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Italijoje. 
Anglai nesusitaiko kas del 

Kaizerio teisimo. 

Lepia paima viršų Peruvijoje. 
PiSv 1 

Visas Clevelandas suparaližuotas 
gatvekarių straiko. 

RIAUŠĖS DĖL MAISTO 
ITALIJOJ. 

Atpiginimas maistų sustab. 
.. de maištus, 

e, — 

Foi"encija, liep. 5 d.—Va- 
kar čia karabinieriai šaudė 
jį minias. Vienas tapo už- 

' muštas, o dvidešimts sužeis- 
tų. 

Šį rytą miestinės ir mili- 
įtarės valdžios dalino maistą 
[žmonėms puse kainos. Dar 
■vis yra sumišimas ir betvar- 
įke, bet smurto darbų jau ne- 
atsitinka šiandien. 

^ Tveriama vietos sovietai. 
! 

Daugelyje vietų čia ir ki- 
,;ur Romagnos apskrityje 

* taip vadinami vietų sovietai 
iškėlė raudoną vėluką. Ši- 
tos organizacijos be to, kad 
nustato taisykles susirinki- 
mams ir maisto pardavinėji- 
mui, ginčuose taipgi išdavi- 
nėjo nusprendimus po rau- 
dono vėluko autoritetu. 

Kur tik darbininkų butas 
turėjo galią, visur prekės 
buvo siunčiamos į speciales 
krautuves po raudonu vė- 
luku. 
4 ,Net tramvajai buvo su 
raudonais vėlukais. Didelė 
daugybė daiktų perduota 
miestui ir sukrauta svarbiau 
šiame miesto pleciuje Pia- 
zza Signoria. 

Pinigai paimti iš sankro- 
vų taipgi buvo pavesti mies- 
to, ar darbininkų buto prie- 
žiūrai. 

Tik tos sankrovos liko ne- 
liestos riaušininkų, kurios 
turėjo iškabas su parašu: 
"Šita sankrova yra darbi- 
ninku buto žinioje". 

ANGLAI PASIDALINĘ 
KAS DĖL KAIZERIO 

TEISIMO. 

► Negalima Priversti Hollan-' 
dijos Išduoti jį; Antra Ver- 

to*, Kaizeris Karaliaus 
Giminė. 

Londonas, liepos 5 d. Ko- 
kiame didžiųjų Londono tei 
smų teis kaizerį? Kaip smar 

kiai jį ba-idus? Kam pri- 
puola jis teisti? 

Šitie paklausimai ir atsa- 
kymai į juos užima didelę 
vietą Londono dienraščiuo- 
se. Apie juos daug kalbama 
tarpe Anglijos žmonių. 

Po paivirsiumi sensacijos, | 
kurią padarė Lloyd George, 
paskelbdamas sensacingą pa 
slaptį žemutiniame bute, Tri 
bune korespondentas Henry 
M. Hyde mato ir jaučia nu- 

davimą viso to dalyko. Ar 
gi ištikro kaizerį teis? Ar 
Hollandija išduos jį? Ko- 
dėl parinkta Lonc'onas kai- 
po vieta žadamojo teismo? 
Anglijoje, jei ir piktinamasi 
kaizeriu, tai mažiau negu 
Francuzijoje. Ant galo kai- 1 

zeris yra karalienės Vikto- 
rijos fcnukaa. Jis yra kara- 
liaus Jurgio pusbroliu. 

Darosi Sunkenybės 

"Tai yra pamatiniai pa- 
dėjimo faktai"—sako Al- 
frecl G. Gardner, didelio li- 
beralų organo Daily News 
redaktorius "ir regis butų di 
deliu neapgalvojimu kelti o- 

pius ir net skausmingus da- 
lykus, kurie yra įmaišyti Vi- 
liaus Hohenzollerno bylos 
nagrinėjiman per šuvį atstu 
nuo Buckingham rumo." 

Gardner, kalbėdamas už 
liberalus sako, kad teisingas 
ištyrinėjimas bylos Anglijoj 
yra visai negalimas." 

Nera įstatymo Pasiekimui 
Kaizerio. 

Yra pripažinama, kad nė- 
ra tokio įstatymo, kuriuo ga 
Įima butų priversti Hollandi 
ją išduoti kaizerį teismui. 
Konservatyvų laikraštis 
"Morning Post" sako: "Tal- 
kininkai gali prisiversti Hol 
landiją išduoti pabėgėlius, 
kuriems ji davė prieglaudą. 
Jei ji panorės užtarti talki- 
ninkų priešus, tai nėra tokio 
jstatymo, kuriuo galima bu- 
į tų priversti ją permainyt sa^ 
vo nusprendimą. Tai yra 
galybės L politikos daly- 
kas." 

