži? 
—Graži —atsakė karalai- 

tis. •' 'i •? 
Karalaitis įsivedė Į pa- 

locių, kur išdidžiai sėdėjo 
karalienė motina apsupta 
merginų. Jos visos verpė. 

—Motina, pažiūrėk, — 

balsiai tarė karalaitis,—aš 
čia atsivedžiau savo numylė 
tinę. 

Baltutė niekados nemačių 
| si kitų moterų, apart savo 
senos sudžiuvusios motinos, 
pamačius tokią gražią kara- 
lienę motiną, nustebo, ir at- 
siklaupusi sušuko: 

—Kaip tu puiki! 
Karalienė motina pakėlė 

Baltutę k* pabučiavo. 
—Ir tu verpi? — paklau' 

sė Baltutė. — Bet tavo ver- 

pimas minkštas, malonus. 
— O ką gi verpia tavo 

motina?* 
—Auksą. Kietą auksą. 

—atsakė Baltutė. 
•' —Auksą! — nusistebė- 
jo visi. Visi pradėjo neti- 
kėti, o karalienė motina pa- 
klausė: ::'£ j 

—Kvidiki! Tai gal ir tu 
moki verpti auksą. 

—Taip, mokų. Tikt?i man 
neleidžia vergti auksą. 

—Kodėl? 
Baltutė norėjo pasakyti, 

ką jos motina verpdama 
linki nuotakoms, bet neno- 
rėdama užgauti susilaikė 
nuo atsakymo. 

—Kaip tu puiki! Koki 
puikus tavo parėdai, brang-j akmeniai. Kas tau juos pa 
dovanojo? 

—Mano draugai, karlikai, 
kurie dirbo del mano mo- 
tinos. Bet jei norite paim- 
kite. Aš turtu daug dau- 
giau.—Ir Baltutė nusiėmė 
daugybę brangiausių karie- 
'ių ir išdalino merginoms. 

—Tai tavo motina labai 
turtinga. 

—Aš nežinau, ką reiškia 
buti turtingu. Bet mano 
motinos visi kambariai ir 
kelnorės pripilti tokiais 
brangakmeniais. 

Ant rytojaus pati kara- 
lienė motina aprėdė Baltu- 
tę. Tą dieną buvo jos šliu- 
bas su jaunu karalaičiu. Ka- 
ralienė norėjo uždėti ant 
galvos auksinę diamedą iš- 
pintą auksiniais siuiais. Bal- 
tutė nenorėjo užsidėti ant 
galvos, nes ji žinojo, kad 
tie auksiniai siūlai yra jos 
motinos-raganos užkeikti 
juos beverpiant. Ji .nenorė- 
jo pasidaryti nelaiminga. 

Bet ji negalėjo atsisaykti. 
Ant galo ji nutarė atsiduo- 
ti likimui ir paveli jo uždėti 
ant galvo diamedą iškauksi- 
mų jsiulų. -v,- 

Kaip baltutė nustebo, 
kuomet uždėjo ant galvos 
jai diamedą, ji pajuto tokią 
laimę, tokį linksmumą, apie 
kurį ji nei nesapnavo. Ji 
buvo laiminga tą dieną, bu- 
vo laiminga ir ant rytojaus, 
buvo laiminga per visą savo 

ilgą gyvenimą. 
Jos diamedoje buvo jos 

pačios verpti auksiniai siū- 
lai. Ji verpdama pas mo- 

tiną raganą kelius siulus pa 
linkėjo laimės nežinomai 
merginai, i* taja mergina 
buvo ji pati. 

Vertė Jonukas. 

kAnkintinis ir dur- 
nius.. 

(Per ;ijos legenda) 
Vieną kartą prie dangaus 

vartų priėjo nuvargęs Persijos 
gyventojas ir nedrąsiai pabarš- 
kino į duris. 

Magometas truputi pravėrė 
dangaus vartus ir paklausė : 

— Kas tu ? Ko tau čia reikia ? 
— Aš... aš... —nedrąsiai 

pradėjo kalbėti taj suvargęs 
atėjūnas. — Aš nesenai numi- 

riau •ant žemės teisingai, nėgė- 

riau alaus, nevalgiau kiaulie- 
nos... Aš turėjau uošvę... 

