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Austrijoje gali užviešpa- 
tauti bolševizmas. 

Vokietija rengiasi kariauti 
prieš talkininkus. 

Slapta Valdžia Korejoje. 
Kolčakas Ruošia Konstituciją Visai Rusijai, 

AUSTRIJOJE UŽVIEŠPA- 
TAUS BOLŠEVIZMAS. 

Londonas, birželio 12 d. 
Valdiškose sferose gauta in- 

formacijų, kad trumpame lai- 
ke Austrijoje gali užviešpatau 
t i bolševizmas. 

Sulvsf geriausiu žinių iš Vai 
tiskii šaltinių, Austrijos armi- 

joje apie 40 nuošimčių karei- 

vių esa bolševikai. Gi dabar- 
tinės Vengrijos komunistų per 
galės sustiprina ir Austrijos 
komunistus, kurie, manoma, 
griebsis prie valdžios. 

VOKIEČIAI, MATOMAI, 
RENGIASI GINTIS. 

Coblenz, birželio 12 d.— 
Pasrebiama, naujas judėjimas 
tarpe vokiečių. Pastebiama, 
kad vokiečiai jau nekuris lai- 
kas gabena kariškas reikme- 
nis toliau nuo rubežiaus. 

Kur iškraujama kariškos 
prekės tikrai negalima pasaky- 
ti, bet manoma, kad iškrauja- 
ma apie 60 myliu nuo taikiniu 
k u laikomu vietų. 

Taipgi artima' talkininkų 
linijos, kaip praneša vokiečių 
laikraščiai, užsidarė daug mo- 

kyklų ir šiaip Įvairių įstaigų, 
kas, manoma, daroma dėl bai- 
mės besiartinančios karės, ku- 
ri gali ištikti, nepasirašius vo- 

kiečiams po taikos sutartimi. 

SLAPTA KORĖJOS 
VALDŽIA. 

Seul, Korėja. Lyderiai Ko 
rėjos Neprigulmybės lygos 
slaptai išrinko laikiną 
Korėjos valdžią, kurios tikslu 

yra kovoti už Korėjos nepri- 
gulmybę. 

Minėta valdžia, kaip prane- 
šama, organizuoja komitetu-; 
visose apielinkėse, kuriems įsa 
kyta nesipriešinti Japonijos vai 
dminkams, bet tik ruoštis 

prie tvarkymo šalies kuomet 
išvijus japonus reikės tvr.rkyti 
šalies reikalus. 

KOLČAKAS RUOŠIA 
KONSTITUCIJĄ RUSIJAI. 

Paryžius, birželio 12 d.— 
Kolčukos išleido oficialį pra- 
nešima, kuriame užreiškia, 
kad tapo paskirta specialė ko- 

misija, kuriai pavesta sutvar- 

kyti nauja konstituciją dėl vi 
sos Rusijos. 

Komisijos pirmininku pa- 
skirtas profesorius Bialorusov 
Komisija turės paruošti kon 

stitucijos projektą, kurį ture- 

pristatys steigiamam Rusijos 
susirinkimui. 

VELYTU NEMOKĖTI 
AMERIKAI SKOLŲ. 

V/ashington, D. C. birže- 
lio 12 d.—Frank A. Von- 
derlip, žymus New York fi- 
nansitas šiądien užreiškė se 

nato komisijai, kad jaučia, 
jog Anglija ir Francuzija 
norėtų, idant Amerika ne- 

reikalautų savo paskolos iš 
tų šalių. 

Tokia mintis remiama 
tuomi, kad Suvienytos Val- 
stijos, vėlai prisidėjusios ka 
rėn, panešė, sulyginamai ma 
žus nuostolius, todėl priva- 
lėtų, nereikalaujant skolos, 
palengvintų daugiau nuvar- 

gusioms Anglijai ir Francu 
zijai. 

ORGANIZUOS VISUS 
AMERIKOS FARMEP'US. 

Spckane, birželio 12 d.— 
Čionykštėje farmeriu konfe- 
rencijoje, kurioje dalyvauja 
apie 2,000 farmeriu delegatu 
iš Šiaur-rytinių kraštų Suvie-i 
lytų Valstijų, tariama orga- 
nizuoti farmerius. 

Charles S. Rarret iš l'nion 

City, Ga., prezidentas farme- 
riu Unijos u/reiškė, kad turės 
bu t suorganizuoti visi farme- 
riai Suvienytose Valstijose, 
idant atsispirus prieš trustus, 
kurie jau perdaug jšnaudoja 
farmerius. 

PERSIJA REIKALAUS 
ATLYGINIMO, 

Geneva, birželio 12 d.— 
Persijos legacija Berne pra- 
neša, kad Persija reikalaus sau 

atlyginimo už nuostolius, pa- 
neštus dėl karės. 

Legacija užreiškė, kad nors 

Persija nedalyvavo karėje ir 
buvo pilnai neutralė, bet be- 
sivaržančių pu. ų įsibriovimai 
Persijos žemėsui padarė Per- 
sijai nuostolių apie už Septy- 
nis bilijonų, doliarių. Taipgi 
Persija turinti daug nuostolių 
ir žmonėmis. 

SUKILO LIGONIAI. 
Į Tacoma, Wash., birželio 
12 d. Sereclos naktį vietos 
ligonbutyje iškilo tikros 
riaušės ligonių, kurie kalti- 
no užlaikytu jus, jog menkai 
maitina. Riaušėse tapo su- 

žeista keletas ligonių slau- 
gytojų. 

Tapo pašaukti du polici- 
jos vežimai, kurie suarešta- 
vę kelioliką sukilusių ligo- 
nių, atgabeno policijos sto- 
tis. 

Rusijos Naujausias Darželis. 

Kuomet diplomatai ginčijasi apie pertvarkymu pasaulio, rusas ramiai sau 

augina savo darželyje piktžoles—bolševizmą. 

ARABAI DALYVAUS 
"PERSHING" ŽAISMĖSE. 

Pai*yžius, birželio 12 d.— 
Prancūzija, paruošė vietą tarp 
tautiškoms įvairioms žais- 
mėms, kurią pavadino "Per- 
shing" stadiumu. 

Dabar į tas žaismes, kurios 
neužilgo atsibus, traukia smar 

kuoliai iš viso pasaulio. Jų 
tarpe yra nemažai ir arabu, 
kurių daugelis jau atvyko su 

savo kupriais ir ketina parody- 
ti pasauliui ką gali veikti už- 
augę smiltynuose arabai. 

UŽ PALIUOSAVIMĄ 
MOONEY IR DĖBSO. 
Denver, Colo., birželio 11 

Šiądien tapo pranešta, kad ge- 
ležinkelių mašinistų ir pečku- 
rių seime išnešta rezoliucija, 
kuri reikalauja paliuosavuno 
esančių kalėjime Tliomas J. 
Mooney ir Eugene V. Debs. 

CH1NIJA PERKA ORLAI- 
VIUS AMERIKOJE. 

Dayton, Ohio, birž. 12 d. 
Čia pribuvo Chinijos aficieras 
Toy Gon, kuris nupirko parti- 
ją Haviland orlaivių su Li- 
berty motorais. Šie orlaiviai 
yra skiriami kariškiems tiks-j 
lams. Taipgi Chinijos atsto- 
vas kitinas pirkti orlaivius ko- 
mercij iniams reikalams. 

KRATA BOLŠEVIKU 
ATSTOVYBĖJE. 

New York, birželio 12 d. 
Šiądien policijos būrys ap- 
silankė Rusijos bolševikų at 
stovybės ofisan New Yorke 
ir padarė kratą. 

Rusijos bolševikų oficia- 
liu atstovu skaitosi A. K. S. 
Martens, kuri policija su- 
laikė dėl tyrinėjimo. Su juo 
sulaikyta ir kitų keletas ypa 
tų. kurios rasta bolševikų 
atstovybės ofise. 

Sakoma, policija! pasise- 
kė surasti keletą svarbių f ak 

j tų apie bolševikų veikimą 
| šioje šalyje. 

POPIEŽIUS NEGELBSTI 
HABSBURGAMS. 

Rymas, birželio 12 d.— 
Pirmiau buvo kalbama, kad po 
piežius remdavęs 11/>bsburgus 
(Austrijos karališka giminę), 
bet Vatikano oficialis organas 
Osservatore Romano pranešė, 
jog popiežius jokios paramos 
1 Iabsburg^ms neteikęs. 

REIKALAUJA PUSĖ 
MILIJONO PRIEŠ 

BOMBAS. 

Wash. D. C., birželio 12 d. 
Generalis prokuroras Suvicny 
tų Valstijų Palmer šiądien krei 
pesi senatan, prašydamas pa- 
skirti $500,000 kovai prieš ra- 

d'kališkus elementus, kurie pra 
dėjo smarkų veikimą, ypač pa- 
skutiniu laikn, naudojant bom 
bas. 

Palmer nžreiškęs, kad turi 
but dedamas visos pastangom 
idant apsaugojus šalies gyven 
tojus nuo užpuldinėjimo radi- 
kalių elementų, ir privertus 
gyvenančius šioje šalyje skai- 
tytis su šalies teisėmis. 

LAIKRAŠTININKAS RO- 
BERT MINER ATSIRADO 

Paryžius, birželio 12 d. 
Amerikonas laikraštininkas 
Robert Miner, kuris buvo 
urnai prapuolęs, randasi Su- 
vienytų Valstijų kariškoj 
stovykloj, Coblenz. Bet jo 
ten buvimo priežastis \>akol 
l:as nėra žinoma. 

TARIaSI apie UŽPUOLI. 
MĄ VOKIETIJOS. 

Taryžius birželio 12 d.— 
Laikraštis Echo de Paris pra- 
neša, kad vakar maršalas Foc!" 
ir generolas Wevgand turėjc 
dvi konferencija su premiert 
Clemenceau. Konferencijose 
buvo svarstytą apie atnaujini 
mą užpuolimu ant Vokietijos 
jei vokiečiai nepasirašytų po 
taikos sutartimi. 

ANGLAI EINA ANT 
t PETROGRADO. 

Stockholmas, birž. 12 d. 
Iš Archangelsko ateina žinių, 
kad Anglijos kariumenė, kuri 
neseniai tapo išsodinta Mur- 
manske, prisidėjo, užpuolimu" 
sc ;Tieš Petrogradą. Anglu 
kariumenė šiuo laiku randasi 

jau apielinkėje Petrozavodsko 

BOLŠEVIKAI ARDO 
GELŽKELIUS SIBIRE. 
Vladivostokas birž. 12 d. 

Sibiro gelžkelius saugoja ame- 

rikonai. Paskutiniais laikais 
bolševikai pradėjo užpuldinėti 
gelžkelių tiltus ir kitas žymes- 
nes vietas. 

Nckiirios vietose Suvienytų 
\ aistijįj kariumenei prisiėjo 
smarkiai susiremti su bolševi- 
kais. Bet bolševikams visgi 
pasisekė sudeginti pora gelž- 

į kelio t i 11 ii. 

TURKIJOS DELEGACIJA 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, birželio 12 d.— 
Šiądien ryte čia pribuvo Tur- 
kijos taikos delegacija iš 12 
asmenų. Delegacijos galva 
esąs Damad Ferid Paša, didy- 
sis Turkijos viziras. ^ 

Delegacija pribuvo stotin 
Lyons, kurią pasitiko vienas 
francuzijos štabo kapitonas ir 
oficieras jurininkas, bet jokio 
oficialio priėmimo nebuvo. 

Turkijos delegacija nebuvo 
apleidusi vagono, kuriame at 
važiavo ir tuoj buvo nuvežta į 
Paryžiaus priemestį Van- 
cresson. 

PADVIGUBINO VERSAIL 
LES SARGYBĄ. 

Paryžius, birželio 12 d. 
Frpncuzijos valdžia padvi- 

ii gubino sargybą apie Vokie- 
tijos delegaciją, neleidus jai 

: susinešti su vietos gyvento- 
jais. Gi Francuzijos at?to- 
vams įsakyta nevilkinant su 

sieiti su vokiečiais, kada tik 
1 jie to pareikalauja. 

X RASINĖS RIAUŠĖS 
ANGLIJOJE. 

J Londonas, birželio 12 d.— 
įvairiose vietose Anglijoje 
vpač Wales provincijoje, išti 
ko didelės rasinės riaušės. 

Susikirtimai tarp baltų ii 

juodukų iš Afrikos, kurie bu- 
vo pargabenti Anglijon laike 
karės, karts nuo kurto ištikda- 
vo ir pirmiau, bet vėlesniais 
laikais perėjo į tikras mušty- 
nes. 

Cordiff'e visą pereita naktį 
tęsėsi mušis tarp baltveidžių ir 
juodukų. Pagaltaus namas, 
apgyventa juodukais tapo už 
degtas. Nemažai stubų kur 
gyveno juodukai tapo suardy- 
ta. 

Vienas baltveidis tapo už- 
muštas ir nemažas skaičius su- 

žeistų; juodukų nuostoliai ne- 

žinomi. Šį rytą juodukai, apsi 
ginklavę revolveriais užpuolė 
vietos policiją. 

ŠLIUBAS BE JAUNIKIO. 
Seattifc, Wash., birželio 

12 d. Paskutiniais laikais 
daugelis japonu reikalauja pas 
portų keliauti Japonijon. Du 
trečdaliai norinčių važiuoti, 
kaip sprendžia vartininkai iš 
paduotų važiavimui priežasčių, 
ketina Japonijoje apsivesti. 

Japonijoje yra ir toki įstaty- 
mai, kao jaunikis gali Apves- 
dinti ir ii. 'sant jam vietoje šlio 
l)o ceremonijų. Tokiame at- 
sitikime jaunikis pasiunčia gi- 

įminėms tam tikra paliudijimą 
ir/reiškimą ir skaitosi teisotai 

| apsivedasiu. 

BOLŠEVIKŲ KLAUSIMAS 
TAIKOS KONFEREN- 

• CIJOJE. 
Paryžius, birželio 12 d. 

Taryba keturių didžiųjų ir 
taipgi talkininkų užrubeži- 
nių reikalų ministerių tary- 
ba svarstė apie bolševikų ju 
dėjimą. 

Naujės bolševikų pei ga- 
lės rytų fronte prieš admi- 
rolo Kolčako armiją ir taip- 
gi pergalės Vengrijos ko- 
munistų ant čecho-slovakų 
pagimdo naujus klausimus 
tarptautinėje politikoje. 

į Jei ir toliau bolševikiškas 
| judėjimas taip plėtotųsi, tai 
(Lenkija taptų apsupta prie- 
šų iš trijų pusių: vokiečių, 
rusų ir vengrų. 

i 

SIUTAI BUS PO $75.00. 
Kansas City, birželio 12d. 

Čionykščiame drapanų parda- 
vėjų susivažiavime Ludwig 
Stein užreiškė, kad 1920 me- 

tuose paprastas siutas lėšuo- 
siąs apie $75.00. Tokį bran- 
gumą padarįs, kaip tvirtina 

L. Stein, stoka darbininkų. To 
dėl, girdi, žmonės dėvės dra- 
panas tik nekomplikuoto pasiu 

| vimo. 

AFICIERAS IŠDŪMĖ SU 
PINIGAIS. 

Coblenz, birželio 12 d. 
Trečiosios Smiciiviu Valstijų 
armijos štabas įsakė suareš- 
tuoti leitenantą John Gotten- 
keine, kuris kelios dienos at- 
gal prapuolė su 500,000 mar- 

kių pinigų, skiriamų algoms. 
Leitenantas Gottenkeine iš gi- 
mimo yra Alzasietis. 

SOLOVEIŠIAI APVAIKŠ- 
ČIOS JUBILĖJŲ. 

i 

..Londonas, birželio 12 d. 
Anglijos soloveišiai šįmet 
apvaikščios žymias savo su- 

kaktuves. Soloveišiai Lon- 
done radosi 1865 metais i 
jubilėjus pripuolė 1915 m 

tais, bet dėl karės apvaik 
čiojimai tapo atidėti iki ul- 

baigimui karės. Jubilėjaus 
apvaikščiojimas jau prasidė 
jo šiądien. 

JAPONIJOS KARIŠKAS 
LAIVYNAS CHINIJON. 

Tokio, birželio 11 d. Atė- 
jo pranešimų iš Chinijos, 
kad prasidėjo didelė agita- 
cija ir demonstracijos prieš 
Japoniją, kas, manoma, gali 
išsilieti į judėjimą ablenai 
prieš visus svetimšaliečius. 
Ypač pasižymi anti-japoniš- 
ku judėjimu Šanghai, Hong 
kov, N^nking ir Canton. 

Japonija iš tos priežasties 
.pasiuntė Šangbijun kaiiško 
laivyno skvadroną. 

