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Vokiečiu Valdžia Rygoje. 
Lenkai vei muša Ukraunus. 

Bolševikai Užėmė Perm. 
,jr 

Serbija ir Greklja sudarė sutartį. 
VOKIEČIU VALDŽIA. RY 

bojE. 
Kopenhagenas, liepos 2. 

Pirmiau buvo pranešama, kad 
\okiečiai apleidžia Rygą, bet 
latvių spaudos biuras vėliau- 
siai gavo žinią iš Liepojaus, 
kur' >j.pranešama, kad nei ne- 

mano apię Kygos apleidimą. 
Sulyg pranešimo generolas 

Cioetz apsiskelbė save kariš- 
kuoju Rygos ir apie link'" s 

neral-giibernatoriumi; gi vo- 

kiškąjį majorą Arnim paskyrė 
gubernatoriumi. Taipgi pra- 
nešama, kad Rygoje ir apielin- 
kėje, generolas lioltz paskelta 
karės stovį. 

LENKAI VĖL MUŠA 
UKRAJINUS. 

ParyžiL , liepos 2 dieną. 
Iš Varsa vos gauta pranešimas, 
kad subatoj lenkai pradėjo už- 

puolimus ant ukrajinu visame 
(ialicijos-Volynijos fronte. 

Lenkai praneša, kad jie vi- 
sur pergali ukrajinus. privers- 
dami juos trauktis. Taipgi pra 
nešama, kad lenkai vėl užėmė 
I.vov-Ilaliė-Stanislau gelžke- 
lio liniją. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
MIESTĄ PERMa 

Londonas, liepos 2 d. 
Šiądien gauta i> Kusi jos be- 
vielinis telegramas, kuriam? 

kos atėmė nuo Kolčako kariu-: 
menės miestą Perni. Bolševi- 
kai, kaip pranešama, Perm už- 
ėmė pereitą utarninką. 

SERBIJOS IR GREKIJOS 
SĄJUNGA. 

Paryžius, birželio 27 d. 
(suvėlinta). Laikraštis Figa- 
ro praneša, kad Serbija ir Gre- 

s k i ja padarė apsigynimo sąjun- 
li < gn. Sakoma, kad ir po sutar-Į 
>rp timi pasirašyta, kas tapo atlik- 
as ta Serbijos sostinėje Belgrade. 
— Šios dvi šalis nuo pat P»al- 
vw c I 1 

, kanų karės buvo geruose san- 

tykiuose ir dabar ketina dar 
^ipriau sttisristi. Bulgarija 
gi Miedaleista šion sąjungom 

Į Sakoma, jau Serbija su Gre- 
J kija esą nustačiusios tarp sa- 

vęs tūlose vietose ir rubežius 

EUROPOJE AMERIKONŲ 
LIKS 6,000. 

Paryžius, liepos 2 dieną. 
\ Šiądien ta|>o sužinota iš pati- 
* k ė ilnr šaltinių, kad plianuoja- 
i ina palikti amerikomi Eutrj- 
J j oje ant sargybos vos penki 
't ar šeši tūkstančiai vyrų. Ame 

rikonų armija Europoje susi- 

dės, kaip pranešama, iš vieiv 
regimento pėstininkų ir pagel 
binių prie jo skyrių. 

BUDAPEŠTE LAUKIA- 
MA POGROMŲ. 

Budapeštas, Vengrija, lie 
pos 2 d. Vengrijos sostinėj 
gali įvykti žydų pogromai. 
Tarp raudonosios gvardijos ir 
šiaip gyventojų karts nuo kar- 
to j vyk.-.ta susirėmimai. Uz 
įfaudonosios gvardijos bloga 
elgimąsi didžiumoj kaltinami 
žydai, kurių yra nemažai ko- 
munistų valdžioje. 

11c to Budapešte prieš žydus 
visuomet buvo tūlame laipsnyje 
neapykanta, nes apie 40 nuo- 

šimeij miesto gyventojų yra žy 
dai, kas 'labai nepatinka ven- 

grams. 

KUMŠTININKU MUSTY- 
NES TOLEDO, OHIO. 

Toledo, O. čia ketvirtą 
diena liepos įvyks žymiu kumš-<. 
trilinku muštynės. Mušis gar- 
susis kumštininkas Jcss \Vil- 
lard, kuris anais metais įveikė 
smarkiausį kumštininką juodu- 
ką Jack Johnson, su gana žy- 
miu kumštininku Jack Demp- 
sey, 

VVillard yra daug diktesnis 
fitž Dempšey, bet ir šis gana 
stipins. Dėlei šiu muštynių 
jau yra kiek padaryta laižybų. 
Dedama už Willardą 10 prieš 

TURKIJOS KARIUMENFJ 
NEKLAUSO VALDŽIOS. 

.Paryžius, liepos 2 dieną. 
( iauta žinių, kad Turkijoje su- 

siorganizavo trįs atskiros ar- 

mijos ir kiekviena iš jų nepai- 
! so valdžios įsakymų. Tokis 
kariškų viršininkų elgimasį pa 
teisinama tuo faktu, kad 'i a!-* 
kos Konferencija nesiskaito 
s u balsu Turkijos valdžios at- 

stovų. 
Viena iš minėtų armi jų, kai j > 

pranešama, pradeda veikt' prie 
ša i s Grekijos kąri umenę Mažo- 

joj Azijoj; kita turkų armija, 
matomai, rengiasi užpulti ita- 
lus. 

Tokis dalykų stovis Ottoma- 
nų imperijoje nelabai džiugi- 
na'taikos konferncija, nes, į- 
vykus betvarkei Turkijoje, ne- 

būtų kam priimti sutarties iš- 

lygas taigi nebūtų kam jos ir 

pildyti. 

ATLANTIC CITY SaLIU- 
NAI ATDARI. 

Washington, D. C. 1. 2 d. 
Sulyg laikraščių pranešimų At- 
lantic City, N. J. salitinai esą 
atdari be jokių išėmimų. Pa- 
siremiant tais pranešimais ge- 
neralis Suvienytų Valstijų pro- 

> kuroras Palmer Įsakė padaryti 
tyrinėjimą ar ištikro Atlantic 
City yra dar šlapias. 

Gimimo Diena. 

(CopyHeMt 

Dėde Šamas (Ameri ko) rytoj apvaikščioja 143 -čią. savo gimomo die- 
ną. Kiekviena žvakė jo gimmo dienos pyrage reiš kia vienas metus jo am- 
žiaus. 

AUSTRAI PERMATO 
NAUJĄ KARĘ. 

Vienna, birželio 29 d. 
(suvėlinta). Žinios apie tai- 
kos išlygas padarė menka įspū- 
dį ant Austrijos žymių veikė- 
ju. Jie nurodo, kad šita tr.ika 
yra tik laikotarpis prisirengi- 
mo prie naujos kares. 

Girdi, taika prasideda prie 
U kių aplinkybių, kad Vokietija 
tampa panašia į kankintinę ir 
ji turės užuojauta pavergtose 
?-alyse, taigi ji lengvai galės 
tapti vadu tų pavergtų šalių ir 
šal'ų, kurios jausis nuskriaus- 
tomis. 

Remiantis panašiais išvadžio 
jimais, austrai taipgi tvirtina, 
kad Vokietija greitai pakils ir 
L'konomiškai, kas prigelbės Vo- 

kietijai užimti vadovaujančiu 
rolę ir politikoje. 

VENGRAI UŽSIPUOLA 
..ANT TALKININKŲ. 
.. Kopenhagenas, liepos 2 d. 
Vengrijos komunistai išleido 
proklamaciją. į komunistų ka- 
riumenę, kuriai liepia pasitrauk 
t < iš f'echo-Slovakijos, nes to 
tcikalauja talkininkai, bet gre- 
t p ir grūmoja talkininkams, jog 
Vengrijos proletariatas nepa- 
dės tol ginklo, kol nebus nu- 

versta;, kapitalizmas, kurį glo- 
boja talkininkai. 

Vengrijos komunistai savo 

proklamacijoje nžreiskia, kad 
ši yra diktuota Prancūzijos, 
Anglijos ir Amerikos 1 apita- 
listų ir todėl, girdi, proletaria- 
tas nenustos kovojęs prieš pi- 
niginius ka ra 1 i ukus. 

PANAIKINAMA KARIŠ- 
KI CENZORIAI. 

Coblenz, liepos 2 dieną. 
Pranešama, kad nuo šio vaka- 
ro panaikinama cenzoriai, esan 
ti su Amerikos armija Prancū- 
zijoje, ant visų žinių, korespon 
cijų, kareivių laišku ir telegra 
mų. 

VOKIEČIAI NESISKU- 
BINA UŽGIRTI TAIKĄ. 

Berlinas, liepos 2 dieną. 
Vietos laikraščiai praneša, kad 
Vokietijos steigiamasai susirin 
kjmas nemanas tuojaus užgir- 
(i taikos sutartį, po kuria pa- 
sirašė \'okietijos delegatai, nes 

l>inn užgyrimc reikia sutvarky 
ti rubežitis. Tukis vokiečių el- 
gimąsi parodo, kad jie mažai 
tepaiso apie nuėmimą bloka- 
dos. 

% 

UŽTVIRTINS SUTARTĮ 
SEKANČIOJE SĄ.VAI- 

TĖJE. 

! Paryžius liepos 2 dieną.! 
Vokietijos valdžia pranešė tal- 
kininkams, kad tikimasi, jog 
taikos sutartis bus užgirta se- 

kančioj savaitėj. Tas pranes- 
tn, kad painformavus talkinin- 
kus, idant ruoštųsi prie nuėmi- 
mo blokados nuo Vokietijos, 
kuomet bus užgirta taikos su- 

tartis. Vokiečiai taipgi prašo, 
idant tuoj po užgirimo sutar- 
ties butii apsimainyta ir kariš- 
kais nelaisviais. 

IŠSIUNČIA VOKIEČIUS 
HOLLANDIJON. 

Chairleston, S, C., liep. 2. 
Partija vokiečių, kurie buvo 
internuoti forte Ogletborpe su- 

rodiiiti ant laivo ir bus gabe- 
nami Rotterdamaiiį Hollandi- 
jon, iš kur juos gabens Vokie- 
tijon. 

REINO PROVINCIJOS 
NEMYLI PRŪSIJOS 

Coblenz, liepos 1 dieną. 
Tai]>e gyventojų Reino pro- 
vincijose eina agitacija, kad 
atsiskyrus "nuo Prūsijos, bet 
jos vistiek nori prigulėti prie 
Vokietijos, f.y. nori tapti ne 

prigulmingu kraštu, Imti suriš 
tu federatyviais ryšiais su ki 
tomis Vokietijos provinc'j" 
jomis. 

1 
CHINAI KOVOJA ŠIAU* 
DINĖMIS SKRYBĖLĖMIS. 

Hankow. Šiame mieste bu 
vo t;ii]> vadinama šiaudiniu 
skrvbčliu diena. Ta diena ne- •»' c c- u 

toli Anglijos valdminkų bu- 
veinės ehinai draskė šiaudines 
skrybėles, kaipo ženklą neapy- 
kantos prieš japonus. 1 Mečius 
tapo užverstas šiaudinėmis' 
skrybėlėmis, kurios didžiumoj 
yra padarytos Japonijoje. 

Taipgi tapo suardyta apie 90 
japonu krautuvių ir anglų ka- 
riumenci vos pasisekė įvesti 
tvarką. 

JUODKALN1EČIAI SUKI- 
LO PRIEŠ SERBUS. 

Berne, Šveicarija, liepos 2. 
Gauta žinių iš privačių šalti- 
nių, kad visa Juodkalnija su- 

kilusi prieš karišką serbų fca* 
riumenės užėmimą Juodkalni- 
jos. Sakoma, buvo daug smar 

kių susirėmimų keliose vieto- 
se. Visoj šalyj eina partizan- 
iška karė. 

NENORI EITI IŠ KA 
I, LĖJIMO, 

New York, liepos 2 d. 
Tulas Charles Ortner buvo vie 
iias iš ramiausiu kaliniu Sincr C C « 

Sing kalėjime. Pirmą dieną 
birželio, atsižvelgiant į jo gerą 
elgimąsi kalėjime, jis lmvo ski- 
riamas paliuosuoti, bet pats ka- 
linis prieš tai užprotestavo, nes 

jr.m, girdi, gerai ir kaMjime ir 
jis norįs sėdėti dar du metu, 
t.y. pilną bausmės laika. Da- 
lykas perduota vyresnybei, ku- 
ri išpildė kalinio norą. 

SUŽEISTA DEVYNIOLI- 
KA UGNIAGESIŲ. 

Pitlsburh, Pa., liepos 2 d. 
Šiąnakt ištiko gaisras popie- 
ros dirbtuvėje. Begesinant 
gaisrą tapo sužeista net devy- 
niolika ugniagesių. 

VOKIETIJA TURI GALIN 
t GĄ ARMIJĄ. 

Coblenz, liepos 2 dieną. 
S pečiai is korespondentas laik- 
raščio (J h, i c a g o T r i- 
bune praneša, kad Vokietija 
turinti gana stiprią armiją, ku 
ri gal siekia iki milijono vyrų.| 

Korespondentas pabriežia, 
kad nuo sulaikymo mušiu vo- 

kiečiai vis gamino amunicij a 

ir įvairius prietaisus. Girdi, 
nors vokiečiai atidavė talki- 
ninkams orlaivius, bet jų turi 
pridirbusi naujų užtektinai ga 
na didelei armijai. Reikalui 
prisiėjus, sulvg koresj>ondcn- 
to, vokiečiai galėtų pilnai ap- 
rūpinti armiją <iš trijų mili- 
jonų. 

Vokietijai leista turėti pa- 
stovią armiją iš 200,000 vy- 
rų. Vokietijos karės minis- 
teris gavo lydimą nuo stei 

Įkainojo susirinkimo organi- 
zuoti armiją sulvg jo pliano 
ir, manoma, jog neužilgo Vo- 
kietijos armija luis lygi savo 

spėka armijai bile vienos di- 
džiosios valstybės. 

VOKIEČIAI GRĄŽINA 
BELGAMS MAŠINAS. 
Brusselis, liepos 2 dieną. 

\Visbadene, Prūsijoje tapo m- 
rasta apie $7,000,000 pinigu, 
kurie tajK> suimti Belgijos kul- 
kos. Ir perkelti j V okietijos ban 
kas. Taipgi tapo jau surasta 
įvairiu 970 mašinų, paimtu l»el 
gijoje. Kai]) pinigai, taip ir 
mašinos yra pargabentos l»el 
gijon sugražinti jų savinin- ' 

kams. 

AMERIKONAI ATSTA- 
TYS NANCY. 

; New York, liepos 2 d. 
Pranešama, kad viena Ameri- 
kos kompanija jau padarė kon- 
traktą su Prancūzijos vald/ia, 
kad atstačius Nancy distriktą, 
kuris yra daug nukentėjęs dėl 
karės. 

Apskaitliuota išleisti atsta- 
tymui minėto distrikto $250,- 
C00.000; bet manoma, kad ga 
lutinam atstatymui to distrikto 
reikėtų išleisti apie $500,000, 
000. 

HINDERBURGAS PASI- 
RYŽĘS MIRTI. 

Berlinas, liepos 2 dieną. 
Fieldmaršalas 1 lindenburgas 
nžreiškęs viename pokilyje, kad 
ne tik nesibijo mirti, jei to rei 
kalant ii talkininkų teismas, bet 
jis dargi norėtų mirti, nes jis, 
nirtų už pildymu pareigų lin- 
ai i šalies. 

POPIEŽIUS RAGINA NU- 
IMTI BLOKADĄ. 

Rymas, liepos 2 dieną. 
Pranešama, kad popiežius ra- 

i'iiis talkininkus nuimti bloka- 
dą nuo Vokietijos, nes jau ka- 
rė skaitoma pasibaigusi, taip- 
gi ragins daug nevilkinant ap- 
simainyti kariškais belaisviais. 

DANIJA PRIPAŽINO 
LENKIJĄ. 

v Washington, liepos 2 d. 
Suvienytų Valstijų niinisteris 
Danijoje praneša iš Ko|>en1ia- 
geno, kad Danija oficialiai pri- 

'pažino Lenkiją neprignlniinga 
| valstybe. 