— A, tu turėjai uošvę! —• 

Sušuko Magometas. — Tai 
eik šian, mano sunau. Dangus 
paskirtas del kankintinių. 

Tą pasikalbėjimą girdėjo ki- 
tas Persijos gyventojas, tik 
jau netaip dorai gyvenantis. Jis 
irgi užsimanė nusikraustyti 
dangų. Jis priėjo prie va-rtų ir 
smarkiai pabarškino. 

— Ko tau reikia? — atsi- 
liepė Magometas. 

— Aš noriu i dangų. 
— O delko ? 
— Aš turėjau tris uošves. 
— Tris uošves?! — nustebo. 

Magometas. — Eik sąu pra- 
garan. 

— Bet delkogi? Tu juk pats 
sakei, kad dangus del kankin 
tiniu. 

<U 

•— Taip, tas tiesa, kad del 
kankintinių tik ne del durnių. 

SKIRTUMAS. 

Bankierius — Kas tau 
yra? Tu šiądien taip nu- 
liūdęs? i 

Kupčius — Aš apskaičiatf 
visų metų išlaidas ir įplau- 
kas ir pasirodo, kad nusto* 
jau 20 tūkstančių. 

Bankierius — Graži su- 
ma! Man tavęs labai gaila. 

Kupčius. — Bet, rodos tu 
daugiau pinigų nustojai? 

Bankierius — Taip. 100 
tūkstančių. 

Kupčius. — tai tavęs rei- 
kia daugiau pasigailėti, nes 

tu daugiau nustojai. Vienok 
tu labai linksmas. 

Bankierius. — Matai, bro 
lau, tarp mųs didelis skir- 
tumas. Tu nustojai savo 

pinigų, o aš 

PRELEGENTAS. 
— Apie ką tu šiądien va- 

kare skaitysi prel^kciją? 
— Apie Japoniją. 
— Juk tu Japonijoje ne- 

buvai ! 
— O ar klausytojai buvo? 

Nepralelsi Pinigu, Jeigu Pa- 
dėsi Juos in Banka. 

Ar girdėjote kuomet nors sakant: "Aš noriai taupyčiau, bet man ant to neužtenka". Dažnai isgirsi tokią pastabą, tai pačiai ypatai: "Negali sakyti, kad negali taupyti, nes nestikvoji savo pinigų, kuomet jie bankoje, bet priešingai, taupai juos ateities reika- lams". -i i C « • 1 

Stai ką Prezidentas Wilsonas pasakė: "Jeigu nuo visų nuo prigulinčiųjų reikalų, žmo- ni# neišmoko taupyti, tai reiškia, kad jie dar nepravarė savo akių ant tikrųjų žmo* llių gyvenimo uždavinių". 
.. j .į 

Kuomet pasiskirsifce North-Western Trust & Savings Bank už "Jusų banką", tai pa- sirinksite sau vieną ir didžiausių bankų vakarinėj dalyj mesto, kuris tapo suorga- nizuotas 12 metų tam atgal ir liksite vienu iš suvirš 25,000 armijos depozitorių. Ateikite šiądien ir pradėkite taupyti, iegul ju3ų pinigai dirba ciel jusų; nes tik pini- gai uždirbs jums gerbūvį. 
Ą 

Ir vėl jums primename, jog visi indėliai pirm ir išskiriant 19-tą Liepos, neš 3 nuo- šmti nuo 1-mos Liepos. 

North-Wo»tern Trust 
& Savings Bank 

"BALTAS KAMPAS" / 

1201 Mihvaukee Ave., Kampas Divisien Gatvės 
1 -VALDININKAI- —— 

JOHN F. SMULSKI, Frezidentas, AUGUST J. KOWALSKI, Jr. KaEieriaus pagelu WM. H.kSCHMIDT, Viceprezidentas, VINCENT JOZVVIN, Kasieriaus pagelbininkas JOHN A. PREBIS, Vice-prezidentas, FRANCIS J., CZECH, Kasieriaus oagclb. T. M. HELINSKi, Kasierius, \ N M^RThK i-GRESTER, oekretorius, JOHN N. BUDZDAN, Sekr. pagclbininkas. 



