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No. 168 

Suv. Valst. cenzūra kabeliams bus 
nuimta liepos 23 d. 

Gaisras atkirto Montanos miestą. 

Wilsonui nesiseka atversi priešus prie Lygos, 
SUKILIMAI VENGRIJOJ 

IR VISOJ SERBIJOJ. 

Vienna, liep. 17 d. — Vi- 
sa Serbija apgulimo stovy- 
je. Belgradas ir kiti mies- 
tai yra susirėmimo sceno- 
mis. Iš Budapešto gauta ži- 
nia, kad grafas Mich. Ka- 
įolyi, kuris pavedė Vengri- 
jos premieiystę Belui Ku- 
nui, žada pasiųlyti Vengri- 
jos sostą Serbijos įpėdiniui1 
Aleksandrui. Vengrija visa 
esanti apimta naminės ka- 
rės. 

Paryžius, li-epos 17 d. — 

Vengrijos komunistų vald- 
žios galva Bela Kun tapo 
prašalintas, kaip taikos kon-1 
ferencijos gautos iš Viennos 
ištikimų šaltinių žinios skel- 
bia. 

Kareiviai sugrįžę iš Če- | 
chų fronto įėjo Budapeštan; 
dideliais skaičiais. Budapeš 
te suirutė. 

Apie Bela Kuną trečia- 
dienyj pranešta iš Budapeš- 
to, kad jis sutraukęs ryšius 
mažne su visais socialistų 
vadais. Sovietinės kariume- 
nės aficierai pabėgioję prie 
kiekvienos progos. Komunis 
tų vadas pasakęs savo švie- 
timo ministeriui, kad jam 
nusibodo joti ant socialistų 
ir komunistų arklio sykiu. 

Herr .Boehm, vyriausias 
vengrų kareivijų vadas e- 

sąs kalėjime. Bela Kun. 
jieškąs progos apleisti 
Vengriją Ir negrįžti. 

Bela Kun. užėmė Vengri- 
jos užsienio reikalų komisą 
ro, ar ministerio vietą po 
respublikinės valdžios, įs- 
teigtos grafo Karolyi'o. Jis 
užėmė vietą kovo mėn. 1919 
ir tuoj aus susinešė su Rusi- 
jos sovietine valdžia. Jis bu 
vo kaitoma Vengrijos komu 

nistų partijos įsteigėju. 

SUV. VALST. CENZŪRA 
BUS NUIMTA LIEP. 

23 DIENĄ. 
Waahington, liepos 17 d. 

Kabelinė Suv. Valst. cenzū- 

ra pasigaigs liepos 23 d., 6 
r'al. vak. Tą paskelbė vals- 

tybes skyrius. Visi varžy- į 
mai ligšiol cenzūros dedami 
bus prašalinti. Nuėmimas 
spaudos cenzuros buvo pa- 
skelbta kiek pirmiau. 

GAISRAS ATKIRTO 
MONTANOS MIESTĄ. 
Missoula, Mont., liep. 17. 

| St. Regis, Mont., išdalies su 
naikintas miško gaisru 
1910 m. tapo apskustas 
Nigger Hill gaisro, peršoku 
sio sketerą. Miestas yra vi- 
sai atkirstas ir jam gręsia iš 
naikinimo pavojus. Girinin- 
kystės biuras iš Great Falls 
pasiuntė 50 gesintojų gais- 
rams gesinti įvairiose vie- 
tose. Ęį 

Ant Nigger Hill kalno 
tūkstančiai avių pražuvo 
nuo gaisro. 

WILSONUI NESISEKA 
ATVERSTI PRIEŠUS , 

PRIE LYGOS. 

Washington, liepos 17 d.' 
Pasibaigus pirmai diena: 
prez. Wilsono asmeninio 
perkalbinėjimo priešingų se 

natorių nepavyko gauti nei 
vieno atsivertėlio prie jo 
prašymo patvirtinti tautų 
lygos sandorą be išlygų A- 
merikos teisėms ir reika- 
lams apsaugoti. I 

KARĖS STOVIS POME- 
RANIJOJ. 

Berlinas, liepos 17 d. Vi- 
sa Pomeranija yra sujudus 
dėl karės stovio apskelbimo 
ir dėi prisakymo draudžian- 
čio streikuoti. Darbininkai 
reikalauja, kad karės stoTis 
butų panaikintas, kad kali- 
niai areštuoti streiko laiku 
butų paliuosuoti ir kad butų 
pripažinta darbininkų tary- 
bos. 

Pomeranijos sostinėj, Stet 
tine gazo, elektros ir van- 
dens įstaigos uždarytos ir 
nei vievias karas mieste ne- 

vaikščioja Vėliausi prane- 
šimai sako, kad streikas ei- 
na smarkyn, bet oficialai 
tikisi galėsią laikyti maistų 
sankrovas atdaromis Lau- 
kų darbininkai taipgi susto- 

i ję dirbti. 

TOLLER GAVO 5 METUS 
KALĖJIMO. 

Muenchen, liepos 11 d. 
Erich Toiler komunistų va- 

das ir paskutinis Bavarijos 
soviet'nes valdžios viršinin- 
kų, kurie buvo kaltinami 
už paskutines suirutes Ba- 

1 vari jo j, tapo nuteistas pen- 
kiems metams kalėjimo tvir 
tovėj, 

Jau lentynos užpildytos 
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Pirm negu šeimininkė parūpino žiemai įvairių smagurių, seimininkas užpildė len 
tynas savu geru. 

STREIKAS UOSTE EINA 
DIDYNį. 

New York, liepos 17 d. 
Išvežamoms prekėms gręsia 
suturėjimas, kadangi ugnia- 
kurių, aliejuotojų ir jūrei- 
vių streikas eina platyn. 

Užkrovimas dokų prekė-1 
mis darosi rimtu dalyku ir 
kas valanda laukiama už- 
draudimo laivams išplaukti i 
pakraštinius uostus. 

Policijos skaitlius paskir- 
tas saugoti prieplaukas dvi- 
gubai didesnis ir visokis at- 
sargumas priimta apsaugo- 
jimui laivų nuo padegimo. 

SUK'lIMAS AUSTRIJOJ 
LIEPOS 21 D. 

Paryžius, liepos 17tą d. 
Žinia iš Viennos į laikraštį 
Temps sako, kad komunis- 
tai rengiasi liepos 21 d. at- 
kartoti balandžio ir birželio 
pasikėsinimus nuversti Aus- 
trijos valdžią. 

LYGIOS BALSAVIMO 
TEISĖS SURIŠTOS SU 

SUV. VALST. ATEITIMI. 
Atlanta, Ga., liepos 17 d. 

Prez. Wilsonas savo tele- 
gramoje pas gov. Dorsey ir 
Georgijos legislatorius sako, 
kad šalies konstitucijos pa- 
taisymas įdėjimu lygių bal- 
savimo teisių moterims yra 
absoliučiai reikalingas de- 
mokratų partijos labui. 

10,000 LAIŠKU I VOKIE- 
TIJĄ. 

Per Chicagos pačtą iki pie- 
tų vakar pasiųsta 10,000 
laišku adresuotų Vokietijon. 

Šitie laiškai bus išsiųsti ! 
Suv. Valstijų laivu antradie 
nyj. Jie bus iškrauti Nor- 
vegijoj. o iš ten pergabenti 
i Daniją ir paskui į Vokie- 
tiją. 

Ant laiškų į Vokietiją rei 
kia 5 centų ženklelio už pir 
mą unciją ir po 3 centus už 
kiekvieną pridėtinį unciją. 

AUG&TESNĖS KAINOS 
UŽ VAŽIAVIMĄ NE- 

GELBSTI. 

Washington, liepos 17 d. 
W. D. George, Pittsburgo 
gatvekarių nuosavybių priė- 
mėjas ir buvusis Bostono 
augštutinių linijų kompani- 
jos prezidentas M. D. Brush 
buvo liudininkais elektrinių 
karų komisijai prez. Wilso- 
no paskirtai ištirti sąlygas 
ir patarti kokius pagerini- 
mus. <1 ^\WM 

Abu liudininkai sakė, kad 
mėgintos augštesnės kainos 
už važiavimą nepagelbėjo 
dalykų stoviui. Pittsburgo 
kompanija, esanti priėmėjų 
rankose, paskelbė, kad nuo 

rugpjučio 1 d. ims už važia- 
vimą 10 centų. | 

PROF. EM1L FISCHER 
' NUMIRĖ. 

Berilnas, liepos 17 d. D- 
ras Emil Fischer, chemijos 
profesorius prie Berlino uni 
versiteto, pasimirė. 

Jis pagarsėjo savo skait- 
lingais darbais organinėje 
ir biologinėje chemijoje. 

Už savo darbas chemijo- 
je jis gavo Nobelio dovaną 
1902 m. Franklino institu- 
tas, Philadelphiioje, 1913m. 
apdovanojo ji Elliotto Cres- 
sono auksiniu medaliumi. 

Dr. Fischer gimė 1852 m. 

Mokslą ėjo Bonn universi- 
tete ir buvo autoriumi dau- 
gelio knygų apie chemiją. 

VOKIEČIAI SIUNČIA MI- 
SIJĄ PALARYMUI SU- 
TARTIES SU RUSIJA. 
Londonas, liepos 17 d. 

Šiądien žemutiniame bute 
, užsienio reikalų valstybes 
pasekretorius Cecil B. Harm 
sworth pasakė, kad vokie- 
čių valdžia bandanti įsteig- 
ti vaizbos santikius su so- 

vietine Rusija ir vokiečių mi 
sija išvažiavo Rusijon ar dar 
važiuosianti tuoju tikslu. 

REIKALAUJA SPECIALIO 
GARLAIVIO SVETIMŠA- 

LIŲ DEPORTAVIMUI. 

.Washington, liepos 17 d. 
Visuotinasis ateivystės komi 
sininkas Anthony Caminetti 
šiądien pasakė kongreso at- 
eivystės komitetui, kad dėl 
stokos laivų ir pergabenimo 
brangumo gal reikėsią spe- 
cialio garlaivio deportavi- 
mui iš šitos šalies 3,600 ne- 

pageidaujamų svetimšalių. 
Girdi, valstijų įstaigos, ku 

rios tuo tarpu užlaiko tuos 
žmones, šaukia, kad juos at- 
imtų iš jų, bet aš nenoriu 
sįsti jų j Europą pavieniai, 
ar mažomis grupėmis, kuo- 
met persiuntimas vieno žmo 
gaus atsieitų apie $800, su- 

lyginant su $200 ar $300 
normaliais laikais. 

Caminetti pasakė, kad už 
metus pasibaigiančius liepos 
1 d., 1918 m., skaitlius sve 

timsalių buvo 1,619, o nuo 

to laiko iki pereito balan- 
džio 30 d. deportuotų skait- 
lius buvo 2,779. 

ANGLJA NEPAISO SENA- 
TO ĮSIKIŠIMO I AIRIJOS 

KIVIRČIUS. 

Londonas, liepos 16 d.— 
Anglijos valdžia neskaito 
Suv. Valstijų senato tarimo 
kas del Airijos peržengimu 
tautų lygos sandaros sky- 
riaus X. Šitą pasakė Angli- 
jos valdžios vadas žemuti- 
niame bute. 

DARROW PRAŠO AUDI- 
ENCIJOS PAS PREZI- 

DENTĄ. 
Washington, liep. 16 d.— 

Tarp apsilankiusių Baltna- 
myje šiandien buvo pagar- 

1 sėjęs > igos advokatas 
Darrow, kuris nori pasima-: 
tyti su prezidentu. Jis nepa- 
sakė, kokiu tikslu jis nori 
su juo matytis. Jis tiKisi ma- 

Itytis su juo rytoj ar poryt. 

if DARBININKAI STABDO 
TALK'NINKŲ VEIKIMĄ. 

Paryžius, liepos 17 d. Tai 
kininkai matomai mažą pro 
gą teturi kišimuisi į Vengri- 
ją. Talkininkai dabar gai- 
lisi, kad jie peršvelniai ap- 
siėjo su Vengrijos komunis- 
tais pradžioje. 

Dabar Bela Kun stabdo 
visą taikos judėjimą viduri- 
nėj Europoj trukdydamas 
komunikacija Dunojumi ir 
Vengrijos gelžkeliais. 

Talkininkų valdžios da- 
bar jaučiasi, kad jos nega- 
lės kištis į Vengrijos reika- 
lus, nes darbininkai priešin- 

1 gi tam. 
Italijos premieras Nitti pa 

sakė parlamente, kad Italija 
nesikiš į Vengriją. Fran- 

I cuzija ir Anglija taippat bi- 
josi. Amerika taipgi nenori 
kištis daugiau į Europos rei- 
kalus. 

DRAMBLIAI GALI IČ- 
NYKTI. 

Londonas, birželio 20 d. 
(koresp.) Pietų Afrikos prie 
žemio provincijos taryba ža 
da naikinti Addo Buš miško 
dramblius (slonius). Jie 
per ilgus mteus darė dide- 
lius nuostolius aplinkiniams 
ūkininkams ir kelis žmones 
užmušė. Gamtininkai apgai- 
lestauja, kad drambliai gali 
išnykti visai, taip kaip iš- 
nyko mastodonai ir ichtic 
zaurai. 

VOKIEČIAI LABAI PER- 
KA SUV. VALSTIJŲ 

MAISTUS. 

Coblenz, birželio 21 d. 
(koresp.) Civiliai gyvento 
jai amerikiečių užimtame 
Vokietijos krašte per pasku 
tinęs kelias sąvaites supirko 
Suv., Valstijų kariumenės 
maistų beveik už $250.000. 
Viso ikišiol parduota jiems 
už $10,000,000. Trevese ir 
Coblenze vokiečiai suorga- 
nizavo bepelninę draugij-ą. 
kuri superka nuo talkininku 
kariumenių maistą ir par- 
duoda vartotojams per re- 

tailininkus, duodama tam 
tikrą pelną. 

SOCIALIZMAS APĖMĘS 
VISAS KLESAS JAPO- 

NIJOJ. 

Tokio, birželio 10 d. (ko- 
resp. Associated Press). Rei 
kalavimai didesnės išeigos 
tiems, kurie dirba ir mažes- 
nių privilegijų turčiams yra 
namatu žmonių judėjimo Ja 
ponijoj, kuris padaro daug 
neramumo ne tik valdžiai, 
bet ir atstovaujantiems ja- 
ponus visokiuose veiklumo 
skraituose. 
Socializmu žingeidauja ne 

tik darbo žmonės, bet ir tu- 

rintieji svarbias vietas švie- 
timo srytyje. 

Šitas visuotinas judėjimas 
išdalies yra atsispindimu 
darbininkų neramumo už- 

sieniuose, iš dalies pasekme 
augančio pasipriešinimo na- 

mie prieš padėjimą, kur keli 
krauja baisius turtus, o visi 
kiti žmonės kenčia skurdą 

i ir sunkenybes. 

VEISLINIS NESIKENTI- 
MAS ANGLIJOJ. 

Londonas, birželio 20 d. 
(koresp. Associated Press). 
Veislinės riaušės šiaurinėj 
Anglijos dalyj ir Valijoje 
sukėlė neramumą visoj ša- 
lyj- 

# v Prieš karę Anglijoj juod- 
veidžių retai kur buvo. Ka- 
rei užėjus ir pritrukus dar- 
bininkų valdžia pradėjo ga- 
benti negrus iš visokių pa- 
saulio kraštų, pietų Afrikos 

j ir vakarų Indijos visokiems 
darbams uostuose. Šie juod 
yeidžiai pradėjo sueiti į pa- 
žintį su baltveidėmis mergi- 
nomis ir daugumas negrų ap 
sivedė su baltveidėmis. Tas, 
žinoma,' labai nepatiko balt 
veidžiams. Be to, 400,000 
sugrįžusių iš kariumenės ka-i 
reivių neranda darbo, kuo- 
met juodveidžiai dirba sau 
ir tarytum yra laimingi. 