"LIETUVA" NEIŠEIS 
4 DIENĄ LIEPOS. 
Iš priežasties šventės 

FOURTH OF JULY, 
kad davus progą pasil- 
sėti darbininkams, ry- 
toj, t.y. 4 dieną liepos, 
"Lietuva" neišeis 

vVILLA KETINA IŠKARTI 
AMERIKONUS. 

EI Paso, Texas, liepos 2. 
Atvykusio iš Meksikos ameri- 
konai ir taipgi kitataučiai tvir- 
tina, kad Yilla labai esąs įpy- 
kęs ant amerikonų už sutruk- 
dymą užimti Juarez ir iš pyk- 
čio net ketinąs iškarti suim- 
tuosius amerikonus. Yilla, sa- 
ko, ketinąs pakarti ir savo bro- 
li, kuris draugiškai elgiasi linlč 
amerikonu. 

PASEKMINGAI KELIAU- 
JA PER MIGLAS. 

Londonas, liepos 2 dieną. 
■Oriai vininkystes ministerija 
^avo lievielinį telegramą nuo 
dirižablio K-34, kuris lekia per 
Atlantiką Amerikon, kad vis- 
kas einasi gerai. 

Dirižablis lekiąs apie 2,000 
pėdu aukštumoj apsuptas uiig- 
1ų ir darąs j valandą 40 maz- 

gų (mazgas biškį didesnis už 
amerikonišką mylią). 

AMERIKOS PREKYBA 
DIDĖJA. 

Washington, liepos 2 d. 
Nuo Naujų AU'i't i Suvieny- 
tų \'aistijų ir- iki 1 die- 
nai liepos preki ,806,- 
C00,000. Gi įvelia prekių F 
Suvienytas Va. ijas per tą 

patį laiką už $3 102,000,000. 
Sic metai išvežimu prekių iš 
Suvienytų Valstijų sumušė re 

kordą arti šešiais šimtais mi- 
lijonų doliarių. 

KAREIVIAI PARSIVEŽ 
10,000 JAUNAMARČIŲ. 
New York, Amerikonai 

veikėjai, dirbusie su Amerikos 
armija Prancūzijoje, pasakoja, 
kad Suvienytų Valstijų karei- 
viai parsivež Amerikon apie 
10.000 franeuzaičių, kurios mo 

kėjo užkariauti karžygių šir- 
cb's. 

AMERIKOS KRASA UŽ- 
DIRBO 17,000,000. 

Vrashington, D. C. Ge- 
neralis knisu viršininkas Bur- 
lesnn pranešė, kad Suvienytų 
Valstijų krasa turėjusi pelno 
už 1918 metus septyniolika mi- 
lijonu doliarių. $15,000,000 
perduota valstybės iždan. gi du 
milijonai palikta krasu vyriau- 
sybės žinioje. 

ORAS. 
Chicagoje ir apieiinkėje: 

Ketverge giedra ir šilta; 
petnyčioj debesiuota ir j va- 

karą oras nepastovus, maža at 
maina temperatūroje; viduti- 
niai daugiau pielų vėjai. 

Vakar augšėiausia tempera- 
tūra 87 apie 5 valandą popiet. 

Saulėtekis 5:19: Saulėleidis 
f :2(). 
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Nepriguimybės Diena, 
Rytoj visoj šalyj apvaikščiojama Ame 

rikos neprigulmybės diena,-didžiausia 
šventė Amerikos tautos. 

Šimtas keturiosdešimts trįs metai tam 

atgal Amerikos tauta sutraukė nelaisvės 
pančius, trenkė juos ant žemės po savo ko- 

jomis ir užreiškė, kad nuo šios dienos ji 
mano buti laisva ir neprigulminga tauta 
ir tą laisvę yra pasiryžusi ginti net savo 

krauju. 
Tas buvo 4 d.' liepos 1776 metuose. 

Amerika tuomet nebuvo milžiniška šalis, 
kaip ji yra šiądien. Jos plotai buvo tik 
nedidelis pakraštys Atlantiko pajūryj. Jos 
gyventojų skaitlius sieke vos apie keturių 
milijonų žmonių-apie pusė tiek, kiek šią 
dien turi Lietuva. 

Ir tų laikų Amerikos kolionistai tu- 
rėjo savo nesutikimų, turėjo savo barnių, 
kaip kad ir męs lietuviai sįąfiiefi turimi 
Ir tų laikų Amerikos kolfoiMai buvo bė- 
dini, silpni, be ginklų ir pašalinės paramos, 
kovojantieji prieš milžinišką imperiją. 

Det jų pasiryžimas laimėti sau ir savo 

vaikams ir vaikų vaikams pilną laisvę buvo 
clid 2lis. Tasai jų noras ir pasiryžimas pa- 
ėmė viršų ant visų mažesnių ginčų, barnių 
ir partijinių nesusipratimų. Ir jie laimė- 
jo. Jų vaikai ir vaikų vaikai džiaugėsi 
laimėta laisve ir nuo to laiko kas metai 
su didžiausia pagarba apvaikščioja tą die- 
ną, siųsdami padėką, išreikšdami amžiną 
pagarbą tiems prabočiams, kurie tais lai- 
kais mokėjo kovoti už laisvę ir ją iškovojo. 

Šiądien Lietuva yra panašiame padė- 
jime. Šiądien ji sutraukiusi svetimos ver- 

gijos pančius, užreiškė visam pasauliui, 
kad Lietuva ir jos žmonės mano buti laisvi 
ir neprigulmingi. Kova dar neužbaigta. 
Bet laimėjimas neabejotinas-jeigu tik męs, 
lietuviai norėsim ir paseksim laisvos Ame- 
rikos anų laikų kolionistų pavyzdį. 

Susivieniję už Lietuvos neprigulmy- 
bę, męs stovėsim stipriai ir jokia audra 
mus nenulaužš. Susiskaldę, .męs krisim— 
atgal į vergijos bedugnę. 

Lai šios gražios šventės apvaikščioji- 
mas, kuris rytoj atsibus, buna pagarba ko- 
vojusiems už šios šalies laisvę. Lai jis sy- 
kiu buva mums padrąsinimu prie lygios ko- 
vos už musų tėvynės laisvę ir neprigul- 
mybę. 

* * 

Audrai Bekilant. 
Amerikos lietuvių politiškas judėji- 

mas niekados nebuvo visai ramus—tan- 
kiaus jis buvo audringas. Laikas nuo lai- 
ko susitaikinta stambesnio tautinio darbo 
varymui, bet po tulo laiko ir vėl nesusipra 
tirnai kildavo. 

Šiuo laiku juodi deb'esiai vėl pradeda 
kilti—su dįdesniu gal smarkumu negu ki 
tados. Musų partijos vėl rengiasi griebtis 
už krutu. Maža to! Ir pačiose partijose, 
jų viduje taip pat kįla neramumai. Deši- 
nSjėj partijoj, pas taip vadinamus katali- 
kus, no"s ant paviršiaus išrodo lyg ramu, 
viduje 1 nkuliuoja dviejų frakcijų virimas. 
Pas tautininkus taip pat apsirciskia tūlas 
neramumas, užsilikusią dar nuo vačios par- tijos organizavimo laikų. Apkaltinimai ir 
kontr-apka? inimąi pilasi iš abiejų pusių-- vis tankiau, ir vis su didesniu smarkumu. 
Laikraščiuose iiems pašvenčiama vis dau- 
jriaūs vietos; kalbose, pasikalbėjimuose— tas yra kuone vienatinis ternatas. Nervai 

įtempli, propaganda siekia rybų, oi'as su-r 

eleKtrizuoias, debesiai vis didesni ir juo j 
dėsni renkasi. Diena nuo dienos galima 
laukti perkuningos audros išsiveržimo,— 
brolžudiškos tarpsriovinės kovos, kurios vii 
nyse paskęs Lietuvos neprigulmybės rupe- 
stįs ir darbai. 

Ir visa tai šiądien, kuomet visų lietu- 
vių viso: jiegos—iki paskutiniam lašui— 
yra reikalingos kovai su išlaukiniais Lie- 
tuvos neprigulmybes priešais... 

Liūdna regykla! Peiktinas darbas! 
Perdaug pas mus smulkios politikėms, per- 
mažai tikros valstybines politikos. 

Jeigu taip t bliaus eis, tai musų poli- 
tiškas veikimas,-ir iki šiolei negalėjusis 
pasididžiuoti didžiausiu sveikimu,-gali iš- 
sigimti į anarchišką nepagydomą ligą. 

Prie to prileisti negalima. Nuo to per 
sergsti mus Lietuvos valdžia. Lietuvos tai 
kos delegacija, atkartotinai šaukia prie mu- 

sų, kad "jusų vienybėj Lietuvos visuome- 
nė visuomet laukė didžiausios moralinės 
"r maerialinės paramos." Ji primena Ame- 
rikos lietuviams karščiausius Lietuvos žmo 
nių troškimus, sakydama: 

"Jųsų tėvai," broliai ir seseris, pali- 
kę Lietuvoje, *** apsipils džiaugsmo 
ašaromis, patyrę, jog Jus nei valandė- 
lei neužmiršote jų troškimų, neatito- 
lote nuo jų siekimų ir pagali&us at- 

metę savitarpio nesantaiką, savo pa- 
žiūrų skirtumus, suejote j vieną 
burj bendram Tėvynės darbui." 
Ar apsipils jie ašaromis, išgirdę nau- 

jas audras Amerikos lietuvių tarpe? Taip! 
Tik ne saldžiomis džiaugsmo ašaromis, bet 
karčiomis pasigailėjimo ašaromis... 

Bet kas daryti, kad prie tos audros, 
L>rie tos gręsianeios anarchijos lietuvių po 
iitiškame darbe neprileidus? Nusiskundi- 
mai, užsipuldinėjimai, apkaltinimai taip iš- 
augo ir laip susipynė, kad joks atskiras as- 

muo, jokia atskira grupė, nei sriovė pati 
viena įrišti jų negalės. 

Išrodo, kad ne visi apkaltinimai ir ne 
visi užsipuldinėjimai yra be pamato. Iš 
rodo, kad svarbiose vietose ne vi-.i yra su 
l'unu ir siela atsidavę tik Lietuvos nepri- 
gulmybės reikalams. Visa tai privalo būti 
vyriškai, bešališkai, vardan Lietuvos lais- 
vės labo, ištirta vieni kitiems prigelbstint. 

Biic sriovė, matanti savo tarpe netin- 
kamus žmonės, privalo jiems apinasrj už- 
dėti, arba ir visai iš savo tarpo iššluoti. 

"Vardan tos Lietuvos" pilietiška drą- 
-a yra reikalinga-ne kerštinga drą.sa, bet 
iikra Lietuvos- labo minties vedama di'ąsa. 

Lietuviai puikiai pradėjo kovą už savo 

neprigulmybę. Jie ją privalo garbingai ir 
užbaigti. Geriaus beraikalihgus, iš savi- 
meilės nudžiuvusius medžius ramiai ben- 
dromis gerų patriotų pastangomis patiems 
iškirsti, negu leisti gimti audrai, kuri sy- 
kiu visą musų lietuvišką girią išvers ir mu~ 

ų darbą išnaikins. 
Tikrieji laisvos, neprigulmingos Lie 

uvos patriotai! Laikas jums susiburti km 
von po viena neprigulmingos Lietuvos vė- 
liava! Tuomet nei peklos vartai Lietuvos 
veikalo nepergalės. 

Laiškas iš i'rancuzijos. 
P-as A. Kareiva, žinomas ant Town 

jf Lake lietuvis, gavo sekantį laišką nuo 
avo brolio, tarnaujančio seržantu ameriko, 

niškų lakūnų skyriuje. 
"Jau esame ant kelio, begrįžtant 

Amerikon. Dabar* stovime netoli 
Brest, iš kur plauksime atgal į Suvie- 
nytas Valstijas. Taigi umu laiku gau- 
sime progos ir vėl pasimatyti. Jau 
beveik sąvaitė laiko kaip stovime vie- 
name dvare (Chateau Des Arches) ir 
laukiam, kol musų visas regimentui 
bus padarytas galutinis peržiūrėjimai?.. 
New Yorką tikimės pasiekti apie bir 
želio pabaigą, nors tikrai dar nežinia. 

Gina "Lietuvą." 
"Daug dabar nerašysiu—netrukus 

pasimatysim, tai apie viską plačiai 
pasiKalbėsim. Bet negaliu šiuo laiku 
susilaikyti, neparašęs apie porą da- 
lykų. Pirmiausiai man labai gaila, 
kad negaliu sykiu su jumis dalyvauti 
Jųsų Seime Chicagoje, bet žinokite, 
kad mano mintis ir geriausi linkėji- 
mai bus su jumis toje dienoje. Ve- 
liju, ad jus tenai darbuodamiesi Ame 
riko j e atliktute darbą sulyg Lietuvos' 
neprigulmybės taip gerai, kaip męs 
kareiviai atlikom savo užduotį čionai, 
budimi Francuzijoj. 

"Taipgi širdingai dekavoju tau, bro 
liuk, už tą puikų laikrašti "Lietuvą," kuris mane labo i daug svkiu nubovina 
su savo žingeidžiomis žiniomis. *** 

Tave mylintis brolis 
Serg'tas V. J. Kareiva, i 

nUtnti: 

Vaizdelis Madrdo, Ispanijoj, kur parodoma, policijos darbavimosi 
apie sukilusius radikpl'škus elementus. 

PAPROČIAI, 
Kiekviena tauta, kiekvie- 

na žmonių giminė turi savo 

papročius. Lietuviai turi 
bene daugiausiai visokių pa 
pročių, kuriuos jie tradici- 
joniškai pildo, apvaikšeio- 
ja. Musu nekurie ne v a su- tt 

sipratę jaunesnieji vyrukai 
tankiausiai pajuokia senus 

lietuviškus papročius, senas 

tradicijas, manydami, kad 
tai dirba kulturinį darbą, 
kad tai naikina senoves prie 
tarus. Ištikimųjų toki vyru- 
kai išjuokia pati pamatą 
kulturos. Bet juk negalima 
ant jų pykti, jie nežino ką 
reiškia papročiai, iškur jie 
atsirado ir kame jų pama- 
tas. Čionai męs nors kelio- 
likoje eilučių bandysime tai 
paaiškinti. 

Gilioje senovėje žmones 
neturėjo jokios kulturos. 
Meturėjo jokio rašto, neturė 
jo jokių ženklų. Vienas 
su kitų vos susikalbėjo. 
Bet žmonės vis po truputį 
kilo augštyii, eijo pirmyn, 
darėsi pažangesni. Jei jau 
nebuvo nei rašto, nei jokių 
išradimų nei nieko tokio, ką 
m^s šiądien kuitura vadina- 
me, tai ir kįla čia klausi- 
mas, kame buvo tų prieš- 
istoriškų žmonių ėjimas pir 
myn? 

Atsakyti į tai lengva. Tuo 
net kulturos kilimas apsi- 
/eiškė žmonių papročių ki- 
lime ir vystimesi. Žmonių 
papročiai tai pirmutiniai 
pradai kulturos; kuitura iš-, 
si vystė tiktai iš papročių. 

Kuomet nebuvo nei rašto, 
nei nieko, tai visi išradimai, I visokios kultarinės prekės, 

Į pagaliaus visi moralybės ar 

Iraugijinio sugyvenimo pa- 
pročiai buvo ne kas dau- 
giau, kaip tiktai papročiai. 
Tie papročiai persidavė iš 
gentkartės gentkartėn. Svar 
besnieji papročiai net buvo 
padėti pamatan religijos ir 
juos žmonės gerbė kaipo 
dieviškas apeigas. 

Paimsime pavyzdį. Sa- 
kysime, kad visa žmonija 
nemokėjo susikurti ugnies 
ubą nežinojo kas t- 
agnis, žmonės nemokėda- 
mi susikurti \gnies ištikro 
buvo kaipo laukiniai žmo- 
nės, arba gyvuliai, neo ir 
gyvuliai nemoka susikurti 
ugnį. Bet štai atsirado vie 
nas didžiausis išradėjas, ku 
ris atrado ugnį arba išmo- 
ko ią susikurti. T?i jul: di- 
džiausia žmonijos išradi- 
mas. Kad išmokinti kitus 
susikurti ugni ir buvo ugnis 
pas senovės žmones padirb 
ta ne tiktai. žmonių papro- 
čiu, bet tiesiog kultu. Se-; 
novės kunigai sukurdavo { 

ugni dievnamiuose ii" nuo to 
išmokdavo visi žmones susi 
kurti ugni. Tas paprotis, 
ar tas kultas šiame atsiti- 
kime užsiliko katalikų baž- 
nyčioje ir po šiai dienai ug- 
nies sukurimas apvaikščio- 
jimas velykų subatoje. 