Chinijoą uostuose Japoni- 
jos laivai tiesiog boikotuo- 
dami, ir neiškraujami, iš ko 
prekių savininkai turi dide- 

įlius nuostolius. . 

AMERIKONAI BĖGA IŠ 
JUAREZ. 

Juarez, Meksiko, birželio 
12 d. Kariumenė generolu 
Vilios it* Felipe Angeles yra 
visai arti Juarez ir turi apsu- 
pusi miestą iš trijų pusių. Ge- 
nerolas Angeles gerni žino 
Juarez padėjimą įs kariško at- 
žvilgio ir manoma, kad užpuls 
miestą šią naktį. 

Miesto kariška valdžia, kaip 
manoma uždraus civiliems gy- 
ventoms vaikščioti naktį gat- 
vėmis. Visos įstaigos uždarv 
tos sulvg įsakymo kariškos \\ 
d žios. 

Gi didžiuma Amerikonų, 1 
rie turi pasportus, šiądien p 
piet skubiai apleido Juarez : 

persikėlė per Rio Grande ties 
EI Paso. 

PABĖGO 12 KALINIU 
KAREIVIŲ. 

Leavenworth, kan., birže- 
lio 12 d. Iš čionykščio ka- 
riško kalėjimo pabėgo ; 

kareivių kalinių. Jie, sulį 
pranešimo, pabėgo įvairiais 
laikais vakar ir šiądien. 

TAiKOS SUTARTIS 
PARUOŠTA. 

Paryžius, birželio 12 d. 
Talkininkų atsakymas į Vo- 
kietijos užreiškimus yra 
jau pilnai paruoštas ir, kaip 
manoma, bus įteiktas vokie- 
čiais subatoj, t.y. 14 d. bir- 
želio. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Pėtnyčioje dalinai debe- 

suoto : gal bus kiek lietaus 
ir fuipgi griaustinio; \ia sil- 
tas oras, švelnus daugiau 
piet-ryčių v^ėjai. 

Vakar augščiausia tempe 
ratura buvo 81 apie 1 va- 

landą po piet. 
Saulėtekis 5:13; Saulėlei- 

dis 8:26. 
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Seimas ir Lietuvos Raudo= 
našai Kryžius. 

Jau nemažai buvo rašyta ir kalbėta 

apie steigimą Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus čionai Ameriltpje. Ir ne tiktai buvo 

kalbėta, bet jau buvo griebtasi ir praktiš- 
kojo darbo: tai vienur kolionijose, tai kitu* 

susiorganizavo Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus skyriai, nekuriose vietose jau net pra 
dėta rinkti drabužiai ir t. t. Vienu žodžiu, 
pradėtas buvo darbas pačiu žmonių, ne- 

įsteigus centro. 

Taip esant katalikų partyvis Tautos 
Fondas tuojaus jau ir užmetė ant to Rau- 

donojo Kryžiaus partyvinę spalvą-~net li 

gų gydymas, sužeistiems pagalbu likosi par 
tijų dalyku. Taip. buvo iki Amerikos lie- 

tuvių Seimui. 

Seime išsiaiškino, kad Amerikoje, kaip 
ir visose kitose šalyse, tegali buti tiktai tos 
šalies Raudonasai Kryžius, Tiesa, kiti] 
šalių Raudonasai Kryžius gali turėti čionai 
savo atstovus, bet tokiu vardu pilnos or- 

ganizacijos negali buti. Tad ir lietuviai 
Amerikoje negalės vadintf savo Raudonąjį 
Kryžių tuomi vardu, nes tai nebūtų galima 
atskirti nuo Amerikos Rauclonojo Kry- 
žiaus organizacijos. Lietuviai tą begale 
naudingą organizacija turi pavadinti ko 
kiu nors kitokiu vardu. 

Suorganizavimu tos organizacijos grie 
besi lietuviškieji gydytojai, arba teisingiau 
sakant, Lietuvių Daktarų Draugija. Tos 
draugijos atstovai susi važiavo Amerikon 
Lietuvių Seiman Chicagon, atlaikė save 

susirinkimą ir Įsteigė Lietuvių Raudonąjį 
Kryžių, kuris dėlei augščau nurodytų prie- 
žasčių, likosi pavadintas Daktarų ir Slau- 
gių draugija teikimui pagelbos Lietuvai. 
Ši draugija savo tą nutarimą patiekė Ame- 
rikos Lietuvių Seimui, kuris su entuziazmu 
užtvirtino tą daktarų draugiją. 

Bet kad ta draugija nebūtų kokios 
nors sriovės globoje, kad ant jos nebūtu 
jokio šešėlio partyviškumo, ji nebus glo- 
boje bent kurio nors sriovinio fondo, nebus 
jokia^ sriovine organizacija. Nėra tauti- 
ninkiškų, klerikališkt; ar socialistiškų kū- 
no sužeidimų, nėra nei tokių \'%ąy tad ii 
ta organizacija negali ir neturi buti srio 
vine. 

Daktarai savo nutarinre paskelbė, kad 
kiekvienas lietuvys Amerikoje gyvenantis 
privalo priklausyti j tą draugiją ir užsi- 
mokėti po du doliariu. Kiekvienoje ko 
lionijojf* turi įsisteigti tos organizacijos 
skyriai, kurie turi varyti platų darbą. Tar- 
pe tos draugijos tvėrėjų daktarų yra tau- 
tininkų, yra katalikų, yra ir socialistų,1 taip ir visi tautininkai, visi socialistai privalo ją 
remci. 

Prisižiūrėkime į kitų salių Raudonuo- 
sius "Kryžius ir pamatysime, kad j juos; T>riklauso visų partijų žmonės. Taip turi 
buti ir pas mus. • Nesiginčykime už parti- 
jas bent prie mirštančiųjų, kurie šaukiasi 
mųs pagelbos. 

Darban Amerikos Lietuviai! Visur 
tverkime ir organizuokime Daktarų ir 
Slaugių Draugijos skyrius Lietuvai pagelba teikti. Visi prisidėkime prie jos, kaip visi 
Seimo delegatai prisidėjo ant vietos sumo- 
kėdami pirmąją mokestį į $800.00. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVOS MOKYKLOS. 
~ 

Apšvieta prie kanuolių baubimo pasi- 
darė papročiu laike kares Lietuvoje, ku- 

rios žmones, k;iip ir žmonės Serbijos ir 

Rumunijos, visados pasijusdavo priešo už- 

klupti ir armijų bei pabėgėlių užlieti. Pir- 
miausiai suteikta priglauda ir maistas nu- 

kentėjusiems; po to Lietuviai, išsilavinę 
per priespaudos šimtmečus, pradėjo atsi- 
griebti ir griebėsi vėl už apšveitos darbo 

Lietuvių Draugiją Nukentėjusiems Del 
Karės Šelpti, veiKianti kaipo "Clearing 
House" savo ištikimiemsiems žmonėms, iš- 
kraustė savo vidurines mokyklas į Rusiją, 
įkūrė tenai naujų, šelpė pinigiškai tūkstan- 
čius studentų universitetuose ir kLose 
augštesnėse mokyklose ir net vaikučius 
laikė prie knygos pradinėse mokyklose, ku 
rios tapo įsteigtos kiekvienoj vaikų priglau 
doi. 

Lietuviai visuomet buvo didžiai prie 
apšvietos palinkę, ir nors jų šalyj Rusija 
per ilgą laiką buvo užgynusi mokinti, spaus 
dinti ar kitokiu budu platinti Lietuvių kal- 
bą ir literatūrą, jie vis vien šiaip-taip su- 

gebėjo kontrabandos keliu parsigabenti 
knygų ir to pasekme buvo tokia, kad nuo- 

šimtis' mokančių skaityti-rašyti Lietuvoje 
yra labai augštas ir jos kalba bei tautinė 
vienybė tapo išlaikyta. 

Lietuva dabar prašo, kad šita tautinė 
vienybė butų pasaulio tautų pripažinta ir 

'kad jai butų suteikta neprigulmybė. 
—Iš Star, Lincoln, Neb. 

Geg. 23 d. 1919 m. 
y;. v 

AUTOMOBILIU SV. RBUM/ 
LIETUVAI. 

Idant sutverti geriausius komunika- 
cijos budus tarp savo turgaviečių ii* savo 

farmų, Lietuva, maža respublika prie Bal- 
tiko jūrių, reikalaujanti sau laisvės, turi 
pareikalavimus ir motoriniems trakams. 
Amerika nuėmė drausmę nuo pnmonės su 
Lietuva. Tas atidaro Amerikos automo- 
bilių išdirbėjams beveik nepajudintu dirvą, 

Geležinkeli] reikmenis, gavvežiai ir 
vagonai etc., kokius Lietuva pirmiaus tu» 
rėjo, tapo sunaikinti leike karės. Visa tai 
turi but atstatyta. Bet nę pirm geležinke- 
lių atstatymo Lietuvos famveriai turi turėt 
automobilius ir motorinius trukus, jeigu 
jis nori, kad jų karės sunaikintu šalis ga- 
lėtų pasekmingai atsistatyti. 

Amerikos lietuviai sutvėrė gerą įaus- 
mą kasling Amerikoniškų daiktų. Ameri- 
kos išdirbėjai gali tuojaus paimti į savo 
rankas beveik visą automobilių, motorinių 
;rukų ir farmų traktorių biznį. Vien tik 
/ertė žemdirbystės mašinų, reikalingų ša- 
lyje, kur visas darbas pirmiaus buvo at- 
liktas rankomis, sieks šimtų milijonų do- 
liarių. 

Lietuvai taipgi reikalauja žalios me- 
džiagos, priskiriant gumą ir geležį, taipgi mašinerijų. 

j — Iš Mirror & American, Manches- 
I ter, N. H. 
Geg. 24 d. 1919 m. 

PASARGA LENKIJAI. 
...Padarius tokius (laleidimus, kokius 

^al but reikia padryti delei buvimo naujoj Lenkijoj nesuvienytų kaip reik frakcijų, ** /isgi yra užtektinų liudijimų apie bešir- 
džius ir beteisius prasižengimus, kokius 
padarė lenkų kariumenė ir civilistai prieit žydus, lietuvius ir.ukrajinieeius, kurių svar- 
biusis prasikaltimas, kaip rodos, yra tame, kad jie nėra lenkais.*** Lenkų — ar jų di- dumos tikslas, Kaip rodosi, yra sutverti 
naują ir galbūt baisesnį despotizmą, nuo kurio tironiškų žiaurumų, tiktai lenkai bus 
apsaugoti. 

Tai liūdna pradžia lenkų tautai, kuri taip labai džiaugėsi Vakarų pasaulio už- 
uojauta ir parama,*** Jokia valdžia, nau ja, ar sena, negali ilgai bujoti, net nei gy- vuoti, jeigu sykį ji nutcjo pasaulio žmonių užsitikėjimo ir pagarbos. Vokietijos, Aus j irijos ir Rusijos likimas yra tam prirody- mu. Lenkija matomai nepažįstą tos teisy bes, taip svarbios jot: ateičiai. Bet ji ne reikalaus toj nežinystėj pasilkti. Perser gejimas, Suvienytų Valstijų padarytas Len kijai susilaikyti nuo persekiojimo žydų, bu;■? netrukus atkartotas su panašiu pamokini- mu ir nuo kitų Vakarinių viešpatijų. Jeigu šitie persergėjimai butų nepai- somi, Lenkija greitai pamatys, kad ji yra banditas tarp tautų ir sulaužytas, nu-1 mestas šalin bankrutas, vėl sėdintis ant į grivėsių savo sapnų apie viešpatiją. Pa- saulyje nėra vietos tokiai tautai, kokią Len kijos vyrai norėtu iš Lenkijos padaryti. — Iš Herald, Rochester, N. Y. [Dalis redakcijinio straipsnio]. Geg. 28 d. 1919 m. 

* SESIJA VII. 

Sesija 7 atsidarė 7:30 vak. 

Perskaityta keletas tele- 
gramų su pasveikinimais ir j laiškų su aukomis. Paduo-j 
ta įnešimas, kad išrinkti ko' 
misiją, kuri pasirūpintų iš-i 
leidimu Amerikos Lietuvių1 
Seimo ir Lietuvos Liuosybes 
Varpo Istorijos. Šitas rei- 
kalas buvo pavestas Rezoliu 
cijų komisijai sutvarkyti. 

B. Balutis perskaito re- 

zoliuciją prieš skleidimą ži- 
nių, kurios kenkia Lietuvos c 

laisvei ir neteisingus paska 
lus garsina. Rezoliucija 
įtampa priimta vienbalsiai. 

Skaitoma rezoliucija, ku- 
rioj reikalaujama sutartnio 
darbo Lietuvos laisves ir ge- 
rovės reikaluose, taipgi, kad 
atstovus Washingtone visuo 
met turėtų užgirti abi Tary- 
bos. 

Paduota revoliucija, kad 
liaudis turėtų galę paduoti 
balsą ir turėti savo atsto- 
vus centralinese tarybose. 
P-s Tareila pasipriešina ši- 
tai rezoliucijai, tokioje for- 
moje, kaip ji yra paduota. 

Kalba visa eile delegatų 
ir ant galo su nekuriom pa- 
taisoms rezoliuciją priima. 

Dr. Draugeli;, daro pasta- 
bą, kad Seimo aprašime No. 
137 'Lietuvos' extra laidos, 
yra pranešta, kad pp. Elijo- 
šius ir Bagdžiunas pasakę, 
buk jie Seimą sušaukė. Rei- 
kalaujama jų pasiteisinimo, 
p.p. Elijošius ir Bagdžiunas 
teisinasi, buk jie to nesakę 
ir kad tai turėjo buti klai- 
da pranešėjų. 

P-as Balutis taipgi pla- 
čiai šituos dalyl&is paaiški- 
na. 

Renkama kariumenės ko- 
misija iš trijų nariu. Išrink 
ta Instruktoriais: P. J. Pur- 
vis, Kaptinonas Dr. Dam- 
brauskas ir Lietenantas Dr. 
Biežis. 

Renkama Varpo Kimisija 
iš 15 narių: 

1. St. Gegužis—Mahanoy 
City. 

2. J. I. Bagdžiunas—Chi- 
cago. 

3. B. Butkus—Chicago. 
4. J. Lopatto— Vilkes Bar 

re. 

5. T. Paukštis—Pittston. 
6. Dr. Draneglis—Chica- 

go. 
7. K Norkus—So. Boston. 
8. Dr. A. Dambrauskas— 

Philadelphia, Pa. 
9. V. Čėsna — Baltimore. 
10. Vincas Jankus—N. Y. 
11 A. Kianauskas—Cle- 

> 

veland, O. 
12. J. Tareila— Ausonia. 
13. M. Vinikas—Washing 

ton, D. C. 
14. Jonas Grinius—Cho- 

la. 
15. K. Šnuolis—Detroit. 
Dr. Zimontas kalba apie! 

Seimo pasekmę ir jo reikš- 
mę. 

Dr. Biežis praneša, kad! 
Seime sudėta $705.00 suda- 
rymui Raudonojo Kryžiaus.! 

P-as Hertmanavičius — 

apie propagandos darbą. J 
A. B. Strimaitis irgi tar^.9 

pat klausime. 
P-as Bagdžiunas kalba 

apie Seimo darbus ir apie! 

delegatų prakilnų veikimą 
ir tyrus norus. Teisybė vi- 
sados ima vršų. šiame Sei- 
me įsikūnijo vienybė ir pra 
kilnumas. 

Seimas nusisekė visais 
žvilgsniais, nes buvo rengia 
mas su tikrais norais, su 

prakilniu sekiu. 
Aeiu visiems už puikiau- 

sią paramą.... 
P as Vinikas aiškina, kiek 

surinkta parašų dėl Lietu- 
vos laisvės. Parašų iki šiol 
suskaityta apie 600,000; ka 
da bus parašų skaitymas 
užbaigtas, tai apie tai bus 
viešai pranešta. 

Sįeimo sekretorius, Eval- 
das perskaito 5-os sesijos 
protokolą, kad Seimas va- 

dinsis "Amerikos Lietuvių 
/Seimas". 

F-ni K. Junevičienė, at- 
stovė iš So. Omaha, Nebras- 

ka, kaLa karštai apie Sei- 
mo pasekmę, išeikšclama sa 

vo džiaugsmą. 
Adv. B. Balutis, varde re 

zoliucijų kon.isijos, apibrie- 
žia visą Seimo darbą ir jo 
svarbą. 

P-vis Elijošius trumpai is- 
sireiškia apie Seimo trukdy 
mą ir apie jo nusisekimą. 