Tos visos aplinkybės ir 
sukėlė nesikentimą tarpe 
veislių 

! CHEMINĖ DRAUGIJA 
PRIEŠINGA VOKIEČIU 
MOKSLINIAMS DAIK- 

TAMS. 
New York, liepos 17 d. 

Amerikos Cheminė Draugi- 
ja vakar paskelbė, kad ji 
pradėjo kovą prieš vartoji- 
mą universitetu ir mokyklų 
laboratorijose vokiškų apa- 
ratų. Jų noru yra atitaisyti 
klaidingą manymą, kad daik 
tai pažymėti žyme "Made 
in Germany" yra geresni už 
cheminius stiklus ir porcelė 
na. dirbtus Amerikos dirb- 
tuvėse. 

30,000 AUSTRO-VOKIE- 
ČIU BELAISVIU TUR- 

KESTANE. 
Washington, liepos 17 d. 

Apie 27.000 austrų ir 3,000 
vokiečių gegužio rriėn. buvo 
belaisviais Turkestane. Iš 
šito skaitliaus 11,000 ven- 

grų pristoję prie bolševikų 
rkariumenes. Anglijos val- 
džia prašė sovietinės Tur- 
kestano valdžios sausio mė- 
nesyje, kad ji paliuosuotų 
belaisvius, apsiimdama per- 
leisti juos per Anglijos lini- 
jas. 

WISCONSINO DARBININ 
KAI SVARSTO VIENOS 

UNUOS PL.ENĄ. 
Appelton, Wis., liep. 16 d. 
— Valstijos darbininkų su- 

važiavime, Wm. Sommers 7 % 

nuo Racinės Molderių uni- 
jos įnešė rezoliuciją, reika- 
laujančią, kad Suv. Valsti- 
jos pripažintų Rusijos so- 

vietinę valdžią. Yra spėja- 
ma, kad ji iššauks ginčų. 
Kita rezoliucija reikalauja 
suvienijimo į vieną uniją vi- 
sokių darbininkų klesų. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Pėtnvčioje p;ražu ir šilčiau. 

Subatoje apsiniaukus, g*al lis 
ir bus vėsiau po pietų ar nak- 
čia. 

Augščiausia temperatūra 80 
Į laipsniu anie 3 vai. po pietų. 

Saulėtekis 5:30 vai. ryte; 
[saulėleidis, 8:22 vai. vakare. 
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Liet aviai ir Bajlgudžiai. 
Kiek laiko atgal iš Europos ateidavo 

žinos, kad baltgudžiai linksta prie lietuvių, 
nori dėtis J vieną valstybę su lietuviais, 
kad baltgudžių dižiausios simpatijos lietu- 
vių pusėje. Net Lietuvos ministerių kabine- 
te buvo vienas ministeris baltgudys. Da- 
bargi pastaruoju laiku nebuvo jokios ži- 
nios apie baltgudžius. Visa bMtgudžių ne 
laimė buvo tame,'kad jie labai mažai tu- 
rėjo savo inteligentijos, kad jie buvo men- 
kai susiorganizavę, ir kas svarbiausia, jų 
tautinė sąmonė nebuvo pilnai išivyščiusi. 

Baltgudžiai, sulyg istorikų išrodymų, 
yra tie patįs lietuviai, tik jie priėmę ir 
vartoja rusų kalbą., Etnografinės baltgu- 
džių žymės yra grynai lietuviškos; jų pa- 
pročiai, tradicijos ir pagaliaus istorija yra 
lietuvių. Jie nuo lietuvių skiriasi tiktai 
kalba ir tikyba. Jų yra apie 8 milijonai. 

žinoma, lietuviai be baltgudžių noro 

negali juos jungti prie Lietuvos, arba rei- 
kalauti, kad jie butų prijungti. Jei lie- 
tuviai taip darytų, tai jie eitų priešais balt- 
gudžių apsisprendimą, o lietuviai senai juk 
užreiškė, kad jie nenori svetimų tautų nei 
vieno colio žemės, lietuviai nori buti šei- 
myninkais savo žemėje ir tą teisę iš jų 
niekas neatims. 

Apie baltgudžių palinkimus kiek nu- 
šviečia intekmingas francuzų dienraštis 
einantis Paryžiuje "Le Temps". Tas dien-, 
rastis iš birželio 20 dienos šių metų paduo- 
da sekančią žinią: 

"Baltgudžių seimas atsibuvo bir- 
želio 10 dieną, kuriame c.alyvavo vi- 
sos partijos to krašto. Tarpe įvairių 
kitų rezoliucijų buvo viena pažymė- 
tina rezoliucija, kuri parode baltgu- 
džių santikius su lietuviais. Baltgu- 
džiai išreiškė norą susijungti su Lietu 
va ir atgaivinti Lietuviškai-Ba4tgudiš- 
ką valstybę. 

Kas link Lenkijos, tai baltgudžių 
seimas elgėsi neprielankiai. Seime 
pasrodė nuomonė ,kad baltgudžiams 
nėra jokios galimybės veikti link su- 

sijungimo su Lenkija. Seimas turėjo 
viltį, kad Pilsudzkis savo užreiškimus 
išpildysiąs. 

Ant kiek palyti Rusiją, baltgu- 
džių seimas karštai protestavo prieš 
Kolčako pretenzijas prie Baltgudi- 

J°s"- 
Tas baltgudžių visuotinas seimas yra 

begalo svarbiu lietuviams istoriniu faktu. 
Pirmiausia tas baltgudžių seimas parode, 
kad -baltgudžiai jau yra susiorganizavę. 
Antra, — kad baltgudžiai nenori buti nei 
po rusais, nei po lenkais. Jie griežetai rei- 
kalauja, kad jie butų prijungti prie Lie- 
tuvos. "Le Temps" būdamas prielankus 
Lenkijai, savo aprašyme bando sušvelnyti 
baltgudžių atsinešimus link Lenkijos, bet 
visgi negali užtylėti. 

Baltgudžiai pasakė savo galutiną is 
stiprų žodį, pasakė ne viena kuii nors siro- 
vė, bet pasakė visos sriovės, kad Baltgu- 
dija tiesiog reikalauja susidėti su Lietu- 
va. Baltgudžiai tikisi, kad jie' bus laimin- 
gesni su lietuvias Susidėję, negu, kad jie 
butų susidėję su kitais, ar net visai nepri- 
gulmingi. 

Lenkai iki šiol baltgudžius laikė gry 
nais lenkais ir tik tuomi pasiremdami jie 
reikalavo sau dalies ar net visos Vilniaus 
Gardino, Minsko ir kitų gubernijų. Jau 
dabar prieš lenkų imperializmą ir rusų au- 
tokratizmą pakėlė keterą ir baltgudžiai. 

Kaip Lietuvos valdžia atsineša j tą 
Baltgudijos reikalavimą, męs neturime jo- 

kių žinių, todėl apie tai negalime nieko 
kalbėti. Vienas tiktai aišku, kad atbudi- 
mas Baltgudijos ir pareikalavimas baltgu- 
džių sau teisių, lietuviams daug prigelbės 
kovoje už savo neprigulmybę. Žinoma, 
lietuviai iš visų pastangų gelbės ir baltgu- 
džiams, ir jiems bene prisieis atstovauti 
baltgudžius taikos konferencijoj, Paryžiu- 
je. BaJtgudžių pakilimas padaro net tą, 
kad Lietuvos rubežiai nesusieis su Lenki- 
jos rubežiais. 

Negalime susilaikyti nepažymėję ir tą 
baltgudžių drąsą. Juk šioje valandoje veik 
visa Baltgudija terrorizuojama iš vienos 
pusės lenkų, o iš kitos pu^ės bolševikų po 
vadovyste mūsiškio Kapsuko, kuris dabar 
su savo raudonaja gvardija apsisėdo Luc- 
ke. Išnešti protestus prieš lenkus toje va- 

landoje, kuomet kraštą užpiudę lenkų le- 
gionai, yra pavojinga. Ir todėl tas protes- 
tas, tas užreiškimas turi dar didesnę svar- 

bą. 
Prie progos turime suminėti, kad Frauį 

cuzų laikraščiai Paryžiuje einanti, pasta- 
ruoju laiku permainė kursą. Iki šiol j 
Lietuvos klausimus jie atsinešdavo gana 
šaltai, ignoruodavo. Jei ir ką suminėdavo, 
apie lietuvius pavyzdžiui kaif "Le Temps", 
tai tiktai arba Lenkijos ži.iiu skyriuje, ar- 
ba Rusijos skyriuje. Tas dienraštis kiekvie 
n ai tautai turi skyrius. Dabar gi jau tame 
intekmingam francuzų dienraštyj matome 
Įvestą naują skyrių "Lietuva," kur ret- 
karčais telpa žinios Lietuvos reikale. Tas 
jau reiškia, kad francuzų presą pradeda 
išskirti lietuvius iš lenkų arba rusų ir pra- 
deda pripažinti kaipo savistovią tautą. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
KUDIKINE DRAMA. 

Lietuva yra kūdikystėje savo dramos. 
Kaipo tokia ii parodo pėdsakius drangos 
pradžių buvusių visose klesinėse ir euro- 
pinėse kalbose. 

Tyrinėjimai gali rasti Lietuvos besi- 
vystyme rašymo ir statymo scenos veikalų 
begaliniai paskubintą atsikartojimą visuo- 
tino besivystymo šito meno. Kaip kūdikis 
parodo dvasinį žmonių veislės besivyty- 
mą, taip šitas antrasis dramatinio meno 
kūdikis suteikia įdomią progą literatūros 
ir dramatinio meno tyrinėtojams. 

Lietuva yra laipsnyje pradinės graikų 
poetines mytologinės dramos; pradinės 
anglų dorinės ir mystinės žaislės n* pra- 
dinės naujovinės vaizdelių rašymo mokyk- 
los. Ji pasiekė visus tuos besivystymo 
laipsnius staiga ir staiga ji vystysis toliau?. 
Vidunas, didžiausias lietuvių dramaturgas 
čavo veikaluose kaip "Amžinoji Ugnis", 
budina savo tautos jausmą simboliz- 
mui. Cažutis, autorius veikalo "Žalčių 
Karalienė", rašo mytologinius scenos vei- 
kalus, panašius i "Niebelungen", bet cha- 
rakteriu labai tautiškus. Jis dramatiškai 
piešė istorinę lietuvių kovą ir jų kulturą. 
Kitais,dramaturgais yra Landsbergis, kai- 
miečių raštininkas, Lazdynų Pelėda ir Dvi 
Moteri, kita moteris, kuri rašė gražius leng 
vus vaizdelius. 

Pirmutinis scenos veikalas parašytas 
lietuvių kalba ir pastatytas scenoje Lietu- 
voje 1905 m. gyvai užinteresuotai publikai 
Vilniuje, dabartinėj republikos sostinėj. 

Publika, kuri atsilankė į šitą pirmąjį 
spektaklį, buvo surinkta iš paties Vilniaus 
ir iš vietų už šimto ar daugiau mylių nuo 
jo.' Nuo to laiko lietuviai išplėtė savo sce- 
ną taip, kad dabar vargiai besiranda, kur 
kaimas, kuris neturėtų mylėtojų teatro. 

— Iš Lewiston Sun. 

AMERIKOS SKOLA LIETUVAI. 
Kosčiuško buvo pirmas liet1 įvys, kuris 

atvyko į Ameriką ir pagarsino savo sali: 
Jis padare tą labai praktingu budu, atsi- 
raitodamas rankoves ir pagelbėdamas 
Amerikos kolonistams jų didelėse ir isto- 
rinėse peštynėse su Jurgiu III. Jam rūpė- 
jo karė už Amerikos neprigulmybę, nes 
jis savo šalyj prityrė kokis skurdas ir sun- 

kenybės reikia kentėti prispaustiems žmo- 
nėms. Lietuva nuo senai buvo tautų muš- 
laukiu ir po vokiečias, lenkais ir galiaus 
rusais baisiai nukentėjo. Kosčiuško tuo- 
met buvo loginiu apginėju teisių mažu ir 
<ilpnų tautų ir šitas kovojimas už Ameri- 
kiečių reikalus buvo pirmutiniais ryšiais 
išančiais amerikiečių ir lietuvių reikalus. 

Bet nuo jo laiko išeivystė iš Lietuvos 
} Ameriką plūdo ir augo ir sąryšiai tarp jų 
dar labiaus sustiprėjo. Dabai Lietuva pra 
šo sau pagelbos iš, tos pačios Amerikos, 
kuriai Kosčiuško gelbėjo 1777 m. Ji nori 
buti laisva ir nepriklausoma tauta, turėti 
savo tautinį gyvenimą,V kurio ji neteko tiek 
metų atgal, ir nori vėl kaipo tauta buti 
atstatytoj Europoj. 

— Iš Racine Times Call. 
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Kubilukai su gazu hydrogenu Mineolą, L. I., kur nusileido Anglijos dirižablis j R 34 ir buvo vėl dapildytas šiuo gazu išlekiant atgal Anglijon. 

ARCHANGELSKO FRONTE. 
Pasakojimai lietuvio kareivio/ 

kariavusio h'chaitgclsko 
fronte. 

Liepos 14 d. "Lietuva" :ip 
uinkė p, Juozas Mickeliimas, 
kuris visai nesenai sugrįžo iš 
žinomo Archangelsko frento, 
kur jam prisiėjo daug skursti 
ir panešti daugybę visokiu sun 

kenvbiu, kovojo prieš bolševi- 
kus. 

Pon. J. Mickeliimas dabar 
džiaugiasi, kad vėl galu gale 
jisai gyvena tarpe savųjų 
Brighton 1 ':i rke. 

Jisai įnaždat^' sekančiai pa- 
pasakojo :— 

Archangelskas. 
"Buvau aš Prancūzijoje, 

'kur mane priskyrė prie 339-U» 

pokštininkų pulko. Tarnavau 
aš "M" kompanijoje. Rugsė- 
jo 6-ta diena mum: buvo pri* 
sakyta rengtis i keuonę. Ne- 
žinojome kur važiuojame. At- 
važiavome i Anglija į miestą 
Dundee. Ai^lijoje dasižino- 
jame, kad keliausime Į šiauriu 
Rusiją, j Archangelską, kad 

saugoti dicici" .s amunicijos ir 
kariškų padarų sandelius ir 
taippat neleisti vokiečiams 

\rchangelske įsteigti povan- 
deninių lai vii baza. 

i.iums atvažiavus Į Archau 
gclska pasirodė, kad tai jau 
nieko nebeliko. Viskas jau bu 
vo iškraustyta. 

T .;''M r# -• -k i"*-'-'" 't- 
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Rusų šaiu'yklčs. 
Tuojaus męs gavome rusu 

Šaudykles ir liktai dešimtį j Kl- 

uonų kiekvienas, kad pasila- 
yinti. Pasirodė, kad tos ru- 

sų šaudyklrs, nors ir buvo dirb 
tos Amerikoje, yra visai ne- 

tikusios. Kiek aš nebaudžiau 
jomis pataikinti i tikslą, jo- 

kiu br.du negalėjau, nors iš 
amerikoniškos šaudyklė- audy 
davau gerai. 

Tikslas vartojime rusų.šau- 
•lyk'ių buvo išbaigti rusu amu 

uicija, kurips Archangelske 
turėjo anglai ir franeuzai. 

Rusai mus sutiko labai ma- 

loniai. Anglų, kai]) patėmijau 
vėliaus, labai neapkentė 
J franeuzus žiurėjo geriau ne- 

gu i anglus. Vėliaus supra- 
tau, kodėl rurai nba])keniė an- 

glų. Priežastis buvo anglų 
nesupratimas reikalų vietos 

gyventojų. Mums būvant :,iau 
rinėje Rusijoje diskas bUivo 
po anglų vadcvy.:v!':v net ir mu 

pulkac. 
Archangelskas miestas iš- 

sėtinas. Yra ge~ų, graMų nut- 

riniu namu. 'Mieste radome 
o 

penkis kinematografus, kurie 

[nelabai kuomi skiriasių nuo 

amerikonišku. Paveikslai ro- 

domi geri, o po paveikslu bū- 
na vodevilio perstatymai. 
Apart kinematografų, Arclian 
gelskas turi keliata gerų teat- 

rų. Cerkvių tai visur dau- 
gybė. Yra taippat katalikų 

bažnyčia, bet kunigo lietuvio 
nėra. | 

l'rie Archangelsko yra di- 
džiausios pasaulyje nierUuu 
p jo vykios. 