Privesime kitą pavyzdį. 
Visi pamename, kad žydas 
ryte atsikėlęs pradedamas 
melstis paprotį pirštu pada- 
žyti į lango stiklą ir pas- 
kui taja rasa patrinti sau 

kaktą. Tas paprotis reiš- 
kia ta, kad kada tai, gilio- 
je senovėje Maižiešius buvo 
prisakęs visiems žydams nu 

siprausti prieš maldą. Juk 
tai vienas iš svarbių higie- 
niškų užduočių. Tiesa, pra 
simas per tukstančius me- 

tų išsivystė liktai paprotį 
pirštu padažyti rasoje ir pa 
trinti sau kaktą. Bet jei 
juoktis iš tokio žydų papro- 
čio, tai reiškia iš nežinės 

jjuoktis iš visos higienos ar- 
ba žmonių sveikatos. 

Vėl paprastai žmonės 
juokiasi iš žydu "košer." O 
:ošer niekas daugiau, kaip 
Lk higieniška taisyklė seno- 
vės žydų. Vėl pas senovės 
žydus buvo paprotis nieka- 
dos drauge nevalgyti su ne 

žydu. Čia rodos daugiau 
liekas, kaip tik kvailas pa- 
.•rolis, tuščia apeiga. Vie- 
nok ta tuščia apeiga dau- 
giausiai prisidėjo prie to, 
kad žydai išskirstyti po vi- 
są pasaulį neištautėjo. 

Prisižiūrėkime ir mus lie 
tuvių senus papročius. Tik 
pamąstykime apie sekminių 
žalumynais iškaišymą, apie| 
joninių naktį ir t. t. Vėl pri- 
siminkime desėtkus mus 

svodbinių apeigų; vainikus 
—tas viskas turi gilę pras- 
me. Tie paparčiai tai atsto 
ja pačią šliubinę ceremoni- 

Ypačiai daug visokių pa 
proeių atsirado, kuomet bu- 
vo patriarchališka tvarka. 
Tuomet įstatymai buvo tik- 
tai papročiais. 

Neįsigilindami toliau pa- 
sakysime, kad senovėje pa- 
pročiai buvo Įstatymais 
ir už nepildymą žmonės bu- 
vo baudžiami. Tik vėliau, 
kuomet atsirado raštas, iš- 
sivystė didelės valstybės, 
tuomet buvo parašyti įstaty 
mai, o senieji Įstatymai pa- 
siliko tiktai kaipo papro- 
čiai, kaipo senovės lieka-, 
nos. kulturinės liekanos. 

Todėl, kuri tauta turi dau* 
giau senoviškų papročių, ta 
Uula senovėje turėjo dau- 
giau įstatymų, tos tautos 
žmonių gyvenimas buvo/., 
daugiau sutvarkytas, ta tau., 
a buvo kultūringesnė už vi- ž 

.sas kitas tautas. Toclel tas, 
kas pašiepta senovės papro- 
čius, tas pašiepi?, senąją kul 
turą, tas vistiek kaip pašiep 
tų savo tėvą tiktai clelto, 
kad jisai senas ir negali pri- 
įsitakyti prie jaunesniųjų. 

Vienok, jei jau paskelbti 
karę seniems papročiams, 
tai kodėl nepaskelbti vi- 
siems? Juk susiėjus vienas 
kitam paduoti ranką irgi 
yra senas paprotis, kurio 
prasmę, retai kas supranta. 
Kam nepaskelbti karės prieš 
bučiavimasi, juk be to gali- 
ma lengvai apsieiti. Viena 
nekulturiška tauta Poline- 
sijoje turi paprotį suėjus 
vienas su kitu patrinti ga- 
lais nosių. Tas mums juo- 
kai, bet taip lygiai juokai 

J tiems polinezijiečiams, kuo 
met jie mato europiečius pa 
trinant vienas kitam lupas, 
tai yra besibučiuojant. Juk 
ar ne vis vien ar nosimis 
pasilytėti vienas su kitu ar 

lupomis? Kuomi vienas bu 
das geresnis už kitą? Tik 
cuomi, kad pas mus vienas 
paprotys, o pas anuos kitas 

Pasisveikinimas, rankos 
padavimas, kepurės pakėli- 
mas, moteriškei vietos už- 
ieidimas, pabučiavimas mo 

:erei rankos, t:.i vis papro- 
jiai niekuom nesiskirianti 
auo kitų papročių. Bet lai 
įors vienas pabando jų ne- 

jildyt' '! Iš karto tokio pa- 
pročio nepildantieji bus pa- 
aikyti liurbiais, nemanda- 
giais, meškomis. Šie papro 
jiai—tai mandagumo įst°:- 
ymai ir niekas jiems nesi- 
priešina ir net retai kas ma- 

10, kad tai papročiai, mano 
vad taip reikia daryti. 

Taigi ir šiądien negalima 
atisakyti pildžius neku- 
iuos papročius; negalima 

Į itsisakyti dėlto, kad jie vei 
1 da kaipo įstatymai. 

Tad pildykime ir užlai- 
kykime gerus ir gražius pa- 
oročius. Užlaikykime ir se- 
(įus užsilikusius gražius pa- 
pročius, u* jie mums pri- 
mins mus seną ir gilią kul- 
turą 

P. N. 

LAIŠKAS I REDAKCIJĄ. 
Gerbiamieji Tamstos: 

Ar kartais nerastumėt sa- 

vo laikraštyje vietos sekan- 
čiam mano patėmijirnui. 
Škotijoje išeinantis lietuvių 
laikękštis "Išeivių Draugas" 
savo laidoje iš 7-tos d. Bir-' 
želio, 1919, po antgalviu v 

"Madame Laura De Gozda- 
wa--Turčinavičienės Atsilan 
kymas Škotijoje" tarpe kit-į, 
ko iškelia sekančias punk-j1 
tus: : 

1. Kad Turčinayieiene 
esanti amerkionė tekėjusi už į, 
iulenkėjusio lietuvio; 

2. Kad p. Turčinavičiene 
Amerikos valdžios Įgaliota 
'diplomatiškais" paspor- 
;ais nuvažiavusi Paryžiun 
Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus reikalais; 

3. Kad p. Turčinavičiene 
esanti "Komisijonierka Lie- 
tuvos Tautiškos Labdary- 
bės," ir (nepaisant ant 
Mme. Turcinavičienės ško- 
tiškos kilmes ir paskalo 
ouk nekurie London'o lie- 
tuviai pažįsta patį Turci- 
navičių). 

4. Kad p. Turčinavičiene 
esanti labai turtinga ir pa- 
vadinta "grafiene" 

Kada "Lietuvoje" ėjo ap- 
rašymas apie minimą "Išei- 
vio Drauge" ponią, tai aš ta- 
da dar buvau valdiškoje tar 
nystoje Karės Departamen- 
te, Washington'e ir todėl, 
nors patėmijau šį-tą "Lietu- 
voje" nedasakyta, vienok, 
kaipo valdžios tarnui man 
iki šioliai atsiliepti nepride- 
rėjo. Apleidęs valdišką tar 
nystą, drįstu i virsminėtus 
punktus štai ką pastebėti: 

Iš privačių šaltinių man 

yra žinoma, kad p. Turčina 
vičienė yra kanadietė; kad 
p. Turčinavieienė neturėjo 
jokio diplomatiško Įgalioji- 
mo ir Amerikos Raudonoio 
Kryžiaus Paryžiuje neatsto- 
vavo, bet Sausio mėnesyje 
apleisdama Suvienytas Val- 

jstijas ji sakėsi keliaujanti į 
'Europą gelbėti Lenkijos 
žmones ir prie progos pą- 
jieškoti savo vyro; kaslink 
p. Turčinavičienės užėmimo 

i augštos vietos prie Lietuvos 
i valdžios man yra tiek žino- 
ma, kad Dr. Šliupas Kovo 
mėnesyje telegrafavo tūlam 
,p. Peabody buk Lietuvos 
Premieras paskyręs ''grafie- 
nę" Turcinavičiene Lietuvos 
labdarybės reikalu vedėja. 
Gi pati p. Turcinavičiene 
tam pačiam p. Peabody pra- 
nešė, kad ji važiuoja Į Lie- 

j.tuvą gelbėti lenkų žmones 
| Lietuvoje, Ir ant galo man 

yra žinoma iš neabejotinų, 
autentiškų šaltinių, kad p. 
Turčinavičienė nėra turtin- 
ga ir kad neturi jokios tei- 
sės ant grafienės titulo. 

Viskas, kas buvo minėta 
"Lietuvoje" apie p. Turei 
navičienę^yra ant kiek man 

žinoma teisybė ir "Išeivių 
Draugas" iškeldamas p. Tur 
činavičienę netikroje spal- 

įvoje padarė jai meškos pa- 
tarnavimą. 

Užbaigiant šį savo laišką, 
pastebėsiu sekanti dalyką, 
kad idant ateityje panašus 
dalykai neatsitiktų ir, kad 
Lenkijos apginejai Į mūsų- 
tarpą nesiskverbtų, Lietuvos 
vildžia savo šaliai, beabe-. 
jonės, didžiai pasitarnautų! 
jeigu i Suvienytas Valstiįas 
atsiųstų savo atstovę. Tokį 
atstovas yra reikalingas ii~ 
todėl, kad žmonės, kurie da-tt J)ar Lietuvos įgaliotinio ps = 

reigas .čia Washington,e| šiaip-taip atlieka neturi nei! 
užtektinai mokslo, nei-gi jo- i kio tokiuose svarbiuose da- 
lykuose patyrimo: prie to,- 
toks Lietuvos įgaliotinis yra. 
aid j aus reikalingas, nes grę sia pavojus, kad netolimoje 
ateityje Lietuvių Tarybą už- 
valdys tie pat} o, kurie per- 
nai iškeliavo Europon su-j kelti revoliuciją Lietuvoje, j Ir kurie pateko į Augščiau- \ siąją Lietuvių Tarybą, Švei- 
carijoje Įsteigtą p. Gabrio- 
Vokietijos agento. 

Su gilia pagarba, 
C, Pilėnas 
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■> Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 

NEYVARK, N. J. 
Vietos Lietuvių Taryba Auga. 

Birželio 26 d. L. T. X. Ta- 

ryba laikė savo susirinkimą pa- 
sikalbėjimui api,e tautos reika- 
lus. Paaiškėjo, kad negalima 
dalyvauti parodoje Liepos iš 

priežasties trumpo laiko, nega- 
lima susižinoti su draugijomis. 

/Nutarta dalyvauti, Amerikos 
vėliavos pagerbime įvairiuose 
parkuose. 

Pasirodė, kad nekurie vietos 
lietuvi''i garsindamiesi, bei pa 
duodami žinias vietos anglu 
dienraščiuose naudoja vietos 
Tarybos vardą, kitur A. L. T. 
T. vardą. Tankiai tokios ži 
nios bu va ne visai teisingos. 
Nutarta persergėti, tuos žmo- 

nes, kad ateit rje nevartotų virš 
minėtų Tarybų vardą be jųjų 
žinios, bei daloidimo, nes susi- 
lauks daug resmagunių. 

Tolinus knibčtn knslink sii 

jėimo j nrtimesnę pnžintį su 

apielinkės kolionijų lietuviais, 
bei organizuotoms įstaigoms 
užmegsti kokį nors bendru ry- 
šį delei geresnio veikimo, kovai 
už Lietuvos laisvę. Nutarta už 

^registruoti Tarybos vardą di- 
desnėse amerikonų įstaigose, 
nes tankiai pakvietimai ateina 
į pavienių žmonių rankas, ku- 
rios naudojama saviems tiks- 
lams. 

Vietos Taryba auga. Birže- 
lio 25 d. Šv. Petro ir Povilo 
Dr ja vienbalsiai nutarė prisi- 
dėti prie Tarybos išrinko 3 at- 
stovus: A. Baniušis, J. Marti- 
naitis ir Ig. Matulis. Birželio 
26 d. Tarybos susirinkime virš 
minėtos draugijos atstovai iš- 
kilmingai likos priimti. 

L. T. N. T. Korespondentąs- 

NEWARK, N. J. \ 
i Čion susitvėrė lietuviu švie I 

/ • i timui Dr-ja. VI. Leščinskas 
pirmininkas, A. S. Trečiokas] 
Jždinikus, A. Pempė Sekreto- 
rius. Gero pasisekimo naujai 
draugijai! Taipgi tveriasi Mo- 
terių nauja Dr-ja, kuri tik už- 
simezgė. Vardas dar nenutarta 

galutinai, bet kaip girdėti, ši 
draugija žada buti grynai tau- 
tiška. Vietos moterįs tokios 
d r-jos labai pageidauja, nes 

čion yra keletas dr-jų, vienas 
gvaldo bolševikės, kitas dovat- 

s apsitvėrė visokiais aksti- 
is iš lauko ir viduryje. Ap- 
ieta varžoma, nes čion yra 
;mus skaičius apsisvietusių 

noterų, kurios tik laukią 
T-jos, kuri nevaržys kulturi- 
yio žmonių išsivystimo, bet 

^am gelbės. 
N cwar kietis. A 

CHESTER, PA. 
Birželio 20 d. čiona* atsibu- 

vo visų tautų apvaikščiojimas, 
kuriame dalyvavo ir lietuviai. 
Parodon prisirengimas paėmė 

| gana daug darbo ir išlaidu, tad 
ir šauktasi pagalbos didesnių 
jų organizacijų. Viena tokių 
organizacijų yra tautiš- 

kas klittbas, tai ir sutarta jame 

PASTABA "LIETUVOS" PRE- 

NUMERATORIAMS. 

Kada permainote eavo gyve- 
rnamą vietą, teiksitės tuojaus 
•jimums pranoštl Ir paminėti savo 

/senajj Ir naujaJI adresus, „kaj 
/ galėtume dienraštį siuntinėti be 

sutrugdymo. 
Tankiai atsltaiko taip. !<ad 

persikėlęs prenumeratorius ne- 

duoda Administracijai savo nau- 

jo adrsao, bet po nekurlo laiko 
r«Šo, išmetinėdama* kad negau- 
na laikraščio, šita pastaba yra 
del visų "L'etuvos" prenumera- 
torių ar tai gaunanti laikrašti 
otr pačt* arba per Išnešiotojus 
—Agentus. Kada męs gauname 
£inia apie perkeitimą adreso, vi- 
sados stengiamės tuojaus patai- 
syti ir sutrugdytus numerius pa- 
siunčiamo veltuj. 

"LIETUVOS'' Administracija, 
7 

laikyti masinius susirinkimus' 
parodos apsvarstymui. Žinomu 

pirmutiniu susirinkmian atsi- 
lankė neperdaugiausiai, nes 

iškalno buvo žinota, kad paU 
kliubas nepritars. Ta kilubą 

valdo neva socialistai, bet iš- 

likrųjų tai kazirninkai. Jie sėdi 

priebonkų ir varo savą "poli- 
tiką. 

Besvarstant susirinkime pra- 
dėjo kalbėti vienas ne kliubo 
narys, tai tie kliubiečiai tuojans 
į i stabdyti, rėkti; pagaliaus ne- 

duota balsuoti. 
Vienok nežiūrint nepasisekimo 
ir trukdimo iš tų tamsunėlių 
pusės, lietuviai šoko prie darbo 
ir suruošė gražią parodą. Vie- 
nas biznierius p. N. Navickas 
paruošė vežimą, kuris perstatė 
Lietuva vokiečiu ir bolševiku 

c c 

surakintą, surištą. Lietuvą 
perstatė panelė Milė Lijiskiutė. 
Ji taip dailiai tą savo užduotį 
atliko, kad net vietiniai ameri- 
konų laikraščiai ją gerai išgyrė 

Moterų sąjunga irgi nege- 
riau pasielgė už kliubiečius. Ji 
netik kad neprisidėjo prie jokio 
iarbo, bet dar ir parodoje neda- 

lyvavo. Bet kitos apšviestesnės 
[moteris prisidėjo ir kuomi gali 
rėmė. 