VIETINES ŽINIOS 
LIGA NE MUSĖ KELIĄ 

H. SURANDA. 

Tula Chieagos kumute skur 
dėsi savo kumetei, kad jo 
vaikai serbuiiuoja. Girdi, vi- 
toki išbalę ir vis dažniau pra- 
deda sirgti. 

1— Taigi—atsako antroji 
—if su mano vaikais toks 
pats galas. Rodos langus ir 
dm įs laikau uždariusi, nei niu 

sės stobon neina, bet su vai- 
kais nieko gero «nera. 

Pamenu Lietuvoje žtnone- 
liai, kad apsisaugojus nuo ko- 

kios apielinkėje siaučiamos li- 

gos,-netik uždarydavo langus, 
bet ir U/kimštavo juos kokiu 
nors skuduru. Matomai jie ti 
kejosi, jog liga panaši į kokį 
didelį gyvūną, tad per užda- 
rytus langus neįvlgatis vidun. 

Keista, kad. tarp Amerikos 
•ilictuviu irgi randasi /monili, 
beveik, su panašiomis minti- 
mis. Vieton pravedyti na- 

mus, kad nesilaikytu ten pe- 
lėsiai, jie užsidaro duris ir lan 
gus. Nors tuomi nejsileidžia- 
nia musių, bet ligai visi ke- 
liai ne tik prieinami, bet net 

pagerinami. 
išmintingi žmones apsiėmi- 

mui nuo musių vartoja sietus, 
•bet netvankina pelėsiais stu- 

bos. 
Ttiomi netik užtikrina svei- 

katą ateičiai bet dar apsisau 
goja nuo iškasau daktarams 
ir nupirkimui vaistų. 

M. K. S. 

D STE ŠV. KAZIMIERO 
IŠLYDĖS VARPĄ. 

Draugyste Švento Kazimiero 
Karalaičio savo pusmetiniame 
nusirinkime 6 dieną liepos iš 
klausė raix>rtus atstovų Ame- 
rikos Lietuvių Seime. Prane j 
Šimas apie nuveiktus seimo da.*- 
bus draugystei patiko ir jie ta-. 

po priimti. 
Draugystė be to ir pavyz- 

dingai parėmė, seimo užmany- 
tus darbus. Jy paaukavo iš sa- 

,\r. iždo $50, .kurie bus įteikti 
išleidžiant Lietuvos Laisvės 

Varpą j rytus. Draugystė 
taipg; sutiko buti ir ant ap- 

vaiksčiojimo laiVįO išleistuvini : 

V arpo. 

LIETIMAS HOTELIS 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
938 W. 33 St. Chicago 

Pkone Yarcls 2750 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. A3HLAND AVE 

Telefonas Drover 7012 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th 3TREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. Herzman 
15 RUSIJOS 

Gera! lietuviam* žinoma* per 16 me- 

tų kaipo "i«tyręa g'ūytoja*. chirurgas 
ir akli 5e ris. 

Gydo aitriai Ir chroniSkas ligas, r/- 
rtj. motėm ir vaiki}, pagal naujatulaa 
metodai. X-Ray ir kitokiu* elektros 
ęrietaistis. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tii 
Street, netoli Fuk Street. 

V AI. A J* DOS: Nuo 10— *2 pietv. Ir 
6—8 vaWnr?is. Telephonf Canal 3110 

GYVENIMAS- 3412 So. HaNtcd St. 
VALANDOS: »—9 r—r., tiktai. 

m <o*i^AAl'lArtA/utrtAi>i>t a «. _ 

Dr. G. N. Glaser į 
Praktikuoju Jaa 27 motjj S 

3149 8. Morgan Si., kerti 32 «t. \ 
Specialistą* Moteriškų, Vyruku į 

ir Chroniškų Ligų. 
; Valandos: 9—10 ryto, 12—S fo ji 
■ plet. 6—H vak,, Nedėl. J—2. 
t TELEFONAS YAR.D9 6f7. ? 

Švento Kazimiero draugy- 
stė yra viena is seniausiu, ne* 

uždėta 1886 metais. Ji claug 
prisidėjo prie pakėlimo kultū- 
ros tarpe lietuviu ir taipgi k< 
vo j e už Lietuvos Laisvę kai| 
aukomis, taip darbais. 