Kareivis J. Mickeliunas, 
autorius sio papasakojimo. 

Pirmas mano su bolševikais 
musys. 

A rchangel ske pral m vome 

apie dešimtį dienu. Vėliaus 
mus išsiuntė į frontą, kuris 
tada buvo ant Vologdos gele- 
žinkelio, ant 466-to viorsto 
nuo Vologdos miešto. 

Fronte tranšėjų męs nera- 

dome, tiktai dideli dumblyną 
ir balą. Aplink visur tirštas 
miškus. Beveik visą laiką pri- 
siėjo bristi vandenyje, kuris 
pasiekdavo iki keliu. 

Spalių 12-ta diena prasidėjo 
musys. Musų kompanija su 

trancuzų pagalba pradėjo ata- 
kuoti bolševikus. Pasirodė, 
kad bolševikai ne kasžin koki 
kareiviai, jiė mušasi visai be 
jokios dvasios. Musų mažas 
būrys bėgyje penkių dienų 1111- 

vyjo juos per nŠtoniuolika vior 
stų.1 Vėliaus bolševikai surin- 
ko didesnes spėkas ir apsu- 

po mus. Męs paklydome it* 

vandenyje turėjome prasto- 
vėti suvirs 18 valandų. 

Y 
v 

Bolševikai smarkiai mus a p" 
šaiulč. 

Spalio 19-t;i dieną, ant pusės 
ketvirtos iš rvto bolševikai bni 
siai mus pradėjo bombarduoti. 
Reikia bolševikams pripažinti, 
kad j u artilerija dirbo geriau 
už anglų. Savos męs neturė- 

jome. Tame bombardavyme 
septyni angltj kareiviai liko už 
mušti, o du amerikonai suže i- 
sti. 

Tuose laikuose labai lijo. 
Padarėme urvus, kuriuose su 

didele bėda šiaip taip apsisau- 
godavome nuo lietaus ir vau-- 

dens. isTiWj$ 
Spalių 20-tą dieni, anęlų ar 

lilerija atidarė ant bolševikų 
fronto didelį bombardavymą. 
Pasekmių jokių. Po šito bom 
1)ardavy .10 mus išsiuntė į an- 

trą liniją pasilsėtis, o i? ten i 
Archangelską ant dvylikos die 
nų. 

Archangelske gyvenome se 

nose rusų kazarmėse. Gulėti 
prisiėjo ant grindų purvuose. 
Valgį gavome tokį, kokį gauna 
anglų kareiviai. Sulyginant su 

musiškiu, tai anglų valgis yra 
prastesnis. 

Susiejimas su Archangelsko 
litciiviais■—jų darbai. 

Mieste man teko susitikti su 

daugeliu lietuvių. Džiaugs- 
mas kaip man pačiam, taip ir 
jiems buvo neišpasakytas. Lie- 
tuviai Archangelske, tai dau- 
giausiai pabėgėliai. Tarpe jų 
yra keliatas, kurie užima Ar- 
changelske augštas valdiškas 
vietas. > 

Lapkričio 10-ta diena teko 
man dalyvauti lietuvių susirin 
kime. Dalyvavo a[)ie septy- 
iiesdešimt ypatų, tarpe jų ke- 
turi lietuviai kareiviai is ame t i 

įkonų armijos. 
Visi lietuviai susirinkime darė 
ant manęs labar malonų įspū- 
dį. Visi gerai apsirėdę. Su- 
sirinkimas vesta pagal mano 
nuomone tikrai parlamenta- 
riai. Man rodosi tvarkingiau 
negu daugelis panašių susirin- 
kymų Amerikoje lietuviai ve- 

da. Susirinkimas praeita su 

"Lietuva tėvynė mūsų."' Vedė 
susirinkimą p. J. Markcvičia, 
kuris yra valdininku Archan- 
gelsko pastos ir telegrafų sky- 
riaus. į 

| Daugiausiai tame susirin- 
kime buvo kalbėta apie lietu- 
vių pabėgėlių reikalus. Išrink- 
ta komisija pabėgėlių gelbė- 
jimui. Ant vietos tuoiaus su- 
rinkta suvirs 500 rublių. Lie- 
tuviai kareiviai tam tikslui au 

kavo po 4u rublių. 

Archangelsko lietuvių telegra- 
ma Prcs. IVilsoniii. 

Vėliaus aš buvau pakviestas 
kalbėti. Aš pasakojau apie dar 
bavvmasi lietuviu Amerikoje,! 
ypatingai apie lietuviu seimą 
Xew Yorke, kuriame Amerikos 
lietuviai išnešė Lietuvos uepri 
gulmybes rezoliucijas ir kurias 
išsiuntė prezidentui \Yilsontu. 
Ta žinia, matyt labai pakėlė 
Archangelsko lietuvių upą, nes 
jie nudžiugo ir išreiškė savo 

džiaugsmą gausiu delnu plo- 
jimu. 

j Tuojaus tapo išrinkta komi- 
sija, kad sustaivti ir i^asiiibti 
prez. Wilsonui telegramą pa- 
našios rūšies ir padėkavonę už 
jo lietuviams prijautimą. 

(Bus daugiau,1) 

Kudikid Vargas. 
Dešimtis nuošimčių Amerikos 

kūdikių turi adcnoiilus. 

Adenoklai vargina daugiau* 
kai dešimtį nuošimčių Ame- 
rikos kūdikių. Tai neleidžia, 
kūdikiams išaugti Į dorus :t* 
sveikus žmones. Taip rodj 
platus tyrinėjimai, kurios vedė 
Suvienytų Valstijų Sveikatin- 
gume Biuras; 

Medikalis tyrinėjimas ka- 
riuomenėn imamų vyrų paro- 
dė, kad didele dalis nesveiku- 
mų be abejonės yra kilę iš tė- 
vų apsileidimo ir nevedimo pas 
daktaro mažu kūdikiu, kurie* c c' 

turi kokius nors paviršutinu.-* 
nesveikumus. Išskyrus ne- 

sveikus dantis, visoje šalyje 
praktika parodė, kad adenoi- 
dai dažniausiai yra priežastimi 
paviršutinių kūdikių netobulu- 
mu. 

■ I 
Adenoidų galmia issisaugoti \ 

(arba pagydyti, kuomet jie iš- 
auga. Kaip tai padaryti ga- 
lima sužinoti iš knygutės, kuri.t 
nesenai išleido Suvienytų Val- 
stijų Sveikatingumo iUuras. 

Tėvai gali lengviausiai pa- 
stebėti pirmuosius adenoidų 
apsireiškimus kudikiui mie- 
gant. Jis, jei turi adenoiduš 

į negali/kaip kiti kūdikiai alsuo- 
ti, bet alsuoja sunkiai per bur- 
na. Kadangi žmogus turi'al- 
suoti per nosį, per kurią eidur 
mas oras apsivalo ir sušyla 
pirm, neg ineiti į plaučius, tai 
ir žinoma, kad per burną alsuo 
ti yra nenaturališka ir įvairus 
nešvarumai gauna progos in- 
eiti į plaučius. Nuo to vien 3 

yra daug pavojų, bet beto yra 
ir kitų, kaikada net labai snu- 

kių. Kūdikis su adenoidais 
beveik visuomet nesveria kiek 
reikia, turi indubusia krutinę 7 

w U 

ir nuleistus pečius, dėlto kad 
jis turi sunkiai' dirbti bealsuo- 
damas. Veido subjaurinima* 
yra kita to pasekmė. Viršuti- 
niai dantis prasikiša, susispau- 
džia pro viens kitą ir yra svar- 

bi priežastis, vedanti prie Rigg 
so ligos. Kūdikiai dažnai ser- 

ga slogomis ingauna kronišką 
nosies katarą ir kaikada net nu 

stoja užuodimo if girdėjimo 
jausmo. 

Tinkamai gydant kūdikis 
greit pasveiksta. Jis pradeda 
atgauti savo pražudyta 'svaru- 
mą, ingauti sveika spalvą ir 
greit pasidaro tokiu kokiu turi 
buti. 

Visuomenės Sveikatingumo 
Biuro Knygutė "Adenoids*' 
(angliškai parašyta) siunčia- 
ma veltui kiekvienam tėvui ar 

mokytojui papilius. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Dabar nieką taip lengvai 

žmonės nepamiršta, kaip {'), 
kad yra taika. 

|Vi!la turbūt neturi abiejų 
kojų, nes jis paskui save ne- 
palieka jokiu pėdsakiu. 

Perlėkus Atlantiką, jis pa-i: 
darė visai siauras. 

Kurio vardas prasideda r ii 
cle "Y", tas tikrai didelis daik 
tas, pa v. Vilsonas, Vilerctas, 
Vašingtonas, Vilnius, Viskė, 
Yiliumas, Vairas etc. 

Įvedus visuotiną blaivybę"' 
dabar daugelis apsvaigę is 
džiaugsmo. 

netikctAi. 
— Ir tu neapalpai, kuotnet 

tavo vyras atsisakė nupirkti 
nauja skrybėlę. 

— Ne, buvo nesmpgunto. 
Kaip jis dažinojo prekę -m*t- 
jos skrybėlės, tai jis aplpo.ir aš turėjau jį gaivinti. 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
PITTSBURGf f, PA. 

10 li'.-ną čia atsibuvo 
Tautos Fondo prakalbos, kur 

kalbėjo ponas Mostovsky, ne- 

seniai sugrįžęs iš Europo.-, 
klerikalu atstovas. Jį persta- 
tė vietinis p. Milius, isgirda- 
ujas. taip sakant, be saik'o; 
^irdi, j>. Mastauskas padarė 
Lietuvai daugiausiai gero nc! 
gu bile kas. 

l'-nas Mastauskas" gyrė pats 
save ir klerikalus. Girdi, j i s J 
p. Mastauskas, pirmas nuvy- 
ko Paryžiun ir išgavo le»dima 

atvykti Paryžiun Lietuvos at- 

stovams, prof. Valdemarui ir 
kitiems. Kuomet kalbėtojas 
suminėjo I) ro Šliupo varda, 
tai pasigirdo garsus-delnų plo 
j imas, ko kalbėtojas, matomai, 
visai nelaukė, kad susirinku- 

siejie butu pagerbę Šliupo var 

<kx. o 

Toliau išgyrė savųjų veiki- 

amą, girdi, męs viską veikėm c, 

tautininkai tik mus sekė. Čia 
pasirodė,, kad kalbėtojas ne 

žino lietuviu judėjimo istori- 
jos, nes iki šiol tai naudingus 
sumanymus pradedavę vis tau 

liuiukai, o klerikalai lik sek- 
davę juos. Užtenka tik paly- 
ginti t»b?pjų susivienijimų is- 

toriją. 
Užbaigdamas pasakė, knd 

lietuviu delegacijai esą labai 
reikalingi pinigai varymui di- 
plomatiško darbo. Bet nepra- 
nešė ar pasiuntė Tautos Fon 
das kiek pinigų iš pirmiau su- 

rinktų aukų lietuviif delegaci- 
jai, tik prašė aukauti Tautos 
Fondan daugiau. 

Užbaigus kalbą p. Milius 
1 >ranešė, kad bus renkamos au- 

kos Tautos Fondan, bet žmo- 
nės, užgirdė tokį pranešimą, 
neširoosi lauk ir vakaro vedė- 
jui pasisekė sulaikyti salėje 
V0:> mažą būreli žmorvu. 

Prakalbose bu; 

R/AtJNE, WIS. 
Liuduos žinutes. 

Liepos 14 diena bedirbant 
prie mašinos jaunam vaikinai 
Jurgiui Rugstaliui nutraukė 
tris pirštus dešinės rankos. Ne 
laimiogasai nugabenta" St 
Mary' ligonbutin. 

Tą pačia diena iškilo dide- 
lė viesulą, kuri padarė nema- 

žai nuostolių. Taipgi nugrio- 
vė ir lietuvio J. Simanavičiaus 
naujai statomą stubą. Sako, 
kontraktorius už pataisymą. 
%ubos reikalauja apie tūk- 
stantį doliarių. 

Gi 12 dieną liepos bevažiuo- 
jant gatvekariu tapo apvog- 
tas žinomas lietuvys St. Stat 
kevieius, kuriam ištraukta iš 
kišenės $75. 

Prie keleto liūdnesnių žiliu 
čių reikia pridurti ir smages- 
nę. Vietos veiklesni žmonės 
ketina pasidarbuoti dėl Lietu- 
vos, sutverdami Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos (Lietuvos Rait 

dono Kryžiaus) skyrių. Gerų 
pasekmių. 

M. K. 

.LABAI KOVOJAMA SU 

GALVIJO DŽIOV A. 

Kad su galvijų džiova la- 
biau ir labiau kovojama gali- 
ma matyti iš to kad šių metų 
gegužės mėnesį daugiau gy- 
vulių išbandyta su tuberkuli- 
nu, negu kuomet nors pirmiau 
laiko vieno mėnesio, išban- 

dyta per tą mėnesį, 43,500 gal-, 
vijų ir atrasta kad 1837 iš t > 

skaičiaus turėjo džiovos simp- 
tomus. Kaip praneša Žemdir 

jbystės Departamentas dabar 
daugiau, negu kuomet nors ptrj 
niiau gyvulių augintojai rei-j 
kalauja, kad jų gyvuliai butų Į 
tani'tikrų valdininkų išbandy- 
ti. Daugiausiai reikalavimu 
ateina iš savininkų tyros veis- 
1 ės gaĮvijų. Jie n<)ri kad j tt ga 1 

vijai butų valdininkų išbandy- 
ti'ir padėti i nesergančiųj.; džio 
va lista. Neužilgo bus antra- 

šų toks listas išleistas. Darai 
su Žemdirbystes Departamen- 
tu veikia išvien 42 valsliji ir 
tas jų veikimas, kuris kas kar- 
ta vis didėja, manoma, laikui 
bėgant išvalys s?li nuo pavojin 
gos ir baisios ligos. 

MAŽOJI LIETUVA 

Pareiškimas. 

Prusti ministeritti Heinc'i 
atsilankius Klaipėdoj tani ty- 
čia sušauktame susiėjime ta- 

po priimta rezoliucija, kur sa- 

k.i'na: "-Mes reikalaujam tei- 

sybes. Klaipėda jau iš s c n o- 

vės vokiškas miestas, ir vo- 

kiškasis į šiaure nuo Nemuno 
kraštas geidžia, vokiškas bu 
damas, toks ir pasilikti!" Tas 

pats nutarta ir Tilžėj. Taip! 
j .) it ir socialdemokratu susirin 

| uimuose, laikytuose V. H 
Klaipėdoj ir Tilžėj protestuoji 
prieš "prievartos taiką:" pri- 
imta rezoliucija, sakanti, kaa 
F'rusu apskritys į šiaure nuo 

! Nemuno esančios grynai vok;š 
kos ir norinčios vokiškos pa- 
silikti. Visais šiokiais pareiš- 
kimais vokiečiai stengiasi pa- 
rodyti pasauliui, kad šių kra- 
štu atskyrimas nuo Vok:ečin 
nesutinkąs su Vilsono taikos 

programų. 
Kiekvienas, kuris bent kiek 

pažįstas nnisų tėvynės reika- 
lus, mato, kaip vokiečiai teisy- 
bę stačiai žemyn galva apver- 
čia. Kam dar reikia skaičių, 
nurodom į vadinamają 1912- 

tųjų metu "Rubricėlę". jos 
sąskaita .šiaurėje nuo Nemuno 
buvo iš visų 138.529 gyvento- 
jų 7KS10 lietuvių. 