Paroda labai gražiai pavyko. 
Lietuviai laikraščiuose buvo 
pažymėti po kelis kartus. Bra- 
vo chcstoriečiai geri tėvynai- 
niai. 

CHcstorictis. 
■ 

PITTSBURGH, PA. 

Augsšiausios prieglaudos 
Įorgarnizacijos 7 kuopa buvo 
paskirusi clelei Lietuvai nepri-j 
gulmybės išgavimo 500 dolia- 
rių. Laike paskirimo buvo to- 
kiu, kurie tam priešinosi, bet 
didžiuma narių nutarė, bet kaip 
prisiėjo nutarimą išpildyti, tai 
finansų sekretorius trukdė. 

I»irzeli(» 1 d. delei šilumos 
susirinko tiktai 12 nuošimtis 
visti narių į susirinkamą ir pa- 
sinaudodami tuomi, kad nariu 7 c 

mažai, tie priešingieji nutari- 
mą atšaukė tuos 500 doliarių 
del tėvynės. Dabar mus visai 
organizacijai daugiau nieko 
nėra kaip tiktai gėda. Atmesta 
tas, kas prieš 6 mėn. nutarta. 

Aš čionai atsišaukiu į visus 
narius, kurie tik mylime tėvynę 
Lietuvą, susirinkime ir vėl nu- 

tarkime, juk tai labai negerai 
pasiduoti valdymui keliolikai 
vyrukų, kurie net nesiskaito su 

demokratybe, tai yra su didžiu- 
ma. Tik jau nutarę męs tuojaus 
išpildykimc nutarimą. 

J. V—is. 

TORONTO, ONTAR10, 
GANAI) A. 

Čionai nuo 1-nios gegužės 
prasidėjo streikas skerdyklų 
darbininkų. Tuojaus kompani- 
ja algas pakėlė ir darbininkai 
sugrįžo atgal. 

Geležies dirbtuvių darbinin- 
kai dar tebestreikuoja; kompa-' 
nijos algų nenori pakelti. Vie 
nos dirbtuvės dar bandė verstis, 
kitos visai sustojo. Nuo birže- 
lio 22. d. išėjo streikan gatveka- 
rių darbininkai. Dabar Toronte 
visai ramu, gatvekariai ne- 

vaikščioja. Streiklaužių nesi- 
rada. 

/. Bakšas. 

SKIRTUMAS. 

—Kokis gi skirtumas tarp 
vyro iš sostamės ir vyro iš pro- 
\incijos. 

— Didelis skirtumas. Vyras 
iš provincijas apgauna savo 

pačią sostinėje, o vyras iš sost.i , 

nes savo pačią apgauna provin- 
cijoje. 

Laivas Lake Granby, kuris piriras plaukia iš Chicagos tiesiog Ei*. >pon. 
Jis yra 4,100 tonų intalpos. Jis plauks pirmiaus ežerais, paskui Šv. Lauri- 
no upe ir toliau Atlantiku į I iverpool. 

ŠVIESA. 
" > 

Saulė šviečia. 
Jos spinduliuose visa že- 

mė maudosi. 
Rytas prašvinta. 
Ir visa gamta atbunda; 

viskas apsiieiškia gražybė- 
je ir harmonijoje. 

Šviesoje viskas, kas gy- 
vas, linksminasi- 

Šviesa — pasaulio gyvy- 
bė- 

Kada saulė šviečia, gyvy- 
bė žydi ir neša vaisiaus. 

Kada saulė šviečia, žmo 
jiės dirba savo darbus. 

Saulė kutena žemę ir šyp 
sosi kartu su javais. 

Kada Šviesa apsireiškia, 
mintis atbunda. 

■K Mintis tveria viską. 
Mintis yra Sielos Šviesa. 
Kas Šviesa žemei, tuom 

Mintis žmogaus gyvenimui. 
Mintis yra Šviesa, kuri! 

šviečia kiekvienam žmogui, 
kurs ateina į šį pasaulį. 

Tai tikra žmogaus Šviesa 
-gal vienatinė Šviesa! 

Tiktai žmogus mintija. 
Gėlė ir veikia 

be mintijimo; žmog.s vei- 
kia su mintijimu. 

Švieski, o Saule! 
Visa žemė linksminasi ta 

vo spinduliuose. 
Aš taipgi linksminiuosi 

šiuose saulės spinduliuose. 
Jie tveria progas mano 

mintyje; progas—kaip 
naudingu. 

Mintyk, o mano Siela! 
Tu jautei Šviesą gan il- 

gai. , "'K 
Su Šviesa ateina laikas 

mintyti. 
Statykis sau puikesnius 

palocius, o mano Siela! 
Tiktai iš minčių tu tegali 

pasistatyti dievnamj. 
Tavo vidujine Šviesa pa- 

dės tau pasistatyti dievna- 
mį. 

Apreišk * paslėptas sielos 
galybės, kaip kad Saulės 
(šviesa sužadina žemės ener 

gijas j aktyviškumą. 
Giliai tavo mintijime, o 

mano Siela, guli Meilės vei 

įsmės, kurias tu turi suvar- 
toti gerovei. 

Bet ,Tu valdai šią Meilę. 
Mįnties Šviesa veda Ta- 

ye. :***»£ 
Jei Minties Šviesa nešvie' 

čia tau, tuomet Tu keliauni 
kaip besamoningas brutasj 
kurs šildosi saulės šviesoje 
be mintijimo. 

Švieski, o mano Siela! 
..Tavo minties spinduliai 
sutvers man naują pasauli 

Dangus, savo Rojaus ?ai 
džiais kvepėjimais, yra Ta- 
vo, kuomet Tu mintiji 
giškas mintis. 

Šviesoje, su Minties pa- 
gelba, aš statau savo Ro- 
jaus namą. 

Aš esmi Šviesa! 
Aš esmi pasaulio Šviesa! 
Aš esmi Šviesa, kuri švie-, 

čia tamsybėje. ] 
Aš atėjau į žinojimą per- 

dėm Ingyvendinimo nušvie 
timo. -į j} - -w" 

L3MI! ^ 
šviesa šviečia. 
Suklydimo tamsa nyksta. 
Aš nušviečiu savo brolių, 

taką. * 1 

Ir jų Šviesa šviečia man. 
Jie pažįsta mano išsiplė- 

tosimą iš mano Šviesos. 
\ Ir jie randa mano Švieso 
je inkvšpimą apsišviesti. 

Aš šviečiu, kad galėčiau 
linksminties. 

Aš šviečiu, kad galėčiau 
išsiplėtoti. * 

Aš šviečiu, kad galėčiau 
inkvėpti. 

Aš šviečiu, kad galėčiau 
pilniau apreikšti Gyvybės 
Ingyvendinimą kaipo tobu- 
los Šviesos. 

Aš šviečiu, kati galėčiau 
pažinti save_ kaipo Vieno 
kūdikį, kurs yra Didi Švie- 
sa. 

i Aš esmi Gyvybe. 
\ Ir Gyvybė yra Šviesa, 
į Aš esmi Gyvybė. 

Ir Gyvybė yra Meilė. 
Meilės liepsna yra Min- 

tis. 
> Ir Minties liepsna apšvie- 
čia pasaulį. 

Meilė padaro man tą vie 

tą dangumi, kurioj tik aš 
.randuosi. 
; ESMI. 
, Meilė, gyvendama mano 

^smegenyse kaipo Mintis, pa 
daro man šią žemę dangum. 

V. J. B. 

LIEPOS 4 D. WASHING- 
TONE ATSIBUS MILŽI- 
NIŠKAS APVAIKŠČIOJI- 

MAS. 
» Suvienytų' Valstijų vai- 
zdžia užkvietė visų nepri- 
klausomuų valstijų atstovy- 
bės dalyvauti apvaikščioji- 
me Liepos 4 d., Washingto- 
ne< 

Apvaikščiosimai liepos 4 
d. atsibūdavo su tikslu pami 
'nėti paskelbimą Suvienytų 
Valstijų nepriklausomybės, | 
šįmet tasai apvaikščiojimas1 
itsibus karės laimėjimo pa- 
ninėjimui. Tarp kitų tau- 
ų, pakvietė ir lietuvius ap- 
/aikščiojime dalyvauti 

Lietuvių Atstovybės Wah! 
'ngtone rengiasi prie tos Į 
svarbios iškilmės. Bus pui-1 
kiai papuošta vežimas, ant 
kurio bus representuota Lie- i 

tuvos Respublika. Taipgi 
bus keletas raitelių. Lietu- 
vių tautiškų žaislų ir dainos 
bus svetimtaučiams persta- 
tyta. Lietuvių programą iš 
pildys Baltimorės lietuvių 
choras po vadovyste p. J. 
Čižausko. 

Lietuvių programas prasi 
dės penktoj valandoj po pie 
1o visuotina paroda pra- 
sidės septintoj valandoj. 
Tikimasi padaryti tai, kas 
,dar iki šiol nė a buv<\ 

Artimesnių kolionijų lie- 
tuviai yra kviečiami atsa- 
kyti ir to nepaprasto ap- 
vaikščiojimo pamatyti. 

Egz. Kom. Inf. Biuras. 

ARISTOKRATIŠKOJE 
DRAUGIJOJE. 

— Kokios iųs baltos rankos. 
— Nieko stebėtino. Aš šią- 

dien visį dieną skalbiau. 

GERAI IŠAIŠKINO. 
— Sakyk, kodėl Teisybe vi- 

suomet piešia nuoga? 
—Nugi, todėl, kad teisingai 

dirbdamas neužsidirbsi nei ant 

drabužių. 

Daktaras 

Jonas W. Saroalins 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto ii i 12 
2 iki 4 popiol 7 iki 9 vnk. 

Telefonai 
Ofi.sa3 Vard3 2344 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra šauti sau tinkarg vie 
tg,. Niekuomet nebuvo tok3 dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo Užsižmiį, 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame iudlvldinSmis Blsto 
moml3 — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais , 

visokių ryšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodomus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tum!°.tal, kad tuojaus 
gausi leidimu. Dieniniai Ir va^- 
karinial kursai Vlims kursas 
$25.00, Federal A3S n of Auto 
Enginoers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Ina) 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
S. 5HANKS 

'agyvonimo Gydytojas ir Chirurgas 
J59 N. Robey St. Gydo visokias VyrŲ J 

Valandos: „uoT-10 "\ 
Biznio ofipaa: 802 W. Madison St„ kamp. Ilalstoi^ll^^^ 

Valandos: 11—6 popiet; Nedelioinis ll—l popiet. Chicago^^K^ 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. [ 
ant Turų, L«ntŲ, Rėmų Ir Stogams Poplerio 

SPECIALIAI- Maleva malevojimul stuby i® vidaus, po $1.50 už galioną : 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HALGTED STREET. CH1CAGO, j 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

"Jžganėdinimas gvarantuotas 
Vyru Ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bot neatimti į laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau i 
Pirkite sau ov^rkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo, i 
Męs turime daug MeV apdėvėtų 3iutų Ir overkotų .įuo $8.50 ir augščiau i 
Full dross, tuxcdo, frakai ir t.p. nuo *'0.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarę, iki 9. Nedėii^mis iki (5 vai. po pietų 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STRECT 

wrv 
.los perkame Liberty Bonds u /%. r t 

•ilng "Cash'' vert§. Atneškite w 1 J. 
■™ atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CC 
Vtdara kasdien nuo 9—6 innr */i*i y a 
Jtarninkals Keivergais ir 1335 Mllweuke Ave. 
iubatomls 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSCF 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokia? ligas naujausiais budais ir bu pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elcktrikinių JtaisŲ. 

)fibo valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki li 
645 West 47-ta netoli nuo MarshficM Av< 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pin^a 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | Ll EIUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prokes piuigų ir kitu žiuių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

ISTORIJA 
KGŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGA 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

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

# Juo ^veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija 

Brutuose apdaruose $2.0ū 
[Kąim $1.50 
Rcikalau-jdnii šios baigos, 
h dpkitčs į "Tėvyne*" ad- 
ministraciją šio adresu 

L.1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 

'Vienintelis Kelias" | STARVED ROCK State ru;»ą 
PARKAS ATDARAS NUO GECUŽIOIir.os IKI SPALIO 20tos — 

———— lOfe f* f\ 18 Ch,ca0°9 Archer Ave<» lr/T| r% /\ ■■■■ 

m Abi pusi įk7 n y AEv,:;.Hc6,R:^yChlca9o5k / h Ų ,n Abi Pusi 
Y vr V 

Ta pat kaina Iš Argo. III 63-rd 3t.,T v ^ — 

KAINOS INEJU8I0S IN GALĘ APKRIČIO 15, 1918 — 

mn Q A Buriuose nuo 50 ir mažiau (jj O A C Buriuose nuo 200 iį}^j«M\/]£aįp 200 žmonių. jr daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stoti, Imk \ pietus eina tj gatvekarj ant State gatves arba Archer Avenuo palymGU} "Arcber-Clcero," arba imk transfer^ nu kitų gntveakrlų perkertančių ]inijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ išeina iŠ Chicago kas U ta minką, Subatą ir Nedeię. Užsisakykite sau vietas ifekalno per Chicago Trave Burcau 1110 Otls Duiiding. 10 5o. Ln Šalie St„ Telefonas Franklln 2077 arba McKinley 2795 

Rąžykite: Generala Office, Jollet, III. relkalaudam aprašymo Ir Informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 



Lietuvos Socialistų Liaudininku De- 
mokratų Partijos Trumpa Istorija. 
Lietuvos Socialistų Liaudi- 

ninkų Demokratų {'arti jos 
►pradžia reikia skaityti nuo 

"Varpo" pasirodymo, t. y. 1889 

m. Teisybė, jokios politikir.ės 
organizacijos, kir'os progra- 
ma atatiktu šiudienu Soc. 

W W ^ 

Liaud. Dem. Partijos progra- 
mai, tuo metu nebuvo. Nebu- 
vo tada vartojamas ne socia- 

listų liaudininkų demokratų 
vardas. Bet žmonės, kurie 

stovėjo "Varpo" leidimo prie- 
šakyje, kaip tik sudarė pati 
branduolį tų pačių varpinin- 
kų, kurie vėliau jau 1902 m. 

sudarė ir politikinę "Lietuvių 
Demokratų Partijos" organi- 
zacija. O ši organizacija iš- 
silaikė ligi šių dienų, nors var- 

dą ir pačią programą taisė du 
tris kartus. Delko taip buvo 

—yra lengva suprasti žinant 
lietuvių tautinio ir politikinioj 
atgimimo ir judėjimo istoriją. 
Susijungus Lietuvai su Len- 

kija, Lietuvos didumenė, įvai- 
rių lenku karalių "privilegiją" 
ir pažibų viliojama, pamažu 
asimiliavosi (virto lenkų di- 
duomenės civilizacijos žmonė- 

mis), o liaudis, laikoma bau- 

džiavoj, dar labiau buvo sle- 

giama ir kilti negalėjo. Dėl- 
to ir šviesuomenė tada buvo 
tik lenkiška arba internaciona- 
liška. Toksai padėjimas 
buvo ligi pat 1*861—63 metų. 
Kada Lietuvoj buvo panaikin- 
ta baudžiava ir liaudis—lietu- 
vis valstietis—butų galėjęs 
pradėti šviestis.. Bet kaip tik, 
beveik tais pačiais (1864) me- 

tais, rusu valdžia uždraudžia G 

lietuvių kalbos raštą lotynų rai 
dėmis spauzdinti ir rusų pa- 
pročiu žiauriai ima persekioti 
neklausančius įsakymo. Tai 
buvo lygu lietuvių rašto kalbos 
uždraudimui, nes kitokiu rai- 7 c 

džių, kai}) lotynų, lietuvių kal- 
ba ir pakęsti negali. Ir jeigu 
pirmiau Lietuvos diduomenė 
ir šviesuomenė šlijo prie len- 

kų įvairių privilegijų bei pa* 
žibučių viliojama, tai dabar da 
r ė tą pat dar i'* rusų valdžios 
persekiojimų vengdama. Lie- 
tuvis gi valstietis—liaudis— 
likęs be savo kalbos rašto tu- 

rėjo skursti ir buti tamsybėj 
po senovei. 