W. lirinijis. Pirm. 
K. I\ Sereika, Rast. 

NAUJA PLĖŠIKU TA3SY- v «• 

KLĖ. 

Chicagos automobilių plėši- 
kai įvedė naujas taisykles. Jie 
(hibar reikalauja nuo važiuo- 

jančių automobiliais idant jie 
turčių 850 piirgais. Gi, plė- 
šikams pareikalavus, kas ne- 

galės užmokėti $50, tai bus 
konfiskuojama jo automobi- 
liu4!. 

Vakar panašiu bildu parei- 
kalauta $50 nuo George Mon- 
roe, kuriam turint vos $2 tapo 
konfiskuotas jo automobilius. 
Panašus grasinimai tapo pa- 
daryti ir kitiems automobilis- 
tams. Matomai ir pas plėši- 
kus be taisyklių ne kaip einasi. 

VYSK VALANČAUSKO 
D-STĖS SUSIRINKIMAS. 

_ 
Af 

Vyskupo Motiejau.-* Valan- 
čausko d-stės sekantis susirin 
kimas įvyks sekančioje Kedė- 
lioje, 13 diena liepos, 1 valan- 
la popiet, \\'oodmano svetai- 

nėje. 
Šiame susirinkime bus iš- 

klodami buvusio Amerikos 
Lietuviu Seimo delegatų ra- 

portai ir bus svarstyti k:;i 
svarbus reikalai. 

V r. Jocius, Virtu. 
I 'al. MąjrycviČius, Rasi. 

L. T, VIELTIES D STĖS 
NARIAMS 

Subatoj, 12 diena liepos, 8 
valanda vakare atsibus L. T. 

Tel YARDS 1588 

DR. J.KŪLIS 
LIET&tfia GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
crydo visokias ligas moterių 
vailcų ir vyrŲ Specifiškai gy- 
do limpančias, užsinenčlusiat 
ir ijaHlapMngaa fyru llgaa 

J259 So. Halsted SU Chicayo, 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų GerovŽs. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOM'S 
PER VISĄ DIENĄ 

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

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVE REIKA- 

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

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED 3T., 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlauaial, teisingiausiai ir duufc 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
inss patjs dirbamo grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius lr per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoma 
lr kitiems reikalams dieną ar 

nnktj. 
3305Auburn Ave. Drover 4139 

| VALENTINE DRESSMAK/NG 
COLLEGSB 

i H^klna stovimo, klrp)uo, dfe«t$mlng 
! dler.omii lr vakarais aol bizuto ii 
namų. Paliudijimai 18duoda~>l ir tI*- 

i tos parūpinamos dykai. Ateliankyklti 
arba rašykite, o męp pasistongsime 
suteikti Jums patarimą. 

SARA FATTCK, Principal 
2^07 W- Madison 

C206 S. rialsted SU 1&50 Wells St 

Yielties draugystės susirinki- 
mas S. Stąsevieiaiis svetainėje 
4535 So. Rock\vell str. Vra 
daug svarbiu reikalų todėl vi- 
si nariai privalo atsilankyti. 

Juozas Mačiulis, rast. 

SUSIRINKIMAS 9 KP. 
LABDARINGOS SĄJUN- 

GOS. 

Labdaringos sąjungos 9 
kuopos, Melrose 1 'ark, sekau 

;t's susirinkimas Įvyks nedė- 
li'oj, 13 diena liepos', 1 valan- 
da popiet italų parapijos sve- 

tainėje. Visi privalo susirink 
t i, nes yra svarbių reikalų. 

,Raštinįvlcas. 

SUSIRINKIMAS. 
Akcijnnierių Keistuto Pasko 

lininio ir Rudavojimo Draug! 
jos No. 1 atsibus subatoje lie- 
pos (July) 12, 1919 m., VVod 
mano svetainėje, 8-tą valanda 
vakare. Pageidaujama, kad 
visi susirinktų, nes bus rinki- 
mas Direktorių sekantiems me 

tams. 