St. Gegužis, Seimo pirm- 
sedis, užbaigia Seimą, iš- 
reikšdamas visiems delega- 

Įtams padėką už puikų užsi- 
laikymą ir už rimtą atsine- 
šimą i svarstytus posedžiuo 
ge klausimus. Jis pastebi, 
kad tai buvo vienas iš gra- 
žiausių seimų, kokius jis yra 
matęs — ne tik pas lietu- 
vius, bet ir pas svetimtau- 
čius. J ii 

Seimą užbaigiama gie- 
dant Lietuvos ir Amerikos 
hymnus. lydint Stasiui Šim- 
kui ant piano ir pritariant 
p-lei M. Rakauskaitei. 

Galop Sušunkama "hu- 
ray", pagerbimui Amerikos, 
Lietuvos, Suv. Valst. ir Lie- 
tuvos prezidentų. 

VII sesija, o kartu ir Sei- 
mas užsidaro 10:30 vai. 

j nakties 11 d. birželio. 

.Moteris kongresmano Ro-į 
gp.rs iš Massachusetls, žymi 
lankytoja sužeistų kareivių 
ligonbučio V/ashingtone. 

VITALIZMAS. 
Vitalizmas yra tokis niuks- 

as, kuris nurodo jog gyvybe 
/ra išimtinai skirtinga s[.'~ka. 
Vitalizmas, sulyg to mokslo, 
yra gyva spėka, kuri neturi ry- 
šiu nei su chemija, nei su me- 

chanika, nei su fizika. Vitaliz- 
mo mokslas savyje Uiri dau& 
misticizmo. 

Ir kas gi galėtą patikėti, kad: 
vitalizmas dabar vėl galėtų pa- 
kelti galva, kad vėl jis atgytų. 
Tįek daug kartų vitalizmas bu- 
vo parblokštas, pajuoktas,-iš- 
niekintas. Vitalizmui juk smar- 

kiausi smūgį uždavė Danvino 
teorijos apie gyvūnų ir augalų 
išsivystimą, ir, rodos, galuti- 
nai jis turėjo sugriūti, kaip ta- 

po atrasta, kad spėka r medžia- 
ga niekados neišnyksta, bet tik 

Į keičiasi 
| Vienok vitalizmas atgyja,! 
daug mokslinčių juomi užsi- 
ima, daug knygų prirašyta. 
Tiesa, senas vitalizmas aštuo 
nioliktojo metašimčio išnyko, 
dabar atgija naujas vitalizmas, 
kuris remiasi ant naujų faktų. 
Šitą naują vitalizmo mokslą 

galima pavadinti naujuoju vi- 
talizmu, arba neovitalizmu. 

Senas vitalizmas matė gana 
dideli skirtumą tarpe tų ele- 

Imentu, iš kuriu susideda auga- | c' u O 

! lų ir gyvūnų kūnai, ir elementų 
esančių negyvoje gamtoje. Se- 
nieji vitalistai manė, kad gy- 
vūno šiluma yra visiškai kito- 
kia šiluma, negu negvvu kunu O c O w c 

šiluma, pavyzdyn: avies šilu- 
ma visiškai skirtinga nuo besi- 
kuriančio pečiaus šilumos. 

Neovitalistai jau neprisilai- 
ko tokios pažiūros. Su lyg ių 
šiluma yra vienoda, ii pasidaro 
i> sudegamojo maisto, tai yia 
jie pripažįsta tą patį, ką ir vi- 
si gamtininaki materialistai. 
J >et neovilistai eina dar toliau. 
Pas juos nėra visiškai negyvų 
daiktų, visame yra nors kiele 
gyvybės, net akmenįs, sulyg jų 
kvė])iioja. 

Senieji vitalistai daleido, kad 
gyvyl^ė yra skirtinga spėka 
nuo visokiu kitokiu mechanišku c c 

spėkų. Neovilistai nedaro tokie 
skirtumo, bet tvirtina, kad vis- 
kas kas yra ant žemės yra gy- 
va. 

Meehanistai, tai yra materi- 
alizmo prisilaikanti mokslin- 
čiai, aiškina, kad pasaulyje yra 
tiktai negyva medžiaga ir spė- 
ka, kuri sudaro viską. Taigi 
skirtumas tarpe niechanistų ir 
neovilistų yra tarno, kad pir- 
mieji visame kame deda pa- 
matau negyvą medžiagą, kuo- 
met neovilistai visame kame 
mato gyvybės žeklus. 

Reikėtų dirstelti i venu ir 
c C 

kita argumentavimą. Meeha- 
nistai svarbiausiu savo argu- 
metu ištato, kad kiekvieną gy- 
vą daiktą galima paversti į ne- 

gyvą. Sakysime, šiądien vaikš 
ėioja žmogus, o už kiek laiko 
jis gali pavirsti į krūveles visiš- 
kai negyvų elementu, kurie nie- 
ko bendro neturi su gyvybe. 
Xet yra išskaitliuojama, kiek 
žmogus turi savyje vienokiu 
ar kitokių elementų. Jie sako, 
kad iei gyvas daiktas susideda 
vien tik paprasčiausių elemen- 
tų, jei gyvą daiktu bile valanda 
galima paversti į negyvą me- 

džiagą, tai prie tam tikrų aplin- 
kybių turi būti galimas ir prie 
šingas procesas, tai yra, kad 

prie tam tikrų aplinkybių negy- 
va medžiaga pavirsta j gyvą. 
Tiesa, dar mokslas neišrišo, 
kaip galima padaryti iš negy-j 
vos medžiagos gyvą be pagel 
bos gyvybės sėklų. Tai tokia! 
pažiūra mechanistų. 

Išeovilistai gi tvirtina, kad 
viskas yra gyva. Net akmuo, Į 
geležis, ir kiteki elemente yt ?i j 
gyvais. Jei nebūtų elementai gvį 
vais, tai kaip jie galėtų krista- 

lizuotis. Paimkime pavyzdin 
druska. Kiekvienas mechanis- 
tas pripažįs, kad druska yra 
negyva medžiaga, mineralas, 
Vienok vandenyje druska be 
keno nors pagelbos kristalizuo- 
jasi. Kame yra priežastis ele- 
mentu kristalizavimosi, dar 
niekas neišaiškino. Neovilistai 
čia muša mechanistus jų pačm 
ginklu. Mechanistai tvirtina, 
kad spėka be priežasties regali 
atsirasti, tai neovilistai jų ir 
už klausia, iš kur gali pati ne- 

gyva medžiaga be jokios pa- 
gelbos iš šalies gauna spėkos iš 
sikri^talizuoti, jei ji negyva i- 
savo spėkos neturi ? Mechani- 
stai į tai negali nieko atsakvli. 

Tai tokis smarkus ginčias 
eina tarp mechanistų i'* tieovi- 
listų. Męs čionai privedame 
tiktai pačius svarbiausius a1*- 

giv-nentus vienos it' kitos pusės, 
vienok tų argumentų yra daug. 
Kurioje pusėje tesvbė, dabar 
sunku pasakyti. i\as link bėgio 
to mokslo, tai reikia pasakyti, 
kad kas kartas vis daugiau ir 
daugiau randasi svarbiu moks- 
linčių stojančių neovilistų pu- 
sėje. V isgi netolima ateitis 
nustatys, ar viskas prasidėjo iš 
negyvos medžiagos, ar viskas 
kas yra ant žemės, yra gyva. 

Šis mokslo žingsnis padaro 
dar ir tai, kaip mokslas yra 
negalutinas, tuomlaikinis. Prieš 
25—50 metų nebuvo mokslo 
vyro ne meehanisto, visi manė. 
kad viskas prasidėjo iš negy- 
vos medžiagos ir viso pamatas 
negyva medžiaga. Da*bar gi 
virsta kitaip; gali užviešpatau- 
ti ta teisybė, kad viskas yra 
gyva. 

P. N. 

TRUPINIAI. 

Ne žipone garbė, bet tame 
kas po žiponu. 

Patarlė 

Gyvenk taip, kaip kad tu cla 
bar galėtum atsisveikint su gy 
veniniu, ka:t; kad likusis lai- 
kas tavo gyveninio yra dova- 
nelė. 

Tolstoi. 

Saulė visenis šviečia: ir ge- 
riems ir blogiems. 

Patarlė. 

Dirbk darbą ir apie mirti 
mąstyk. 

Patarlė: 

Fortūna—moteriškė. Nau- 
dokis laime šiądien ir nesiti 
kėk, kad ji vėl tau rytoj šypso- 
tųsi. 

c 

Xap< )leonas. 

Neturėti motinos—negerai. 
Turėti blosja motinu—nelaimė. o w 

Aladzini. 

P) u k niielaširdingas ii* turėk 
meilę neliktai del žmonių, bet 
ir del visų gyvūnų. 

Lao Tse. 

Godok moteryje žmogų. 
Parker. 

Niekad joki siekiai nelštei- 
sina melo. 

Ręski n. 

Stengkis Imt tuomi, kuom 
stengiesi išrodvti. 

Chinų patarlė. 

Nesvarbu, kad il^ai gyveni, 
bet svarbu, kad gyvenimas ne- 

nueitu veltu. 
Nesvarbu, kad kūdikį pa- 

gimdyti, bet svarbu kad užan- 
ty t ir išmokyti. 

Tas ne gaspadorius. kuris sa 
iro gaspadorystės nežino. 

Patarlė. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SOUTH OMAHA, XRBR. 

D Mes Sv. /I n tano iš l'advos 
nariu domai. 

1)Šita draugystė laikys savo 

mėnesinius susirinkimus lie- 

pos ir rugpjučio mėnesiuose 1 

vai. po pietų. 
2) Birželio 15 d. 8 vai. ryto, 

is priežasties Sv. Antano šven- 

tės, bus giedotinos mišios. Visi 

Draugystės nariai privalo su- 

sirinkti anksti rytą i bažnytinį 
skiepą, is kur eis visi sykiu su 

•šarpoms ant miėių. Ir 

3) birželio 22 d. 3 vai. po 
pietų vietinis arci-vvskupas ai* 

silankys į šv. Antano bažny- 
čią del dirmavonės. Draugys- 
tės nariai privalo susirinkti 2 
vai. po pietii j pobažnytinę sve 

tainę, iš kur eis arei-vyskupo 
pasitikti. 

Jonas Bazaras, RaŠr. 

SO. BOSTON, MASS. 

Birželio 7 d. Dramos ir Mu- 
zikos Draugija "Gabija," va- 

dovaujant M. Petrauskui, sta- 

tė scenon 3-j u akiu operą 
"Vestuvės." Lošėjai: O. Kir- 
diejienė, A. Kalinauskaitė, O. 
Čižiutė, A. Bruzguliutė, J. Kir-j 
diejus, P. Apsiega, R. Mizarn, 
J. Šilinis, A. Bendoraitis, M. 

Biekša, J. Pelionis ir taipgi 
choras savo užduotis atliko 

puikiai. O. Kirdieijenei, ir A. 
Kalinauskaitei iš publikos su- 

teikta po gėlių bukietą. Veika- 
las labai juokingas. Publika 
tapo užganėdinta, ką liudija 
gausus delnu plojimai. 

P. S. R. 
i 

BALT [MORE; M D. 

Birželio 6 d. T. l\ vietinis 
skyrius buvo surengęs prakal- 
bas. Kalbėjo p. Česnttlis. Publi- 
kos buvo labai mažai. Raibė- 

jas pirmiausiai papasakojo 
kaip nuvažiavo i Paryžių, ką 
tenai sužinojo apie Lietuvos 
laisvę. Pasakė, kad Lietuvos 
neprigulmybė oficialiskai da 

nepripažinta, dėlto, kad Lietu 
va da neturi savo tikros žmr> 
niu išrinktos valdžios, su ku- 
ria talkinikai galėtų skaitytis 
kaipo su valdžia. Bet čia pat 
p. Česnttlis pats save susikom- 
promitavo, sakydama: aš pats 
mačiau Suvienitų Valstijų val- 
žios padarytą kontraktą su 

Lietuvos valdžia, po kttrittomi 
seka abiejų valdžių parašai. 

Toliau jis pradėjo gyrti p. 
Mastauską ir pasakė, kad jei- 
gu ne p. Mastauskas, tai Lietu- 
vos delegacija, girdi, da ir šir< 
diena nebūtų įleista į Paryžių, 
pridurdamas, kad lietuvių de 

legacija matydama kokią svar- 

bią rolę losiąs Mastauskas Tai- 
kos Konferencijoje ir norėda 
ma jį palaikyti ilgiau, mokėjų 
si 7,000 frankų į mėnesį. 

Pagal iaus kalbėtojas pasakei, 
kad visi tie, kurie p. Mastauską 
įžeidę, atsakysią prieš Lietuvos 
Augsčiausį Teismą, kurio pri- 
šakyje busiąs pats Mastauskas 
Ant galo Česnulis išvadino vi- 
sokiais negražiais it* netinka- 
mais spaudai žodžiais tautinin- 

kų sriovę ir jų kontroliojam;: 
fondą. 

Buvo rinktos aukos. Surin- 
kta $46.89, o klebonas J. Lietu- 
vninkas davė $100.00. 

Balandėlis. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Važiuodamas i Seimą gerb. 

A .M. Martus užvažiavo ir pas 
mus su prakalbomis. Gaila, kad 
į taip trumpą laiką menkai bu- 
vo galima išgarsiniti. Delei to 

menko išgarsinimo,, daugumas 
apie prakalbas nežinojo, per 
tai mažai žmonių buvo susirin 
kę. Tečiaus kurie buvo, visi gė- 
rėjosi tokia turiniga prakalba. 

Geb. A. M. Martus insipel 

no didžios pag.'.rbos už suteiki-! 
uia visos sutraukos dabartinio 

o 

lietuvių politiško veikimo irį 
taip gabiai mokėjimą visa tai j 
perdtai klausytojams, savo 

paprastoje kalboje. Lai kiek- 
viena lietuviška kolionija pasi- 
kviečia p. Martu ir išgirsta jo 
prakalbos, o išgirdus pasakys: 
duokite mums daugiau tokių 
kalbėtojų, tai greitų laikų pa 
sijusime esanti tikri lietuviai, o 

ne kokie partizantai. 
Lietuvos dali u mis. 

ŽINIOS ŽINELES. 

Gary, Ind. Čia sakoma, 
vyčiai kalbasi apie bombar 
davimą bedieviu ir "cicili- 
kų". 

Maryville, 111. Darbai vi- 
siškai sumažėjo. Minios nu- j 
skurusių ir nuvargusių dar- 
bininkų vaikščioja nuo vie- 
nos prakaitinės prie kitos ir 
— be pasekmių. Daugelis 
šeimynų stačiai badauja. 

Newark, N. Y. L. P. Blai- 
vininkų 3 kp. buvo surengu- 
si vakarienę. Vakariene 
buvo puiki ir programas bu 

,vo išpildytas gana platus ir 
įvairus. Gaila tiktai, kad 

svečių neperdaugiausia bu- 
vu. 

i " "~~ 

Cleveland, Ohio. Ežero 

pusėje visas miestas matė 

kokią tai keistą šviesą. Au- 
rorą borealis, gazo debe- 
sis, gaisras, atmosferos ap- 
sireiskimas, ar kas kitas,— 
nepatirta. 

New Philadelphia, Pa. Ka 
talikų tarpe vis nesutikimai, 
vaidai. Tautos Fondo sky- 
rius užmigo. Vietos vyčiai 
taipgi kojas pakratė nuo tū- 

lų savo vadovų rodomo 
jiems išganymo. 

Lewiston, Me. šv. Baltra- 
miejaus Dr-ja išmetė iš kon 
stitucijos bausmę už neatli- 
kimą velykinės išpažinties. 
Vadinasi ta dr-ja darosi 
progresiviškesnė. 

Cleveland, Ohio. Daniel 
Rakie kėsinosi pavogti rau- 

doną kaklaraištį. Jis prisi- 
pažino esąs austru ir paves- 
tas valstybės vyriausybei. 
Pasisakė prigulįs prie I. W. 
W. ir sutinka, kad valdžia 
butų permainyta per revo- 

luciją; užtai jis bus depor- 
j tuotas į Austriją. 

Scranton, Pa. Nesenai čia 
mirė Pijušas Brinza, apie 
31 m. amžiaus, vedęs, paei- 
na iš Kampinių kaimo, An- 

j tanavo valsčiaus, Mariam- 
! poles pav., Suvalkų gub. 
j Velionis buvo laisvų pažiu- 
irų žmogus, gerai apsišvie- 
I tęs ir taupus. 

Milwaukee, Wis. Paskly- 
do gandas, buk kun. V. Sla- 
vynas viešai iš sakyklos pa- 
sigyręs, kad jis stosiąs j de- 
batus su lietuviais socialis- 
tais. Jeigu socialistai jį su- 

kritikuosią, tai jis, kunigas, 
sykiu su parapijonais įstosią 
į LSS. 11§ kupą. Vietos so- 

cialistai išgirdė tokį kunigo 
apreiškimą, pranešė, kad 
jie yra pasirengę stoti į de- 
batus, 

Baltimore, Md. Liet. A. 
Bendrovė surengė prakal- 
bas. Kalbėtoju buvo J. Stri 
maitis. Jis kalbėjo gerai ir 
su faktais. 