Tokiu tai laiku, praėjus ke- 
liolikai metų po .baudžiavos 
panaikinimo, pradėjo rąstis 
vienas antras lietuvis aukštes- 
nio mokslo inteligentas, išėjės 
iš po buvusių baudžiauninkų 
pastoges. Ramiai žiūrėti, kaip 
jų tėvai, broliai ir visa liaudis 

skęsta tamsybėje, jie negalėjo. 
Ir štai keli tokių inteligentų, 
pirmojoj eilėj. Dr. Jonas Ba- 
sanavičius ir Dr. Jonas Šliu- 
pas, Prūsų Tilžėje ima leisti 

lietuvių lotynų raidėmis laik- 

raštį "Aušra" (1881 m.). 
"Aušra," jos sumanytojų išma- 

nymu, turėjo vien kelti lietuvių 
tautinį susipratimą ir teikti vi- 
siems- suprantamai išdėstytų 

mokslo žinių, politikos ir gi vi- 

suomenės gyvenimo klausimai 
turėjo buti neliečiami. Šitos 
savo programos "Aušra" ir 
laikėsi. Labai daug padariusi 
lietuvių tautinei sąmonei pa- 
budinti, tos savo pasistatytos 
programos griežtai laikyda- 
mos ir nei politikos, nei plačių 
visuomenės klausimų neliesda 
ma, tuo pačiu "Aušra" tuojau 
pasirodė tarytum atsiskyrusi 
nuo gyvenimo ir, keturiems it 
pus£i metų praėjus, užgęso 
(1886 m.). 

Bet "Aušros" sužadintoj 
lietuvių tautinė sąmonė jau m 

geso, bet i ieškojo nau jų išsi 
reiškimo kelių. Ypač jaunes 
nioji lietuvių inteligentinė.- 

[jaunuomenės kaita nieku budi 

negalėjo susitaikinti, su minti 
mi, kad užgesus "Aušrai" tu 

retu merdėti ir visas lietuvn 
tautinis judėjimas. Ir čia jiem 
buvo aišku, kad norint tą ju 
dėjimą išplėšti, jisai turi rem 

lis ne vien šviesuomene, bei 
ir plačiomis žmonių miniomis 
—liaudimi. Liet liaudies įtraul 
t i judėjiman galima tik keliant 
josios kuno ir sielos gyvenime 
i'jutį. Šito gi daryti negalima 
nelietus politikiniai visuomeni 
nio gyvenimo, nereikalaujant 
tam tikrų jojo reformų. Be 
to, patsai lietuvių rašto spau- 
dos draudimas, persekiojimas 
taip pat buvo aiškus, rusų val- 
džios polit;kos tikslais daro- 
mas darbas ir dclto leidžiant 
užsienuose ir slapta platinant 
lietuvių laikraštį negalima ne- 

aiškinti to viso darbo priežas- 
čių, neigi nežymėti tikslo bei 
galinių vaisių. 

Šitaip manydamas lietuviu 
studentų būrelis, "Aušros" su- 

žadintam Yincni Kudirkai va 

dovaujant, 1889 metų sausio 
mėnesį pradėjo leisti "litera- 
tūros politikos ir mokslo" mė- 
nesinį laikraštį vardu "Var- 
pas." Ir jau pirmame nume- 

ryje šita programa pradėta 
pildyti. Skyriuose "Audiatur 
et aitera pars,". "Iš tėvynės dir 
vos," "lš visur," Politika" ir 
t. t., neskaitant vedamųjų įžan 
ęos straipsnių ir kt. buvo gvil- 
denama įvairus visuomenės 
bei politikos klausimai ir tai 
atliekama, apskritai imant, to, 
kiu t'>nu ir tokia dvasia, kaip 
kad ir šių dienų soc. liaud. de- 
mokratų raštuose. Berods, 
pirmaisiais "Varpo" "ėjimo me 

tais aiškiai anti-klerikalinių ar 

socialistinių raštų beveik ne- 

randama, nes "Varpo" užda- 
vinys visai buvo kokios nors 

vienos sriovės reikalams tar- 
nauti. 'JVarpas" bu va sau 

apsiėmęs budinti visuomeninę 
politikinę k'etuvių sąmonę ir 
spiesi? krūvon visus tuos, ku- 
rie yra pasiryžę del tautinių ir, 
poiitikinių lietuvių tautos tei- 
sių kovoti, pirmiausiai gi—iš- 
kovoti lietuvių spauda, kad 
taip suprastoji "Varpo" pro- 
grama galėjo buti ir buvo gi- 
l'ai demokratinė—aišku sa- 

vaime. Bet šita demokratinė / 

"Varpo" programa kaip tik ir 
buvo akstinu, kuris jau pir- 
maisiais "Varpo" ėjimo metais 
kaikuriuose kuniguose sukėlė 
nepasitikėjimo ir drauge ne- 

pasitenkinimo "Varpu." Taip 
jau "Varpo" Xr. 9 yra atspauz 
dintas nekurio Pr. Vytauto 
Varpo" Redakcijai rašytas 

laiškas, kur smarkiai barama 
"Varpo" redaktorius del to, 
buk jis "rūstina Varpe tikė- 
jimą ir jo tarnus" (kunigus) 
ii' grasina, jeigu nepasitaisytų, 
"neperstoti kariauti"... Tas 
"rustinimas" gi apsireiškęs 
"Varpo" Nr. 5, kur ilgoj ko 

I respondencijoj iš Buenos Ai- 
res tarp kita ko aprašyta ir vi- 
siems pasaulyj pagarsėjęs ne 

doras buvusio kunigo Casho 
Rodrigue pasielgimas ir Nr. 
4 šitoks "Varpo" pasakymas 
"Peikiame vardus "Lietuviške 
Balso" (Amerikoj leidžiamo 
Dr. J. Šliupo laikraščio) su 

kunigija, dėlto kad laikome ui 
nereikalingą ir L i e t u v a 
n c n a u d i n.g.a tikėjimo iš 
mokimą," žodžiai 'buvo laiški 
autoriui ganėtinu išrodymu 

» » 

kad įtarti "Varpą" t'.kėjimini: 
rae uidifirentizme ir paslėptti 
se tiksluo'c s u s t i p r e.j.u. 
"ir kunigą ir kiek galint tikc 
j imą pildyti iš žmonių širdžių. 

i I aiškas, berods, buvo anon) 

miškas, bet "Varpo" Redakci 
ja rado reikalingu daiktu pri 
cieti ilga prierašą paaiškinimą 
nes "tu'li apkaltinimai, patalpiv 

i ti pseudoniškame laiške, bu 
vo mums nekurti draugų iš- 
reikšti ne iš užtvorio, bet atvi 

i i ai." Tie "nekurie draugai" gc 
> Įėjo būti ne kas kitas, kaip vi; 

nas antras iš tų keletos kuni- 
gų arba klerikalų, išsyk pasi- 
žadėjusių darbuotis išvien sv 

i varpininkais. Jie, žinoma, 
"Varpo" Redakcijos paaiški- 
nimu ir tolimesne jo taktika ne 

pasikakmo ir tais metais ėmė 

organizuoti savo organą, kurį 
ir išleido sekančiais 1890 m. 

pavadindami jį "Apžvalga." 
Taip tai pasaulinių inteligen- 
tų ir kunigų vienybė tetvėrė 
tik vienus metus. Sn antrai- 
siais "Varpo" ėjimo metais, 
kunigams jau atsiskyrus ir 
ėmus leisti savo "Apžvalgą 
pradeda eiti tų pačių varpiniu- 
kų leidžiamas ir tos pačios Re 

dakcijos tvarkomas, tos pačios 
dvasios liaudžiai skiriamas lai 
kraštis "Ūkininkas," o Var- 

pas" lieka demokratinės inte- 
ligentijos organu. Tais pa- 
čiais metais jau iš pirmo nu- 

merio ."Varpas" ima rašyti 
apie darbininkų reikalus "Dar 
bininku sąmokslai laike perei- 
tos vasaros ir pažiūros ant jų 
draugijos, literatūros ir poli- 
tikos." Xno 1890 m. Nr. 5 
"Varpas" pradeda spauzdinti 
nuolatinių savo bendradarbių 
raštus aiškiai socialistine dva- 
sia ir pakraipa: (Liūto) "Pri- 
vatiška ir draugijinė ūkės or- 

ganizacija," Joniškio "Pama- 
tas savasties tiesos" ir. tt.). Ši- 
ta tai demokratiniai socialis- 
tinė "Varpo" dvasia ir ėjo pa 
Vui per visus "Varpo" ėjimo 

metus, šios dvasios buvo ir vi- 
si kiti varpininkų leidžiamieji 
politikos ir visuomenės raštai 
(pav. 1893 metais Maskvos 
varpininkų kuopa išleido sočia 
listinės dvasios knygelę apie I 
mokesčius—Genių dėdė"). 

1895 metais iš varpininkų 
socialistų tarpo pradeda skir- 
tis socialistai marksininkai, su 

darydami "Lietuvių social-de- 
mokratų kuopą," kurie sekan- 
čiais metais pasivadino "Lietu- 
vių social-demokratų Partija," 
ir pradėjo leisti savo laikraš- 
tuką "Lietuvos Darbininkas" 

(lietuvių ir lenkų kalbomis), 
kuris nuo 1897 m. ėjo vardu 
"Aidas Lietuvos darbininkų 
gyvenimo," ligi 1901 m. ne- 

pradėjo eiti nuolatinis partijos 
organas "Darbininkų Balsas" 
"Varpas" gi (tas pats "Ūki- 
ninkas." "Naujienos") ir 
marksininkams atsiskyrus ėjo 
po senovei ir net iš tų pačiu 
marksininkų vienas antras bei: 
dradarbiaudavo "Varpe." Net 
vėliau varpininkams sus;orga- 
nižavus \ "Lietuvių Demokra- 
tu Partiią" ir "Varpui" pašto 
jus ofioialiniu partijos organu, 
tasai atskirų asmenų tarpusa- 
vinis bendradarbiavimas nesi- 

liovė ir buvo net laikas (1896 
—1901 m.), kada demokratų 
laikraščių ("Varpo" ir "Uki- 
į.inko") redaktorius per veizė- 
davo ir spaudai prirengdavo 
socialdemokratų organą "Dar 
bininkų ?>alsą." Ir nestebėti- 
na, nes tais laikais tarp "Var- 

, po" ir "Darbininkų Balso" ša- 
lininkų arba tarp socialdemo- 
kratu ir demokratu socialiniu'. C c 

; se klausimuose buvo daugiau 
j darbo pasiskirstymo, negu icU 

jų skirtumo. Abidvi srovės 
5 gynė darbo žmonių reikalus, 

tik socialdemokratai savo do- 
i m? kreipė vien į miestų darbi 
) ninkus, o demokratai į,vaistu 
s čius, ir sodžiaus darbininkus 

mažažemius ir ukininkus. \e 
j demokratų leidžiamas "Ukiiir 

r- kas'1- skiriamas ūkininkams, p£ 

Liikydavo žemes ukin darbinin 
ku pusę ir platindavo žemės 

, iikio darbininkų streiko idėją 
; ("Ukin." 1897 m. Nr. 12) Vi- 

soriai-demokratų ir demokratų 
buvo pamatinio skirtumo nc 

tiek ukio-ekonornijos k:ausi- 
muose; kiek politikos. Social- 
demokratai stengėse ligi pat 
mažmožių pasekti didžiųjų tau 

tų socialdemokratų taktiką 
prieš imperializmą ir buti gry- 
niausio plauko internaciona- 
listais. Dėlto jie išsyk savo 

raštus spauzdina ir lenkų kal- 
ba ir tt. Savo politikos pro- 
gramoj, paskelbtai 1896 m. so 

cialdemokratai reikalavo1 "de- 
mokratinės R-epublikos, susi- 

dedančios iš Lietuvos. 
Lenkijos ir kitų kraštų 

paremtos laisvos federacijos 
pamatais." Tie "kiti kraštai," 
tolimesniais aiškinimais tuij > 

bu t i Latvija, Gudija ir Ukrai- 
na." Žodžiu, socialdemokra- 
tai rėmėsi vien miestų darbi- 
ninkais ir Lietuvos politikinę 
ateitę, rišo pirmiausiai su Len 
ki ja ir kitais slaviais. Tuo 

tarpu socialistai liaudininkai 
demokratai, skaitydamies su 

tuo, kad Lietuvoj miestų dar- 
bininkų tebuvo keliolika tik tuk 
stančiu, kuriu didžiumas bu- c" v 

vo žydai arba lenkai ar sulen- 
kėję žmonės, beveik v'są savo 

domę kreipė į sodžiaus darbo 

žnicnes, o savo politikoje rei- 
kalavo etnografinės Lietuvos 
nepriklausomybės. 
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Atskaitoje Amerikos Lieti* v'in 

Seimo, yra pasakyta, kad Lie- 
tuviu Socialistų Sąjungos kuo- 
pa iš Worcester, Mass. atsiuntė 
gerus linkėjimus seimui ir 
16,00 doliarių. 

Tad mes teisybės delei turink 
pasakyti, kad Lietuviu Socialis- 
tų Sąjungos 40 kuopa niekuo- 
met to nėra padariusi ir ne ma- 

no to daryti, ir vardan teisybės 
meldžiame per "Lietuvą" tą 
klaidą atitaisyti. 

L. S. S. 40 kuopos komisij; 
Pirm. IVm. Evai:s 
Sekr. A. Makulis. V 

NEIŠTIK1 M Y B ĖS AUKOS. 
1 

— Ką tu tenai, Magde, savo 

drabužius kabini ant sienos, r i 
ne į šėpa. Gal šėpos neturi ? 

— Aš šėpa tai turiu, bet tik- 
tai mano vyras ją visuomet 
laiko užrakinęs, kad aš į ją ne< 

paslėpčiaiu kokį kitą vyrą. 
II 

— Daktare, aš naktimis ne» 

miegu, baisi nemiga mane 

ima. ... Aš labai užvydžiu sa- 

vo pačiai. Ar gi nėra jau nors 

kokios gyduolės nuo pačių ne- 

ištikimybės. 

Amerikos Reikšme 
« Wi 

Laisvė Visoms 
Tautoms 

Praeiti} Neprig;ulmybės Die- 
na, atstovai 24 Uiutą Ameri- 
koje, pasiuntė Prezidentui už- 
reiškimą, išreikšdami lojališ- 
kumą savo žmonią Amerikos 
ir pasaulio laisvei. 

Prezidentas W!lsonas atsu- 
kydamas prašė, idant "męs ap- 
vikščiotume July (Liepos) 4- 
ta nauja ir didesne dvasia 
demokratybės "per kurios.' į- 
tekmę męs tikime, kad tas ką 
Pasirašiusieji po Deklaracija 
svajojo sau ir savo tautie- 
čiams, išsipildys viiai žmo- 
nijai." 

Šiądien daugelis mažų tau- 
ty Europoje ar yra paskelbu- 
sios savo Neprigulmybę arba 
paskelbs Ją. 

Jeigu Grįžši Nąmo 
į Europą 

Jeigu grlžši atgal j Europą, 
pasakyk visą teisybę apie 
Ameriką. 

Europa ir tavo gimtinis 
kraštas nori žinoti teisybę 
apie Ameriką. Tat yra jos 
interesuose žinoti visą teisy- 
bę. 

Kiekvienas žmogus turi dtiu 
giatf gerų dalykų papasakoti 
apie Ameriką negu blogų. 

Neperdėk nei gerą, nei blo- 
gą—pasakos, kurios yra per- 
gražios arba perbaisios ne- 

pagelbsti nei vienam. 

2$ueik j v'ešą.ij knygyną ir 
prašyk, kad tau knygius duo- 
tų pasiskaitymui knygų, ko- 
kias tu nori. 

Skaityk apie stebėtinus tur 
Lo šaltinius, sios šalies, kurio 
suteiks darbą ateinančioms 
gentkartėms ir prip idys pa- 
saulio rinkas. 