J. P. Evaldas, Rast. 

ALTS. 25 KP. PUSMETI- 
NIS SUSIRINKIMAS. 

ALTS. 25 kp. pusmetinis j 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
11d. liepos 8:30 vai. vakare 
Fellowship svet., 831 W. 33- 
įd PI. 

Yra atėję iš centro svar-' 

bųs pranešimai, todėl visi 
privalo atsilankyti, 

Valdyba. 
' lietuvių pašalpinio 
KLIUBO SUSIRINKIMAS. 

Cicero, III. 
\ Lietuvių Pašalpinio Kliuln 

susirinkimas įvvks pėtnyčioj, 
11 diena liepos, 8 valandą va 

kare, (). Tamuliunienės sve- 

tainėje, 1447 So. 4(Jth A ve. ir 
15 str. 

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Jame bivs išduota 
raportai iš Amerikos Lietuvių 
Seimo ir daug kitų svarbių 
reikalų. Kiekvienas priva'iė- 
lų dalyvauti šiame susirinki- 
me. 

K. P. Deveikis 
L. P. K. Pirmininkas. 

MENKAI "DRAUGAS"' 
NUBURĖ. 

Visa laiką dienraštis IJrau 

gas" agitavo prieš Cbicagos 
draugysčių veikimą, kad tik- 
iu norai^ neišsipildytų; kad tik 

jų darbai turėtų menkesnes 

pasekmes. 
Taip beagituojant prieš 

draugysčių užmanytus darbus 

"Draugui" tur bu t ir rodėsi 

jog draugysčių veikimas netu- 
rės jokių pasekmių ir todėi, 
pradėjo pranašauti, kad sei- i 

mas nenusiseks. Vienok sei 
e 

mas ir šeimines pramogos pui 
kiai nusisekė. 

Vėliau "Draugas" vėl pra- 
nešė, kad Cliicagos draugy 
stės' turinčios deficito dėl ren- 

gimo seimo virš trijų tūkstan- 
čių. kuriuos turės padengt: 
Chicagos draugijos. 

Nustebau pamatęs tokį pra 
nešinr. Mat priguliu ]>ri< 
trijų draugysčių, tai, manau 

sau, turėsiu nemažai 'pridėti 
d;stra mokesčiir. 

Tuoj nubėgaa pas draugy 
stės pirmininką ir užsipuoliar. 
kam jie visokius galus sum') 

no, o nuims paskui reikia ek 
stra mokėti dėl iškaščių. 

— Ką tu, sako, brolau, ai 

jau ir nemiegodamas pradėti 
sapnuoti, ar k:>s tau? Kai- 
tau sakė, kad turėsi mokėti 
ekstra mokesčiu?. 

— Nugi, sakau, "Drauge" 
vra pagarsinta, kad dėl nuo- 

stolių seime turėsime Chiea- 
gos draugijos sudėti virš tri- 
jų tūkstančių, tni kaip gi ne 

reikės mokėti ekstra mokės 

čių. 
— Kt pliauški ir pats ne 

žinai ką, atsake pirmiifnkas, 
ink žinai, kad atskaitų "Dran- 
gas" neduoda, jis lik buria; 

; na jis ir išbūrė, kad bus, virš. 
trijų tūkstančių nuostolių. Bet 
į tokius pranešimus nereikia 

| kreipti jokios doiuos. Pažiurę 
si kokia atskaita ims, tada ga- 
lėsi mane barti. 

Aną diena žiurau pagarsin- 
ta, kad !>ns konferencija, kur 
išduos finansinę atskaitą 
Nors neesu delegatu, bet rupi 
išgirsti ką-gi tokio praneš, to 

(ltl nu vėjau svetainėn ir atsi- 
sėdau kampe, nelysdamas ar- 

(čiaii, idant kas u/malęs ne 

deleguota svečiu, neišvarytų 
lauk. 

Prasideda atskaita. Klau- 
sau ausis suglaudęs, kad ne-i 
praleidus nei vieno žodžio. Na 
gi. brolyti mano, pasirodo, kad 
ne nuostolių bet pelno yra apie 
trįs šimtai. 