Viršininkai tarptautines Raudono Kryžiaus Lygos. Iš kairės i dešine yra: 3e 
natorius Frascara, italas; Sir Arthur Stan-sy, anglas; Henry P. Davidson, ameriko 
nas; Comt de Kergorlay, francuzas, ir Profesorius Ninagawa, japonas. 
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Lowell, Mass. A. L. T. S. 
49 kupos surengtose prakal 
bose kalbėjo K. Norkus, 
"Sandaros" redaktorius. 
Kalbėjo apie Lietuvos var- 

gus ir kas daugiausiai dir- 
bę dėl Lietuvos laisvės. Jo 
kalba visiems patiko. 

Alliance, Ohio. Čia lie- 
tuviško kunigo nėra; para- 
pijonai parsikvetė jį iš ki- 
tur dėl atlikimo išpažinties; 
pinirus užmokėjo iš kalno. 
Kunigas atvažiavęs nusiste- 

bėjo, kad iš užsimokėjusių 
pas jį atėjo tiktai pustuzi- 
nis. Kunigas po vienos die- 
nos su pinigais išvažiavo. 
Ant rytojaus susirinko už- 
simokėjusieji parapijonai ir 
neradę kunigo, sukėlė ler- 
mą. 

Ansonia, Conn. Vietinė 
S. L. A. 66 kp. gerai gyvuo- 
ja. Gegužio mėnesyje ji 
buvo parengusi išvažiavimą, 
kuriame dalyvavo daug lie- 
tuviško jaunimo. 

Westfield, Mass. Westfiel 
diečiai letuviai pradeda 
smarkiaus judėti ant tautiš- 
kos dirvos, nes iki sieliai bu- 
vo kaip ir apsnūdę. 

Gardner, Mass. Lietuviu 
Atstatymo Bendrovės su- 

rengtose prakalbose kalbė- 
jo chemikas P. J. Žiuris te- 
moje "Dabartinės musų per- 
eigos". Daugiausiai aiškino 
apie įvairių produktų išdir- 
bystę. Jo kalba buvo-aiški 
ir nuosekli. 

Haverhil!, Mass. Siame 
meistelyje yra neperdidelis 
skaičius lietuvių, bet jie pu- 
sėtinai dirba Lietuvos la- 
bui. 

Girardville, Pa. Darbai 
pradeda gerėti. Girtuoklia- 
vimas sumažėjo, nes mažai 
dirbant nėra už ką pasiger- 
ti. 

Westwille, 111. Čia buvo 
rinkimai miesto valdžios. 
Šįmet laimėjo rinkimuose 
Darbo Partija (Labor Par- 
ty). Majoru išrinktas Petras 
Glotkovskis—lietuvis. Taip 
gi išrinkta vienas lietuvis 
aldermonas, Viktoras Sta- 
nevičius. |įį$t 

Lee Park, Pa. SLA. 68 j 

kp. buvo surengusi dideles į 
prakalbas. Buvo keturi kai; 
bėtojai, kurie ytin gerai iš-į 
aiškino bėgančius gyvenimo j 
klausimus. 

Beverly, Mass. Čeverykų 
darbininkai dirba 44 vai. 
į skaitę. Į 

New Philadelphia, Pa. S. 
L.A. Apskričio surengtose 
prakalbos^ kalbėjo St. Ge- 
gužis ir V. K. Račkauskas 
apie Susivienijimo reikalus. 

Montello, Mass. Vieliniai 
lietuviai pradeda parodyt 
vis daugiau veiklumo. Jie 

įsteige avalų išdirbystę; 
steigia ir kitas savų išdir 
bystes. 

Kulpmont, Pa. Čia strei- 

kuoja Silk Mill darbinin- 
kai, skaitliuje 600. Jie rei- 
kalauja sutrumpinti darbo 
dieną ir 30% daugiau už- 
mokesties. Kompanija ir 
miesto valdininkai deda vi- 
sas pastangas, kad streiką 
suardyt. Bet streikieriai 
laikosi gerai. 

Central Brooklyn, N. Y. 
Čia Liet. Ats. B-vė rengė 
prakalbas. Kalbėjo p. p. S. 
Strimaitis, P. Čiurlionis ir j 
A. Trečiokas. Prakalbos 
pavyko gerai, prie kuopos 
prisirašė keletas narių. 

Seatle Wash. Darbinin- 
kai budavojimo pramonėje 
Čia clirbas tik o dienas są-'< 
vaitėje, nedirbdami suba- 
tomis ir nedėliomis, taip 
kad darbo užtektų dides- 
niam skaitliui darbininkų. 

REDAKC1 JOS ATSA- 
KYMAS. 

J. A. Bankui. Tamistos ži- 
nutės negalime sunauduoti.l 
Nėra ko paisyti ka sapaliojai 
lenkai, bei suklaidinti tūli lie- 
tuviai. Suteikite mums žinučių 
iš vietos lietuvių veikimo. 

Seimo 
Delegatų Sąrašas. 

DR-STĖS IŠ CHICAGO, ILL. 
Narių 

...i Simano Daukanto, 200 
■Tuoz. Skutas, 
Stan. Stankus, 
Vincas Paplauskas, 
P. J. Jonaitis, 
P. Kenutis, I j v 

Adol. Kaulakis, 
VHmZ't '.'' 'M*" 

Saldžiausios Širdies V. Jėzaus, 198 
Antanas Mosteika, 
Vinc. Grigaliūnas, 
Antanas, Bugališkis, 
Jonas Adomaitis. 

1 Dr-stė Karaliaus Dovydo, 1*0 
Petras šlakis, 
Jurgis Balčaitis, 
Kaz. ButkuS. "T"r P'TjH < ?7jf 

FiiiiHaiii# 
Dr-stė šv. Roko, 200 
F. Balchunas, 
M. Palonis,, 
Ant. Radomskis, ] 
Mot. Rudis. 

:» f" 
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Lietuviška Teatr. Dr-stė šv. 
Martyno, 250 

A. A. Bužinskis, 
M. Z. Kadzievskis, 
J. Šidlauskas, 
Mart. Tamuliunas. 

Dr-stė Am. Lietuv. Daktarų. 57 
Dr. Jok. Kuiis, 
Dr. S. Naikelis, 
Dr. J. W. Sarpalius: 

Tėvynės Mylėtojų Draugija 3000 
Dr. A. B. Zimantas, 
M. Stapulionis, 
Dr. S. Biežis. 

Kuopa 1. Aug. Barčius, 
Kuopa ,2 Slan. Petrauskis, 

J. Jucius, 
Kuopa 22 Dt'\ A. L. Graičunass, 

Marė Damijonaitis, 
Justiii Kūlis, 
F. A. Juozapaitis, 

Kuopa 27 Jonas Vaišvilas, 
Kuopa 23 /. G. Mlckewicz, 

M. A. Melda/is, 

Mildos Teatro Bendrovė 10C0 
J. J. Hertraanovicz, 
S. Grigaliūnas, 
A. Daubaras, 
T. Staškevičius, 
J. Pruss, 
W. Beinar, 
A. Ambrose, 
Jur. Paukštis. 

Mirgos Sveta'nės Bendrovė. 82 
J. WichiulB, 
J. Racziunas. 

.. Dr-stė šv. Kazimiero Kar., 195 
Tam. Vaičis, 
J. J.Palekas, 
V. Kilmas. 

Dr-stė Sv. Juozapo S. S. M. P: 50 
Ant. Vilkis. 

£ f 
«2. JC 

Dr-stė Lietuvos Mylėtoju 96 
J. Turušis. 

Dr-stė Lietuvos Gojus. 75 
Jon Lauraitis, 

1 

Dr-6,tė Lietuvių Tautiška, 184 
Ludv. Geležinis. 

Dr-stė šv. Jono Krikštitojo, 20C 
Frau. Skrodenis, 
Ant. VenckeviOe, 
Franciškus Krodenis, 

Dr-stė 6v. Kazimiero Kar. 175 
Vlad. Eringls, 
Kaz. Sereika, 
Pet. žilvitis. 

Dr-stė Sal. širdies V. J. No. 1. 105 
Juoz. Mačiulis, 
Fran. Stasiulis. 

Pažintis Liet. Amerikoje. 87 
K. V. Janusas. 

•F 
Dr-stė Llroliu Lietuvių No. 1., 80 

Vacl. GregoraviCo. 
T ;f 

Dr-stė Apveizdos Dievo., 67 
Stop. Gonchauslcas, 
Jonas Palonis, 

Rr-stė Birutės M. bei Dramos, 130 
J. M. Locaitis, 
Johaną VarašienG. 

Dr-stė Aušros Vartų 6. M. P. 
Vyrg ir Moterių, 120 

Ant. Duda, 
Jon. Krotkas. 

SEP#™- 
Dr-stė Mailčs Lietuvių Amerikoje 107 

Ant. Morgevičc. • 

Dr-stė "šv. Petronėlės, 250 
Bronie Landanskienė, 
Ona Andriuliene. 

Amerikoniška Liet. Bandrovė iš 
Illinois, 173 

Stasys Kuodis. 

Dr-stė šv. Elzbietos, 290 
Elzb. Makaraitė, 
Ona Juraskienė. 

^ * > 

Dr-stė Liet. Moterių "Apšvieta" 17C 
Petr. Baleckienė, 
Marė OlševsJtienS. 

Dr-stė Apšvietimo Brolių, 200 
Fran. (Stoškoš, 
Juoz. Petraitis, 
Adomas Norbutas, 

Dr-stė Brol!ų Lietuvių. 
Pet. Pilitauskte. 

Dr-stė Garsas Vardas Lietuvių, 120 
Joif. Radovicz, 
Jonas Eudeikis, 
Juoz. Balandis. 

Dr-stė Lietuvių Darbininkų 
Amerikoje, 135 

Kaz. Rugis, 
J. B. Zieta, 

Dr-stė šv. Juozapo L. Mirimo, 165 
Mot. Randis, 
Stan. Anučauakis. 

Dr si ė švenč. Panos M. Ražencavos: 
Helena Šokas, 
Veron. Jablonskis. 

(Bus daugiau) 

HKMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Poplerio SPECIALIAI: Maltva malevojirrui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.ona 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

CCC3-3039 SO. HALSTE'J STR.EPT, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budajs ir s,u pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikiniu itaisij. 

Ofijo valandos: 'J iki 12 ryto, 4 iki 8 »ak. Nedčldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshficld Ave. 

1-11-5KKTY BON 
peniame i-ioerty i'.onds už 

I'ilnrj "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
IJtarninkais Ketveriais Ir 
Subatomis 9—9. 

J.G. SACKHEIM £ CO. 
1335 Mihvsuke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

Pagyvenimo Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa S ^^^^j^^rtoteru ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakaro ^^tj^^chlrurglškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsteif^žį^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chlcago^^Sž*^ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užgunėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuat' ir overkotai, padaryti ant orderio. bot neatimti 
laiku, vėliausiu stalių ir konservatyvižkų modelių S20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.0:) ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlan Pirkite rau overkotus dabar, kol žiemos augštoo kainos dar neatėjo. Męs turimo daug klek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšėiau Full dress, tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarg iki 9. Nedaliomis Iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Instolįta 1902 1405 SO. HALSTED STREET 

I ŠALIN SKAUSMAS! . 
J 

iii Buriamas sveiku, darbo rasi sinaemua, 
nepaisant kaip muiLus tas darbas butų. 

Kiekvieno pri^lertio yra saugot savo nno ligų. Turint SiOtl ir neb'iulani 
ji prašalint, gali iislvystyt i pavojingu litu*. Menk-iausis uiksterejimas gali vėliaus buti labai pavojfcgu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

PAIN-£XPEI£ER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno ua- 
inuose. Isirvdvmui žalčio krutinėjo, skausmu Šonose ir uuga- rojo, rumatfzinn Ir neuralgiją, trumpai sakant visokius Ritau?- ® 
mus ruuiuenyso ar sijuariuuso Pain-Bspeller ira jertousos. 
.>e.-![isignmc pirEoami ptjms vaistus dldoloso bnnkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Paiu-BxnoUer, persi- tikrink ir yru IK A RA, vaishaicnklts aut baksiuko. VISU KITOKIU NEIMK. 35 čentnl ir G5 ceutui už bonkutę. (jaunamos visose aptiekoso ar tiesiog is laboratorijos. 

DESTROYS ANY 
F. \D. RICHTER & CO., 

7i—80 WasliIūgton St 

^ New York. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAST'S 

"DIRVA" 
E'na penktadieniais: 

Kai..a metams $2. Pusei metu $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiurSjimul sluočl&me dykai. 

Turime didelj kuvgu Bankrov^ ir katalogu siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

YSliauęia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: bu prisluntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vlenuo- 
įiŲ-zokoninkių gyvenimo ui tandžial uždarytų stenu. Reikalaukite tuo- jau?, nes knyga skubiai eina: Plnigud siųskite money ordy^-ait ar- ba registruotuose Laiškuose. 

"DIRVA". 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

P: 3: šitas yra "Dirvos'' naujas antrašas: 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIA IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ 1 
AMERIKOJE 

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

< Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 
«> Drūtuose apdaruose — $2.00 

»Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 

v kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
"k ministraciją šio adresu- 

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



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KAUNAS. 

Valstybės Tarvlx>s XIV se- 

sija, 5 posėdis. Šiame posėdyj 
priimtos šiokios \ alst. Prezi- 
dento ir Tarybos nariu priešai 
kos ir pasižadėjimu formulos: 
I "Aš X. N. Lietuvos Valsty- 
bės Prezidentas, Tautos atsto- 

vybės valia pastatytas šitas 

auifštas pareigas eiti Didžiu 
ir Visagaliu Dievu prisiekiu ir 

pasižadu Lietuvos piliečiam 
j u atstovybės l alstybės Tary- 
bos akivaizdoje, kad aš mano 

pilietiška garbe ir kilniaisiais 
mano sielos jusmais busiu išti- 

kimas Lietuvos Valstybei ir jos 
konstitucijai ir sąžiningai eisiu 

augštas mano pareigas. Taip 
man Dict/e padėk. Amen." 

f L Valstybes Tarybos narių 
priesaikos forntula: "Aš X. X. 

Valstybes Tarytos narys Di- 

džiu ir Visagaliu Dievu prisie- 
kiu ir pasižadu, kad aš mano 

pilietiška garbe ir kilniausiais 
mano sielos jausmais i^teiu iš- 

tikimas Lietuvos Valstybei ir 

jos kanstitucijai ir sažiningai 
eisiu atsakomingas tautos at- 

stovo pareigas. Taip man Dieve 

padėk Amen." 
III. Iškilminga Valstybes 

Tarybos narių pasižadėjimo 
formula: "Aš X. N. V alstybes 
Tarybos narys mano pilietiška 
garbė ir kilniausiais mano sie- 
los jausmais iškilmingai pasi- 
žadu, kad aš busiu ištikimas 
Lietuvos Valstybei ir jos kons- 

titucijai ir sąžiniškai eisiu t- 

sakomingas tautos atstovo pa 
reigas." 

Iskilminyos Liet. I 'alsi. Pre- 
zidento ir L. I'. Tarybos nariu 

priesaikos. , 

Jau prieš pusvalandį prasidč 
jo rinktis svečiai. Dauguma ne 

gavo biletų. Salė išpuošta ve 

liavomis ir vyčiais. Valstybės 
Tarybos nariai sėdi viduryje 
salės. Dešinėje sėdi Lietuvos 

diplomatai, ]'raucuzų karinė 
misija. Kairėje Ministerių ka- 

binėtas, vokiečių atstovams pa- 
likta vieta, kurių nėra; spau- 
dos atstovai ir dvasiškija. Saiė 

pilna svečių. Garbės sargyba 
eina karės mokvklos mokiniai 

4 v. 10 m. valdžios ir karinės 
vyriausybės atstovų lydimas j 
salę įeina Yalst. Prezidentas 
A. Smetona. Visi buvusioji sa- 

lėj sustoja. Prezidentas sėdasi 
už Valst. Tarybos prezidiumo 
stalo. Iš saliu Valst. Tar. vice 

c 

(prezidentai. Ateina Jo Ek*;c. 
Žemaičiu vyskupas ir Rygds 
vyskupas D'Orurk. 

J. Staugaitis Valst. Tarybos 
posėdis atidarytas. Dienotvar 
kė: 1) Valstybės Prezidento 

priesaika, 2) Valst. Tarybos 
nariu riėsaika. 