Skaityk apie pragumus, ko- 
kius tavo vaikai gali turėti, 
neis čia mokslas uždykg, ir 
daugelis tūkstančiu ateiviu at 
rado čia sau laimę ir liko nau 

dingais ir garbingais Ameri- 
konais. 

Skaityk apie didelį plot) 
šios šalies, jos pasiturinčius 
ukininkus, jos išdidžius kui- 
nus ir- sriaunas upes ir nau- 

jus miestu?,, kurie gema kas 
metę. ir kame yra gera proga 
visiems. 

Jeigu važiuosi namo Į Eu- 
ropa apsak/k jiems apie lais- 
vę, kokiai čia žmonės yra at- 

siekę ir kad Amerika kviečia' 
visus laisvę mylinčius žmo- 
nes padėti jai atsiekti dides- 
nę laimę. 

1776-1919——143 Laisvčs Metai 

"Atvyko į Laiką' 
Ateivis iš. vieno Europos didmiesčio girdėjo daug 

Įstabių daigtų apie Ameriką prieš atvažiuosiant— 
Jis svajojo apie laisvę ir pragumus, turtus ir laimę, 

miestu teisybės ir dideli šaltiniai turtų gerbuviui žmo- 
nių. 

Kuomet atvykęs jis pamatė bakūžes ir neturtą, kliū- 
tis, kurios tukstančius neprileido prie laimės ir rado 
sąlygas, kurios buvo daug blogesnės, negu jo gimti- 
niame krašte, jis buvo apviltas. 

Daugelis panašių jam tapo pagežingais. 
Jis visgi buvo kantrus ir kuomet jį paklausė apie 

jo apsivilimą vėliaus; atsakė: 
'iš pradžios aš maniai apsivylęs—šiądien aš 
džiaugiuosi, kad atvažiavau į laiką prisidėti bu- 
davoti Ameriką. Būdamas ten aš maniau, kad 
čia viskas užbaigta ir tobula. Man labai linksma, 
kad aš atvykau Į laiką pagelbėti". 

Amerika budavojasi — daug bus greit pabaigta, 
dar labai daug reiks pasidarbuoti. 

Idant vizija Neprigulmybės Dekleracijos įvyktų ir 
visiems butų užtikrintas gyvenimas, laisvė ir laimė, 
visi gyventojai privalo pasiimti savo dalį atsakomy- 
bės. 

Kiekvienas žmogus privalo tapti piliečiu tos šalies, 
idant jis galėtų susikalbėti su savo draugais. 

Kiekvienas žmogus privalo tapti pilcčiu tos šalies, 
kur jis uždirba sau duoną ir pragyvenimą savošeimy- 
nai. 

Kiekvienas žmogus privalo balsuoti. 
Nesėdėk rankų sudėjęs kad Amerika tau padėtų. 

Nedeiuok kuomet tau prisieina pajausti sunki? dali 
Amerikos gyvenimo. Per.kksdešimts metų atgal su at- 
eiviais nebuvo taip gerai apsieinama kaip šiądien. Nors daug dar reikia pasidarbuti idant padarius 
-V"ieiik<į toouia bet jeigu tu neliksi čia ir nepadėsi, 
negreit pasieks tą viską atsiekti. 

143 metai atgal pirmieji Amerikonai senu Liuosy- bės Varpu švęsdami r.aiij? hisvę. Šiądien męs galime "karabinu juo švęsdami didesnę laisvę ir jos praplėti 
mą tarpe pasaulio tautų. 

Laisvą Mylinti Žmo- 
nes Vienijosi Krūvon. 

Abraham Lincoln pasakė: 
"M^a turime, apart žmo- 

nių. paeinančiu krauju nuo 

muaų pratėvlų, gal but pusę 
iš kurių negali siekti garbin. 
gų laikų Revoliucijos. 

Bet kuomet Jie skaito t# se- 
nų Dekleracijų Neprigulmy- 
bės, jie rauda, jog Ji yra mo- 
tina visų moralių principų 
juose ir tie, kurie parašė tą 
Deklerao'ją buvo žmonėmis 
tokio pat kraujo ir kuno; ir 
jie yra tokiais. 

Si Dekleracija Jungs patrio- 
tiškA8 širdis j vieną, kol mei- 
lė laisvės gyvens žmonių pro- 
tuose visame pasaulyje." 

Jeigu Liksi Čia \ 
Amerikoje % 

,i 
Joigu apsigyvenai Ameri- 

koje atkreipk Bavo mintij) \ 
daugiau J šių š.ilj negu ant j 
savo gimtinio knšto. > 

Nei vienas tikroj Ameri- 
konas nenori tavęs priversti 
mokintis jo kalbos, bet jis 
nori, kad tu priverstum save 

'r tokiu budu galėtumėte vie- 
nas kitų geriau suprasti. 

Tapk kogrelčiausial pilie- 
čiu, idant galėtumei dalyvau- 
ti rinkimuose ir prisidėk pri 
išrinkimo doros miesto vr 
džios. švaidus politiško gyv 
n'mo ir {vedimo teisybes. 

Ix>lsk savo vaikus } nio 

kyklų kaip gali Ilgiausiai 
Suteik jiems progų, kokios tu. 
sau troškai būdamas J au. 

Pagelbėk savo moteriai iš- 

mokti šio krašto kalbų, vi- 
suomet draugauk su savo vai- 
kais ir > draugais. 

Jeigu pasiliksi gyventi Ame 

rikoje netapk nepermaldau- 
jamu ir kerštingu, jeigu tau 

prisieis susitikti su neteisybe 
arba sunkumu. 

Jieškok tiesos sau ir ki- t 

tiems įstatų keliu. PtaSyk j 
gerų Amerikonų, kuomet ne- | 
gali tu pats idant jie ti*u P*- J 
dėtų atsiekti tiesų. \ 

Jeigu pasiliksi Amerikoje, 
kalbėkis su savo tautiečiais, 
kurie mano apleisti Ameriką. 
Išaiškink jiems kodėl jie. tu- 

rėtų likti Cia. Tas padėsi A- 

merikai ir tavo gimtiniaru 
kraštui, ypač šiuo iaiku. 

"Beabejo,J»kad nekurįe is mus apvilė tave. Nekuiie iš -niisii yra labai viliugingi. Beabejo tau prisiėjo j patirti j jog teisybe Suvienytose Valstijose, kaip ir kitur pasaulyj, ten, kur gryna širdis ir teisingas Į , .tikslas. Beabeio, kad ką čia radai pasirodė nepilnu atspindžiu idealo, kokį pirma buvai sau sutvėręs, { j 
Bet atmink štai ką; Jeigu męs nuctojome idealo iki nekurio laipsnio, tu atsivežiai su savimi. Jeigu, į nekuiie'iš mus užmiršo i'ką Ameirka tiki, iųs atsivežate savo širciise atnaujinimą to tikėjimo. Štai 
priežastis dėl kurios aš iumis sveikinu." — Prezidentas Wilsonas. ^n 
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PAVYDOMANIJA. 
(Fantastiška apisakaite) 

Sis atsitikimas, apie lairį męi 
papasakosime, buvo susirinki- 
me, kurįs atsibuvo puikiausios 
A lydos paimu suodintose Lap- 
landijoje. 

besistebėkite skaityte >jau 
išgirdę mus pasakymu, kad sal- 

toje Laplandijoje augiu 
painios. Nemanykite, akd čio- 
r.ai zeceriaus ar korektoriaus 
klaidos. Męs tikrai kalbame 
apie Laplandija su jos painių 
sodnais. 

.v įsKas Ka męs norime papa- 
sakoti, tai atsibuvo trisdešim- 
tam mętašimtyj po Kristaus gi- 
mimo. Tuomet Laplandijoje 
nebus jokiu ledų, o tik puikiau- 
si painių sodai, nes tuomet Lap 
iandijoje bus šilta, nes tenai 
šiluma bus pravesta iš pože* 
mių. 

Vietoje pustynių, trylaukių, 
visur sodai. Sacharos pleškinės 
pustynės vietoje bus gražiausi 
apžėlę painiomis ežerai. Senai 
žmones bus užmiršę, kas ant 

žeyiės buvo šalčiai, arba di- 
džiausi karščiai. Visur malo- 
nus, šiltas minkštas oras. 

Senai panaikinti kariški lai- 
vai, nėra ir šiaip i a u prekybos 
iaivų. Tiktai pasivėžinime ir 
pasilinksminimo laivai plaukios 
didjuriuose. () ir vilnių nebus, 
nes nebus smarkaus vėjo, tik- 
tai lengva vėjaiis vedina žmo- 
nes. 

Visi susinėsimai bus ore. 

Oru lakios žmones ir prekias 
vežios. Niekas nenorės juk ga- 
dinti savo puikių sodu kokiais 
ten gelžkeliais. 

Ir taip tokiame tai laike prie 
puikiausių sodo, kuriuose vieš-' 
patauja dar puikesnė Alyda iš 
visų kraštų atlekia įvairaus di- 
dumo maži oro laiveliai. 

Svečiai renkasi. • 

Vieni atlėkė i s Afrikos, kiti 
is Australijos. Yra ir tokių, ktl 
rie pribuvo tiesiog nuo pieti- 
nio poliaus. Tiesa, jiems prisiė- 
jo truputį smarkiau lėkti, kad 
nepavėlinti. 

Gražuole šeimyninkė su dan- 
giška šypsą ant veido pasitinka 
svečius. Ant mažų stalelių sodo 
žalu cinuose prirengta puiki 
\akaiienė. Visi valgiai tai pi- 
liulės. Juk dabar niekas neval- 
go sunkių valgių. Dabar valgo 
tiktai piliules, kurios suteikia 
žmogui neišpasakytą spėką 
žmogaus kunui. 

Bet kodėl toks keistas susi- 
įinkimas pas Alydą? Čia vi- 
si svečiai tiktai vienos lyties, 
vyrai ar moters? 

Čionai visi apsivilkę leng- 
vuose oriniuose ploniausiuose 
drabužiu ose su vainikais ant 

galvų, visi gražus, augšti, iš- 
didi, sveiki. 

Nejaugi čionai tiktai vienos 
moterįs ? 

— Bet ne!... 
Štai viena gražuolė apsitai- 

sius oriniais dangaus mėlynės 
spalvos drabužiais' prisilenki;! 
prie kitos gražuolės apsitaisius 

baltus kaip sniegas drabužiui 
ir sako jai: 

— Ar buvai tu šiądien kūdi- 
kių orenžerėjoje, mielas drau- 

; Te U-A* 
— Taip, ačiu, buvau, brangi 

mano drauge! — pasigirdė at- 

sakymas. 
Tai tas vyras ? 
Tiesa, pas j j plaukai trum- 

pesni, negu pas jo gyvenimo 
draugę, balsas truputį stores- 

nis, bet tiktai Veidas jo 
svelnus, be usų, be barzdos, plo- 
nos rankos, plonas liemenis. 
Turbut tai jaunikaitis.... 

Bet.... 
— Aš girdėjau, kad jau tu 

šventei savo sunaus penkesde- 
šimtas sukaktuves, — klausia 
jo draugė. 

— Taip. Bet man rodosi, kad 
tau jau greitai priseis švęsti 
50 metu sukaktuves vyriausios 
tavo dukters? — pasigiido at- 

sakymas 
— Tą dieną aš ją atsiimsiu 

iš mergaičių oranžerėjos. Aš 
manau kad mergaitei sukakus 
50 metu, ji gali jau pradėti sa- 

\ i stovu gyvenimą. , 

— Tavo tiesa. .Bet ar tavo 

mergaitei nebus gaila persis- 
kirti su ta mergaičių oranžerė- 

ja, juk tenai viskas taip puiku. 
Juk ten gyvenasi kaip auksi- 
niu >se sapnuose. Mokslas ati- 
dengia visas paslaptis. Aš ma- 

liau, kad joms niekad nenusi- 
bostų mokytis. 

j Puiki moteris nusišypsojo. 
— Bet tu žinai, mano bran- 

gusai, kad tenai merginos ne- 

gali mylėti O del mano Meilės 
iau užstojo subrendimo laikas, 
ir aš noriu matyti,.kas bus jos 
priniuoju numylėtiniu. .. 

I Tame laike, kaip motina pen- 
j kesdešimties metų savo mer- 

gaitės-dukters kalbėjo su savo 
0 raugu, kitame gale paimu sado 
gražuolė Alyda, kuri nesenai 
atšventė šimto metu sukaktu- 

1 *" 

ves, linksmai sau kalbėjosi su 
keletu jaunikaičių, vienok ku- 
riems jau buvo sukakę nema- 

žiau, kaip po 150 metų.... 
— Aš buvau nustebinta, 

brangus drauga1', — kalbėjo 
Alyda, — jis tiktai dvi dieni 
atgal kaip sugrįžo iš ekpedici- 
jos ant Marso, ir jis jau atlan- 
kė mane. Aš j j maloniai priė- 
miau, bet jis tuomi pasiliko ne- 

užganėdintas. Tik persista- 
tykite sau, jis pradėjo manęs 
klausinėti, ką aš mylėjau... 

ką aš mylėjau — tai klausi- 
mas! Ar gi aš galiu atsiminti? 

Alyda nusijuokė' skamban- 
čiu juoku ir visi kartu su ja nu- 

sijuokė *; 

Bet staiga ji pridėjo gražų 
pirštelį prie savo puikiausių 
lupučių ir padarė ka tik žynių 
ženklą galva. 

Ant niurmurinio tako gale 
gelių krūmų pasirodė naujas 
jaunikaitis. Tai buvo augštas 
jaunas žmogus, puikiai apšilai 
sęs su geltonų gėlių vainiku ant 

galvos .Jo akįs žibėjo kaip 
žvaigždės, o veidas išreiškė ne 

tai didelę laimę, ne tai paslap- 
tį^ kankynių skausma. Šitas 
veidas skyrėsi nuo visų kitų 
svečių veidų. 

Jaunikaitis tiesiai priėjo prie 
Alydos ir pamažėli pradėjo 
kalbėti su ja neatkreipdamas 
atytios į kitus svečius. 

— Atsiminkite, — tuoni 
laiku kalbėjo vienas svečias j 
ausį kito. — Jug trįs metai at- 

gal jis buvo ištardytas mušu 

psicho-fiziškoje klinikoje.. 
Tuomet jis pradėjo rašyti eiles 
ir pradėjo apdainuoti kančias... 
Argi jus girdėjote ką nors pa- 
našaus. Prisiėjo parkviesti nuo 

žieminio poliaus tris garsius 
profesorius, kad surastų arelii- 
vuose prasmę to žodžio. Ir kuo- 
met to žodžio prasmė buvo at- 

rasta, tai j j mus tą Orletą nu- 

vežė į žemės gelmes, netoli že- 
mės vidurio į vieną li- 
gonbutį. Juk buvo aišku, kad 
jis sunkiai serga, nes niekas ne- 

galėjo išmislyti, kad pasaulyje 
yra kokios nors kančios 
O dabar jis išdrįso užklausti, 
ką Alyda mylėjo, kuomet jis 
buvo ant Marso nukeliavęs. 
Ar gi tai galimas tokis drąsu- 
mas kultūriniuose laikuose? 
Bet.... bet kasgi ten dedasi?... 

Neramumo atbalsis persine- 
šė per visą sodą. Ant svečių vei 
du buvo matyti nusistebėjimo 
žymė; tiesa, ta žymė buvo ma- 

loni. 
Visi pakilo įs savo vietų ir 

žiurėjo tenai i alėją, kur stove-1 

jo Alyda ir Orletas su tokiu J 
išbalusiu veidu, kad rodos ant 

jo užėjo kokia tai liga. 
Tūtas laike to Alydos su Or- 

letu pasikalbėjimo priėjo prie) 
Alydos, pasidėjo galvą ant jos 
peties ir norėjo paklausyti, ką 
kalba gai\sus keliauninkas su 

gražuolė šeimyninkė 
Ir kas gi indomaus, jei prie 

jos prisiglaudžia jos artimiau- 
sis draugas. Kiekvienas, kuris 
butų ant Orleto vietos, turėtų 
buti užganėdintu, o tas nepri- 
tyręs žmogus susijudino, supy- 
ko ir pradėjo užsipulti ant jo-; 
draugo reikalaudamas, kad jis 
tuojaus išlėktų iš tos vietos. 