Nusispjoviau iŠ pykčio pri- 
siminęs, kad bu v > prigautas 
ir išdūlinau namo. (ii pirmi- 
ninkas ant rytojaus pasitikęs, 
it tas kipšas, dar tyčiojasi. 

JAUNI METAI IŠGELBĖS 
NUO MIRTIES. 

Margaret Scithamier, nese- 

fliiai užmušusi advokata l'urr, 
gal nebus pakarta, nes ji yra 
šešiolikos ir pusės metų ir bu 
vttsi jaunuoliu teismo užžiuro- 

u 
% 

je. 
Apie amžių, kuris, sulyg 

valstijos įstatymų, yra už- 
tektinai subrendusiu, kad 
butų baudžiamas mirtimi 
teismininkų nuomonės dik- 
tokai skiriasi. Tuli tvirti- 
na,, kad 14 metų skaitosi su 

brendusiu nešti mirties baus 
mę. 

_ _ 

Taipgi pasakojama, kad ji 
esanti nėščia; ji gi pati tai pa 
tvirtina ta, tai užgina tani. 
Pamačiusi, kad jn priąkaitoma 
prie paprastų žmogžudžių ji 
nulindo. 

Kazimieras Bakutis 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 10 d. Argo ligonbu- 
tyje. Velionis buvo peršau- 
tas liepos 8 d. sargais kom- 
panijos. Kūnas randasi po 
No. 7548 W. 62nd St., Argo, 
Illinois. — a -i 

Velionis paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Medi- 
nikų sodos, 32 metų am- 

žiaus, nevedęs Laidotuves 
įvyks liepos 12 d. apie 9 
valandą katalikų bažnyčioj 
Argo, 111. j Šv. Kazimiero 
kapines. 

Velionis priklausė prie 3 
draugijų. -f-'1: 

Gimines ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laido- 
tuvėse. 

Brolis Jurgis Bakutis. 

Važiuojantieji iš Chica- 
gos galite ateiti pas grabo- 
rių Masalski, apie 8 vai. iš 
ryto, galėsime sykiu nuva- 

žiuoti. 

EXTRA BARGA1NAS 
2851 So. Emerald' Ave. 

parsiduoda 3 fliatų mūrinis 
namas po 6-6-6 kambarius. 
Kaina $3,500. Clemens Mi- 
kutaitis, 903 W. 33rd St., 

19-tas Milžiniškas Piknikas 
% Rengiamas 

Draugystes šv. Antano šš Padvos 

Nedčlioje, Liepos=Jtily I3tą d , 1919 
Ghemaucko Darže, Lyons, Iii 

i Pradžia 9 valandą iŠ ryto Inžanjęa 30c Porai 

Nuoširdžiai kviečiamo visus Hotuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio puikaus pikniko ir sma- 

giai praleisti laiką ant tyro oro, prie gero;- muzikos. Kviečia KOMITETAS. 

P. S. Važiuokite 22 gatvės karais iki sustos, potim Lyons karais iki daržui. 
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PA.lIEŠKAU OIIAS. NOVCKO, KU- 
ris birželio l!6 d. prasišalino iš HJ., 

St. Louis; Į čia pribuvęs iš .Jolict, 111, 
ir išgyvenęs :l savaites. 

.lis yra apie 5 pėdu S coliu augščio, 
sverentis apio 200 svaru, tamsiai gel- 
toni] plauku, rusvu usu, stora1., riebus, 
lėtos iškalbos. Sakosi turįs reumatiz- 
mu kojose. 

•Kas pirmas man apie jj praneš, tas 
gaus atlyginimą. 

J. Norkus, 
1001 N. Hlh St.. East St. LOuis, 111. 

Reikalingas mokytojas ar I 
mckytoja prie lietuviškus mokyklos, | 

mokinti vaikus lietuviškos Rašybos iri 
Skaitymo. T^uri butl apsipažinęs su j mokyklos uždaviniais. Gera mokestis, 
trumpos vahuulos. 