Skaito ištraukas iš Valst. 
Tarybos posėdžiu protokolo 
apie išrinkimą prezidento. 

Jo Ek*. Žemaičių Vyskupą*. 
T esti palaimita tauta, kuri ima 

Dievą sau už vadovą! Mušu 

Tėvynė per ilgus amžius buvu- 
si priklausoma nuo svetini; i,, 
daug prikentėjo. Mūsų gerb. V. 

Tarybos ir Aukštasis Prezidi- 
umas daug triūso padėjo, kad 

iškovojus neprigulmybę. Su 

graudingu skausmu skaitys 
musii istorijos lapus apie Val- 
stybės nepriklausomybės išga- 
vima. Kaipo Izraeliu tauta iš 

ėjusi iš vergijos kreipėsi prie 
Dievo ir ypatingai buvo Jo glo- 
bojama, taip ir męs šioje gar- 
bingoje valandoje, -kada itiusiį 
valstybė turi jau prezidentą ir 

Taryba ir kuomet jie savo noru 
«• c* J 

atliks priesaiką prieš Dievą lai- 
kinajai konstitucijai, pripaži 
ta I )icvo valią ir prašo Jo pa- 
galbos. Tr santikiai su kraštt 
turės buti paremti Amžino? 
Tiesos ir doros pamatais. Tai 
gi džiaugsis visa tauta, kac 
musų valdžia ir. jos-įSakvm:i 

turės Dievišką palaiminimą. 
Yalst. Prezidentas, Antanas 

Smetona, difoda iškilmingą 
priesaiką Muzika griežia Tau 
t ">s himną. 

Priesaikos forniula perskai- 
toma gudu ir žvdų kalbomis. 

Iš eilės eina pirc.aika Valst. 
Tarybos narių. 

Justinas Staugaitis, liet. kat!. 
vardu, skaito priesaikos formų 
lą. Visi bučiuoaj kryžių. Toliau 
eina gudų katalikų grupės prie- 
saika, gudų pravaslavų ir žy 
Idų; toliau duoda iškilmingus 
pasižadėjimus iš lietuvių J. 
Šaulys, Alekna ir Šernas; iš 

žydų Rozembaumas. 
Yalst. Tarybos posėdis užsi- 

baigia 4 vai 23 m. Muzika grie 
'žia himną. \ alsi. Tarybos na- 

riai šaukia "Valio Valst. Pre- 
zidentas!" Muzika vėl griežia 
tautišką himną. Šiuomi iškil-3 
mės baigiasi. 

KOSEDARIAI. 
Daugelyje K ase d ariu a[>skr. 

vielų žmones sukilo prieš 
bolševikus. 

Semeliškėse kovo mėn 21 d. 
susirinko didelė žmonių minia, 
pakėlė dideliasį triukšmą, išvai 
ko valsčiaus "sovietą," nugin- 
klavo miliciją, sulaužė ginklus, 
sudraskė "Sovieto," popierius, 
nuplėšė skelbimus, pasidalino 
bolševiku, suimtuosius grudus 
ir paskelbė, kad neklausysią ir 
jvt nereikia. Kada vienas bolše- 
vikų štabo agitatorius tą dieną 
tyčia atvažiavęs iš Aukštadva- 
rio, mėgino pasakyti prakalbą 
ir pažymėjo, kad bolševikų tar- 

pe taip pat esama lietuvių, tai 
žmonės jį nutraukę nuo kėdės 
patarė eiti žemes dirbti, nes 

lietuviai su bolševikais nepri- 
valo valkiotis. 

Trakuose ir Lendvarave bol- 
ševikų "sovietai" žmonių ver- 

čiami, taip pat turėjo atsisaky- 
ti nuo savo vietų. 
Apskritai, visur žmonės rei 

kalavo, kad bolševikai greičiau 
iš Lietuvos išeitų. 

MARIAM POLU 
Vasario m. 16 d., esant Ma- 

riampolėjr apgulos stoviui, ne- 

galėjo įvykti Lietuvos nepri- 
gulmybės šventė. Taigi vasario 
m. 23 d. Mariampolė pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis ir matė 
labai gražias vaikštynes. Tu \j 
po pamaldų ties miesto Tarybos 
1 'litu iš įvairių vietų susiėjo ma- 

nifestantai, vėliavomis nešini 
ir dainomis lydimi. Gatvės vi- 
durį užėmė kareivių eilės. Rai- 
toji Milicija dabojo tvarkos. Iš 

Tarybos buto pasirodžius val- 
stybinei vėliavai minios ja svei 
kino "Valio Tėvynė,v bešauk- 
damos. Valdžios įgaliotasai 
apskričio Viršininkas Valsty- 
bės vardu prakalbėję, pažymė- 
damas, kad Lietuva jau nejie<- 
ko nepriklausomybės, bet pati 
paskelbusi nepriklausoma, da- 
bar nepriklausomybę ginklu 
gina. TV) prakalbos choras pa- 
dainavo "Lietuva, Tėvynė niu- 

sų." Graži tai buvo valandėlė. 
Augštai nuo balkono plevėsavo 
didelė graži Valstybės vėliava 
bernai miniose plevėsavo įvai- 
rios vėliavos, tarsi aukodamos 
Valstvbei savo obalsiu i gvVe- c «• 

nimą įvykinama. O plačioji mi- 
nia, tartum, sakyte sakė: "Gy- 
vuok, Tėvynė, į'nęs padedam 
Tau!" 

Himną padainavus, D-ras 
Draugelis visų manifestantų 
vardu sveikina kariumenę, ku 
ri kalbėtojo nurodymu, daro 
musii laisvės pažangą. Kariu- 
menės vardu atsakė patsai ko 
mendantas, kviesdamas pilie- 
čius sujungtomis jėgomis kurt: 
laisvąją tėvynę. 

Paskui prasi '."jo vaikštynei 
miesto gatvėmis. Galop mani 

i festantai susitelkė senoje riti- 

koje. Nuo Babarskio salės bal- 
kono prabilo į minia visa kalbė- 

toju eilė. Kalbų turinys buvo 
vieno obalsio: "Gyvuok, lais- 
voji Tėvyne!" Kalboms pasi- 
baigus, suskambėjo dainos. Bu 

galo gražu buvo žiūrėti į plau- 
kiančią gatve minią. Šaligat- 
viais ėjo milicija ir ūkininkų 
garbės rateliai. Minia pavirto 
kokia tai dainuojamą ją vilnimi, 
kuri bangavo vis naujai ir nau- 

jai. Organizacijų Ivėliavos, 
augštai iškėlusios galvas, di- 
džiavosi savo obalsiais. Štai 
darbininkų raudonu dugnu vė- 
liava skelbia: "Tiesos keliu Įgy- 
si laisvės. Kova tai tavo įran- 
kis." Ūkininkai neša dvi vėlia- 
vi, kurių viena raudonu dugnu 
su žodžiais: ".Visa valdžia vi- 
siems," o kita žaliu dugnu su 

žodžiais: "Žemė dirbančiu nuo- 

savybė, žemė ją dirbantiems." 
Draugija "Žiburys" seklbia. 
"Per šviesą i laisvę," Ateiti 
ninku žalia auksu siutą vėliava 
sako: "Visa atnaujinkime Kris 
tuje. Gyvuok Tėvynė, męs pa 
dedam tau!" Sviemelynė "Pa- 
vasarininkų" vėliava siūlo sa- 

vo jėgas Tėvynei: "Mus jau 
uos jėgos Tau, Tėvynė." Buvo 
dar "Blaivybes ir žydų tautos 

vėliavos, bet jų obalsių neatsi- 
menu. 

Vakare "Žiburio" didelėje 
salėje buvo lošiama: "Rytojaus 
diena" ir rodama 12 Lietuvos 
gyvųjų paveikslų. Lošimas bu 
vo kiek silpnesnis, bet: paveiks- 
lai labai gražus. Buvo rodoma 
Lietuva. Lietuvą pradedam 
laisvaisiais Gedimino laikais ir 

baigiant šiųjų dienų nuotikiai. 
Dainos, tautiniai šokiai, mimi- 
ka, monologai gražios dekorą 
ei jos visa, žodžiu vaizdino Lie- 
tuvą gražiomis ir graudžiomis 
spalvomis. Ten buvęs. 

NAUJAS ŠMUKLKRAVI- 
MO BUDAS. 

Į Rumšiškes valsčių ateina 
nuo Vilniaus daug elgetų. Pa- 
tiria, kad kaikurie iš jų elge- 
taudami surenka duoną ir, nu- 

gabenę pas bolševikus, parda- 
vinėja po 8—0 rubl. svarą. 

RUSŲ JUODAŠIMČIAI 
PRADĖJO SAVO DARBĄ, 

Rusų juodašimčiai iš Milių-' 
kovo, Sazanovo Uogerio, Bacli 
me.tjcvo rusų caro turtais Ame- 
rikoje Valdančio pinigine pa- 
gelba pradėjo jau varyti savo 

agitaciją Lietuvoje. Kovo 27 
dieną Kauno gatvėse pasirodė 
pirmu kart jų leidžiamas Ber- 
lyne organas "Golos Rosiji' 
(Ros i j os Balsas). Kokiai s 

tikslais viršmirtėti juodašimčiai 
vadovaujasi, ko siekia, kokiais 
keliais prie to tikslo eina ir kaip 
musų visuomenė ir valdžia turi 
reaguoti Į šiokius musų tikriau 
sius priešus — buvo nurodyta 
"Lietuvos Kardo" No. 45. Męs 
su tuo pilnai sutinkame Pra- 
gaištingas musų nepriklauso- 
mai valstybei ir demokratybei 
darbas turi būti iš pat pašaknių 
išrautas. Kaip išnyko iš Kauno 
ir visų Lietuvos kampų beskam 

|bėjęs "Proletarskoj Pravdy" 
balsas, taip turi išnykti ir šis 
naujas, bet drąsus rusu juoda- 
šimčių darbas. Jie prisidengda- 
mi neva bendru tikslu — kova 
prieš bolševikus, užslėpė, savo 

galutinius tikslus, pavergti Lie- 
tuvą ir uždėti jai sunku vergi 
jos jungą, gal surasti sau ša 
lininkų. Įsigalėjęs biurokratiz- 
mas ir dar gal gal ut iri ai neuž- 

slopintas nioiiareliizmas rusų 
bei jiems artimu draugų, gal; 
padėti jiems šiame darbe. T>ei 

; mums visiems,- kuriems rupi 
laisva nepriklausoma Lietuvos 
ateitis, kuriems rupi demora- 
tizmo principai įgyvendinti, 
turime griežtai nusistatyti prieš 
Šią mums mirtingą akciją. Tai 
yra gal tik pirmą mūsų priešų 
pastanga gal netolimoj ateityj 

męs jų pamatysime daugiau, 
bet visuomet turime jas sutikti 
griežta atspara. 

Jau suvytus juodašimčiu liz- 
dus turime išdraskyti, besive- 

jantiems neduoti plėtotis. To 
ksai turi Imti visuomenės nu- 

sistatymas. 
Mušu valdžia turi taip pat 

šiuo klausimu pasirūpinti. Jei 
gu dabar fronte liejama krau- 
jas, kovojant su vienu musu 

priešu-rusu bolševizmu, tai tu- 

rime neleisti ir kitam musu gal 
dar didesniam priesui-rusų 1110 

'nareliižmui vyti savo lizdą už- 

pakalyj. Kaip vienas, taip ir, 
kitas priešas yra pavojingas, 
taigi vienodai su juo turime 
kovoti. 

Esant karės stoviui Kaune lr 
didelėje Lietuvos dalyje, val- 
džia turi greitai užginti pla- 
tinti šį musu tikrųjų priešų 
laikraštį. Turi buti taip pat už- 

ginta varyti ir rusų juodašim- 
čių akcija. Męs tikimės, kad 
musu valdžia imsis prieš tai 
griežtų priemonių ir kad "(io- 
los Rosi ji" pranyks iš mūsų 
padangės. 

SIMNAS. 
(Mariamp. apskr.) 

Gudrus soekuliuoja, bet ir 
sargyba ne naudžia. Menas 
žydelis apsirengęs vokiečių ka- 
reivio rūbais ir paves raštus, 
norėjo iš Simno išvežti 3 pu- 
dus sviesto. Bet sužinojus mi- 

licija pranešė stoties viršinin- 
kui ir sulaikė spekuliantą. 

UKMERGĖ. 
Vietos kunigai ilga laiką ken 

tėję prie bolševikų, pritrukę 
kantrybės, pabėgo. Šiomis die- 
nomis bolševikai įkišo Į kalėji- 
mą be jokios kaltės viršininką! 
Šulėvičių. dvarininką Micho 
lauską ir žydą Perkulj, tečiaus 

žydą už trijų dienų paliuosavo. 
He to dar Markuciškių dvaro 
savininką p. Okulievičių su 

žmona taip pat nugabeno į ka-' 
Įėjimą. 

DOTNAVA. 
Apie Dotnuvą žmonės dve 1 

j opa i kalba — poniškai lenkiš- 
kai, o kiti lietuviškai. Tiktai 

k 

Šlapaberžės kampas, .galim* 
sakyti, grynai lietuviškas. Pa- 
žymėtina, kad čia labai daugi 
dvarų-dvarelių. Per juos ma- 

tyti ir žmonės sulenkinti. Se- 
nesniems dar tebešnekant lie- 
tuviškai iš jaunosios kartos jau 
daugelis nebemoka. Paskutiniu 
laiku lietuviu kalbai "akcija" 
pakilo. Net ir dvarininkai su- 

kruto mokintis. Mat, sako, vis 
tiek bus "Lietuva." Jie mato ir 
su legejonais apsigavę. Pinigu? 
siuntė ir žmonės, n čia vieni 
pagrįžo išsisklaistę, o kiti Die 
vas žino, kur dingo. Nūnai 
vien lietuviu kariumenė juo* 
gina nuo bolševikų. 

Darbininkų klausimas čia 
labai o]>us. Jų sąntikiai su pr> 
nais tai n pablogėjo, kad dau 
gely j vietų darbininkai atimi- 

nėja iš ponų raktus, o pačius 
uždarę namuose laiko. Taip 
buvo Gaččiumiose, Miegianuo- 
sc, Terspolyje. Dauguma clai -t 
bininkų eina išvien su balševi- 
akis. Lšdalics suvilioti žada- 
nuoju rojum, iš kitos kad su- 

demoralizuoti. Agitacija ui 
Lietuvos valstybe jų. nepasie 
kia. Lietuvos kariuniėnės jie 
neskiria nuo lcgijonų. Kumie- 
čių padėjimas kartais labai blo 
gas. Visi norėtu turėti savos 

žemės. Dvarininkai, girdėti, 
sutinka reformuc .i dvarus, 
švietimo stovis čia menkas. Ne 
tik kumiečiai, bet ir iš pažiūros 
ponai nemoka rašyti. Mokyklų 
yra lenkišku ir lietuviškų, bet 

jų skaičius "toli.nepatenkina gy- 
ventojų. Draugijų čia jokių nė- 
ra. Ir net žmogaus kuris nors 

šiek tiek butų už kitus sumaniri 
gesnis. Padangė apsiniaukusi 

RASEINAI. 
Kovo 1 diena Raseinių aps- 

kričio Seimelyj vokiečių val- 
džios Raseiniuose atstovai pra- 
šė užmiršti visus Ugi šiol buvu- 
sius plėšimus ir žudymus, pa 
žadėdami tolimesniame laike 
elgtis teisėtai ir draugiškai. Tį- 
stai nepraslinko dvi sąvaiti vo- 

kiečių kareivis užmuša Petrą 
Dukauskį, Raseinių Komiteto C 

narį. visų gerbiama apielinkėje 
pilietį. Dukauskis eidamas į 
valsčiaus raštinę patiko vokie- 
tį, kuris krėtė važiuojančius ir 
paklausė, ar jis turi tam įgalio- 
jimą. Vokiečių kareivis šovė i 
jį ir užmušė ant vietos. Toksai 
visai nekalto žmogaus nužudy- 
mas kiršina visus prieš vokie- 
čius, ypač, kad žmonės nemato 
pas vokiečių vyresniuosius noro 

tokius apsireiškimus prašalinti, 
tinkamai nubaudžiant nusikal- 
tėlius. Visi jų tardymai, tai tik 
pasityčiojimas iš tiesos, o jų 
protokolai, tai grynas melas, 
juokai iš žmonių skausmo ir 
nelaimės. Vyresnieji galvažu- 
džius globoja ir gina visa:s 
jiems prieinamais budais ir 
buk tai siunčia į karės teismą 
į Tilžę. Aišku jog tai yra tik 
slėpimas kriminalių prasikaltę-; 
lių tuomi yra ir išaiškinimas 
nuolatinis tikiu žudymu atsi- 
kartojimas. ("Laisvė.") 