"Tariamasis reikalavimas 
iš Amerikos pusės, kad kai- 
zeris nebūtų pasmerktas mir 
timi, pykina dalį Anglijos 
spaudos. Bet Gardner nu- 

Svečiai iš miesto.. 

y 
(CopyrlElit) 

ifa. 

I 
Vasaros laiku mieste lėnai dažnai suteikia farme riams ekstra darbymetę, 

atsilankydami pas juos j svečius. 

rodo, jog imperialistai Vo- 
kietijoj vėl gali sugrįžti ga- 
lybėn. 

Tuo tarpu ginčai eina kas 
dėlto, kurį teismabutį paskir 
ti kaizerio bylos nagrinėji- 
mui. Ar laikyti kaizerį pro- 
vinciniame name ir kasdien 
gabenti Londono gatvėmis, 
kur yra pavojus nuo minių? 

MONARCHISTAI NE- 
KLAUSO VOKIEČIU 

VALDŽIOS. 

Kcnservatyvai Skelbia Karę, 
.. Kad Atsteigus Kaizerį. 

Amsterdam, liepos 5 d. 
Naujai įsisteigusios monarchi- 
ninkų lygos vadas gen. von 

Stockhausen pasakė Algemeine 
Handelblacl berliniškam kores- 
pondentui, kad visi buvusieji 
senosios kariumenės aficieriai 
yra labai neužganėdinti vald- 
žia. 

Gen. von Stockhausen pasa- 
kęs, kad aficieriai neužganėdin 
ti pasirašymu po "pažeminan- 
čia taikos sutartimi". Girdi,! 
aficieriai nemano ilgiau vald- 
žios karės žygius remti. 

Korespondentas praneša, 
kad gen. von Stockhausenno 
aficieriai ir kareiviai žada eiti 
prieš patįs savo iniciatyvą. • | 
Apskelbia Karę, kad Išgel- 

bėjus Kaizerį. 

t Londonas, liepos 5 dieną. 
I Vokiečių konservatorių parti- 
ja, sulyg Kopenhagos žinios a- 

tejusios Exchange Telegraph 
kompanijai, yra išleidusi pa 
skelbimą su reichstaginio parti 
jos vado "Ernesto von Heydeb- 
rando parašu, kur sakoma, kati 
partija "paskelbia karę vald- 
žiai ir žada pavartoti visą jie 
gą tam, kad atsteigus monar- 

chiją". 

KAIZERIO SUNŲS SIŪLO- 
SI STOTI TIESON UŽ JĮ. 

Berlinas, liepos 5d.—Bu- 
vusio Vokietijos kaizerio 
antrasis sunus, Prūsijos prin 
cas Eitel Frederick pasiun- 
tė Anglijos karaliui Jurgiui 
šitokį telegramą: 

"Pildydamas įgimtą su- 

naus ir aficiero priedermę 
aš, su savo keturiais jaunes- 
niaisiais broliais, pavedame 
save jusų didenybės valiai 
į vietą musų tėvo, kad išgel- 
bėjus jį nuo pažeminimo, jei 
butų sutikta jį išduoti. 

"Princų Adalberto, Au- 
gusto, Viliaus, Oskaro ir 
Joachimo vardu 

Eitel Frederick." 

LEGUIA PAIMA GALĘ 
PERUVIJOJE. 

Po Sukilimui Apsiskelbia 
Numestąjį Prezidentą. 
Lima, Peru, liepos 4 d. 

Po pasekmingam nuvertimui 
prezidento Pardo, Augusto R 
Leguia šiandien po pietų apsis- 
kelbė Peruvijos prezidentu ir! 
apsigyveno valdžios rumuose. I 

Senatorius Pardo, jo minis-! 
tefiai ir daugybe augštų karit.- 
menės bei laivyno viršininkų 
yra uždaryti kalėjime. Sukili- 
mas įvyko beveik be jokių mu-| 
šių ir jokio kraujo praliejimo.. 
Senatorių Leguia remia mažne 
visos jsariumenės ir laivyno 
jiegos Limoje; taippat jį re- 

gimai palaiko viešoji nuomonė. 

V Pardo Bus Teisiamfis. 
Buvo paskelbta, kad preziden 

tas Pardo bus šaukiamas tie- 
son už peržengimą, konstituci- 
jos ir už suokalbiavimą prieš 
respublikos įstaigas. Yra sako- 
ma, buk valdžia atsisakiusi 
klausyti aukščiausiojo teismo 
prisakymu :.r buk Pardo mėgi- 
nęs nupirkti kongreso nariu 
balsus Leguios rinkimų panai- 
kinimus. 