Prie to, Orletas dar sušuko 
šiais žiauriais žodžiais: 

— Tu neturi teisės jos gla- 
monėti, ji man priklauso!... 

— "Mano," "mano"? Kągi 
tas reiškia? — klau& svečiai 
vienas ki'o. — O tas Orletas! 
Iš kur gi jis suranda tuos nau- 

jus žodžius? Gal but reikės 

; šaukti mokslinčius nuo šiaun- 
'nio ])oliaus, kad išaiškinti ta 
1 
nenormališką kalba! 

J iet čia pasidarė dar žingei- 
desnė scena. Orletas prišok') 
prie to jauno vyro ir pradėjo jį 
smaugti 

Šimtai metų jau buvo praėję, 
kaip žydinti žemė nežinojo kas 
.tai neapikanta ir kerštas.... 
Kuomet Orletas prišoko prie 
Tuto, tai iškart visi nežinojo 
ką daryti, bet paskui keli priėjo 
ir palengva nusivedė ji i šalį. 

Puota likosi pagadinta. 
Tuojaus j visas puses pradė- 

jo lakioti nulio telegramos ii' 
pradėjo veikti bevielinis tele- 
fonas. 

Iš visų pusių i Alydos sodą 
pradėjo lėkti garsiausi profe- 
soriai, kurie rūpinosi žmonių 
sveikata. Jie pradėjo rengti 
"gyvenimo piliules." 
Pas Alyda akyse pasirodė net 

rasa (buvo nežinomos, kas yra 
ašaros), nes ji buvo labai nu- 

stebinta. 
O rietą greitai užsodino ant 

orinio laivo ir greitai nuvežė 
ant šiaurinio poliaus į labora- 
toriją dėl ligos ištardymo. 

Visos kalbamosios mašinos 
rinkose, soduose ir visur, kur 
tik yra žmonė pradėjo kalbėti 
apie Orleto sveikatą, tuomet 
laikraščių nebuvo. 

Orletas buvo pripažintas 
sunkiai sergančiu, jis sirgo 
4'pa vidomanija'' ir dėlei išgy- 
dymo buvo patalpintas j vieną 
ligonbutį ant ekvatoriaus ir de- 
lei 'išblaivimo neramių minčių 
buvo patalpintas j sodus pui- 
kiausiomis .gėlėmis ir apsuptas 
gražiausių moterų. 

Kuomet nelaimingasis kan- 
kinosi, visuose karštuose pro- 
fesoriai skaitė žmonėms lekci- 
jas apie "pavidomaniją," kuri 
buvo senai išnykusi, bet kui i 
dabar vėl apsireiškė. Jie nuro- 

dinėjo, kaip nuo tos ligos apsi- 
saugojus. 

Trisdešmtojo metašimčio 
žmonės girdėdami tas lekcijas 
stebėjosi, kaip galėjo tūkstan- 
tis metu atgal gyventi žmonės 
ant žemės, kurie pavydėjo, sir- 
go užkrečiamąja liga pavydu. 
Stebėjoi, kaip žmonės iš pavy- 
do smaugė vienas kitą, kanki- 
nosi, užmušinėjo, persekiojo 
moteris. Ir tai tokiems žmo- 
nėms, kurie teatruose sugebė- 
davo nuduoti panašias baisiny- 
l es, dovanodavo geliu bukie- 
tus. 

Stebėjosi pasaulis ir visi 
gailėjosi Alydos. O Alyda iš 
nubudimo, iš susikrimtimo rei-Į 
kalavo suraminimo ir praei- 
viams vis sakydavo: 

— Pabučiokite mane, mano 

drauge, aš labai sujudusi. 
Vcrtč Jonukas. 

LV<*Svt»2 

BARGENAI. 
t 

Dar turime keletą gerų 
namų pigiai parduoti, la- 
bai' gerose vietose ant 
Bridgeporto. Brighton Par- 
ke ir prie Marąuette ParkD. 
Gali dar išsirinkti nam,;-. pa- 
i.i\ 1 savo norą ir su mažu į- 
mokėjimu galite nupirkti. 
Pas mus tūkstančiai yra pir 
kę namus ir visi yra užga- 
nėdinti. Todėl nieko ne- 

laukdami atvažiuokite ir iš- 
sirinkite tą, ką Tamistos 
jieškote. 

PARSIDUODA vienai fa 
milijai mūrinis namelis, su 

geru beismentu, šviesus iš 
abiejų pusių, prekė $1,400. 

PARSIDUODA muro apa 
čia, o viršus medžio, 2-jų 
familijų namas 4-6 kambar- 
rių su visais gerais įstaisy- 
mais viduryj. Randos ne- 
ša 14 procentą už $2000. 
Tik $300 įmokėti, o liku- 
sius randos išmokės. 
PARSIDUODA naujas me 

dinis bizniavas namas ant 
cementinio fundamento su 

pirmos kliasos įtaisymais 
gesu, elektra ir maudyklė- 
mis, didelis storas su kam- 
bariais ir viršui 6 kamba- 
rių fletas, taipgi su beismen 
tu ir iTdele pastoge, su gra- žiai įtaisytu jardu, šandėms 
ir kitais įtaisymais. Galima 
pirkti su bizniu arba be 
biznio. Randasi Brighton Parke. Parsiduos daug pi- giau negu kainavo pabuda- 
voti, nepraleiskite progos. 

PARSIDUODA labai pį« £iai 2 nauji mūriniai namai 
sudidelėmis barnėmis dėl au 
tomobilir., labai gražioj vie- 
toj, neša gerą randą ir gali- ma nupirkt pigiau tūkstan- čiu negu kainavo pabudavot 

PARSIDUODA Naujas mūrinis namas 3 familijų su beismentu ir aukštu (pa- stoge) su visais puikiais į- taisymais, bus parduotas 
pigiai. 

PARSIDUODA 4 fami- 
lijų mūrinis namas 4 fletai 
po 4 kambarius neša 14 pro centą randa, bus parduotas už $3800.00. 

Visi virš minėti namai bus parduoti su visai ma- žu įmokėjimu. 
Dar turime keletą kitokių BAEGENŲ, meldžiam atei- 

ti, o męs Jums parodysime, Pirkite pakol pigiai dar ga- lite gauti, ant virš minėtų 
namų yra gera proga pada- ryti geras pelnas, kas tik pa siskubins nupirkti. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 S. Kalsted St. 

Namai ir įjotai parsiduoda pigiai naujoje, lietuviškoje kolionijoje tarpe Western Ave., 63rd 
St, 72nd St. ir Washtenaw Ave. 
Galima pirkti ir statyti murinius ir medinius namus. 

Paskolas padarau greitu laiku ant lengviausių išlygų. 
Pirkite dabar, nes jeigu ilgiau lauksite tai brangiau mokėsite. 

Proga atdara del biznio, turiu kampinių lotų ir atsakančių namų. 
Transportacija viena iš geriausių mieste ChicagO, 40 minutų iki Loop (vidurmiesčio). 
Atsakančios lietuviškos ir angliškos mokslainės šioje kolionijoje. 
Marąuette Park lietuvių kolionija yra viena iš smagiausių, nes čia tyras oras, visiškai prie Marąuett 

Parko. Apsipirkus namą, galima laikyti karvę ir paukščių. 
Reikale pirkimo lotų ar namų, kreipkitės prie manęs, o aš užtikrinu, kad busite užganėdinti. 

Rea! Estate, Loatis and Insurance 
2554 W. 69th STREET j* tu 
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įvyhs 

Ketverge, Liepos 3 d., 1919 
Pradžia 7 valanda vakare 

"Archer Hali" SaJėj, 2988-90 Archer Ave, 
"Atėjo Didi Viesulą su Didžiu Debesiu" 

INŽANGA DYKAI NEBUS KOLEKTOS 

Metinis Didelis Piknikas 
Rengimas 

Lietuviu Neprigulmingo Kliubo 
atsibus 

NEDĖL10JE, LIEPOS-July 6 D., 1919 M. 

BERGMANN'S DARŽE, kivcrside, l.iinois 
Pradžia 9-tą vai. IŠ ryto Inianga 25c. Porai, 

Maloniai užkvkSiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jau 
nus atsilankyti ant inusn pikniko, kur galėsite linksmai laikjj praleis ti, prie gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos: 

Kviečia visus KOMITETAS, 
PASARGA:—Važiuokite 22-ros karais iki sustos, potam La Grangt karais iki daržui. 

Nepraleiskite šios Progos 
Įsigykite sau namą £ iriausioj ir graiia .sioj vietoj Chicagoje, tai 

pe 2-jų bulvarų ir didelių parkų, kur galite pirkti m labai mažą kainą 
Pasiskubinkite, nea dvi sąvaitl laiko jau beliko vėliaus viskas bus iš 

parduotu. Norintieji pirkti kreipkitės prie A. J. Kvvoder. sales mana 

ger Chicugo Title & Truet Co. Trustee. Teleionas, Randolpli 7400. 

Atstovas Wni. H. Britigan Organizatlon. 800 First National BanV 

Buildiiig. Gyvenimo vieta 3122 So. Union Ave., 3-Čios lubos, frantas. 

Lietuviai ir Draugystes! Jums paran- 

kiausia savo Piknikus garsinti Dienraš- 

tyje "LIETUVA". 

Norime pertikrinti kiekvieną Chica- 
goje, jog Marių Skiepuose galima gau- 
ti geresnį ta vorą nebrangiau, bet pi- 
giau negu kur kitur. 

Tam tikslui męs atiduobime didelį 
sandelį skrybėlių specialiai nužeminto 
mis kainomis. Didelis pasirinkimas vi 
šokių pavidalų ir visokių šiaudų nau- 
jausios mados. 

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

Męs parduosime jas tik po 

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

Su kiekvienu pirkimu duodame dvi- 
gubai ženklelių. 

1112 1114 MILWAUK.EE AVE., I". 
1701 1703 WEST 47 TA ! 

» [ 10,000 nuolatinių pirkėjų pasiryžome surasti Lio Į i pos mėnesyje, todėl kiekvienam patarnausime kuo- j I geriausiai. Į I 



LIETUV1SKAS HOTEliS 
D»il pakelevių kurie gaii 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGiOS 

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

Phone Yards 2750 

DR. S. MIKELIS 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

t 
4847 W. 14-th STREET 

THefortas Cicero 39 

Phoue Bcmlcvard 2160 

Dr. ft. J. Karalius 
U2StSEN£JUSI08 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 lkt J 
vakarai*. 

3303 SO MORGU STREET 

Dr. M, mmm 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinoma* peT 16 «*- 

tg kaipo patyrę* gydytojas, chirirgaa 
Ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas lirar, ry- 
nj. moterį} ir vaikų, pagal naujausiai 
metodai. X-Ray ir kitokius elektra 
f rictaisua. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pirttj. Ir 
6—8 vakarais. Telephon« Canal 3110 

CYVENIMAS-. 3412 S*. Eahted 3t 
VALANDOS: 8—9 rrV. tiktai. 

Dr. G, M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 inot*J 

3149 3. Morgan 8t., kertė 32 *L 

SpeelalUtaa McterlSkų, Vyrlik<|, 
ir ChroniSkij Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto. 12—2 »o 
plot. S vafc., NedSl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 887. 

Tel YARD3 15Sf 

DR. J.KŪLES 
LIETI;m Q\t)YTOJAS 

IR CHIRURGA3 
**ydo visokias II gan moterių 
valkų ir vyri# SpecmUškai gy- 
do limpančias, uždifjenėjuala* 
1: paslapflasfaa fyru ltgaa 

3259 So. Halsted 31, Cnica^o, f, 

PRANEŠIMAS 
Del Mūsų Da. ilnkg Gerovės. 

MĘS U2LAROME 
NEDALIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

*0 I F* E S © 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St.. Boulevard 9336 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

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

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

A, Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai. teisingiausiai ir daug 

pigiau, kaip kiti, dulto, kad 

męs patjs dirbame grabua ir 
turime savo karabonua ir au- 

tomobiliu* ir per tai nereikia 

Lietuviams pas žydelius Sauk- 

tas: Taipgi nntndome automo- 

blliua veselijoms, krikštynoma 
ir kitiems reikalams dieną ar 

noktj. 
3305duhurn Ave. Dwer4139 

I VIETINES ŽINIOS 
, 

P NO B. K. BALUČIO 
IŠLEISTUVĖS. 

"Lietuvos" redaktorius, 
advokatas B. K. Balutis ry- 
toj išvažiuoja Paryžiun, 
šiądien vakare Morrison 
hotelyje jo draugai suruo- 
šia jam išleistuves. Bankie- 
tas prasidės 8 v. vakaro. 

Kurie norėtų dalyvauti 
bankete malonėkite a. i 
kreipti šiądien pas J. J. Ba- 
čiuną. Tel. Blvd 4250, pirm 
4 valandos po pietų. 
SURIŠĘ SARGĄ APVOGĖ 

GARADŽIŲ. 
Penki vaikinai surišo 

Frank Zuchowsky, sargą 
vieno garadžiaus ir uždarę 
krosnin apvogė garadžių. 
Jie prisikrovę vieną troką ir j 
vieną pasažierinį automo-, 
hilių įvairiu automobiliams 
reikmenų, vertės apie už 
$3,000, išdūmė. 

ROGSEVELTO KELIAS 
OHICAGOJE. 

Cbicagos miestas pager- 
bimui Theoclore Roosevelt 
pavadina 12 gatvę Roose- 
velto keliu. Minėtoji gat- 
vė Roosevelto keliu prasi- 
dėjo vadintis nuo vakar die 
nos. Dėlei šio nuotikio 
daugelyje vietų buvo ap- 
vaikšeiojimai paminėjimai 
Roosevelto atminties. 

SALIUNINKAI VAŽIUO- 
JA ANT VAKACIJŲ. 
Pirmoj dienoj liepos dau 

gelis Chicagos saliunų bu- 
vo pradėję pardavinėti alų 
kaip paprastai, bet vėliau 
atėjo paliepimas, jog gali- 
ma pardavinėti tik gėralus, į kurie turi savyje nedaugiau 
puse nuošimčio alkoholio, 
^odėl į vakarą didžiuma 
saliunų visai užsidarė, ne- 

pardavinėjo nei, taip vadi- 
namų, minkštų gėrimų. 

Policijos viršininkas J. J. 
Garrity įsakė visiems poli- 
cistams ir detektyvams da- 
boti, kad niekas nepardavi- 
nėtų svaiginančių gėralų, t. 
y. tokių, kurie turi savyje 
alkoholio daugiau negu pu- 
sę nuošimčio. 

roncistai, Kunems tenka 
dažnai susidurti su saliu- 
ninkais, praneša, kad dauge 
lis saliuninkų ketina važiuo 
ti ant vakacijų nors iki 1 
dienai rugsėjo, idant tinka- 
mai išsisilsėjus. Tuli iš jų 
sugrįžę vėl ketina atidaryti 
saliunus, nors pardavinėji- 
mui minkštųjų gėrimų. 

TAXICAB SUVAŽINĖJO 
BERNAITĮ. 

Užvakar geltonas taxicab 
suvažinėjo John Nongle, 14 
metų, kuris tuo laiku žaidė 
Cuyler ave., tarp W. Madi- 
son ir Washington boule- 
vard; bernaitis \akar mirė 
Farfield Park ligonbutyje. 

CHICAGA sveikino su- 
grįžusius INŽINIE- 

RIUS. 
Vakar ryte pribuvo Chi- 

cagon 1250 vyrų inžinierių 
korpuso. Miestas sutiko i£ 
Francuzijos sugryžusis in- 
žinerius entuziastiškai. Su- 
grįžusie inžinieriai prigulė- 
jo prie Black hawk devizi- 
jos. Jų užduotimi buvo 
taisyti kelius apielnkėje 
Bordeaux, kur ir darbavosi 
iki paskutinių laikų. 

Sugrįžusiems inžinieriams 
buvo iškelta puotaCongress 

viešbutyje. Trečia valndg 
popiet susėdo j traukinį 

kad keliavus į Grant sto- 

vyklą iš kur bus paliusuo- 
jam i namo 

CHICAGIEČIAI GRĮŽTA 
IŠ KARIUMENĖŠ. 