BOLŠEVIKAMS DAR VIL- 
NIUJ TEP.EESANT. 

Gauta žinia iš Lieutvos, kad 
Vilniuje atsitiko va kas: Delei 
maisto stokos ir biogo jo pada- 
linimo bolševiku tarpe kilo 
maistas. Galėjo atsitikti taip, 
kad vienoje pusėje buvo kiek 

lenkų-legionierių. Tas davė 
lenkams proga išpusti tą atsi- 
tikimą ir padaryti iš jo politinį 
šantažą, apskelbus visam pa- 
saulini, kad Vilnius užimtas 
lenku. Tas maištas buvo pačių 

bolševikų numalšintas ir nuėj<: 
nieki-is. Lietuvos kariunien" 
laukia polaidžio^ galo, kad pra 
dejus prieš bolševikus save 

ofensyvą, varau; juos toliaus, 
Gauta taipgi žinia, kad pra- 

dėta prieš bolševikus ofensiva 
ant viso Lietuvos fronto, 40f> 
kilometrų, nuo Gardino guber- 
nijos iki Kuršo. 

ATSIŠAUKIMAS. 

/ lietuvius technikus ir geležies 
isdirbystės n tn a l n i r. k us. 

Lietuva tampa neprigulmin 
ga valstija. Rubežiai bus grei 
tai atidaryt' ir daugybės lietu- 
vių grįž j savo tėvynę. Sugrįžę 
turėsime atstatyti Lietuvos 
ukį, įsteigti įvairius fabrikus 
ir dirbtuves, kad nebereiktu vėl 

bastytis po pasaulį ir jieškoti 
svetur duonos. 

Ar Mokėsime panaudoti tu 
ka čia išmokome—patyrėme 
Susirinkus didžiajam Nevv 
Yorke keles dešimtis techniku, 
mašinistų ir kitokių, nuspren- 
dėme atsišaukti į Amerikos lie- 
tuvius amatninkus kuogrei- 
čiausiai pradėt jungi.i savo pro- 
tą, jiegą. ir pinigus, kad prist;t 
čius Lietuvoje fakrikų ir dirb- 
tuvių pasigaininimui sau reika- 
lingi} daiktų. 

Geležinė išdirbystė ir gele- 
žinių įrankių ir mašinų išdir- 
hystė manome yra reikalingiau- 
siai pradėti pirmiausiai, nes be 
Įvairių geležinių įrankių ir ma- 

sinu negalim kitko pasekmin- 
gai pradėti. 

Mušu nuomone užmegs! i t. o 

sekanti: Sujungti visrį eilę gc- 
leižies apdirbėjų ir mašinistų, 
kaip tai: inžinieriai, piešėjai, 
mašinistai, geležies liejikai, 
patrenų padarytojai ir tokių 
dirbtuvių vedėjai specialistai. į 

1 Trūkstant žinojimo neku 
iriems išdirbiniams specializu" 
! tis, Lietuvos rubežiams atsida 
i .■ 

rius aprinkti vieta Lietuvoj 
geležies liejiklom ir dirbtuvei) 
pastatyti, ir jas pastatyti. 

Padaryti susitarimus su Lic 
tu vos valdžia ir gauti reikalui 

gas informacijas. 
Apsirūpinti su piniginū 

klausimu. 
1 Žinoma reika nemažai dar 
i bo tokiam prisirengimui. Te. 
jčiaus tvirtai susijungė ir įtem 
pe visas pajiegas galėsime pa 
gelbėti pastatyti savo šalj an 

stiprių pamatų ir, turėdami 
Lietuvoje plačia savo vaizlr 
nebekentėsime jokių išnaudoį 

| j imu. 
Meldžiame visų pritarančiųj 

jų tam sumanymui techniku 
bei amatninkų i-reikšti savej 

Inumonę. Kasykite laiškus prl 
įtardami, arba duodami naudin 

jgų patarimų. Turėdami užtek 
[tinai informacijos ant rankų, 
sušauksime susivažiavimą. Su- 
važiavimui vieta, manome, bu- 
tu tinkamiausia I\ew Vorkej 
kur daug technikų ir mašinistų 
randasi. Susivažiavusieįi galė- 
tų įsteigti organizavimo buria J 
pagaminti tam tikras blankas 
apliakcijoms, taipgi padėti pa- 
matus tokiai organizacijai ai 

bendrovei. 
Siųsdami pritarimus ir pa ta- 

ri nui s laiškais adrcsuokit pas: 
J. Kripaitis, 120 Grand St., 
Brooklvn. X. Y. 

Tegtil Lietuvos ūkis, fabri 
kai ir visa vaizba bus pačių lie- 
tuvių rankose. Ka pasistatysi 
me ta ir turėsime. Xebegaiškim 
laiko, eikim prietikslo. 

Laikinis komitetas: 

Inžinierius V. i J'aithts. 
Išdirbėjai- Įrankių J. M". Kaz- 

lauskas. 

Piešėjas J. Kripaitis. 

TEMYKITE GERAI Į 
Kur pirksite RAKANDUS, nepraleiskite ilos prejoa pirmiausiai ateikite persitikrinti J musų krautuvę. Tur- 

tingos eilės visokios rųšieo d a i I i a u s I ųi ir geriausių rakandų už labai nužemlntaa prekes. Mę3 atidarome atpig- 
nimę šj mėnesį likusių tavorų dS! praturtinimo vietos žieminiam stakul. Taipgi puikiausiai patarnaujame kiek- 
vienam musų plrk6jul sutvarkyti rakandus Ir 6'idarytl gaslniua pečka prie namų. gaso (tr'ubų"). Taipgi męs 
patįs Išvežiojame į kiekvieną dalį miesto ir cpllnkinius miestelius — Ch'cagoa priemiesčius. Labiausiai dide- 
lis atpiginimas ari gaainių pečių ir lodinlnkų (icebaksių) tollauė puikių divonų. seklyčios setų, .;talų, kamodų 
kukninių pečių Ir t. t. 

GASINIS 
PEČIUS 

šitas gasinis pečius atsakan- 
čiai parankus del visokio var- 

tojimo: kept, virt 'r sušildyt. 
Padarytas tvirtai Iš lietinio 
čuguno, puikiai nikeliuotas, 
sienos balto (porsallne) «rba 
viršus paprasta! ketvlrtalniš- 
kas su keturiomis degimo vie- 
tomiu. Kainuoja 

55 M 

SUPAMI 
KRĖSLAI 

Supami krėslai, kietojo aržuo 1 
lo. padaryti medinSms 3€dynč 
mis arba rausva (mahagonc) 
ir su skura išmušti sčdynčs 
Ir atslšllejlmas. 
Parsiduoda Ą Q{Į !r 

po nhKjtJ augi»č. 

I KAUČIS dėl diervnio ir vakarinio pciisic, tikrąja sku- 
ra arba mullskin aptrauktas, gumbuotu ir ^ $ Į;")(jį 
lygiu viršm, Kainuoja $2G.CO ir au'3. Prekė k 

LEDINI N KAI užlaiko ledą į:ei- keturias dienas. Balti 

viduria: ir»švarųs. Parcldutda nuo 
Ir augičiau 

Dailiausios komodos gu di- 
deliu zcrkolu. ketvirtainis 
ki ir apskritai pa'lpi, dai- 
laus r ėdžio kleviniai rau 
donmcdifo ir ariuolo. Ka i 
nuoja po $23.00 ir augščiau 
Parsiduoda po ^ a rtJT i.* augsčaiu i šJsoL 

Taipgi daugelis visokio skyriaus Matrosų. Springsu Porčiams, Lovu- 

kių; jes parank os nevartojant užlaikyti, nes mažai vietos užima. 

KRAUTUVE ATDARA KAS VAKAR.AS IKI 8-tai VALANDAI 

| 3224-23 Si HALSTEO ST- TEL. <>S.OW£R 9757 



Kares Istorija Datose. 
Pasibaigė dižiausia pa- 

saulinė kaiė ir dabar eina 
likvidacija visų tų karė< 
baisenybių. Dabar apskait 
liuojama, ką si karė (iavė. 

Vienok nekurie atstiki- 
mai amžinai likosi irasyli 
i istorijos lapus. Žemiau 
męs paduodame surašą svar 

biausių atsitikimų šioje ka- 
rėje. 

1914 METAI. 
Birželio 28 d. likosi nu- 

šautas didisis kunigaikštis 
Austro-Vengrijos sosto in- 
pėdinis Pranas Ferdinan- 
das. Jis likosi nušautas 
mieste Sarajevo, Bosnijos 
sostainėje, kuri priklausė 
Austrijai. 

Liepos 5 d. Vyriausia Vo 
kietijos karinė taryba Ber- 
line nutarė pradėti karę. 

Liepos 23 d. Austrija pa- 
siuntė ultimatumą mažytei 
Balkanų valstybei Serbiiui. 

Liepos 28 d. Austrija pa- 
skelbė karę Serbijai ir tą 
pačią dieną buvo iššautas 
pirmas suvis ties Bielgra- 
du, Serbijos sostine. Biel- 
gradas yra ant Dunojaus 
dešiniojo kranto, o kairysis 
priklauso Austrijai. 

Liepos 31 d. Rusija pa- 
skelbė visuotiną savo karei- 
vių mobilizaciją. Tą dieną 
Lietuvoje pasigirdo vatoji- 
mai lietuvių išeinančių ka- 
ijmenen. 

Rugpjučio 1 d. Vokietija 
apskelbė karę Rusijai iš vie 
nos pusės, o iš kitos Įsiver- 
žė ir užėmė visą Luxember- 
gą, mažytę valstijėlę esan- 
čią tarp Prancūzijos Vokie- 
tijos ir Belgijos. 

Rugpjucio 3 d. Vokieti- 
ja apskelbe karę Francijai ir jsiverže Bejgijon. 

Rugpjucio 4 d. Anglija nelaukdama nieko paskel- bė karę Vokietijai. 
Rugpjucio 20 d. vokiečiai 

jau buvo paėmę pusę Bei- 
gijos. Tą dieną jia įėjo į Briuselį, Belgijos sostainę. Rugpjucio 23 d. Japonija paskelbi r karę Vokietijai ir 
pradeda bombarduoti vieną vokiečiams priklausančią salą tolimuose rytuose (Azi joje) Tsingtau. 

Rugpjucio 25 vokiečiai 
išdegina gražų Belgijos miestą Louvain'ą. Tas rnie 

stas buvo garsus savo uni- 
versitetu ir knygynu. 

Rugpjucio 26 d. Anglijos ir Franci jos kareiviai per- ima iš vokiečių Togolandą. Jlugpjučio 29 d. Anglijai priklausančios Naujos Ze- 
landijos kariumenė paima salas Somoa. 

Rugsėjo 2 .d. Rusijos ka- 
riuemnė paėmė Lembergą arba Lvovij Galicijos rusinu sotainę Austrijai priklau- 
sančią. 

Rugsėjo 5 d. Francija, Anglija ir Rusija padarė 
sutartį, kad jos paskirai nei 
viena nesitaikys su Vokie- 
tija, ar Austrija. Italija ir 
Japonija taipgi prižadėjo ne 
sitaikyti atskirai. 

Rugsėjo 6—9. ?2r tris 
dienas ėjo dižiausias visoje 
istorijos mušis prie upės 
Mamos. Iš abiejų pusių 
krito apie 300,000 kareivių. 
Vokiečiai likosi pergalėti ir 
jie atsitraukė atgal prie 
upės Aisne. 

Rugsėjo 16 d. Anglijai 
\> riklausauči os Austrai Įjos 
kareiviai paėmė Guineą ir 
Bismarko salas. 

Rugsėjo 16 d. Rusų ka- 
riumenė po vadovystė gene 
rolo Rennenkanpfo pradėjo 
smarkiai trauktis iš Prūsų 

Lietuvos, arba Ilytinęs Prū- 
sijos. 

Rugsėjo 22 d. Anglijos 
trįs dideli laivai: Aboukir, 
1-Iogue ir Cressy paskandin 
ti Šiaurinėje jurėje. Pas- 
kandino vokiečių dubmari- 
nai. 

Spalio 9 d. Vokietijos ka 
riumenė apgulė Antverpą, 
svarbiausi Belgijos portą. 

Spalio 14 d. Sąjungieiiai 
apgula Ypres ir atstumia 
vokiečius prie upės Yser. 

Lapkričio i d. Vokietijos 
submarinai Pietų Amerikos 
pakraščiuose (Čili) paskan- 
dino Anglijos didelius lai- 
vus: Monmouth ir Good 
Hope. I 

Lapkričio 5 d. Anglija pa 
skelbė •karę Turkijai ir už- 
ėmė salą Kyprą. 

Lapkričio 7 d. Japonija 
paėmė iš vokiečių Tsingtau. 

Lapkričio 10 cl. Anglijos 
laivynas pagavo du dideliu 
vokiečiu laivu (Emdcn ir 
skraiduoli) prie salų Cocos. 

Gruodžio 2 d. Austrijos 
kariumenė užėmė Bielgva- 

1 

dą, Serbijos sostainę 
i Gruodžio 3 d. Anglijos 
j laivynas išlošė didelę per- 
galę ant jūrių prie Folk- 

įland salų Pietinėje Afriko- 
je. 

Lapkričio 14 Serbų kariu 
menė vėl atsiėmė savo sos- 

tainę Bielgradą nuo Austrų. 
LapkriČo 17 Aigiptas pa- 

siskelbė, kad jis esąs po 
Anglijos, o ne po Turkijos 
globa. 

1915 METAI. 
Sausio 24b Anglijos laivy- 

nas laimėjo didelę pergalę 
Šiaurės jureje: 

Vasario 18 d. Vokietija 
paskelbė, kad ji submari- 
nais užblokuoja Angliją. 

Vasario,19 d. Anglijos ir 
Francusjos kareiviai pradė- 
jo mušius Dardaneliuose. 

Kovo 1 d. Rusra paėmė 
Przemislą. 

Balandžio 17 d. prasidė- 
jo antras didelis mušis prie 
Ypres. Čionai vokiečiai 
pirmu kartu pavartojo nuo- 

dingus gazus. 
Balandžio 26 d. Sąjun- 

giečiai pradėjo, mušius ant 
pussalio Galipoli' prie pat 
Dardanelių. 

Gegužio 2 d. Rusai pra- 
deda trauktis iš Galicijos. 

Gegužio 7 d. Vokietijos 
submarinas paskandino lai- 
vą Lusitania, ant kurio žuvo 
keletas Suvienytų Valstijų 
piliečių. 

Gegužio 23 d. Italija pa- 
skelbė karę Austrijai 

Birželio U d. Italijos ka- 
riumenė perėjo per upę Ison 
zo. 

Birželio 2. d Austrai ir 
Vokiečiai vėl atsiėmė Prze- 
mislą nuo rusų. 

Birželio 22 d. Austrai ir 
vokiečiai atsiėmė iš rusų 
Lembe rgą (Lvovą) 

Rugpjūčio 4 d. Austrai 
ir vokiečiai paima Varšavą. 

RugpjuČo 19 d. Vokieti- 
jos submarinas paskandino 
Anglijos dideli laivą Ara- 
bie. 

Rugpjučio 20 d. Itaiija 
apskelbė karę Turkijai. 

Rugsėjo 28 d. Turkai li- 
kosi sumušti prie Kut-el- 
Amaro. 

Spalio 5 d. Sąjungininkai 
išsodina savo kareivius Sa- 
lonikuose, Graikijoje. 

Spalio 11 d. Bulgarija į- 
silaužė i Serbiją, • 

Spalio 12 d. Raudonojo 
Kryžiaus sesutė Cavell li- 
kosi vokiečių sušaudyta. 

Spalio 14 d. Anglija pa- 

skelbė karę Bulgarijai. 
Lapkričio 22 d. Didelis 

mušis netoli Ctesiphono Me 

sopotamijoje. 
Gruodžio 2 d. Griuvo Mo- 

nastir drutvietė ir visa Ser- 
bija pakliuvo į Vokietijos 
ir Austrijos rankas. 

1916 METAI. 
Sausio 8 d. Al i j autu ka- 

rumenė liuosu savo noru ap- 
leidžia pussalį Gaipolį. 

Sausio 13 d. Austrai ir 
vokiečiai paima Cetinje, 
Juodkalnijos sostainę. 

Vasario 16 d. Rusų ka- 
rumenė paima Erzerumą, 
Armėnijos miestą prie Juo- 
du jų jūrių. 

Vasario 21 d. Prasideda 
dideli mūšiai prie Vnduno 
Francuzijeje. 

Kovo 10 d. Voketija pa- 
skelbia karę Portugalijai. 