Taigi jau iš šių skaičių ma 

! lyti, kad šitame—kai]) voki e- 

jeiai sako "grynai vokiškame' 
!—krašte daugiau kai pusė vi- 

| ::ų evangelininkų yra lietuviai. 
[>e to, šie skaičiai yra paduoti 

i 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
■ m — im ■■iignfimnTf irrrr 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 
iželius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 

Vbas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

"ŽEMLAPIS yra au daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 dalių. 

V) Lietuva ir Europines Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po MiDdaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaralystS po Gedeminu (1^6—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*i) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą 
S) Dabartinė Lietuva. 

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

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

kunigų, kurie, kaip ir visi kiti, 

vokiečių valdininkai, jau visa- 
da pasistengdavo parodyti 
skaičiais lietuvių kuomažiau- 
sia. Mažasis kitaip tikinčių- 
jų skaičius visuotinojo išrody 
nio nė kiek nepakeis. 

Tiek yra parodyta lietuviu- 
kai kalbančiųjų. C) skinta-:t 

kilties, veik \i>i gyventojai 
Ims lietuviai. 

Taigi, ką šimtmečių darbai 
neįstengė p a da r y t i—lietuviš- 

kąją tėvynę paversti grynai 
vokiškąją—ta vokiečiai dabar 
nor atsiekti neteisingais val- 
džios ir nevaldžios pa. eiški- 
mais, ir dar šaukdami—teisv- 
bės! 

Norime tatai visai atvirai 
ištarti. 

''Prūsų Lietuviu Susivieni- 
jimas"—Tautos Taryba, 

(iš 51 -io "Prūsų Lietuvių 
(J A "Balso" N-rio) 

KUR EISIU. 
! 

Graži vasara slinksta pro 
mus. Ji ne vienam jaunuo- 
.;ui tiesia daug šviesių kelių į 
iteitį. r.ct kuris iš tų kelių 
dus laimingas? Besirengian- 
tis kelionėn atsakymo jieško. 

Jeigu šiame reikale mano 

patarnavimas abejojančiam 
bu t naudingas, jaučiau, arti- 
mui patarnaująs. 

Greit ateis ruduo ir dauge- 
lis iš musų tarpo į mokyklas 
ištrauks, kad prirengus save 

ateičiai, draugijcs naudai, o 

tuomet ir savo laimei. Y'pa- 
tingai tų atydą atkreipi norė- 
čiau i jauną mokslo šaką Na- 
prapatiją, kurie turi palinkimą 
eit tarp savųjų, mažint jų ne- 

laimes, kuomet pastaruosius 
aplanko niekeno nelaukiama 
pakeleivė—liga. 

Naprapatįja yra dar jauna.| h j vaistų, be operacijos žmo- 
gaus gydymui mokslo šaka. Is 
savo žmonių, kurie "sukriti- 
kuos" Naprapatijos mokslą, 
bet tokie žmonės gal neturės 
mažiausio patyrimo apie šią 
mokslo šaką. o tas apvertins 
anų "kritiką." 

Ant mano dalies krito ne- 
laimes šešėlis, aplanke ligos. 
Tuomet jieškojau pagelbcs 
pas seno mokslo išpažintojus 
—medicinos daktarus, bet ve!- I 

# 

tiu, jos ten neradau. Pirmą 
kartą mano gyvenime Napra- 
patija pasirodė tikru draugu, 
prašalino tas ligas. O kad kb 
jau su ja susiartinus, ;ib į jos 
mokyklą įstojau. 

Jeigu tave, viengenti, žingei 
durnas apie čia minėtą moky- 
klą palies, kreipkis į Chicagos 
College of Naprapathy, 1441 
Jackon Blvd., Chicago, 111. 
mokykla suteiks reikalaujamas 
žinias. 

Šiuom laiku cia randasi jvai 
raus amžiaus mokinių. Pagal 
užsiėmimus praeityje yra bu- 
vę daktarais dentistais, medi- 
cinos daktarais, veterinarais, 
mokytojais, raštininkais ir ki 
tokių užsiėmimų. Iš lietuvių 
tik vienas esu. 

M. Stapulionis. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkama vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks didtt- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame lndividinšmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliai* 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va^- 
kariniai kursai Visas kursas 
325.00, Federal Ass'n of Auto 
Englneers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) : 

Musų Armijos Veikimo Apžvalga.' 

((i c- užčs 17—24 (/. ///.) 
J'riešo padėties ir jėgų išai.š 

kinimui. Vyriausias, karo Ya- 
das įsakė padaryti vpiklesrj 
žvalgyniosi L knierges ir Pane- 

vėžio kryptimi. Asmens inicia- 
tyva ir jaunos mūsų kariume- 
n?s narsumo dėka sis žvalgy- 
masis išsiplėtė i svarbią kai'" 

operacija, kurios Įvykis — pa- 
ėmimas tokio svarbaus kaip 
strategijos taip ir taktikos 
žvilgsniu punkto, Panevėžio, 

i .Apie 800 ketvirt. Lietuvos že- 

mės kilometrų išvaduota iš bol- 
ševikų jungi,. Priešo nuosto- 
liai: apie 400 belaisvių, 2 pat- 
rankos, 16 kulkosvydžiu, dau?r J c ^ 

vežimu, arkliu, ginklu ir šovi-r 
T" c 1 1 

nių. Už Panevėžio j miisų ran J 
kas pateko visas traukinys su j 
daugybe brangaus turto, kripi 
tai: lašinių, cukraus, telefęn i| 
bei. telegrafo ir ginklų bei svie- 
dinių ištekliai. Gyventojai vi- 
sur džiaugsmingai sutiko išva- 
duotojus. Deja, neapsiėjo ir 
be išgamų, aukomis kurių žuw; 
keletą mūsų karžygių 

Operacija vvstėsi tokiu bu- 
du: 

Antpuolis buvo pradėta tri- 
mis kryptimis: Ukmergės, Ra- 

guvos ir Panevėžio. Ukmergės 
ir Raguvos kryptyse dalyvavo 
ir vokiečių dalys. Panevėžio 
kryptyje veikė vien lietuvių 
dalvs. 

Gegužės 17 diena buvo at- 

likta ruošiamasis karklinėms 
pergrupavimas ir dalvs stojo 
kovon kariagon. 

Peržiūrėkim operacini skv-l 
rium kiekviena kryptimi. 

L fkmcry&s kryptis. 
Kariumenė buvo padalinto 

j tris rinktines. Šiaurės ir pie- 
tu rinktinės turėi > smailiu ° 

...... 

antpuoliu užeiti priešui iš spai'i 
nu; vidurinė — laikytis ramiai1 
ir tik pamačius priešo pozici- 
jose judesius, stengtis sulaikv-1 
ti jį vietoje, kad duot šoninėms1 
rinktinėms galibęmis giliau Į 
apsupti sparnus. Pietinė rink- 
tinė. greit nuveikus priešą, 
smarkiai jį persekiojo per Bal- 
nikes i A vantų kaimo krvptĮ, 
kame užtvara ir pasuko Velku 
kaimo kryptin, kad atkirtus ke 
lia besiti aukiančiam priešui. 
Šiaurės grupė prie Kovarsko 
sutiko smarkų latvių dalių pa- 
sipriešinimą. Po .neilgos, bet 
atkaklios kovos Kovprskas bu- 
vo paimtas. Rinktinės dalįs pa- 
siųsta linkui Anykščių, kad pri 
dengus operacijas iš šiaurės, o 

raiteliai ir likusioji rinktinė pa 
siųsta į pietryčius tuo tat tiks- 
lu, kaip ir , irmoji rinktinė. 

Pas Radi ša vą rusai prigauti 
vidurinės grupės ramybe, per- 
vėlai sužinojo apie savo sparnu 
pasitraukimą. Kaip tik rusai 

sujudo, norėdami atsitraukti, 
ant jų galvų pasipy.ė sviedinių 
lietus. V idurinės grupės pėsti- 
ninkai pradėjo antpultį Prie- 
.šas sudrebėjo ir besitraukda- 
mas 1)e tvarkos pradėjo bėgti. 
\1>iejų šoninių rinktinių sugaa 

tas, jis netek > daug užmuštais 
ir sužeistais. 1 mūsų rankas pa 
teko 300 belaisvių, viena pat-, 
ranka, 7 kulkosvydžiai, gink- 
lai, sviediniai, vežimai, arkliai. 

Linėje: Kovarskas, Didysis 
Sodžius (Velka Ves), Perka- 
liai, vokiečių dalys, ankščiau 
gauti, paliepimu, susU.':) ant- 

puolę, o lietuvių clalys žygia- 
vo pirmyn. 

I 'riešas sulaukė paspirties 
ir p;i sustojo. Lietuviu cluiy•> 
išpildė pavestą užduot?, atsi- 
traukė nurodyton joms linėn. 

Apie Raguvos kryptį, kąipo 
antraeilę, bus pasakyta pabai- 
goje. 

PanCi i::io kryptis. 
Gegužės 18 d. lietuviu clalysl 

kovodamos pradėj< antpuolį 
linėje Krakinavas-Ramygala. 
Ligi 12 vai. (trenks niusų ran- 

kose jau btivo kaimai: Leoniš- 
kiii, Jariškių ir Barklainių line. 
Ties Juriškiais rusai smarkiai 
spyrėsi. Jie pradėjo kontr-ata- 
ką ir atsiėmė kaimą, bet pra- 
slinkus kai kuriam laikui jie 
musų kariumenės vėl buvo ata- 
kuoti ir priešas dideliais nuos- 

toliais pasitraukė šiaurėn. Ligi 
18 d. vakaro užimta kaimai. 
Upytė, Šilaičiai, Kabeliai. Ge- 
gužės 1(> d. musų kariumenė 
smarkiai persekiojo priešą ir 
vakare paėmė Panevėžį. Prie- 
šas pasitraukė išilgai gelžkeli" 
linės: Panevėžis — Daugpilis. 
Musų kariumenė, sekdama 
priešo pėdomis, pasislinko 8— 
12 kilometrų i rytus nuo Pane- 
vėžio ir pagrobė traukinį, su- 

dėtyje 40 vagonu, kuris sudu- 
žo ačių musų lakūnų užpuoli- 
mui. Lakūnams pavyko bom- 
bomis susprogdinti garvežį. 
Traukinyje rasta labai bran- 
gaus maitinimo ir kavos ištek- 
liu grobis. Suprasdamas dide'ę 
šio grobio svarba, priešas gelž 
keliu greitai at"ežė paspirties. | 
kad atsiėruis traukioj, ir pru 
dėjo smarkiai pulti mušu kariu 
menę. Tuo laiku vis tik pasise- 
kė mums išvežti jš traukinio 
apie 200 vežimų brangaus gro- 
bio. Didelėms priešo jėgoms 
spaudžiant, mušu kariumenė 
pradėjo trauktis linkui Pane- 
vėžio. Ačių priešingam kai ku 
riti Panevėžio gyventojų sluog 
snių veikimui, vadas išvedė sa- 
vo kariumenę miesto ir pas- 
tarasis kai kuri laika buvo :ar- 

pe kovos linių. Davęs kariu 
menei taip reikalingo jai poil- 
sio, rinktinės viršininkas vėl 

"Lietuvos'' Redak- 
torius ADV. B. K. BALUTIS Prižadėjo Rašyti 

iš Paryžiaus 

Taikos Kongreso apie 
Tėvynės Padėjimą 

TAI BUS LABAI ŽINGEIDUS RAsTAI, TODĖL 8 K A I T Y K I T r 

KIEKVIENĄ "LIETUVS" DIENRAŠČIO NUVIERI, KAD TŲ SVAR 
BIŲ ŽINIŲ NEPRALEIDUS. 

UZSiBAŠYKtTE IR SKAITYKITE "LIETUVĄ" 
KAINA: 

CHICAGOJE $6.00 METAMS 
KITUR $3.00 
KANADOJE 7.00 " 

LIETUM, 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

].radėjo antpuolį ir dabartiniu 
laiku lietuvių kariunienė uži- į 
ma line, kurios ji pasiekė pir-j nioinis antpuolio dienomis. Groį bis: 60 belaisvių, 1 patranka,j 9 kulkosvydžiai, ginklai, svie- 
diniai. 1 

Reikalinga pažymėti dideljl 
mušu laknnu darbavimasi, k u- ^ 

rie savo žvalgymosi davė mui:.; 

galimybės susipažinti su prie- 
do padėtimi bei jo kariumenės 
išskirstymu. Laike pačios ope- 
racijos lakūnai betarpiai daly- 
vavo mūšyje, kartais nusileis- 
dami ligi 20 metrų ir mušdami 
besitraukianti priešą bombo- 
mis ir kulkosvydžiais, kas, pa- 
didino išgąstį ir netvarkę, ir 
tikrai daug padėjo bendraih 
tikslui siekti. Traukinys lakūnų 
buvo atakuotas stotyje ir kely- 
je, kame pasisekė susprogdinti 
garvežį ir tuo bitdu brangus 
grobis pateko Į mūsų kariumt;- 
nės rankas. 

Raguvos kryptyje veikė dau 
giausia vokiečių dalys, kurios 
nakties ataka užė. iė Raguvą, 
ir tokiu būdu apsaugojo abiejų 
kraštutinių grupių sparnus nuo 

visokių galimybių. 
''Kariškos Žodis". 

IŠTRAUKA IŠ PREZIDEN| 
TO \VII.SOXO KALBOS,| 

SAKYTOS ANT LAIVO 
"GEORGE \VASHING- 

TON" 4 DIENĄ. LIEPOS, 
1919 m. 

Amerika susideda iš viio 
svieto. Męs nepaminame iš 
vienos kokios gini.nes. Męs 

nepaeiname iš vienos kokios 
tautos, Amerikos yra ta ypaty 
hė, kacl ji susideda iš geriau- 
si ką kitos tautos firi. Kaip 
kada, kuomet aš esu su Ame- 

rikos piliečiu, kuris yra atke- 

liavęs į Ameriką, manau, kad 

jis turi didesnę pirminybę, ne- 

•u aš. Aš nepasirinkau būti 
amerikiečiu, o jis pasirinko. 
Aš užgimiau joje. Aš turiu 
vilties, jei bučiou joje neuž- 

gimęs bučiau turėjęs užtekti- 
nai proto ją pasirinkti. Tečiau 
tie žmonės, kurie atėjo vėliau 

: jie iš liuosos valios pasirinko 
Imti amerikiečiais. 

Jie atkeliavo iš kitų šalin, 
ir tarė: mums yra lemta bnti 
su jumis, mes pasitikime ju- 
mis, mes gyvensime tarp jusų. 
Šalis susidėjus iš tokiu žmo- 

nių turi suprasti kitas įautas. 

Ji turi žinoti kaip brolautis ir 

jiems padėti. Ji ir dabar jau 
yra žmonijos prietelių, nes ji 
susideda iš įvairių žmonių, 
taigi ji turi gelbėti savo gimi- 
naičianis. Ji turi parodyti. 
kad ji neveikia kerui nors pr: 
vačiams reikalams. Ji turi m 

rodyti, jog ii yra pasirengus 
tarnauti visiems tiems žmo- 
nėms, iš kuriu mušu evventu- ♦ c o. 

jai yra kilę. Ir netik tai, mano 

draugai piliečiai, męs turime 

tęsti prirodymą, kad mes žino 
me kas tai laisvė yra. 

Tel VAROS 1SS8 

DR. J.KŪLIS 
LIETLVIS CVOYTOJAS 

IR CHIRURGA8 
x*7(io vlsoiias ligau moterlf, 
valkų Ir vyrų Spetiuliškai gjr- 
(3a limpančias, užsisenėjusias 
is v)aslap-ūij?u8 vyru ligas 

3259 So. Haisted St.. Chica«o, ffe- 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

vJžganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotai. padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $13.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite aau overkotus dabar, kol žiemos aug.što? kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir ovorkotų nuo $S.50 ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 .alandai vakaro. 