(>00 cliicagiečių kareiviu su 

i_;riž(> iš Prancūzijos j Cauii 
(irant ir tfiojaus čionai bus 
(lcmobili/.uoti. Tai kareiviai 
r 5-to iufanterįjos juilko. 

Šis pulkas bėgyje paskuti- 
nių keturių dienų prieš per- 
traukimą mušiu buvo mušiuosi 
ir nustojo apie 500 kareivių. 

ILLINOJAUS LIETUVIŲ 
PAŠELPOS KLIUBO SUSI 

RINKIMAS. 
Visio šio kliubo nariai 

teiksitės pribūti į pusmetinį 
susirinkimą, kuris Įvyks Lie 

pos (July) 5 dieną, 1019 m. 

7:30 v. vakare F. Dalkaus 
svetainėje 3301 S. Morgan 
St. 

Tamistos pribuvimas bū- 
tinai yra reikalingas, nes 

yra daug reikalingų dalykų 
del apsvarstymo. Už ne- 

pribuvimą bausmės $1.00. 
Taipgi, kurie esate pasilikę 
su mokestimis, malonėkite 
užsimokėti. 

J. Bijanskas, pirm., A. J. 
Lazauskas, nut. rast. 

PUSMETINIS SUSFRIN- 
K1MAS. 

Dr-tė L. T. Tėvynės My- 
lėtojų No. 1. ant, Town* of 
Lake, laikys pusmetini mi- 
tingą subatos vakre, 8 vai. 
Liepos 5 d., P. Pieržinskio 
svetainėje 4600 Paulina 
gat. Kiekvienas narys pri- 
valo būtinai atsilankyti, nes 

yra daug svarbiu reikalų 
del apsvarstymo. 

Raštinink. K. Chip. 

CICERO. 

Lietuvių organizacijų sąri-! 
Šis turėjo savo pusmetinį susi- 
rinkimą bidželio 24 d. sv. Auta 
no parapijos svetainėje. Dele- 
gatų nemažai atsilankė ir visi 
rimtai svarstė dalykus. Šis 
draugijų sąryšis susideda iš 
30 lietuviškų organizacijų, su- 

sirinkimus laiko kas paskutinį 
utarninka kiekvieno mėnesio 
Tikslas to sąryšio, tvarkyti or- 

ganizacijų parengimus, kad 

viena organizacija neužbėgtų 
kitai ir kad kiek galint darbuo- 
ti lietuvių labui ir Lietuva; 
laisvės išgavime. Svarbiu dar 
bu yra užlaikymas dieninės vai 
ku globos. Taipgi dabar nu- 

kirta prisidėt i prie susitverti- 

, sius prieglaudos, kur užlaiko- 
mi neturtingi ligoniai ar su 

k žeisti, jie gaus paselpa ir gydy 
toju priežiūrą. I \age i d a u j ar. įa, 
kr.d visos draugi j ;s prisidėtu 

( prie sąryšio ir k;id delegatai 
lankytųsi Į susirinkimus. 

Kasi i n. 1\ /-. 

I- 
j TAVO ENERGIJA .TURI 

BUTI UŽLAIKOMA 
GYVA. 

Del mus čia, Suvienytose 
Valstijose, nauja gadynė at- 

ėjo. Męs išėjome iš tos ka- 
' 
res su pingiška ir ekonomiš- 

ka galybe, kuriai penki me- 

tai atgal butų niekas neti- 
kėjęs. Kiekvienas iš mus 

gali tuomi pasinaudoti, jei- 
gu jo energija nėra dar iš- 
semta. Trnerio American 
Elixir of Bitter Wine yra 
gyduolės, kurios gąržina 

1 gyvingumą ir energiją. Jos 
užtikrina sveiką miegą, pra- 
blaivina protą ir todėl, 
ypač dabar, kuomet oras 

yra šiltas, jos yra labai pa- 
stiprinančios. Nuo sunari- 
nimų, nubrėžimų, nuvargin- 
tų ir skaudančių raumenų 
ir kojų ir t. p. Trinerįo Li- 
nimentas yra geriausios gy- 
duoės. Jos pasiekė šaknis 
skausmo ir umu laiku sutei- 
kia palengvinimą. Nuo 
gerklės nesveikatingųmų 
Trinerio Antiputrin yra kuo 
geriasias skalautojas. Jis 
taipgi puikiai išvalo ir gydo 
žaizdas. Visuomet jį turė- 
kite po ranka. Pas kiekvie- 
ną vaistininką gausite Tri- 
nerio gyduolių. 

Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland A ve., 
Chicago, 111. 

(Apgarsinimas) 

LIBERTY BONDS! 
Priimsimo Liberty Banda už pilną 

vi rtę nuo t jį, kurie pirks sau namą ;ir 
lotą per mus, arba mokūrJmo pinigais 
pafeal dabartin} kursą. Atsilankykite 
šokančiu antrašu: A. GRIGAS & CO.. 
3114 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 

SKAITYKITE IR PIKTIN- 

KITE "LIETUVA" 
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1 Rytoj 4th of July ( 
Važiuokite visi į MORGAN PARK, nes galė' | 

| site linksmai laiką praleisti, pakvėpuosite tyru oru § 
| po didelias medžiais geras pavėsis, tai apsaugoja | 
| nuo karščio. Taipgi galima gauti gerų užkandžių, j 1 

1 šviežio pieno, sūrio, sviestq ir kiaušinų, viskas nuo | 
Į vietinį farmerių. i 

Visi važiuokite Halsted gatvekariu iki 112 | 
| tai gatvei, kur sukasi gatvekaris j vakarus, ten iš | 
| lipsite po No. 11201 Vincennes Ave., tai tenai mu- j Ą 
j sų ofisas, o nuo tos vietos tik vienas bliokas paeiti, | 
| tai bus Morgan park subduvižinas, kur rasite buri | a 

| lietuvių, ne tik aliką paikiai praleisite, bet ir pa- | 
" 

| matysite Lietuvių Bendrovės puikų suodivižiną, kur j 
j dabar pigiai lotus pardavir lja. Noritntieji turėsite | i 

| progą išsirinkti po puikų lotą ar kelis pakol galima j 1 

| pigiai gauti. Trumpame laike minėti lotai bus tri- | 
| važiutoti. Kas norite įgyti virš minėtų lotų, tai | 
| nieko nelaukdami pamatykite, nes jau yra baigiami | 
| budavoti, buvo virš 300 lotų, o jau nedaug liko, ne- | 
| kurie pirksite ji jau pradės budavoti, sau namus, o | 
1 norintiems bendrovė pabudaos. 

Dar dabar lotai parsiduoda su $25.00 Įmokėji- | 
I mu ir po $10.00 ant mėnesio. Priimame už pilną I 
| vertę LIBERTY BONDS ir LIBERTY LAND & j 
| INV^TMENT CO. Šerus 

Kas ateis į musų ofisą mšs su savo autorr.obi- | 
| liais nuvešime ir parodysime vietą, užtikriname, | 
| kad ne vienas nesigailėsite. 

9 Liberty Land & Investment Co. 3 
j 3301 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. | 
€tniiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«i»iiii!ii:Mi[iiiiiiiini!!iiiiiii!niiiiiiiiiiiiii::ii[HiimHiiii;iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini]i]iiiiiiiimiiiiiiiniiii»iiii!iiiinimiiiiiiiiiiiini 

Ar Mori? 
PADARYTI EXTRA PINI- 
GŲ LIUOSU LAIKU PO 
$10.00 IR DAUGIAU Į VA- 

KARĄ. MUMS REIKALIN 
GI GABUS VYRAI CHI 
GAGOJ IR APIELINKĖJ. 
KURIE NORĖTŲ UUOSĄ 
LAIKĄ PADARYTI NAU 
DINGU, IŠ CHICAGOS, 
KREIPKITĖS YPATIŠKAI 
PANEDĖLIO IR UTAR- 
NINKO VAKARAiS NUO 
6, O IŠ APIELINKIŲ GA- 
LITE LAIŠKIAS KLAUS- 
TI INFORMACIJŲ: 

Wtn. D. Murdock & Co. 
J. MOZIRIO ASST. MGR. 

1447 S. 50TH AVE.. 

CICERO, ILL. 

PARSIDUODA PIGIAI SDČIU l'AGV- 
venimų niuro namas su beismantu; 

viskas geram vadėjijtne ii* neša geras 
randus; namas randasi lietuviu apie- 
linkejo; kaina galima pirkti j- 
mokant $2,nuo ar daugiau, likusia su- 
mą paėioo raudos išmokės, šitos na- 
mas yra geras ir yra i>igiai parduoda- 
mas vien dėl to, kad dabartinis savl- 
uiiikas yra ne lietuvis. Atsišaukite 
pas A. GRIGAS & CO., 2il4 South 
Halsted St., Chicago, II' 

PARSIDUODA NAUJAS MURO NA 

MAS SU GAZU, elektra, maudynėmis 
ir kitais parankumais; namas randasi 
lietuvių apgyventoje apielinkėje i va- 

karus už Kcdzie Avenue, vienai blokas 
nuo Archer Avenue gatvekavių; kai- 
na $2,800; galima laikyti karvę, vištų 
i" auginti daržoves. Atsišaukite pas 
savininkų po šiuom antrašu: J. Yush- 
kewitz, 3114 So. Halsted St., Chicago. 

THE HOUSE OF KUPPEN 

HEiMER SCHOOL OF 

SCIENTIFIC TAILORING. 

Pradinę mokiklą baigusios, mergi-Į 
uos lr 

:uinos moteris, kuricfa nori padidinai | 
savo uždarbi 

labar gali išmokti pelningą r mat y. | 
ranku siuvimą. 

Jrra, mokestis besimokinant. 
'( 

n trumpą laiką, gali prisirengti prie J( 
da|rbo, 

;uris siūlo dideles augštas algas. 

Iokėjimas šito amato užtikrina pas 
to v u darba. 

oriausias darbo sąlygan. Kliasos jau | 
prasidėjo. 

<>7 W Van Huren St.. antros lubos 

2352 W. 22nd St. 

HE HOUSE OF KlfPPENHEIMER Į 
SCHOOL OF SCIENTIFIC 

TAILORING. 
I 

r 

SKOLINU PINIGUS 
nt. antro morgečlo labai prieinamo- 
iis sąlygomis. Kam reikalinga sko- j. nti pinigai, tpgul atsilanko J ofis$. 

H. EPŠTEIN, 1 
toom 708: 5 No. LaSaile St 
'elefcnas Franklin 2803. 

PARSIDUODA 2 AUGSTŲI 
mūrinis namas 3 fintai ]>o 

r 

kambarius ir storas 40 pėdu. 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
toje 3437 S. Union A ve. kaina 
$15,000,00. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
ėių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vieloje, kaina SI4,000.00. 

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

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PARS1DODA REZIDEN 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingu medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU A P B A MA1- 

nau ant miesto propartės S0 
akrų farnu, Grand Rapids 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 

$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele girc, 20 akrų išd:rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J.. Fillipoviėius Real 
iistate 

3253 S. Morgan St. 

Parsiduoda ncpoprastai pigiai 
$200 įmokei:, paskui po $20 i 
menc.'i 5614 Shiclds Avc., 8 

kambarių medinis namas, mūri 
uis hesmentas, gera phv.nbc- 
rvste. Andrc\v B. Curry, 5444 
Went\vorth Avc., Telefonas 
Yards 191. 

PASI RANDAVO.I A KAMBARYS. Mo- 
derniškame name, gam apšildomas, 

ciektors šviesa, vana. 

P. DAVIS, 
3335 Union A ve. 

Reikalaujama merginu prie darbo 
dirbtuvėje. $14 J savaitę laiko mo- 
kinimosi. $17 iki $20 } savaitę už 
"piece work." 

American Insulated Wlre Co., 
9f>4 W. 21st Street 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

Turiu parduoti mano 1(H7 m. 

7 pasažicriu "Touring" auto- 

mobilių, geras kaip naujas. I)i- 
Iclis barmenas "casli" arba ant 

išmokėjimu. 4450 S. \Yooil St. 
rdcphone Yards 38S5. 

PARSIDUODA KEPTUVB PIRMOS 
klesos kartu su automobiliam ir 

Iviem vėžiniais. Pramonė labai perai 
•inasi. jau Irt motu potuom pačiu sa- 

ininku, kuris dabar nori pasilsėti. 
Pai yru turtas ypatal, kur} l;) piamonę 
lirka. 

Sam Grotsky, 
317 Orango St. 

Konosha, Wis. 

» 
EXTRA FARMOS. 

200 ir 160 akerlų. Turi būti parduo- 
>.s j trumpi), lalkįi, arba išmainytos 
ui miesto namu. t'kės geroje vietoje, 
i'rai.i budinkais, užsėtais laukais. Eik «. 

gyvenk iš pirmos dienos. Del pla- 
.•jsnių žinių malonėkite rašyti, 

P. A. Mažeika, 
R. 34, Canupbellsport, Wifl. t 

ANT PARDAVIMO 
arsiduoda namas 4 pagyvenimų po 

kambarius, raudos neša $500 j įnė- 
is; sąlygas patirsite ant vietos. Sa- ^ 

inlnkas ant pirmo flioro iš fronto, 
rio 948 W. 35th Place. I 

.. PROGA DEL JAUNAVEDŽIŲ. 
Parduodu savo bevelk naujus 4 1 

ambarių rakandus. Turiu npleisti 8 

'liiciigą. Atiduosiu pigiai. Kreipki- s 

Ss vakarais: 
3044 8o. Union Ave., 
1-mos lubos iš priekio. i 

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

rių ir 35 kompanijos darbi- 

ninkų. Anglis nuo 3 iki S 

pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 contų 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 
-įuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMOS. 

Tie, kurie norite gyventi ant farmų 
yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čin 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai nr.ga. llandasi prio geležln\elių 
gėry kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parai dunda 
labai pifiai. nuo $15.00 iki $?.0.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą r.tt 

SI00.00 ir nėjusi, kaip turėsi farn.ą 
išmokėt:}. Ir męs duodame darbą ant 

farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dali {mokė- 
jimo ant faimų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS- 

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

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augščiau až akrą. 
Galite pradėti pirkti farma su $1 >. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra iš važi nėję po daug valstijh, bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, aktp Wisconsine lietuvių kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

5301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

Parsiduoda namas už Rrigh 
ton Parkių, 2 karvės, galima 
taikyti kiaulių, žąsų, ančių ir 
rištų kiek tik nori. Atsišau- 
kto vakarais nuo 6 iki 10. 
'et ras Rislikus, 2837 S. Kmc- 
ald A v., 1 -mos lubos iš fronto 

DIDELIS BARGENAS. 
5 nkrŲ farma, netoli nuo Chicagos, 

irti dldetyŲ dirbtuvių 'r kelių. 
)erllngas juodžemis, tu gali likti 
leprlgulmirfgu. Del platesniu žinių 
aflyk, tolefonuok, arba ateik pas 'aul P. Haubly. Km. 40-106 La 
ialle St., Telefonas Maln 20-13. 

K KIK A L A U .T A M A drūtų vyru prie arbo | "Cold Storage" 
U. S. COLI") STuRAOE 00. 

39th SI. & lioyne A ve. 
Chicapio, 111. 

VALENTINE DRESSMAKfNG 
C0LLEG2 

lokina siuvimo, Kirpimo, dtsigning 
lenomle ir vakarais* dėl blzulc ir 
amų. Paliudijimai Išduodami jr vie 
aš parūpinamos dykai. Atsilankykite 
rba rnfiyklte, o męs pasistitugsiuie 
utelktl juma pntanra*. » 

SARA TATKK, Principal 
2407 W- Madison St 

205 S. Halstod St. la6U Wolls St 

m 
it' 

parengtas naudai 

LIETUVIU TAUTIŠKO KAPINIU 

LEAFY GROVE, Biinstrupo Darže 

Petnyčioe, Liepos-July 4,1919 
Pradžia 1C vai. ryto jžanga 25c 

Tas piknikas yra rengiamas no naudai kokios pavienės organizacijos, bet naudai organizacijos, kuri yra visu Chicagos ir apielinkės Lietuvių-Tautiškoms kapinėms, už tai rengėjai Širdingai kviefia kuoakaitiin giauslai atsilankyti visus bo tkirtumo ant šio pikniko. Komitetas. 
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