Atslšaukit grait pas: 
K. D. Baranauskas, 

121 River St., Haverhill, Mass. i 

PA J IEŠKAU SAVO B ROM V BRONIS-I 
lovo, Pranciškaus ir Juozapo Juškevi- 
čių ir ftem ės Stanislavos. Jie visi paci 
na iš Kauno gub., Telšių pav., Gaduna- 
vo miestelio. Pirma jie visi gyvenoj Chlcagoje. Prieš karę Bronislovas, išval 
žlavo j Lietuvę, o Pranciškus, Juo-j 
zapas ir sesuo išvažiavo } kit>.; miešti}, j 
liet nežinau kur. Meldžiu Jų pačių ar-j ba k«'.3 apie juos žino atsišaukti šiuo! 
adre.vu: Leon Petrikas, 30 Long Ra\v,j 

Glongordoclc, Scotiand. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalaujame darbinin- 

kų į foundry, pastovus dar- 
bas, gera mokestis. Atsišau- 
kite greitai. 

Link Beit Co., 
į Kampas 39-tos ir Stewart 
;Ave., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME M AINI ERIŲ IN 
Kentucky valstiją. Galima uždirbti 

gerus pinigus. Pavieniai arba vedę žmonės su šeimynomis. Kelionės lėšos 
apmokamos. Už patarnavimu, nerei- 
kia mokėti. Atsišaukite 30 So. Canal 
Ft. Antros'lubos. 

PARSIDUODA Hu(\aon Auiomobi- 
litis, 7 sėdynių, viskas .gerame pad>. 
jime, nauji tajarai. Partluosiu pigiai Klauskite 1543 W. 4Gtb St., Telefo- 
nas Yards 7125. 

LIETUVIŠKAS HOTELIS. Pirm is lietuviškas HotellB Chicagoj, prie 1606 South Halsted St. Abal llo- tolis nėra brangus dėl darbininku žmo- nių, taipgi parsamdome singeiiams ir ženoėiaiūs ir priimamo pakeleivius. Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, tlilpgi su valgiu. Naminė valgykla. ONA PETRULIS, Savininkė. 
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Į lietuviškas išradėjas Į Į Šiuo vardu knygutė paro- 
Į dvs Jums kiek žmonos pel- į 
j no padarė u* kiek dar t>*a1i j 1 padaryti per išradimus. Į 
Į Ta brangia knygutę siun- j 
| čiame kiekvienam ant pa- j 
i įeikalavimo. j 

DYKAI 
"i Kaipo žinovai (expertai) \ 
j patentų bandome išradi \ 
i mus D N KAI. Kasykite į 
j reikalaudami mus knvijos, i 

AM E PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mp.ther Bldg. | 
Washington? D. C. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamu vitr 
1$. Niekuomet nebuvo toka dide- 
113 Šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiemią. 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame indlvidinSmis sisto- 
momia — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiu rųsiy. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą, ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu irkitij prietaisu. 
Užtikriname tumistal, kad tuojaus 
gausi leidimą.. Dieniniai Ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n o' Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) k 

EXTRA FERMOS. 
200 ir 100 akeritj. Turi Imti parduo- 

tos j trumpu laiką, arba išmainytos 
ant miesto namų. ( kės geroje \ioto"io, 
gerai r. budinkais, užsėtais laukais. Eiki 
ir gyvenk iš pirmos dienos. Dol pla-Į trsuiu žini 11 malonėkite rašyti, i 

P. A. Mažeika, 
H. "4, Campbellsport, Wis. 

VIENINTELĖ proga 
GYVENIME. / 

.. Ant trijų lubų plytų na 

mas prie 2125 W. 24 ta gat- 
vė, su storu, 2 fliatai, gera- 
d žius ir taisymo dirbtuve 
(repair shop) užpakalyj. 
Krautuve priguli savininkui, 
kuris vedė tą bizni per 15 

metų, kartu su visakuu par- 
duos bizni su tavom ir fiks"- 
čuriai taipgi Ford troką, vis 
kas už $12,500. Sąlygos j 
$6,000 pinigais. Del toli- 
mesnių informacijų klaus- 
kite Westervelt & Co. 22 
So. Crawford Ave. 

NEPAPRASTA PROGA 
ĮGYTI 5 AKRŲ FARMA. 