S. GORDON 
Iusteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

A. L. T. S. ORGANAS, 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurejimui adresuodami: 

•"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) .. .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 
4) Era, mano brangi (Bass) .50 
5) a Pamylėjau vakar j b Vai varge, varge r Kaina75c. 

c Vai putė, putė J 

6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama Lietnvos Kcygja*. 3253 S. Morean St. Ckfca^o, UI. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

KaiT.a metams $2. Pusei metų $1. ftanadon metams $2:60 
Numerius pažlurSjimvi siunčiame dykai. 

Turime dideli knygų sankrovą Jr kitalogą, siunčiame ant pareikalavi- 
mo, eave 3c štampą. 

Vėliausia lndomiausia mucų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina *1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais 15 vienuo- Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- Jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orduriLif -jr ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" , 

7907 Superior Street Clevsiand, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KAUNAS. 

— Aleksotas. Nesenai dar 
Kauno, gatvėse buvo iškabin- 
tas Kauno miesto ir apskri- 
ties karo komendanto Įsaky- 
mas, kad vokiečiai be mušu 

valdžios žinios neturi teisės 
daryti kratų. Nežiūrint to, ge- 
gužės 29 d. Aleksote vokiečiu 
kriminalinė policija iškrėtė 

darbininką Andriu Ivanauską. 
Vokiečiai jieškojo k?>ž kokių 
dingusių daiktų, bet jų pas 
Ivanauską nerado. Ten rado 
cimanto ir cimanto šulių, pirk- 
tų pernai iš vokiečių. Vyres- 
nysis mil. Mickus pamatęs vo- 

kiečių darbus nenorėjo duoti 
daiktų išvežti. Vokiečiai ne- 

klausė. Mickų?, skubėjo pra- 
nešti j savo rajoną. Vokiečiai 

jį pavyjo. nuginklavo ir nuve- 

dė j musų komendaturą. Čia 

Mickų paleido. 
Vokiečiai cimantą, šules 

ir politūros spintą jam reika- 

linga prie savo dailidės amato 

nuvežė į Freidą. Taip pu t 

suėmį nuvedė ir A. Ivanauską 
Aleksoto Juozapieeiai prieš šį 
nekaltą suėmimą iš reiškia 

griežtą protestą. 
— Biržeilo 15 dieną Alek- 

soto Juozapieeiai rengia plauk 
ti garlaiviu i Karčergines ge- 

gužinių kelti. 
— Birželio 1 dieną Alekso- 

to Juozapicčių darbininku 

cį^ių^ija .Šaukia susirinkama. 

Svarstys kooperatyvo reika- 
lus. 

KAIŠEDORIAI. 
Gegužės 27 d. Kaišedorių 

apskrity nuo vakar dienos pra 
dejo šeimininkauti lenkai! Vie 
tose kur užimta lenki;, reg'io- 
ninKti, pradėta griauti komi- 
tetai, kurie ligi vakar dienos 
buvo tie patys ir elgėsi vaduo- 
damies Lietuvos valdžios nu- 

rodymais. Šitam darbe vado- 

vauja lenku valdžios komisa- 
ras dvarininkas Stanevičius. 

Sumcliskiuos vakar suimtas 
Kaišctloriu apskrities mišku 
urėdo padėjėjas ir nuvarytas 
Į Trakus. 

Kietaviškių v^ilspuj, kuris 

lenkų neužimtas ir yra Lietu- 
vos valdžios žinioj, legionin- 
kai pereina demarkacijos lini- 
ją ir vakar kai kuriuos so- 

džiuos darė rekvizicijų. 

MARIAMPOLE. 

Ūkininkų sąjungos susirin- 
kimas. Birželio 9 d. (antrą 
Sekminių tlien?. j I vai. po ]>ict. 
"Žiburio" salėj bus "Ūkininkų 
Sąjungos" susirinkimas. 

Kiekvienas skyrius siunčia 
11110 5 nariu viena atstova. At- 

C v 

stovai turi turėti savo skyriaus 
įgaliojimus. 

Susirinkimo dienotvarkė: 
1) prezidijumo rinkimas; 2) 
centro darbuotos apyskaita; 
3) pranešimai iš vielų; 4) įsta 
tymų keitimas; 5 narių suma- 

nymai. 

CILVINIŠKIAI. 

Aiškių p. Vilniaus gub. S j 
kraštą lenkai paėmė jau per 
Velykas. Visa valdžią paėmė 
į savo rankas. Įstagoje var- 

tojama vien tik lenkų kalba. 
Įsakymus rašo taip pat tik lca- 
kiškai. Buvusį valdininką in- 

žinerį Juodelį, atstatė nuo vie- 
tos už tai, kad jis atsisakė kur 

styti žmones jungtis unija su 

lenkais ir rinkti tam tikslui pa 
rašų. Meto j jo pastatė lenką- 
endeką Kellejonį. 

Amerikos atvežtuosius mil- 

tus, pasididino tarp savęs tik j 
dvarininkai. Matydami, kad 
lygiai dalinant .teki jiem tik 
mažas dalykėlis, dvarininkai 
pasiėmė" sau pilnus maišus ir 

žmonėms jau nebeteko. 
Gilviniškiuose sumušė ūki- 

ninką ir jo sūnų už tai, kad tas 

I atvirai pasisakė lietuvių esąs 

ir jojo bute buvo Lietuvos vy- 
tis, nes esa čin jau Lenkų v:t- 

.niė ir svetimos valstybės ger- 
įbanis nėra vietos. 

Lenkų legioninkai dažnai 
apiplėšia, žmones rekvizicijo- 
mis nieko už tai nemokėdami. 

Žmonės lenkais nepalenkiu; 
užjaučia juos tik dvarininkai 
lenkai endekai. 

JURKšAI. 
(Vilkav. apskr.) 

Nor Jurkšų šaltišystč nedi- 
delė, bet plėšimų esti jau ket 
virtu kart. I ūkininką S. E. 

Labušiškių kaime naktį atėjo 
du vokiečių kareiviai unifor 
moj, ir pasisakė jiešką buto 
aficieriams. Su šeimininke 
bekalbėdami pastebėję, kad tro 

boj daugiau nieko nėr, kaip 
tik šeimininkė ir tarnaitė, iš 
sitraukč revolverius ir grasi- 
dami pareikalavo atiduot pi- 
nigus. Šeimininkė išsigandus 
pinigus atidavė, ir plėšikai iš- 
ėjo. Šie plėšikai kalbėjo tarp 
savęs vokiškai, o į šeimininkę 
kalbėjo vienas rusiškai. 

Amūras. 

NEMUNAITIS. 
(Alytaus apskr.) 

Visuomenės gyvenimas ju- 
da. Mokyklų turim parapijoj 
septynias. Viena dviklasė. 

! Šio miestelio jaunuomenė 
labai mėgsta vakaruškas ii\dar 
lenkiškai poniškai. O apie laik 
raščių skaitymą nė kkusyti 
nenori. Tik vienintelis veikė- 
jas NemunaitVskun. Baltuška 
ragina visus šviestis, bet mū- 

sų jaunimui sunkų įkvėpti tė- 

vynės meilė. 
Senieji ir jaunieji daugiau- 

sia kalba lenkiškai, pamiršę 
gimtąją tėvelių kalbą. 

Jaunime, bukin visuomet 
stiprus tėvynės sunųs ir platin 
kime šviesą savo tautoje. 

I *abalčlis. 

ŠIAULIAI. 
Susispietes specialistų bū- 

relis ant Šiaitliu Griuvėsiu dir- CIT 4, 

ba milžinišką darbą. pabai- 
gdami bugalterių, telegrafi- 
ninku ir telefoniukų kursus, j 

pradėjo ūkio, daržininkavimo, 
sodininkąvinio ir bitininkavi- 
mo kursus. Del sunkių karo 

aplinkybių, j paskutiniuosius 
kursus nesusirinko pakanka-' 
mai kursistų, tai jie užsidarė. 

Bet vedėjai nesustojo dirbai 
savo darbo. 

Jie sumanė daryti keliauda- 
mi kursus—paskaitas. 

Pirmos tokios paskaitos bu- 
vo Radvilišky šm. 12 V. 

•Žinomas agronomas Kriš- 
čiūnas bendrais ruožais nuro- 

dė, kokiais keliais ateityj tu- 

rės eiti Lietuvos ūkis ir prie 
ko reikia tuojau rengtis. 

Instruktorės, M. ir K. Avi- 
žoniutės, davė pranešimu apie 
rodininkavimo, bitininkavimo 
ir daržininkavimo reikšmę. I'o 
]įskaitų T. Krikštanas, Rad- 
\ iliškio bitininkų dr. "Bitė" 
] irmininkas parodė tlirbtuve, 
kur dirbama aviliai "Liepos" 
sistemos. Dalyvaujant klau- 
sytojų būreliui,' žinovai paly- 
gindami aiškino esamų avilių 
sistemų ypatingumus. Pirm 
paskaitų, dieną, anksčiau in- 
struktorių buvo apžiūrėta ke- 
bliose vietose bitės ir sodnai 
Vontainių, Ga'vėniškių "ir Žiū- 
ronų kaimuos. 

Darbas naujas—žmonės ne 

supranta tikros dalykų esmės, 
bijo, kad naujų mokesčių ne- 

uždėtu arba bičių neišviliotu. c v C C. 

Gerbiamieji prelegei tai to- 

kių paskaitų daryti išvažiavo 
i Joniškį 25 gegužės diena. 
Toliau mano važiuoti i Žaga- 
rę ir kitur. 

Smagu darosi, kad, nežiū- 
rint i vis dar nesustojantį grio 
vimą, prasideda ir kūrimo dar 
bas. 

A. Povylius. 

ŠIAULIAI. 
Čia paskirtas Teisingumo 

Ministerijos Lietuvos valst 
notaras pradėjo eiti savo pa- 
reigas. Kontora įsteigė p. Ki- 
mantienės namuos. Pasadna- 
ja gatvė Nr. 28. Prijima kas 
dien išskiriant sekmadienių ir 
šventadieniu, nuo 8 vai. ryt n 

iki 3 vai. po piet. 
R L. 

DOVANA 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 
šeši keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 
"Išvogtas", Laivas Ebba, 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 
"Penkios Sąvaitės Apverstoje Taurėje, 
"Mušis tarp 'Kardo' ir Povand. Laivo. 
Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 

K 
A 
T 
R 
Ą 

? 

Lietuvos Žemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
darytas. šš žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė i Paryžių Taikos Kon- 4 

ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlap'.s perkant kainuoja $1 00. 

Iki Rugpjučio-August, 30 dienai 9 

Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
''dienraštį ant metų ir gausitįe vieną iš šių 

dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šiąs dovanas galima gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

dienraštyje rasite daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
i)' visuomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

3253 SO. MORGAN STRETT 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: j 
Čekius ar Money Orderius s ųskite adresu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, lil 

Vardas ir Pravardė 

5-s No. ir Gatavė 

Miesias ir Valstija 

kokių dovanų norte? 

LIETUVOS PAŠTAS IR 
TELEGRASAS. 

Viena svarbiųjų valstybės 
aparato šakų yra paštas įr te- 

legrafas, be kurių jokia val- 
stybė negali Imti. Nors ap- 
skritai valstybes aparatas Lie- 

tuvoj dar netobulas, tačiau 

pagerinti valstybės gyslų—pci 
štų, telegrafų ir telefonų— 
galima sakyti, visai nesirūpi- 
na. 

Tiesa, "Lietuva" Nr. 108 
apraše Susisiekimo i\ 1 iiiistc 

rijos darinis, bet ir ten pašto 
šakos nič nieko nematyt tik- 
ro, vien tik viltis... 

Kodėl taip yra, gal šiek tiek 
paaiškės, pernagrinčjus tik 
paviršium paštųv telegrafų ir 
telefoną žinybos darbus. 

108 "Lietuvos" N-rio pa- 
žymėta, kad Lietuvoj darbuo- 
jas vos 47 įstaigos (!), apie 
kurių gyvavimą, iki šiol, te- 

žinojo vietos gyventojai, o plaj 
čioji visuomenė apie tai visai 
nebuvo informuojama. i 

! 
Nors pašto žinybos specia- 

lybė neperbaisiausia, tačiau 
šioms įstaigoms įgaliotinių—| 
viršininkų skiria dažniausiai 
tarnautojų be iniciatyvos, silp 
nai suprantančių (i.š laiškane- 
šių) arba visai netarnavusių 
toj srityj, išskyrus maža dale- 
lę, todėl ir to darbo plėtojimas 
vargu ar gal but tikęs, pav. 
nors pašto susisiekimas. Kau- 
no laikraščiai ir laiškai pasie- 
kia Žemaičius po 3 savaičių, 
labai gerai jei po puses mėne- 
sio; be to, turi pabrėžt, kad 
net patys įgaliotiniai, net be 
pašto markių sėdi kaip užkros 
ny, atsitolinę nuo plačiojo pa- 
saulio, laukdami progos k a 

nors prašyti važiuojami į Kau 
na pargabenti ištisa "pudą'' 
žinių' ir pinigų. 

Klausiu, kodėl toks mažas 
skaičius darbuojančių ištaigi], 
kas yra tokio nenuoseklaus 

darbo priežastis, gal labai sto 
koja tarnautoju, gal stokoja 
prityrusiu specialistu ir netu- 
ri ka įgalioti? Bet kiek teko 
patirti, visako užtenka, tinka- 
mai tuos sunaudojus galima 
butų įsteigti visoj Lietuvoj pa 
štų skyrių, bet patys tarnau- 
tojai priversti šalintis nuo sa- 

vo žinybos vien del kąsnio duo 
nos, nes paš. tel. žinybos tai 
nautojai provincijoj tegauna 
mėnesiui nuo 175—iki 650 
markių, kiek daugiau apmoka 
Kaune, apskritai imant, pro- 
vincininkai gauna apie 300— 
450 markių mėnesiui (dau- 

guma)—tai tik kvalifikuotie- 
ji tarnautojai, o laiškanešiai 
nuo 175 iki 250 markių. Kaip 
galima išmisti tokia alga, tai 
didis klausimas. O kadangi 
mažai apmokamas darbas, tai 
ir prityrusiu specialistų kuone 
nėra, todcl ir įstaigos visai 
menkos tegyvuoja. Kiek vie- 
tose teko matyti, tai kai ku- 
riose provincijos įstaigose dar 
bas ir visi reikalai daug ge- 
riau sutvarkyti, kaip Kaune 
pašto centro kontoroj, kurioj 

i iki šio laiko, nuo pradžios įsi- 
kūrimo dar nėra bylų. Kokia 
gera tvarka įstaigoj, liudija 
šiokie faktai: provincijos paš-| 
to įstaiga gavusi prenumerata 
praneša Kauno pašto kontorai,1 
kuri privalo neatidėliodama 
pranešti laikraščio administra 
rijai, bet tas atliekama ne la- 
bai reguliaringai, pasitaiko, 
kad tokius dalykus praneša 
tik po kelių savaičių—vien tik 
Kaune!—O pilietis nerimda- 
mas laukia nesulaukia, kada 
pamatys išsirašytąjį laikraštį 

Nejaugi niekam nerupi Val- 
stybės aparato gyslos—paš- 
tas? — 

Pcinibcčictis. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie no.ri sužinoti, isko darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, aut ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina ipersk.i'*.) ti ši;j knygelę. Puslapių 79 kaina 350.* 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijo« ProT. P.lockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina '. 5£c. 