Kovo 19 d. Suvienytos 
Amerikos Valstijos paduo- 
da Vokietijai ultimatumą, 
kuriame reikalaujama, kad 
butų sustabdytas submarinų 
veikimas. 

l-alandžio 29 d. Turkai 
sumuša anglus Mesopotami- 
joje. 

Gegužio 31 d. Didelis jū- 
rių mušis prie Jutlandijos. 

Birželio 2 d. Prasideda 
trečias didelis mušis prie 
Ypress. 

Birželio 5 d. Žuvo lordas 
Kitcheneris. 

Birželio 21 d. Didelis vai 
dininkas mahometonų šven- 
tame mieste Mekkoje apsi- 
šaukė save karaliumi. 

Birželio 17 d. Rusijos ka- 
riumene paėjnė Cernovitzą 
rytinėje Galicijoje. 

Liepos 1 d. Prasideda di- 
deli mūšiai prie upės Som- 
mos Francuzijoje. 

Liepos 9 d. Vokiečių pre- 
kybins submarinas pribuvo 
i Baltimorę. 

Rugpjučio 9 d. Italijos 
karumenė paėmė Gorizia. 

Rugpjučio 27 d. Rumuni- 
ja apšaukė karę Vokietijai 
ir Austrijai. Tą pat dieną 
Italija paskelbia karę Vo- 
kietijai. 

Rugsėjo 15 d. Pasirodo 
Anglijos pirmosios tankos 
mušiu laukuose. 

Rugsėjo 29 d. Venizelos 
perima Graikijos valdžią 
Salonikuose. 

Lapkričio 13 d. Prancūzų, 
karumenė Balkanuose ati- 
ma Monastirių. 

Gruodžio 6 d. Vokiečiu 
ir austrų karumenė paėmė 
Bucharestą, Rumunijos sos- 

tainę 
1917 META!. 

Sausio 81 d. Vokietija at- 
sisako paliepti savo subma- 
rinamas, kad jie nešaudytų 
į besigelbstinčius skęstančių 
laivų žmones. 

Vasario 3 d. Suvienytos 
Amerikos Valstijos pertrau 
kia diplomatiškus ryšius su 

Vokietija. 
Vasario 24 d. Anglijos ka 

riumenė vėl antru kartu pa-1 
ima Kut-el-Amarą. 

Kovo il d. Anglijos ka- 
riumenė paėmė Bagdadą. 

Kovo 12 d. Rusijoje kila 
revoliucija. Caras atsisako 
nuo sosto. 

Balandžio 6 d. Suvieny- 
tos Valstijos paskelbia karę 
Vokietijai. 

Balandžio 26 d. Pirmieji 
Suvienytų Valstijų kareiviu 
pasirodo Francuzijoje. 

Balandžio 29 d. Graikija 
apšaukė karę Vokietijai. 

Liepos 20 d. Kerenskis 
tampa ministerių pirminin- 
ku Rusijoje. 

Liepos 23 d. Rusai trau- 
kiasi iš Galicijos. 

Rugp.iučib 19 d. Italai pra 
deda didelį užpuolimą ant 1 

austrų ir vokiečių prie Ison 
p,o upės. 

Rugsėjo 3 cl. Vokiečiai už 
Emė Rigą. 

Spalio 25 d. Italai atgal 
vejami nuo Isonzo upės. 

Lapkričio '7 d. Kerenskio 
valdžia sugriuvo Rusijoje. 
Bolševikai pagriabia val- 
džia i savo rankas. Angli- 
jos kariumene Palestinoje 
užimą Gazą. C i* 

Lapkričio 9 d. Italai išlai 
mi rnušiuose p r e Piave 
upės. 

Lapkričio 20 d. Smarkus 
mūšiai prie Cambray Fran- 
cuzijoje. 

Gruodžio 9 d. Anglijos 
ka'i.umenė paima Jeruzoli 
rną Palestinoje. 

Gruodžio 22 d. Bolševikai 
pradeda taikos konferenci- 
ją su vokiečiais. 

1918 METAI. 
Sausio 8 d. Suv. Valstijų 

Prezidentas "VVilsonas pa- 
skelbė savo 14 punktų ant 

kurių privalo buti padaryta 
taika. 

Kovo 3 d. Lietuvių Bra- 
stoje bolševikai pasirašė po 
taikos sutarčia su vokie- 
čiais. 

balandžio 5 d. Japonijoj 
Anglijos ir Francuzijos ka- 
riumenė išsėda Vladivosto- 
ke. 

Balandžio 9 d. Vokiečiai 
bando prasimušti per alijar 
tų eiles, kad daeiti prie ka- 

nalo ir grąsinti Anglijai. 
Balandžio 14 d. Genero- 

las Foch paimą komandą 
ant visų sąjungiečių kariu-' 
menių. 

Balandžio 22 d. Anglijos 
laivynas užblokuoja vokie- 
čių submarinus Žebrugge ir 
Ostende Belgijos portuos 
tam tikslui paskandindami 
kelis senus laivus. 

Gegužės 1 d. Vokiečiai 
užima Sevastopoli Krime ir 
paima Į savo rankas Rusijos 
laivyną buvusi Juodosiose 
jūrėse. 

Gegužės 27 d. Vokiečiai 
pradeda mušius ant upės 
Aisne, kad prasimušti iki 
Marnos. 

Birželio 6 d. Pirmutinis 
Amerikos kariumenes mušis 
prie Chateau Thierry. 

Birželio 9 d. Vokiečiai pra- 
deda ketvirtą Didelį mušį 
prie upes Oise Francuzijoje. 

Liepos 1 d. Amerikos ka- 
riumene paima fortą Vaux. 

Liepos 15 Vokiečiai penk 
ią ir paskutinį kaną smar- 

kiai užpuola prie Marnos. 
Liepos 1(3 d. Pranešta, 

kad tą diena likosi užmuš- 
tas Rusijos caras. 

Liepos 18 d. Generolas 
Foch pradeda užpuolimus 
prie Marnos ir pradeda vo- 
kiečius laukan iš Francuzi- 
jos varyti. 

Rugpjūčio 2 d. Francuzų 
kariumenė paima Soison 

Francuzijoje. 
Rugpjučio .4 d. Sąjungie- 

cių kariumenė jau pereina 
skersai upės Vesel. 

Rugpjučio 15. Amerikos 
kariumenė pribuvo Vladivos 
tokan. 

Rugpjučio 25 d. Anglijos 
kariumenė sumuša Hinden- 
burgo armijas. 

Rugsėjo 4 d. Vokiečiai ap 
leidžia Lens Belgijoje. 

Rugsėjo 12 Amerikos ka- 
riumenė pradeda smarkius 
mušius prie St. Mihil, kurie 
tęsiai trįs dienas. 

Rugsėjo 18 d. Bulgarai 
pradeda trauktis Makedoni- 
jos fronte Balkanuose prieš 
sąjungiečių armijas. 

Rugsėjo 22 d. Anglijos ka 
į riumenė sumuša turkus prie 
i Nazareto Palestinoje. 

Rugsėjo 30 d. Bulgarija 
pasiduoda alijantams ir nu- 

stoja kariavusi. 
Spalio 1 d. Anglijos ka- 

i'iumenė paima pajūrinį mie 
stą Damaską Palestinoje. 

Spalio 6 d. Vokietijos kan 
cleris Maksimilijana.3 prašo 
Suvienytų Valstijų Preziden 
to taikos. 

Spalio 17 d. Belgijos ka- 
riumenė atsiima Ostendą ir 
Bruges. Taipgi paimti Lille 
ir Doudai. 

Spalio 19 d. Belgai atsi- 
ima visą savo pajūrį. 1 

Spalio 20 d. Francuzų ka- 
riumenė paima savo rankos 

na visą Dunojų. Vokietija 
pasiūlo Suv. Valstijų Prezi- 
dentui taikytis. 

Spalio 21 d. Čeko-Slova- 
kija pripažinta kaipo valsty 
bė ir alijantų sąjungininkė. 

Spalio 25 cl. Italai išveja 
austrus nuo upės Piavos. 

Spalio 28 d. Austrija pa- 
prašo taikos priimdama vi- 
sus Prezidento Wilsono 
punktus kaipo taikai. 

Spalio 30 d. Turkija pasi- 
duoda sąjungiečiams. 

Lapkričio 2 d. Amerikos 
kariumenė sumuša vokiečius 
Argonijos miškuose. 

Lapkričio 4 d. Pasiduoda 
Austrija ir pasirašo po lai- 
kina ja sutartimi. 

Lapkričio 4 d. Alijantu vy 
viausia karinė taryba išdir- 
ba sąlygas, kokiomis gali bu 
ti pertraukti mūšiai su Vo- 
kietija. 1 

Lapkričio 6 d. Vokiečiai 
pertraukiu ryšius su Rusijos 
bolševikais. 

Lapkričio 9 d. Vokietijoje 
kila revoliucija. Kaizeris 
pabėga į Holandiją. 

Lapkričio 11 d. Vokietijos 
atstovai pasirašo po laikina 
ja sutartimi ir tuomi pasibai 
gia didžiausia pasaulyje ka- 
rė. 

Gruodžio 13 d. Sąjungie- 
čių kariumene užima Reino 
vieną kraštą Vokietijoje. Tą 
pat dieną Prezidentas Wil- 
sonas pribūva Francuzijon. 

Kur pon.'d broliai su savo Un'on Plianu paliuosuos jumis nuo augštų kainų ant rakandų. 

Krautuvės atdaros kas 

Kctvergo ir Subat .s 

vakarą. 

Panele Birželio Jaunoji, širdingai kvieči&me tave. 
apsilankyti mu: ų Arijose didelė e krautuvėse. Męs su diiKliu noru parodybimo jums puikius namų rakandus, kuriuos galėsite tik pas mus matyti—mušu produkcijos yra brangios, vertės, kurios iš- tikrųjų sutaupys jums daug pinigų uut rakandų. Yru daug priežasčių dėlei kurių turėtumėte pirkti Union Liborty krautuvėse, bet viena iš svarbiausių, tai ypatiska* patarnavimas penkių brolių. Musų ilga;-, i r!tyrimr\s leidžia mums tinkamai patarnauti : ulyg jusų noro, musų prigelbėjimas pasirinkime rakandų juras patiks. Męs visuomet taiikome, idant jusų namas butų tinkamai apstatytas, kad ten visuomet rastųsi: kokybe, pavidalas ir patogumas. J ijs busite nemažai nustebinti, kuomet pamatysite, kad kainos ant šio Birželio Jaunosios išpardavimo yra sulyginamai žemos. Dar kartą kviečiame jus atsilankyti i vieną iš musų trijų krautuvių, idant jii. turėtumėte progą pertikrinti save, jog viskas, ką męs augšGlau sakėme yra tiesa. Mos estune tikri, jog Jųs busite pilnai užganėdinti, kaip pirki- niais* taip musų mandagiu patarnavimu busite pilnai užganėdinti sulyg Union Libeity Pl'auo. Bran- gios dovanos sm kiekvienu pirkiniu. Gauk sau vieną. 

TR|S 1272-78 MĮLWAUKE£ AVE., prie Paulina St vr 

KRAUTU'VES ;470E-11 ASHLAND AVE., prie 47-tos gatves 
1585-67 MILWAUKEE AVE., prie Robey ir North Av. 



VIETINES ŽINIOS 
T AG D A Y. 

Dol našlaičiu labo ateinantį 
panedėlį 16 birželio l»us rc\\ 

karnos aukos "tag day. Dcl- 
to viso-; Chicagos Visuomene 

yra kviečiama svarbu tą darb i 
dirbti. Merginos pra-onios 
pašvęsti savo dienos d >rba ir 

nuovargį, o kitu visu įrašoma 
centu. Cbicago mi^to »aldv 
ba davė prisirengimui laiko tik 
15 dienu, tai męs smarkiai r^n- 

giamė;-:. Mcrginris ar moteris, 
kurios pasišvęs ateinant] pano- 
dėlį eit su dėžutėms auku rink 
ti ir išliks iš darbo, joms vra 

paskirta iš surinktų pinigų 10 
ta dalis. Mergina ar Moteris 

gaus kaipo uždarbį, tą dalį o 

katra neims tos paskirtos da- 

lies, tai iš kalno tariam širdin- 

gu ačiu. Dėžutės ii žcnklelia 
randasi pas p. Dargį 726 \V. 
1«S Str. (Tclcphone Canal 

1603). Dėžutes ir ženklelius 
bus galim? gauti tik subatos 
vakare ir nedėlios diena. 

Jonas Miholciinis įgaliotinis. 
1529 So. 50th A ve., C icero, I!1. 

RASTA PERŠAUTAS 
VYRAS. 

Darbininkas Continental 
Can Co., 4606 YVest Grand ave 

rado prie dirbtuvės vyro kuną, 
kuris buvo peršautas petin ir 

kulka taipgi buvo perėjusi per 
plaučius. 

Pasirodo, kari tai esąs An- 

thony Karno, 34 metu. 1648 
North Kolmar Ave. Jis buvo 

peršautas, kaip sakoma sargo 
vieno grudų sandėlio. Sargas 
tvirtina, kad Karno norėjęs 
vo^ti grudus už tai Šovęs į ji, 
bet nežinojęs ar pataikęs į bė 
gatitį Karno. 

\'ienok policija sulaikiusį 
sargą dėl tirinėjimų. 

Ties W, 35 ir \Vallace gat- 
vėmis rasta peršautas kojon 

Peter Keniry, 33 metu. 3431 
Lo\ve ave.; jis esąs gatvekario 
kunduktorius. Žaizda yra ne- 

pavojinga. 
Sužeistasai griežtai atsisakė 

paaiškinti kas jį per \-v3 ir prie 
k:;kių aplinkybių. 

POLICI FA SAUGOJA 
KELTUS. 

Chicagos detektyvai stropiai 
saugoja kelius einančius iš M il 

vvaukee, iš kur, stilyg praneši- 
mų, atvyksta automobiliuje žv 
mus plėšikai, apvogę tris ap- 
tiekas. 

CHTCAGA LAVINS IXVA 
LIDUS KAREIVIUS. 

Chieagos mokyklų viršinin- 
kai išclirbinėja plianus lavini 
mui buvusių kareivių, kiurių 
sužeidimai yra ant tiek dideli, 
kad jie negali užsiiminėti dar- 
bu, kuriuo užsiėmė pirmiau. 

Tie bus mokinami darbu, ku- 
•' c* 

riuos galima atlikti ir nestip- 
riam fiziška! žmogui, Nauja 
sistema lavinimui invalidų 
Chicagoje bus įvesta sekančia- 
me mokinio sezone, t. y. 'rude 
nį. 

ATSKAITA ŠELPIMO 
EASTLANDO N'ELAIM iŲE 

Išduota ketvirta ir galutina 
atskaita iš pašelpos nukentėr 
jusiems apverstus laivui East 
land. Teikimui nukentėjusiems 
pašalpos rūpinosi Raudonas 

Kryžius. Aukų surinkta nuo 

privačių ypatų 380,973 ir \Vcsi 
ern Klcctric kompanija paau- 
kavo S1N1,'3(X). 

Išdalinimui šių aukų tarpt 
nukentėjusių išleista S.\0(><•. 
1,4313 išleista apmokė jimu: 
raštininkui, kuris tvarkė 
1 ašalp s darba; gi likusios v ■ 

laitlos Intvo padarytos bevaži- 

nėjant gatvekariais, krasos 
ženkliailiais ir panašiai. 

POSFJMLVIS LT \S 
Cl 11 GAGOJ E. 

Delei Seimo puikaus ras i.-e 
kimo žmonių u pa s žymiai pa- 

kilęs. Kur tik pasisuksi, visu: 
išgirsi kalbas apie Seimą: ii 
dirbtuvėse ir valgyklose ir 
krautuvėse ir ant šalygatvių— 
visur žmonės kalbasi su pasi- 
gėrėjimu apie Seimą, ir kaip 
gi nesigerėti, kad nežiūrint vi- 

sų skers]>ainių kokias davė ne 

dėkingi Lietuvai žmonės, Sci 
mas k« (geriausiai pavyko ir su 

kėlė tėvynės meilės jausmus 
daugelyje mūsų viengenčių. 

CJiicagictis. 

LAIKRAŠTIJA IR 
ŽMONIŲ GFROVĖ. 

Bile kokios tautos laik- 
raštija turi tris užduotis ar- 

ba tikslus: viena, — infor- 
muoti, t. y. parnešti žmo- 
nėms žinių apie tai, kas kur 
dedasi; antra, — šviesti, t. 
y. suteikti tokių straipsnių, 
kurie tobulintų ir didintų 
žmonių pažinojimą įvairių 
dalykų, ir trečia, — suteik- 
ti žmonėms smagi] laiko 
praleidimą. 

Idant išpildyti pirmą už- 
duotį — informavimo už- 
duotį žinios privalo buti 
prenešamos greitai, jos taip 
gi privalo buti teisingoj 
šviesoj paduotos. 