Randasi netoli nuo Chica- 
gos arti geležinkelio stoties. 
Šis žemės šmotukas parsiduo- 
da gana pigiai ir ant lengvų 
mėnesiniu išmokėjimu. Derlin- 
gas juodžemis, viskas gerai 
auga. Jus čia galite gyventi, 
la'kyti vištų, karvių, kiaulių ir 
auginti visokių daržovių ir tuo 

pačiu laikų dirbti Chicagoie. 
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite vpatiškai šiendien ir 
aš jums paaiškinsiu kaip jus 
galite likti neprigulmingu u.i 
mažus pinigus. 

Paul. Iniitby, 
Room 40, 10f) X. La Salle St., 

Telefone Main 2043. 

REIKALAUJAME MAI- 
MIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 10u mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki £ 
pėdų augščio. Tvirtas vir-j 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po GO centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- j 
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 65 

Solvay Colliers Comp?.ny 
Hemphill, W. Va. 

ANT PARDAVIMO DVIEJŲ AUGŠTU 
munos prie :?710 jSmeiald Avo., 2 

Hiatai po 4 kambarius, ir 2 Hiatai po 
"> kambarius. Rar.«ios neša $50n į mo- 
lus. Iš priežasties ligos savininkas yni 
priver tas parduoti pigiai. Telefonuo- 
kito $te\vart f>748. 

SKOLINU PINIGUS 
int antro nuorgečio labai priainato- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaiSe St. 
Te! .fonus Franklin 2803. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 fintai po 5 

knmbarius ir storas 40 pėdu, 
taipgi greta lotas,'puikioje vie- 

toje 3437 S. Union A ve. kaina 
£15,000.00-. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
šių nutrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kairia $14,000.00. 

PARSIDODA REZIDEN 
c:ija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžiu 
Morgan Parke. * 

PARDUODU ARBA MAl- 
nau ant miesto propartės 80 

akrų farmą, • Grand Rapids. 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 

£5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didelę gire, 20 akrų išd:rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pns K. J. Flllipovičius Real 
lis t a te 

3253 S. Morgan St. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farraerių kolioni- 
joj,' \Visconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie goru ke- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro,' 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus blzlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 'r ausčiau *dž akrą. 
Galite pradėti pi.ktl fmni^ su $101. 
ir nejusite, kaip sreit, turėsite sau iš- 
mokytų farmų. Daugumas rausų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstijų, 
bet Uukamesnfia veltos dėl uklninkys- 
tės nesurado, ukip \Visconsine lietuvių 
kolionijoj* 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 
* 

FARMOS. 
Tio, kurio norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuviu 
gyvena ir visi y-j$ ržganėdinti. 0i\ 
žemė labai derlinga, ant kurios viska.1 
gerai auga. Randasi prie geležinkeli., 
gerų keliu ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pikiui, nuo $15.00 iki $'.}0.00 už 
akorj. Galite pradėti dirbti farmų sn 
$100.00 ir nėjusi, U.vp turėsi- i'iriną 
Išmokėti}. Ir męs duodame darbą, ant 
fanuų, Ku.ie pirks farmns ir taipgi 
priimame I^berly bondsus už pilnį vertę. Imsim lotus kaipo dalį jmokė- jimo ant faimų. Dėl platesnių žinių rašykite lietuviškai. 
Iv. G ADLAIJSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eaglo Iliver, NViseonsin. 
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I -Svarbios Prakalbos Lietuviams.. 
s Parengtos 

Jaut. šv* Juozapo Parapijos š Ant NVost Siclės 

| Subatoje, Liepos-July 12, 1919 
B Meidažio Didžiojoje Svet , 2242 W. 23rd PI. 

I*raka]bo|:.fi dalyyaus geriaus ial kalbėtojai, aukšto mokslo vy- li rai, kunigai, advokatai ir bus sudainuota kelios puikios tautiškos 1 dainos, todėl, gerbiamieji, nepraleiskite šio brangaus vakaro, kuria I atsilankė atliksime prakilnu ir garbinga darb^, taigi malonėkite atsi | lankyti kuoskaitlingiausiai kaip vyrai taip ir moteris bo skirtumo sek- I tos ir aęjaučiantioji malonėkite pasidarbuoti agitacija dėl naujos i parakvijos labo, įsigyti locuą parakv'jos nuosavybę. 1 
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