4. Po Priedanga šventenybes. Istoriška apysaka iš Rymo l^ikų Apie popiežius. Parašė F. Posteris. Vertė K. J —tis. Puslapių joo, Kaina 3£c. 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart diuelio teismo laikraščio 

"Lietuvos" 1899 111. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicaso- je, kiek lietuviškų draugijų i? l.t. Puslapių 580, kaina $i.jpo Ta pati audimo apdarais §l-\lS 6. Gamtos Istoriia. Pagal P. Bert, ve^tė Dr. A. Bacevičia. Kny- ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų. medžių, akmenų ir t.»t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją PusY 
209, kaina 

... 75c; Tapati audimo apdaruose $1.50\ 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (15^9—*795) Parašė J. šliupas, M. D. Ii pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- +ll4->a 7.'~ i- T rn 

» DJ^y uaiucl Ta pati audimo apdaruose $3.00 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu, budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rašlai 

senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žclri 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina S1'.*** Ta pati su audimo apdrais $2.^5 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, suta«\ sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžinis-1 

kaina 
$1.00 Ta pati audimo apdaruose .: 

"5 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monij darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukrs. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių oatarimų apie sveikatą,, budus gydymosi, vaistus, įvairių naroMymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis Puslapių 392, kaina $1.75' Ta pati audimo apdaruose $2.50! 
ie. Independance for the Lithuar:a nalion by T. Norus and J. ^ Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. oi America. \Vashington, D. C. Price 

..vuuiu mulus piKio KieK mūsų pačių nežinystė. Piešiis Idos Į C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
2<gc. 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. \ra tai dideliai pamolfi- : 1—: > 
_ .m, vtiuv-iiui pumv/r».i- nanti knygelė kaip susideda žmogaus Kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pus!. 144,\ Ifnin# Kama 

......< 25c. 
1^5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietu»ių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 

patiems per save mokinties. Popicros kietais viršeliais 45c 16. Kultūros istorija. Tai vra viso svieto kulturos istorija, tri- .1 

aiumiio apuarais $3.00 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum\ pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra-\ kalbas afba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. balčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 

50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. ife. Technikos Stebuklai. S11 daugelių paveikslėlių: orlaivių.- Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalgai pasisekimų žmonijos Įgytų oro, žemos ir vandenų (Užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės lokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon Įvedėk Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 
50c. 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius mūsų žemes augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

26. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, tuo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c- 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Jules Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai 

ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių_gilumoje, apie kukius anų dienu au- 

$1.00 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuviu kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas, 'l^ai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka, lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautu kalbas ir turėtu rastis kiekvieno lietuvio 

namuose. Pusi. 362. kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais .. $1.50 
23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonu, kad susipažintų su mumi ir musų tautos .pageidavimais. LJžsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink Sfvo) kaiminams amerikonAms. Kaina 15c; 
24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo, 1905—1915 metų. Yra diddės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yra lietuvių kiekvienoje Lietuvi s gubernijoje, kiek -lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir Voki su jais lietuvių santikiai. Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Yiduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 

50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"LIETUV A" 
'253 So. Morgan St. Chicago III 



Šeši šimtai trylika. 
— Kaip aš susipažinau su 

savo žmona?—susuko mus 

draugas Maršis.—O tai žin- 

geidi istorija. 
— Papasakokite, jeigu ga- 

lite mums papasakoti. 
— Labai man malonu. Aš 

gana tankiai tą istorija visiems 

pasakojo, jei tik manės klau- 
so. Tamistos sau nei negalite 
persistatyti, kaip žmogaus li 
kimas visiškai nepriklauso nu > 

pačio žmogaus. Likimas žmo- 

gų vadovauja kiekviename 
žingsnyje, kiekviename pasiel- 
gime. 

Mijs l)Uvo penki—šeši jauni 
vyrukai, kurie šventėme šven- 
tę restorane. Nežiūrint į tai, 
kad likimas mus buvo išmetęs 
po visus kampus, bet męs dru- 
■čiai laikėmės seno papročio 
kas metai susirinkti kartu de- 
Ici malortaus pasikalbėjimo. 
Męs visi jau buvome senai ve- 

dę nr dabar eilė pasakoti buvo 
Marsiui, kaip jis likosi vedu- 
siu žmogumi. Jo kalbos įžan- 
ga mums daug žadėjo ir męs 
pasiruošėme klausyti. Jis pra- 
dėjo :— 

— Visi jus žinote, kad bu- 
vau neturtingas ir negalėjau 
laukti geros ateities. Aš gy- 
venau tiesiog ant augšto po 
stogu Latiniškame kvartale 
Paryžiuje. Aš pietaudavau 
prastoje karčianioje ir dar 
džiaugdavausi, jei tenai man 

'hiodavo ant bargo. Giminitj 
aš neturėjau išimant viena 
dėdę, kuris buvo nevedęs ir nie 
kados nemanė vesti. Aš ant 

j'> pagalbos negalėjau tikėtis 
ir todėl aš pats sau turėjau pra- 
simušti takvi gyvenime. 

Tik persistatykite sau mano 

nusistebėjimą, kuomet vieną 
kar'a vakare pamačiau mano 

dedę ateinanti pas mane. Dė- 
dė įėjo Į mano kambarį ir at- 

sisėdo ant vienintelio krėslo, 
kuris buvo mano kambaryje. 
Mano žingeidumas buvo su- 

keltas. 
— Paklausyk, mano vaike. 

—pradėjo dėdė.—Aš atėjau 
pas tave prašyti man vieno pa 
Itarnavimo ir tikiuosi, kad ne- 

atsisakysi. 
Aš tylėdamas linkteliau gal- 

va. 
I 

— Vienas senas mano draul 
gas turi dukterį,—tęsė toliau 
savo kalba dėdė.—Jis tą duk- 

terį nariai išleistų už vyro, 1>ct 
kenkia tani du dalykai: Pir- 
miausiai: mergina nors jauna, 
bet nelabai graži, o antra: jos 
tėvas turtingas, tai jis netiki 
jaunikiams. Jam vis išrodo, 
kad jaunikiai nori tiktai jos 
kraičio, o ne jos pačios. Jis 
apie tai su manimi tarėsi ir aš 

pamąsčiau apie tave. Aš ži- 
nau, kad tu giiumoje geras vy- 
ras ir nuo savo pačios daug ko 
nereikalausi. Veskie tu ta mer 

gina ir aš tau duosiu penkes 
dešimts, tūkstančių. Ji turės 
kraičio du kartu tiek, o atei- 
tyje dar gaus didelius palaikus 
bent penkis kartus tiek. Na, 
nemąstyk ilgai, o tik nutark, 
taip ar ne? 

Apie ką gi aš galėjau daug 

SUDIEV! SUDIEV! 

Skubus atėjo liūdnas rytas. 
Tyliai skaistieji momentai nyksta. .. 

Artyn finalas, seniau matytas. 
Sapnų saldžiųjų mirtis atvyksta... 

* 

Sudiev! o balsas taip dreba, dreba! 
Sudiev dar sykį! Duok brangią ranką! 
Karštai gesauju tau visa laba!.. 
Gana! žodelių šaltų pakanka! 

* • 1 

Bet jausmas, jausmas pripildė širdį, 
Galingas, didis, ir spaudža, spaudžia! 
Jautrioji siela jo balsą girdi, 
Išreikšt negali, nes protas snaudžia... 

su,... i 

Jausmai skaudieji, jausmai brangieji! 
Įnirtę, širdį piktai kamuokit! 
Tik vieną žodį, jausmai skaistieji, 
Galingą, jautrų žodelį duokit! 

II 
Jau stovi vežimas, jau laukia vežė jas, 'Ir skamba varpelis, ir prunkščia arkliai. 
Gražiausia dienelė užgims grožėjas. 
Saulute mėlynėj paskendus giliai. 
Nuliudusį klevą vos judina vėjas... 
Į tolimą kelią aš veiziu bailiai... 
"Palikti, palikti kad bučiau galėjęs!" — 

Kartoju nuliudęs, kartoju giliai. 
III < 

Keletą žodžių dar sakom tuščiųjų... Kam gi tie žodžiai, kur nieko nereiškia? 
Trokščiau galingai išreikšti, išsemti 
Gelmę-bedugnę, slaptingą, neaiškią! 

* 

Veltu! Ant lupų banalis žodelis, 
Skrenda lengvutis ir širdį man veria. 
Veltu! nestengsiu išreikšti tą jausmą! 
Auksas gryniausias tiek sveria, tiek sveria! 

IV 
Krutame. Žvelgsiu keletą kartų... Mielas paveikslas stovi prie vartų. Veidas lipšnutis šypso meilingai. Gerosios akįs šviečia širdingai... 
Rūkas lengvutis veidą pridengęs... 
Skausmas gal buti sielon įžengęs? 
Tolimą rojų siela svajoja? 
Dųmą prakilnią, gilią dūmoja? 

Liūdnas žiurėjau keletą kartų... 
Baltas paveikslas šviečia prie vartų, 
Mažas, švelnutis... Tolyj išnyko... 
Kum-gi žiaurusis faktas įvyko?.. 

M. Vaitkus. 

tn 

Londoniečiai iškilmingai apvaikščioja pasirašy- 
mą po taikos sutartimi; paveikslas nuimtas iš di- 
rižablio. 

mastyti? Jei iš vienos puses 
mane nelabai žadino mintis vc 

s'i negražia mergina, tai iš ki- 
tos pusės mane traukte traukė 
išsirituliuoti iš to skurdo. Ži 
noma ir aš ir sutikau. 

— Gerai! Aš vesiu ta mer 

giną.—pasakiau dėdei.—Kuo- 
met gi tu mane jai perstatysi? 

— Tas viskas atsitiks ne 

tai]) greitai, kaip tu manai,— 
tarė dėdė.—Aš jau tau sakiau 
kad duktė mano turtingo drau 
go negraži. Bet ji nėra nei 
bjauri. Kaip susipažįsi su ja. 
tai dangoje pastebėsi gražumo. 
I»et aš bijausi, kad pirmutinia- 
me pasimatyme tu išsigąsi ir 
tu dar gali atsisakyti, pabėgti 
kas butų man labai nemalonu. 
Akiveizdoje tokio gręsiamo 
nuotikio, aš sumaščiau jo ap- 
sisaugoti. Ar yra pas tave te- 
lefonas? 

— Taip, dėde. 
— Vidurdienyje tu būvi vie 

na s ? 
— Taip, dėde. 
— Puiku. Tu visai papra- 

stai gali su ja susipažinti visai 
jos nematydamas. Kiekvieną 
dieną tu jai telefontiosi ir kal- 
bėsi su ja apie penkiolika mi- 
liutu. Aš įsitikinęs esu, kad 
,už mėnesio laiko tu persitikrinu 
si, kad ji gero budo mergina': 
ir paskui, kuomet aš judu sa- 
vesiu krūvon, tai tu ant daug 
ko neatkreipsi atydos. 

Aš su visu kuom sutikau ir 
maloniai paačiavau dėdei iš jo 
rupeščius apie mane. « 

— Tokiu budu rytoj dvy- 
likoje tu jai paskambinsi. Aš 
pranešiu apie tai jos tėvui, o 

jis priruoš dukterį, liet.pir- 
miau—'tiktai nepamiršk tele- 
fono numeri. Telefono nunie 

ris: šeši šimtai ir trylika. 
— Neužmiršiu, dėde. Bet 

visgi kaip vadinasi mano bu- 
simoji žmona. 

— Paklausi jos pats. Iki pa- 
simatymą," mano vaike. 

Ant rytojaus aš kanceliari- 
joje, kurioje už grašius dirbau 
vos sulaukiau viršininkų išei- 
nant pietauti. Kaip tik jie iš- 
ėjo aš griebiausi prie telefono. 

— Meldžiu man duoti nu- 

meri šeši šimtai trylika. 
Už sekundos telefonai buvo 

sujungti ir aš išgirdau mote- 
riška balsą: 

— Alio, kas prie telefono? 
— Aš. 
— Kas gi tas ."aš ?" 

j — Aš, Maršis, ainis dėdės 

Justino. 
— Nežinau,—atsakė pui- 

kiai juokiantisis balsas. 
— Tamista, aš jus taipg'i 

nježinau,—atsakiau a^.—Bet 
jus žinote, kad sulyg patarimo 
mano dėdės Justino aš no;iu 
su tamista susipažinti ir deltc 
tai telefonavau. 

— I >et ar tamista įsitiki- 
nęs, kad pas mane yra noras 

tamistos klausyti per telefoną? 
i — Suprantama. Aš noriu 
tamistai pasakyti daug sma- 

gaus, o delėi to kiekviena jau- 
na mergina suras laiko. 

— Matomai tamista Cbi la- 

bai malonus... 
— Labai gerai, kad tamista 

iš karto pasidarėte sau gera 
nuomonę apie mane. Ar ga- 
lėčiau dažinoti justi varda? 

— Albina. N 
— Kokis puikus vardas! 

'Toks puikus kaip ir mergina,, 
kuri jį nešioja. 

— Tamista mane gir'1 te. 
— Jei pavelysite, aš visuo- 

met jus vadinsiu Albina. 
— Vadinkite, kodėl ne. Aš 

nujaučiu, kad tamista rengia- 
tės tankiai kalbėti su manim 
per telefoną. 

— Taip, kasdien apie vidu 
! dienį. 

— Argi tamista neturi kito 
geresnio užsiėmimo? 

— Kokis gi gali buti geres 
nis užsiėmimas už pasikalbė- 
jimą su malonia mergina. 

— C) taini«ta perdaug drą- 
sus. 

— Prižadu buti bailiausiu 
kuomet męs susitiksime. 

— Tai tamista manai kuo- 
met nors susitikti su manimi.: 

— Suprantama. , 

| — Tai tamista rengėsi mei 
lintis prie manęs. 

— Būtinai. 
— O kaipgi tas tamistai pa 

rėjo galvon? 
— Viena naktį aš girdėjau 

giedant lakštingalą 
— Tamista turbut esate jau 

nas? 
— Nieko sau.... 

Mūsų pasikalbėjimas pana- 
šiai tęsėsi iki nepradėjo rink 
tis kancelerijon viršininkai. 

Kitą dieną aš jau dar su di- 
desniu nekantrumu laukiau, vi 
dudienio, kad pasikalbėti su 

Albina. Albina irgi laukė. 
Taip męs kasdien kalbėdavo- 
mės kasdien per kokias dvi sa- 
vaiti. Aš ir užmiršau kad ji j negraži. Bet ar gali būti ne-j 

gražia /tokia linksma mergina 
turinti puikiausį budą. 

— Kaip aš kvailas!—vieną 
karta tariau ai pats sau.—Ko 
del man būti nežinėje, ko laiuc 
ti. Juk aš galiu su Albina pa- 
simatyti ir be dėdės paveliji- 
mo. 

Ir ant rytojaus per pietus 
aš ja pasišaukęs per telefoną 
paprašiau, jos, kad męs 
kur nors susitiktume. Juk ir 

ji to pat nori. Ji sutiko pasi- 
matyti su manim. 

Su neramumu ir baime a s 

ėjau nuskirton vieton. Buvo 
sutarta, kad pažinimui vienas 
kito męs rankose turėsime po 
nedidelį bukietuką raudonų ro 

žiu. Man prisiėjo jos laukti 
kokias penkias miliutas. 

Ant galo aš ja pamačiau ir 
nustebau, ji buvo puikiausia 
mergina, labai graži, jauna, 
tikras angelukas. 

Pirmutinę minutą. męs sto- 

vėjome vienas prieš kita ir ne- 

žinojome ką vienas kitam sa- 

kyti. Ant galo aš tariau: 
— Kaip aš laimingas, Al- 

bina. Man buvo pasakyta, kad 
tamista negraži. 

— O kas taip tau sakė? 
— Mano dėdė Justinas. 
— Ar gi jis Įcada matė ma- 

ne. 

Žinoma, kad matė. 
Mena valandėlę Albina žiu- 

rėjo į mane lyg ko klausdama, 
bet paskui pradėjome kalbėti 
apie ateitį. Pasivaikšėiojova su- 

sikabinę ir sutarėme tankiau 
pasimatyti. 

Ant rytojaus anksti dėdė at- 

ėjo pas manė, kuomet dar a'; 
miegojiau. Jis mane piktai pri- 
kūlė ir tarė. 