Antroji, švietimo užduo- 
tis reikalauja, idant straips- 
niai, aiškinantieji tulą mo- 

kslo šaką, butų aiškus ir 

nevienpusiški. Jeigu aiški- 
namasai klausimas yra toks, 
dėlei kurio esama įvairių 
nuomonių — visos tokios 
nuomonės privalo but tin- 
kamai pažymėtos. 

Trečioji užduotis -- su- 

telkimas smagaus praleidi- 
mo laiko —reikalauja, kad 
žingeidi, lengva, linksmi- 
nanti medžiaga butų svei- 
kos dvasios. Nekurie laik- 
raščiai paduoda įvairių ra- 

šinėlių rušie3, kurie sukelia 
jų palaidumo, išgverirno 
jausmus. Jie, toki laikraš- 
čiai žino, kad žmoguje yra 
ir gyvuliškų jausmų ir jie 
tuos jausmus mėgina išnau- 
doti, talpindami laikraštin 
"riebius" straipsnius apie 
lytiškus dalykus, talpinda- 
mi plikų mergų paveikslus 
etc. Nėra nei reikalo pasa- 
koti, kad panašiems laik- 
raščiams nedaug rupi tik- 
rasai žmonių apšvietimas, 
jų informavimas ir gerovė 
—jiems rupi žmonių dolia- 
ris, kurį vydamiesi, jie, to- 
kius straipsnius talpindami, 
■žagina žmonių dorą. Pana- 
šus laikraščiai savo dvasia 
ir savo tikslais nedaug kuo 
skirias nuo tų, kurie turtą 

SEPTINTAS METINIS PIKNIKAS 
Dr-stss 8V. Antano iš Padvos, Cicero, 111. 

Nedelioje Eirželio-June 15tą d., 1919 
Bergmann's Grove Darže 

RIVERSIDE. ILLINOIS 

Pradžia valandą išryto 
Kviečiame širdingai visu.-, atsilankyti RENGĖJAI. 

, sau krauna, steigdami, ir 
1 užlaikydami viešus paleis- 
tuvystės namus. Tikrieji 
laikraščiai panašių dalyku 
nedarys, nes tikrojo laikraš 
čio vyriausioji užduotis nė- 
ra pinigo darymas. Pinigo 
darymas jam tik tiek rupi 
ir apeina, idant, jį gavus 
sunaudoti jį gresnim virš- 
minetų trijų laikrašti jos 
siekia arba užduočių atsie- 
kimui. 

Kokia yra laikrašti ja, to- 
kia yra ir tauta. Kur yra 
galinga laikraštija, ten yra 
galinga ir tauta. Kur yra 
menka laikraštijos gerovė, 
ten, gali eiti laižybosna, yra 
ir menka tos tautos žmonių 
gerovė. Ir atpenč, kur laik 
raštija gerai pasilaiko, ten 
ir žmonių gerovė daug di- 
desnė. Paimkim bile tau- 
tą visame pasaulyje ir ga- 
lėsi lengvai persitikrinti, 
kad tas yra teisybė. 

Paimk kad nors ir lietu- 
vius. Jų .laikraštija kol-kas 
dar silpnoka, — ir jų tautos 
žmonių gerove taip pat kol- 
kas dar nera pertvirčiausia. 
Bet vienas dalykas yra aiš- 
kus, būtent, kad 25 metai 
atgal lietuvių gerovė bent 
25 sykius buvo silpnesne ne 

gu dabar — nes ir lietuviš- 
kų lakraščių tais laikais 
kaip ir nebuvo. 

Tais laikais lietuviai tu- 
rėjo tik tris laikraščius iš 
viso — "Lietuva" buvo vie- 
nas iš jų. 

Šitie pirmieji laikraščiai, 
ipagimdžiusieji vėliaus apie 
30 naujų laikraščių, sąvaitė 
nuo sąvaitės, mėnuo nuo 

mėnesio, metai nuo metų, 
kantrai, su pasišventimu ir, 
patis vargdami arė lietuvių 
visuomenes apžėlusią ir ap- 
leistą dirvą, sėjo jor. ap- 
švietos, apmokinimo ir in- 
formacjos sėklas — ir šią- 
dien lietuvių visuomenė jiu 
naudojasi to darbo vaisiais; 
šiądien lietuvių visuomenės 
gerovė nesulyginamai augš- 
čiau stovi negu prieš 25 me- 

tus; šiądien lietuviai rengia 
si sau laisvę įgyti ir nepri- 
gulmingą tėvynę atsistatyti 
— iš svetimų vergų lietuviai 
tampa laisvais, lygiais vi- 
siems kitiems žmonėms. Vi- 
sa taf — yra daugaiausiai 
gerų laikraščių darbas ir pa j tarnavimas. 

"Lietuvos" leidėjams ir 
jos skaitytojams yra smagu, 
kad ir jie žymiai prisidėjo ! 
prie to milžinško ir nemir- 
tino daroo — lietuvių tau- 
tos prikėlimo. 

* * 

Kaip buvo praeityje, pa- 
našiai bus ir ateityj. Lie- 
tuvių gerovė ir bujojimas 
priklausys daugiausia nuo! 
to, kokia bus jų laikraštija, i 
Juo ji bus galingesnė iri 
stipresnė, juo ir lietuvių ge- j 
rovė bus buinesnė, geresnėj ir didesnė. i 

"Lietuva" visuomet buvo! 
pirmose, lietuvių laikrašti-j 
jos eilese. Ji turi pasilikti 
ir toliaus tokioj pačoj vie- 
toj: pirma su geriausiomis 
žiniomis, pirma su naudin- 
gais pamokinimais, pirma 
su sveikais, dorais palinks- 
minimais. 

Idant tai dasiekus, ji vi- 
sados turi gerintis tobulin- 
tis, didėti. Idant tai atsie- 
kus, ji turi turėti vis dides- 
nę paramą savo skaitytojų, 
vis didesnį skaitlių savo lei- 
dėjų šė'-ininkų. Juo dau- 
giau žmonių, juo daugiau 
darbo galima padaryti. 

Štai kodėl "Lietuva" kvie 
čia jus prisidėti prie lietu- 
vių visuomenės dirvos ar- 

tojų ir tapti vienu iš jos šė- 
rininkų. "Lietuvai" visados 
buvo reikalingi pinigai, ir 
yra reikalingi pinigai — ne 

tam, idant ant jų, kai višta 
ant kiaušinių, sėdėtų, bet 
tam, idant vis labjau laik- 
rašti tobulinti, gerinti ir di- 
dinti, kad tuomi lietuvių vi 
suomenės gerbūvį, stiprumą 
ir su ipratimą padidinus. 
"Lietuvos" gerove reiškia 
lietuvių gerovę, o lietuvių 
gerovė suteikia "Lietuvai" 
vis didesnę progą padidin- 
ti savo gerovę lietuvių vi- 

suomenės naudai ir dar di- 
desnei gerovei. Kaip mato 
te, "ranka ranką prausia". 

*+> * 

Ne visi lietuviai dar virš- 
minėtas teisybės supranta. 
Jeigu suprastų, — tai nerei- 
kėti! ių taip labai raginti. 
Bet sekantieji vyrai, šiomir. 
dienomis prisidėjusieji prie 
"Leituvos" bendrovės šėri- 
iiinkų, tai gerai supranta: 

P"as Juozas Rauktis, iš 
Worcester, Mass., prisiųs- 
damas $10 už vieną ''Lie- 
tuvos šėra pastebi: 

"Matydamas didęlį rei 
.kalą ir begalinę naudą iš 
tokio dienraščio, kaip 
"Lietuva", aš prisiunčiu 
jums $10 dar už vieną 

Reikalauj-.ma merginu prie darbo 
dirbtuvėje. $14 j savaitę laike rao- 
kinimosi. $17 iki $20 j savaitę už 
"piece v.ork." 

American Insulated Wire Cc., 
05-1 \V. 2l£t. Street 

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas yra priverstas parduoti 

namel} (cottage) 8nių kambarių, par- 
duosiu tik už $2.000. Telefonuokito 
Prospect. 0082, klausdami Joo Sherman 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro -norgečio labai prieinamo- 
mis sagomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisį. 

H, EPŠTEIN, 
Roon* 70?; 5 No. LaSalle St. 
Telefonas Frauklin 2S03. 

PARSIDUODA 
muro namas bloko nuo bažnyčios 
west sidėj, ant 3 lubų ant 2 lotų; 
raudos $120.00 j mėnesį. Prekė 
$8.000. Ciora proga biednam likti tur- 
tingu per keletu metu, namas gera- 
me padėjime. 

Juctin Mackiewich, 
2342 S. Leavitt St«, Chicago. 

SlSSH PIKNIKAS 
L. D. Dr-jor; švento Roko Dr-jos, A. V; Š; P; M: M; ir M. Dr-jos 

West Srde's Centro Trijų Draugijų 

Ned., Birželio IStą, 1919 
NATIONAL GROVE 

RIVER.SIDE, ILLINOIS 

Pradžia 9-tą valandą išryto INŽA^GA 25c 

Nuoširdžia.1 užprašome visus lietuvius ir lietuvaites atsilan- 
kyti ant šio puikaus Pikniko; nes puiki muzika griež visokiu:? šo- 
kius, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru oru atsikvėpti. 

Kviečia KOMITETAS 

PASARGA: Važiuokite 22-tros karais iki sustos, po tau La 
Grange karais iki daržui. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

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

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST„ I 

Reikalaujame Darbininku 
\Vood \vorkers—dailidžių dirbtuvėj, 

druni ir beit sande n». Mašinos run- 
ku. Plnnor, t r. m and stock cutters. 

52 valando;; darbo sųvai'ė- Darbas pastovus per ištiesun melus 
'•'duryj. 

I M P E RIA L METHOP3 CO, 
750 S. C IRC L E AVE., 

Forost .'iii, iii. 
Fenkico:V>_;i ^utv^Kariais 

Garfleld 'ark Elcr: arba Madison 
i;t. ę .irckarj. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M?a galinio parduoti jums bunga- 
lo\v (namelĮ) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagojo su visai mažu 
imokėjimu ir ant labai prieinamų Iš 
mok ė j ra o sąlyąrų jų s galite igyti sau 

namų. 
FRANCIS KIBOr.T & :J0 

24UŽ \v. šord St... 
Tel. Prospeet £23. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo o iki 5 

pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 3o centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių ̂ užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią Į vakarus 
nuo Welcli miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

I 
Jos. Kalavaitis, 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

Į 

PRANEŠIMAS 
Ateikite į šį ofisy. ir gausite didelį 

surašą geriausiu bargenų ant pardavi- 
mo ant labai prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų lubu5—G 

kambariai, su toiletais ir gazu. randos 
3238 Parnell Ave., plytų namrs, ant 

dviejų lubų. po (J kambarius, s-t *oile- 
tais maudynfniiB, Kaina $3500. 8 kam- 
bariu plytų namelis netoli nuo 32ros, 
kaina $1850. 

Labai puikus plytų namas prie 
Emerald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas fiintas. G toi- 
letai ir ga?sr\ kaina $0300, 

Klauskito ivlr. Tamašaucko. 
i-RNIS FEENEY. 

603 W. 31st St, CbicsgO. 111. | 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3244 So. Paulina St., 

2 fliatų, po 5kis kambarius, 
medinis nar a? prekė $1900 

3248 So. Paulina St., 2 
fliatų po 5kis kambarius, 
medinis namas $1900. 

1730 W. 34ta 1% augšto, 
6 kambariai, medinis name- 
lis (cottage) elektrikos švie 
sa, puikus lotas, $2250. Šis 
namelis gali buti pertaisytas 
pagyvenimui dviejų šeimy- 
nų. Klauskite F. J. W:lken, 
3422 So. Wood St. 

Liberty Bondsaf 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio Į 

atidėliojimo—Bile suma 

$50—$1Q0—$500—$1000 | 
Męs taipgi atperkame nepa Į 
baigtus mokėti kontraktus 
MĘS MOKAME AUGS- 

ČIAUSIAS KAINAS. 
Gyventojai toliau už miesto gali siij 
sti savobondsus užregistruodami pei 
krasą.; Mę prisiunčiame jums pini- 
gus tij. pačią die-l, kaip tik gaunam« Į jusij bondsg. Įi Ateik—Rašyk—Telefonuoluj 

LIBERTY SECURITIES CO. 
Room 716—155 N. Clark St j 

Chicago, 111. 
{Phone Majestic 8617 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
V;'sks.s Bargenai. 

3314 IToyno Avo. — 4 kambnr'n. 
Kahm $1,500. $100 Cash. lf» moticsiu. 

423!) So. Arto: ian Avo., 4 ir 4 kamba- 
riai. Y h; i Įtaisymai, $3000. $100 cavh, 
likusius ant. lengvų išmokėjimų. 

3357 Oakloy, Muro G—7. Visi j t ra- 
šymai, $4300. 

McDONNELL, 
2G30 We.st ^8th St., Chicnąo. 

/ALENTiNE DRESSMAKING 
CGLLEGE 

Mokina aluvimo, kirplaio, cltslgnlng 
dienomis lr vakarais dėl bizuto ir 
aaniŲ. Paliudijimai išduodami ir v\» 
os parūpinamos dykai. Atsilankykite 

arba raskite, o m?s paaistaavsima 
>uteikti jumr patarir?^. 

SARA r ATEK, Principal 
241T7 VV. IViasison '*t. 

C206 S. Halsted "L. i^5C Wells St 

OPERATORS 
POCKET MAKERS 
SLEEYE SEWERS 

TAPE SEWERS 
•Jeigu dabar neuždirba nuo 

$35 iki $50 į sąvaitę, ateik 
pasitarti su mumis. 

Klausk pono Slack, 
729 West 18th St., 

Dirbti reikės važiuoti į Cin- 
cinnati, Ohio. 

Lietuviška 

I Norintieji tikrai lietuvišku valgiu: 
barščiu, kopūstų ir tt. ateikite įseniau- 
niiĮ, diilžaiuslg., švariausią ir vasaros 
laiko vėsiausią valgyklą. 

BRIDGEPORT 
RESTAURANT 

W. B. JUČUS,' Savininkas, 
3305 S. MaLSTED ST.. CHiCAGO 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti snu tinkamų vlb' 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo užsiėmių kiekvienam pabaigusiam kursus 
musu mokykloje. Mokinime pa- sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstų ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. Musų mokyklai netrūksta goriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. Užtikriname tomistai, kad tuojaus Kausi leidimų. Dieniniai ir va- kariniai kursai Visas kursas $25.00, Federal Ass'u of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mušu Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Daktaras 

Jonas w. Sarpailus 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. RALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerti 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—s v&k., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 oae- 
tu kaipo patyręs gyūytojas. ckirurga* 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, »y- 
rų. "ioter'1 ir vaikų, panai naujausias 
metouas. X-R?y ir kitokius elektras 
f rietaisus. 

Ofisas ir Iiboratorlja: 1025 VV. 18th Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—'\2 pietų. lr 6—8 vakarais. Telephone Car.al 2110 
GTVF.NnfAS* .1412 Sa. *Ialsted St. 

VALANDOS: 8—9 tiktai. 

Tel YARDS 15S2 

UR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAU 
xjydo visokias ligas motdrif, vaiky ir vyrų Spec.ališkai gy- do limpančias. užshpnėjusla* 
ir paslaptingas rytu ligas 

3259 So. Halsted S:., Chięago, 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RA80RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
nigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieuę ar 
naktj. 

3305Aubum Ave.~ Tel. Drover 4139 

EXFRE« 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St- Boulevard 9336 

Apatiniai del Moterių 
Moterim marškiniai plo 
ni ir storesni, labai tin- 
kami dėl vasaros. Vi- 
sokių madų su rundino- 
mis apikaklemis, ilgio 
gaunami visokio, trum- 

pi, vidutiniai ir poilgiai. 
Tiktai geriausio tavoro, 
kaip tai Fit Rite ir Best 
of Ali. Dydžio nuo 38 
iki 44, kainos po 35c., 
39c., 49c., 59c. ir 67c. 
Vaikams vasariniai mar 
škiniai. Tokios pat rū- 

šies, užsisegami su gu- 
zikais ir pervelkami per 
galvą, kanos po 15 c., 
21c. ir 23c, 

Gražus moterims Union siutai nuo 69c iki $7.50. 
Vaikams Union Siutai nuo 59c. iki 95c. 

Korporacija Palatine 
1112-1114 Milwaukee Ave. 1701-1703 W. 47Š Gatve | 
5,000 šėrininkų 2,000 mokinių | 

Prekybos Kursai visai Amerikai. 
KALBAME LIETUVIŠKAI. 
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