— Vienok tu gražiai elgiesi 
nėra ką sakyti. Ištisas dvi sa- 

vaiti mano draugas laukia, kut> 

jmet tu telefonu paskambinsi 
jo dukteriai, o tu nieko... tyli. 

— Uet kaipgi dėde! Aš kas- 
diena telefonavau ir kalbėjau 
si. — išvertęs rkis ir nusistebė 
jęs pasakiau dėdei. 

— Marei? 
— Kokiai Marei? Albinai 

Juk tu pats pasaldai, kad jos 
telefono numeris šeši šimtai 
trylika. 

I — Ką tu padarei? Juk jos 
numeris 613, bet ne (>00—13. 

— Na, dėde, aš čionai nekal- 
tas. Tu man turėjai aiškiai pa- 
sakyti. Man netikėtai atsakė 
jauna mergina ir aš kaip reikia 
sulyg tavo patarimo Įsimylėjau 
į ją iki ausų. Tu už tai turi at- 
sakyti. 

Dėc|g iš neramumo ranka 
braukė per savo retus plaukus. 

— Bet ar ta ta,ro Albina 
nors kiek turtinga" 

— Ji visai neturtinga, — ra- 

miai atsakiau. — Jos didžiau 
sis turtas, tai jos gražumas, jos 
geras išauklėjimas, geras bū- 
das. Delei tų visų ypatibių a^ 
ant visko kilo, ant pinigų neat- 

kreipiu jokios atydos. Juk aš 
žinau, kad tu man žadėjai pen 
kesdeŠimts tūkstančių. 

Kas jam prisiėjo daryti: 
Dėdė Justinas man davė ta ža- 
dėta sumą ir dar džiaugėsi, kad 
aš nereikalauju kraičio prie 
marčias, kaip jis buvo kalbęs 

Tokiu budu tuko man graži 
žmona, nors ji ir neturėjo pi 
nigų, bet visgi kartu su ja a: 
paėmiau bent nuo dėdės gera 
kraiti. 

Vert d Jonukas. 

LAIMINGAS'. 
— Ir smarkiai jis tau užtėš- 

ke? 
— Smarkiai. Akiniai Į dul- 

kes sutruko. 
— O dantis ar sveiki liko? 
— Sveiki. Abu žandu sveiku 

radau ant žemės. 

LIETUVIŠKAS KOTELIS', 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio 

PREKĖS PIGIOS 
MRS. T. RODOVICZ 

936 W. 33 St. Chicago 
Phone Yards 2750 

DR. I. E. MAKARAS. 
L1ETUVVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M; 3-5 ir 7-y I\ M. 
Tlcfonaa: Houlcvard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street 
Telefonas: Vards 723. 

DR. S. NfilK&US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 motai 

3149 S. Morgan 8t., krrtž 32 st. 

Specialistai Moteriškų, Vyrižkik 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. 6—u vak., Nedėl. g—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dėl Musu Darbininkų C^rovis. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 3. Halsted St. 

Dr. M. Hraan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 Be- 
tų kaipo patyręs gydytojas, ckirurgu 
ir akušeris. 

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas. X-Ray ir kitokius elektroi 
prietaisui. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tJi 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
6—8 vakaiyis. Telcphoae Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. HaUted St 
VALANDOS: 8—9 ~*p. Hktai. 

A, Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Pdtarnaiiju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs pat|s dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 

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

naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel. Orover4139 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų, Ržmu Ir Stoflams Popisrlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
C AR R BROS. WRECKING CO. 

8003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, IL!_ 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds a 

* 

pilną. "Cash'' vertę. Atiieškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninlcais Retvergais ir 
Subatomis 9—9. 

>v ^ ^ 

CASH 
J.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvitjr 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR, S, SHANKS 

Pagyvenimo ofisas Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. 

Kampas Iowa St. 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 

Gydo visokias Vyrų Ir 
moterų ligas taipgi ir 
t^^^chirurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Mauison St., kamp. Halsted 
Valandos: 11—6 popiet; Nedrliomis 11—1 popiet. Chicago 

Nuošimtis mokama už visus taupomuosius pini- 
gus iki ir 'priskaitant Liepos 19-tą d. 1919. 

HOME BANK AND 
TRUST COMPANY 

Milwaukee & Ashland Aves. 

A STATE SAVINGS BANK 

Nariai FederaI5s Reserve Systemos 
Valandos: kasdieną nuo 9 ryto iki 4:30 po pieų. 

Subatomis: nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 

Ar Rlori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Pagal 

Geikic, Nalkovski ir kitus, sutaisė Šernas. Su pa- 
veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mūsų že- 
mę, jos pavycialą, didumą, augštį vulkanų, metan- 

čių iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra anglių, gele- 
žies, aukso, druskos ir kitų mineralių ir 1.1, kiek ir 
kur kokios jūres, ežerai, upės, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kokie kuriuose vandenys: surųs, prėski ar kar- 
tų. Kiek sviete yra viešpatysčių, kokius jos plotus 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi miestai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie'užsiima ir t.t. Žemė 
aprašyta dalimis k. t. Europa, Azija Afrika, šiauti- 
nė ir pietinė Amerika. Knyga didelė 6x9 coliu, 
spauda graži, turi pusi. 469, popieros viršais S2.25 

Gražiuose audimo apdaruose $3.0C 
Užsisakyk ją tuciaus ir susipažink su pasauliu, 

ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šios knygos, 
jums apsiijiokės šimteriopai. Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite: 

"LIETUVA," 3255 So. Morgan St., Chicago, Iii. 



VIETINES ŽINIOS 
VESTUVIŲ DIENOJE NU 

SI ŠOVĖ MERGINA. 
Vakar nusišovė jautu; mcr- 

ftiiia Agnės \Yhceler (ar 
\Vbiele) pora valandų prieš 
atėjima jos sužiedotinio, kad 
ėjus kortan išsiimti laisnes. 
Mergina vienu >uviu sutriuš- 
kino sau 3inilkinį ir tuoj mirė. 

Ji paliko korčiukę, kurioj 
kaltino savo mylimą ir pabrie-i 
zė, jo,^ jis paaiškinsiąs prie | 
žastj saužudystės. Suimtas jos 
mylimas užreiškė, jog nežiną 
priežasties 1>e to pridūrė, jo*;! 
mergina jx>ra -mėnesių atgal 
bandžiusi nusižudyti, bet poli- 
cija pamaišiusi. Policijos re- 
kordose pažyn.ita, jog Rogcrs, 
parke bandžiusi nusinuodyti! 
p-lė VVbiele ši gi vadinosi nau- 

jame bute \Yhceler. 
Kambarių užlaikytoja po- 

nia Keller tvirtina, kad misi- 
žud'žiusioji buvo nekalbi kiJ; 
keistai elgėsi ir vėlai pareida- 
vusi namo, ką paaiškindavo, 
jog dirba valgykloje ir turi 
dirbti vakarais. Vienok jos 

brangios drapano ir elgima.-.i 
naujame bute, du ta policija1, 
mintį, kad ji buvusi ne resto- 
rano patarnautoja. 

CHICAGOJR STRFTK.UO- 
JA 49,475 DARBININKAI. 

Sulyg vėliausių apskaitliavi- 
nui Chicagoje yra 4(J,475 dar- 
bininkai, kurie streikuoja, rei- 
kalaudami pagerinti darbo iš- 
lygas ir padidinti algas. Pagai 
dirbtuves streikuoja sekančiai: 
Kukujruzu išdirbystėje Argo. 
— 1,500." 

Crane Co. dirbtuvėse 6,000 
International Flarvesu-r Co. 

dirbtuvėse (Mc. Connick) 
13,000 

Illinois Malleable Iror. 
Co. 3,00!: 

Karpenderiai įvairių kont- 
rakterių 16,000 

Cukraunių darbininkai. 6,00C 
.. Olson Rug Co 500 

Libbv, Mc Neill ir Libbv 
Blue [slancl 800 

Ciatvekariu ir eJevatoriu rė- c c 

lių darbininkai 2,000 
Automobilių mechanikai 150 
VVilson ir Co. skerdyklų 525. 

Viso 49,475 
Ši skaitline, kaip praneša, 

yra bendra išvada iš praneši- 
mų kompanijų viršininkų i<- 

unijų organizatorių. Vienok 
atrodo, kad ši skaitlinė yra 
kiek sumažinta, nes Harves- 
Ic1* Co. viso jau streikuoja j 
16,000, gi. čia parodoma 13, 
000. 

Harvester kompanija, kaip 
pranešama, ketinanti nepri- 
imti darban apie 10,000 strei- 
kierių, taip sakant uždaryti; 
jiems duris. I 

Harvester ( Mc. Cormick ? 

dirbtuvių tūluose skyriuose 
kompanija litiostioriai pakele 
dirbantiems 10 nuošimčių al- 
gos, bet daugelis darbininkų, 
nepaiso šio pakėlimo algos ir 
prisideda prie streikierių. 

Chicagos kontraktoriai tu- 

rėjo savo susirinkimą, kuria- 

iiic tarėsi uždaryti savo darba- 
vietes. Tokiame atsitikyne apie 
85,000 darbininkų liktųsi be 
darbo. 

Mat šiuo laiku streikuoja 
Chicagoje mažiausiai H),000 
karpenterių. Kontraktoriai už- 

rei>kia, kad karpenterių įsta- 

tytas išlygas jie priimti negali 
ir varyti darbą be karpenterių 
irgi negalima, todėl uždarysią 
say> darbus visai, kuomi bus 
] ja liesta dar apie 70,000 dar- 
bininkų, kurių darbas yra su- 

rištas su karpenterių darbu. 
Atsitikus tokiam uždarymui 

darbų Cliicago atsidurtų garia 
kebliame padėjime. 

Vakar apie 100 policistų 
saugojo \\"ilx »n kompanijos 
skerdyklas, mat bijotasi riau- 
šių, kurias buk ketinę kelti 100 

sreikierių. Prie šio šimto, ku- 
riems neišmokėta už dvi strei- 
ko dienas algos, |)risidėjo dar 
keletas šimtų. 

Svvift skerdyklų darbininkai 
irgi buvo išėję streikan, bet, 
kaip praneša kompanijos vir- 
šininkai. jie vėl stojo dirbti. 

SUVIENIMAS SKERDYK- 
LŲ DARBININKU. 

Lietuvių Lokalas. 
) 

Daugelis skerdyklų darbi- i 

ninku jau prisidėjo prie unijos, 
bet dar yra nemažai tarpe lie- 
tuviu ir lietuvaičių, kurie šali- 
nasi nuo unijos, it žydas nuo 

kryžiaus. 
Nejaugi Lie žmoneliai ant 

tiek yra tamsus, kad nemato 

jog vienybėje—unijoje yra jų 
pagerinimo būvio viltis. Uni- 
ja reikalauja, kad su darbinin- 
kais elgtųsi žmoniškai ir mo- 

kėtų tokias algas, už kurias 

žmogus gali ne tik ekzistuoti, 
bet ir žmoniškai gyventi i-, vai- 
kus pamokyti. 

Unija jau yra daug darbi- 
ninkams gero padariusi. Ačiu 

jos veikimui pakelta alga apie 
19 centų j valandą; darbo sa- 

vaitė skaitosi 48 valandos ir 
kas dirba ilgiau, tai gauna mo 

kėti kaipo už viršlaikį. Ir du 
sykiu iš reikalauta atgalinės 
mokestjs (back pay). 

Lietuviai privalo dėtis prie į 
linijos liętuviu lokalo. Kiek-j 

vienas žino, kad jis pats turiI 
rūpintis savo būvio pagerini- 
mu ir nepplikjti, kad kiti už 

juos rupintusi. Taigi nęreikia 
manyti, kad unija viską turi 
atlikti; reikia visiems dėtis prie 
unijos ir veikti bendrai. Be- 
to šiuo laiku įstojimas* unijon 
yra pigus, nes ti.k organizuo- 
jamas!, bet kai susitvarkys ir 
išreikalaus geresnes išlygas, 
tai nejiinijistams gali but ne- 

smagumų, arba brangiai tu- 
rės mokėti už priėmimą unijon. 

Lietuvių skyrius randasi 
4540 So. Marshfield ave. Ofi- 
sas yra atdaras nuo 1 vai. po- 
piet iki 9 vai. vakaro kasdien. 
Lietuviai, skerdyklų darbinin- 
kai, turėtų tuojau prisirašyti, 
gi prigulinti prie kitų tautu 

skyrių privalėtų persikelti lie- 

tuvių skyriun, nes čia viskas 

Metinis Didelis Piknikas 
RENGIAMAS 

DRAUGYSTĘ 

Nedelioje, Liepas-iuly 20tą, 1919 
GEO. M. ČERNAUCKO DARŽE. 

Lyons, 111. 
PRADŽIA 9-tą VAL. IŠ RYTO INŽANGA 25c. YPATA/. 

Maloniai užkviečiame 
nu6 atsilankyt! ant musij 
ką, prie grai.os muzikos 

visus 1 ietuvius ir lietuva tes, senus ir jau- 
pikniko kur, galėsite linksmai praleisti lai- 
pasišokti, nepamirškite disnos. 

Kvieč'a vic^s KOMITETAS. 

yra vedama lietuviu kalboj, 
taig* lietuviams parankiau. 

Karys. 

RAUD. KRYŽIAUS SKY- 
RIUS ANT 18 GAT. 

Seredos vakara įvyko susi- 
rinkimas Šėmaičio ant 18 g'it 
vės tos kolionijos draugysčių 
valdybų ir atstovų, kuriame 

apkalbėta reikalai išleistuvių 
Lietuvos Laisves \ arpo iš 

Chicagos į rytus ir reik,"lai 
Lietuvos Raudono Kryžiaus— 
Lietuvai Gelbėti Draugijos. 

Raudonojo Kryžiaus reik'1.-! 
le gana plačiai ir nuosekliai 
paaiškino Dr. nieži s, kuris pri 
rodė didelę svarba Raudono 
jo Kryžiaus nešime pagelbos 
nuvargusiems Lietuvos gyveni 
tojams. 

Susirinkusiejie vienbalsiai 
nusprendė, jog 18 gatvės ko- 

lionijoje reikalinga sutverti 
skyrius dėlei darbavimosi nau 
dai Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus; šiame reikale išrinkta 
komisija iŠ 6 asmenų: pirm. 
p. Kazlauskas, pirm. pag. 1 >. 

Sabaliauskas, rast. Y. Andriu- 
lis, ižd. p. Krukonis ir iždo gl o 

bejais pp. Čepulis ir Pikturna. 
Naujai išrinkto komiteto p 

Kazlauskas prabilo į susirin- 
kusius prašydamas remti dar- 
bą, kurį jam paskyrė pridabo- 
ti veikti ir ragindamas kiek- 
vieną tapti Lietuvos Raudono 
jo Kryžiaus nariu. P-no Kaz 
lausko paraginimą susirinku- 
siejie priėmė gausiu delnu plo- 
jimu. 

Šilius. 

D-STE S V. [ONO AUKAU 
JA VARPUI. 

Draugystė Švento Jone krik 
štytojo prie Šv. Jurgio para- 
pijos, 13 d. liepos turėjo savo 
susirinkimą. Šiame susirin- 
kime buvo išduota raportas iš 
buvusio Amerikos Lietuvių sci 
mo. Iš raporto paaiškėjo, kad 
Seime tapo nuveikta daug nau 

dingų Lietuvai dalykų, todėl 
raportas priimtas. 

Draugystės pirmininkas, k j 
ris buvo ir delegatu pabriežė 
kad vertėtų draugystei ir ant 

toliau taip gražiai darbuotis 
dėl Lietuvos labo ir remti mat 

dingus darbus. Čia buvo pri- 
siminta išleistuves Lietuvos 
Laisvės Varpo; draugystė 
vienbalsiai nutarė dalyvauti 
iškilmėse Varpo išleistuvių. 

Paskui narys Stanevičia pa 
tarė, kad btitų gražu jei musų 
draugystė įduoLą per Varpą 
dovanėlę Lietuvos našlaičiams, 
kuriems gal niekas ir niekad 
jau neparveža lauktuvių. Viri 
nariai sutiko paaukauti iš ka- 
sos $25, kuriuos L. L. Varpas 
lai perduos musų broliams Lie 
tuvoje, suraminimui našlaičių. 
Ta' prakilnus darbas ir Lietu- 
va bus dėkinga draugystės na 

riams už jų gerą širdį. 
J. Eringis, pirm 
J. Sereika, rast. 

BALTOS ŽVAIGŽDES 
KIjIUBAS IŠKILMESE. 
Baltos žvaigždės Pa^elpinis 

Kliubas, iš \Vest Side savo pa 
('prastame susirinkime, kuri?, 
atsibuvo petnyčios vakare, lie- 
pos 11-tą, M. Meldažio s ve tai 
nėje nutarė iškilmingai daly- 
vauti Lietuvos Laisvės Varpo 
išleistuvėse busiančiose nedė- 
lioję po pietų, rugpjučio 3-čią. 
Šis klr'bas susideda iš j«unv. 
pilnų energijos vyrų ir "bei 
vo :r life" kad atsakančiai ai 

sižymės kaip ir visados. Ge 
Irai kliubiečiai, subvtikite vi- 

j sus kitus. 

DR-STĖS ŠV. TURG\0 
SUST RIN KT M A S. 

Draugystės Šv. Jurgio R v 

cierio ir Kankintinio sekan-j 
j tis susirinkimas atsibus nedū 
Įlioj, 20 d. litpos, 1 vai. po piet, 

S v. Jurgio parapijos svetainė- 
je. Teiksis kiekvienas narys 
atsilankyti, nes yra daug svar 

biu reikalų. 
/ 'ahiyba. 

SUSIR. DR-STLS IURU- 
TTiS KALNAS. 

0 

Draugystės Hirutės Kalnas 
sekantis mėnesinis susirinki- 
mas įvyks nedėlioję, 20 dieną 
liepos 1 vai. popiet, \Vodmano 
svetainėje, 3251 Lime St. Šia- 
me susirinkime .ats svarstyta 
apie dalyvavimą iškilmėse iš- 
leidžiant Lietuvos Laisvės 
Varpą, ir taipgi yra daug kitu 
svarbių rjikalų todėl visi na 

riai malonėkite atsilankyti 
kad tarus savo žodi. 

Valdyba. 

SUSIRINKIMAS D-STfiS 
ŠV. ALFONSO. 

Draugyste Šv. Alfonso IJ- 
gurijoso, D-n> Bažnyčios se- 

kantis susirinkimas atsibus ne 

(lėlioj, 20 dieną liepos 1 va:, 

popiet. Šv. Jurgio parapijo- 
svetainėje. Šiame susirinki 
me bus renkami danbininkri 
dr-stės pikninkir, kuris bus 10 
d. rugpjučio; taipgi yra daup, 
ir kitų svarbiu reikalų, todei 
nariai malonėkite pribūti su j 
sirinkiman. 

Yal. nar. K. J. Pntnckitnas. 
i 

TAUTIŠKU KAVINIU 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Tautiškų kapinių 
visuotinas susirinkimas j vyks; 
subatoje liepos 1(J diena apk'i 
7:30 vai. vakaro, "Mildoj | 
svetainėje, prie 32-ros ir Hal- 
sted gatvių, kuriame teiksis du 
lyvauti kapinių globėjai, dele 
gatai nuo draugijų ir lotų sa- 

vininkai, nes tai bus pusmeti-! 
uis susirinkimas. 

Kviečia l 'aklybei. 

PAJ1EŠKOJIMAI. 
Pajieškau lengvo darbo už kasi erių arba už kolektorių. Galiu užsista- 

tyti $1,000 kaucijos pinigais. 
JOHN S M IT II, 

32 Lime St., Chicago, 111. 

Jieškau darbo į banką arba j se- 
curity Corporation. Esu lankęs High 
School per tris metus. Kalbu gerai 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir lietu- 
viškai. Klauskite: 

M. N. SCHAFFER, 
P. O. 189, 

De Kalb, 111. 

l'ARSIDUODA 1N TRUMPĄ LAIKA 
bučernė ir grosernė už pigui prekis), 

visokiu tautų apgyventa, randa pigi, 
labai geri minu.i, priežastis pardavi- 
mo —turime važiuoti i kitų miestą. 

5953 State St.. Chicago, 111. 
Tel. Engle\vood 3081. 

E X T R A. 
Parsiduoda krautuvė—cigaru eiga 

retų, tabako, saldainių, "ice cream" 
ir visokiu "saft drinks". Labai gera 
proga dėl vedusios poros. Priežastis 
pardavimo — vienam negalima apsi- 
dirbti. Biznis puikiai eina, išdirbtas 
jau per dešimts metu. 

615 WEST 18th STREET. 

Parsiduoda Saldainių 
Krautuve 

Labai pigiai. Priežastis 
i pardavimo seni žmonės ne- 

gali biznio prižiūrėti. Nori 
važiuoti pas vaikus karšti, 
Kas norite pigiai pirkti pasi 
nauduokite. Krautuve visa- 
ko pilna. 

Kreipkitės pas F. Majau- 
sko 834 W. 33 St. 

PARSIDUODA namas su 
2 lotais Brighton parke ant, 
labai lengvių išmokėjimų, 
visai mažai tereikia įmokė- 
ti. Yra dvi karvi, šieną ga- 
li prisišienauti uždyka, 
kiaulių, žasų, vištų ir an- 

čių įgalima laikyti kiek nori. | Atsišaukite vakarais nuo 61 
iki 10 vai. vakaro. 

Peter Rishkus, 
2837 So. Emerald Ave. 

J-mos lubos iš fronto.; 

EXTRA BARGAINAS. 
Parsiduoda pigiai labai 

puiki rezidencija su 9 lotais 
i po 31 pėdą pločio, Morgan 
| Parke ir puikus sodnas, apie 
^0 vaisingų medžių, taipgi 
įgalima laikyti ir įsiganyti 
karvių ir prisišienauti šieno 
;ždyką, kiek nori. Priežas- 
tis pardavimo, savininkas 
turi važiuoti j kitą miestą. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės 3253 S. Morgan St., ar- 

ba į namus, 1305 W. lllth 
PI., kampas Throop gatvės, 
K. J. Fillipovich 

PARSIDUODA NAMAI. 
$500 Įmokėti o likusius 

ant lengvų išmokėjimų. 
Šiuo lengvu budu Įgysi na- 

mus. 

3528 Lowe Ave., 6 kam- 
bariai Maudynė ir gesas 
Prekė : $1,850. 

3543 Union Ave., 2 flia- 
tai 5 ir 6 kambariai. Pre- 
kė $2350. 
2853 Union Ave., 2 fliatai 
4 ir 4 kambariai. Toiletai ir 
gesas. 
Prekė $2150.! 

3212 Normali Ave., ply- 
tų namas. Prekė.. $1850. 

510 West 27th St., 6 kam 
bariai, maudynės ir ge- 
sas $2,000 

3114 Wallace St., 3 flia- 
tai, 18 kambarių, 3 maudy- 
nės, elektros šviesa, karštas 
vanduo, garo šiluma $9500. 

Klauskite: 
ERNIS E. FEENEY 

603 West 31st St. 

ANT PARDAVIMO PUIKUS MŪ- 
RINIS NAMAS 7 KAMBARIŲ. GE- 
SAS. ELEKTRIKAS, ŠILDOMAS ŠIL- 

TŲ VANDENIŲ. PUIKUS BASEMEN- 
TAS, NAUJI PORČIAI IŠ FRONTO 
IR IŠ UŽPAKALIO, DAILUS LOTAS. 
ANT LOW E A V E. TAR.PE 32 IR 2b 
GATV. $1000.00 CASH, O LIKUSIUS 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. 

S. SHOKALSKIS 
3343 LOVVE AVE. 3 LUBOS FROTAS 

TELEFONAS BOULEVARD 10011 

ANT RANDOS. 
Krautuve ir 5 kambariai išsiduoda 

ant ramios P. S. kampas 37-tos ir 
Wailace gatvės. Vieta labai tinkama 
groaernlai ir bučernei, Hard\vare arba j 
drapanų krautuvei. 

Atsišaukite antros durjs, pirmas | 
Hiatas nuo savininko 

i 
REIKALAUJAME M AINI ERIŲ IN 

Kentucky valstiją. Galima uždirbti 
gorus pinigus. Pavieniai arba vedę 
žmonės su šeimynomis. Kelionės lėšos, 
apYnokamos. Už patarnavimą nerei- Į kia mokėti. Atsišaukite 30 So. Canal 
S t. Antros lUbos. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LiETUVIiJ BENDROVĖ REIKA- 

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

įNIŲ PAAIŠKINIMŲ P \S: 

j Liberty Land & Invt. Co. 
Į 

3301 S. HALSTED ST., 

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS 
RENGIA 

Nedelioje, Liepos-July 20tą, 1919 
BLINSTRUPO DARŽE. 

Wl LLO W SPRINGS, ILL. 

PRADŽIA 10 VAL. RYTO 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitliugiausiai at- 
silankyti ant mūsų didelio ir iškilmingo pikniko, kur linksmai pra- 
leisti laiką, ir prie gražioi muzikos pasišokti. KOMITETAS 

REIKALAUJAME MAI- 
, NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie* 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Angl]s nuo 3 iki 5; 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. i 

už toną. UŽ pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai įr pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią i 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 Company 
Hemphill, W. Va. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalauju pardavėjų. 

I IVIan reikia penkių apsukrių 
j vyrų, kurie gali kalbėti len- 
I kiškai, bohemiškai ir lietu- 
viškai pardavinėti subduvi- 
žioną pietvakarinėj dalyj 
miesto, žemomis kainomis 
ir ant lengvų išmokėjimų. 
Prapertės randasi didelia- 
me industrialiame distrikte. 
Męs suteiksime nurodymus, 
pagelbą patyrusių žmonių ir 
automobilius. Mokėsime al- 
gą ir komišiną tinkamam1 
žmogui. Atsišaukite bile 
dieną nuo 11 iki 12 vai. 
Klauskite: Mr. Fischer. 
FRED'K H. BARTLETT 

& CO., 
Chicagos didžiausi Real: 

Estate Operatoriai. 
Room 200 — 69 W. Wash- 
ington St. 

MAINAI. 
Išmainysiu namą ant 2-jų 

pagyvenimu, su gazu, mau 

dyklėmis, toiletu ir porčiaisl 
ant farmos. Klauskite pas 
savininką A. Puisevič, 31st 
St. ir Halsted St., 3019 Pop- 
lar Ave. 

EXTRA FARMOS. 
200 ir 1G0 akerių. Turi būti parduo-1 

tos j trumpą, laikę, arba išmainytos j 
ant miesto namų. Ūkės geroje vietoje, 
gerais budlnkais, užsėtais laukais. Eik j 
ir gyvenk iš pirmos dienos. Del pla-l 
tesnių žinių malonėkite rašyti, 

P. A. Mažeika. 
R. 34, Campbellspcrt, Wis. 

FARMOS. 
į Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

Į yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 

! nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
1 gyvena ir visi yra užganėdinti, či* 

Į žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
g-rai auga. Randasi prie geležinkelių' 

r gerų kelių ir graiių ežerų bu dauge- 
1 liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
j labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 

! akerj. Galite pradėti dirbti farmų su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
išmokėtų. Ir męs duodame darbų ant 

farmų, kurio pirks farmas ir taipgi 
priimamo Liberty bondsus u i pllnę. 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj {mokė- 
jimo ant faimų. Dėl platesnių žini'j 
rašykite lietuviškai. 
K. OADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANV, 
^agle River, Wis jonsin. I 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge 
riausi vieta lietuvių favmerių kolionl- 
joj, Wlsconsine, kame daugybė jau gy- 
vera ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
ką,3 gerai auga; randasi prie gerų kt- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio NVoodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai p:- 
sriai, po $15.00 ir aygščiau až akrą. 
Galite pradėti pirkti farnia su $105. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėt.-} farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėje po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
tės nesurado, ak'p Wisccnsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- Į ^iog lietuvių bendrovės pas savininkus, 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlopiu. 

LIBERTY LAND & 
1NVESTMENT CO. 

?301 S. HALSTED ST„ CHICAGO. 

Auksas žmonsms 
Puiki žemė, farma 140 

akerių, parduodu arba iš- 
mainau ant namų kožnarhe 
Amerikos mieste, kur negy 
ventumėt. Galit duoti namą 
ir dalį pinigų įmokėti. Aš 
už skolą nuo banko nupir- 
kau labai pigiai tą farmą, 
prekė tik $20,000.00. Bet 
žiūrėk, kas yra ant jos: far 
ma randasi ant gerų kelių, 
tarp dviejų didelių miestų 
Clevelando ir Akrono; yra 
20 akerių užsėta kviečiais, 
20 akerių kornais. 20 ake- 
rių avižom, 5 akeriai rugiais 
15 akerių dobilais, 5 akeriai 
bulvėmis, 25 akerių motie- 
jukais, 4 akeriai sadno. Yra 
8 karvės, 2 veršiu.. Karvės 
Jersey veislės. 1 buliuj 11 
kiaulių, 4 geri arkliai, apie 
100 vištų, vanduo, visos ma 

šinos reikalingos farmai, bu 
ges ir vien javai yra apie 
4 tukstančius vertės, rams 

gyvenimui su 10 kambarių, 
barnės ir t.t. Arba perkant 
užtenka įmokėti $9000.00, 
likusiu8 pinigus .duodu ant 

lengvų išmokėjimų. Skubė- 
kit greitai atvažiuoti, arba 
jei nori ant namo mainyti, 
tai rašyk, kur gyveni. Kaip 
brangus namas ir kiek pi- 
nigų turi įmokėti. 

Dabar gerai matosi, kas 
auga ant farmos, kokie ja- 
vai. 

J. c. 
130 Wooster A ve., 

Akron, Ohio. 

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS. 

Kas nori įgyti 15 puikių lietuvišku 
atviručių, su vaizdeliais Lietuvos mies- 
tų ir kaimų, tegul prisiunčia už 75 cen- 

tų štampų. Taipgi yra likusios kelios 
atvirutės-fotografijos nuo garsaus lie 
tuvių dailininko, čiurlionies, piešinių 
Rašykite reikalaudami: 

R. GEČIUS, 
2253 SO. MORGAN ST. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeč!o labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 70?; 5 No. LaSalle 8t 
Telefonas Franklin 2803. 
VALENTINU. ORESSMAKING 

C0LLEG2 
Mokina siuvimo, kirpJao, db^lgning 
dienomis lr vakarais a61 bizutc u 
namų. Paliudijimai išduoda ".l ir vie- 
toa pdiupinamoB uyical. Atsnankykitt 
arta rašykite, o męs pasistnDgsime 
suteikti Jums patarimą. 

SARA T ATKK. Principal 
2477 VV- Madisop <t- 

C205 3. rlalsted "C. *aoO VVells St 

Milijonai 
UŽ 

i'.& *> 

IŠRADIMUS 
Musų Knygelė 

parodys Jums, kaip žmonės pra- 
sigyveno su pagelba išradimų, 
ir kaip dar galma prasigyventi. 

Knygelė musų CO puslapių, ir 
apio 40 paveikslų ir iliustracijų 
visokių išradėjų. Paveikslai ir 
aprušai miestų New York'o ir 
Washington*o siunčiame kiek- 
vienam 

DYKAI 
Jeigu Jums butu singeidu turėti 
tas žiniams, tai rašykite reika- 
laudami muaų knygutės. Kaipo 
Expertai natentu egzaminuojain 
išradimus DYKAI. 

American European 
Patent Offices, Inc. 

718 MATHER BLDG. (La) 
WASHINGTON, D. C. 
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