Senatorius Leguias jšventi- 
nimas j prezidentus sakoma 
greičiausiai įvyks bėgiu dvie- 
jų mėnesiu. 

VISAS CLEVELANDAS j 
SUPARALIŽUOTAS GAT- 

VEKARIU STREIKU. 

Cleveland, liepos 6 dieną. 
Clevelando komunikacija tapj 
visiškai suparaližuota šiandien. 
Gatvekariu kompanija ir unijos 
viršininkai pripažįsta, kad visi 
gatvekariu darbininkai, motor- 
monai ir konduktoriai skaičiuje 
2,600 vyru išėjo į straiką. Jie 
reikalauja daugiau mokesties 
12c į valandą; kompanija siūlo 
6 centus, bet darbininkai nenori 
nei klausyti. Kompanija bandė 
leisti karus įspektoriais ir karų 
varinėtojais, bet straikininkai 
užpuolė straiklaužius ir kelis 
žmones sužeidė. 

Kompanijos viršininkai sako, 
kad jie turėję atsisakyti nuo 

savo bandymo leisti karus dėl 

apsaugojimo stokos. 

$15.50 MAŽIAUSIA ALGA 
MOTERIMS WASHING- 

TONE. 

Washington, D. C., liepos 
5 d.-—Columbiios distrikto 
minimalės algos tarybos nuo 

^mone, moterįs savo pragy- 
venimui turi gauti algos ne- 

mažiau kaip $15.50. Tary- 
ba paskyrė šitą mažiausią 
sirtią po išsėmingo tardymo, 
kur buvo atkluusinėjama tuo 
dalyku darbdaviai, darbinin 
kai ir visuomene. 

MISSOUROS SENATAS 
UŽGYRĖ MIRTINĖS 

j BAUSMĖS PROJEKTĄ. 
Jefferson City, Mi., liepos 

6 d.—Missouros senatas šio 
'ryto posėdyje užgyrė pro- 
jektą atnaujinti mirties 
bausmę Missouri valstijoje, 
20 balsų prieš vieną. Jokių 
diskusijų nebuvo. 

j Reikalauja Pinigu. 
n (Speciali Teieg- rama "Lietuvai") 

Washington, D. C.. 1 *37 
vai. vak., liepos 5, 1919in. 

Lietuvai. 325o S. Morgan 
St., Chicago, 

Pildomasis komitetas va- 

kar ir šiądien apturėjo se- 
kamas kablegramas: 

"Išgavimui laisvės lietu- 
vių tautai yra labai reikalin 
ga finansinė pagelba nuo A- 
merikos lietuvių ir yra pa- 
geidaujama, kad visi pini- 
gai sudėti Lietuvos reika- 
lams butų siunčiami per 
Lyonnais arba Nacionalj 
miesto banką Taikos Kon- 

ferencijos Lietuvių Delega- 
cijos vardu Paryžiuje. Fa- 
garsinkite šitą kuoplačiau- 
siai. Tarybos pirmininkas 
Valdemaras, vice-pirminin- 
kas Staugaitis. 

"Paryžius, liepos 4 d. Lie- 
tuvių valdžios lietuvių pil- 
domasis komitetas apsipirko 
reikmenis kariumenei. Pini- 
gai labai reikalingi apmo- 
kėjimui. Pagelba reikalinga 
tuojaus. Malonėkite siųsti 
pinigus, kokie tik yra, pir- 
mininkui Valdemaras". 

V Vinikas, 

PERLĖKĖ ATLANTIKĄ 
DIRIŽABLIU. 

Atliko Kelionę 5,600 Mylių 
j 108 Valandas, 12 Minučių. 

Minecla, L. L, liepos 6d. 
į Šiandien antroji orinė pergalė 
tapo užrašyta, kuomet didžiu- 

Mis Anglijos dirižablis R--34, 
pirmutinė lengvesnė negu oras 
mašina atliko savo kelionę iš 
Europos j Amerika ir nusileido 
čia ties Rosevelto lauku. 

Išbuvus ore lygiai 103 valan 
das ir 12 minučių nuo to laiko, 
kaip jis apleido East Fortune, 
Škotijoje iki pribuvo į Mineok 

>be jokios kliūties. 
Tolumas, kurį perlėkė dicl- 

žiausis pasaulyje orlaivis, yra 
apskaitoma ant 5,634 mylių,— 
3,690 mylių nuo Anglijos iki 
Trejybės užlajos ir 1,944 nuo 

ten iki Mineolai. Nusileidęs 
ant žemės ties Mineola orlaivis 
turėjo gazolinos tik 90 mylių 
kelionės. Leisdamasis kelionėn 
skaitė turįs gazolinos gana ir 
atgal sugrįžti. 

KARIUMENĖ TAIKOS 
LAIKO DIDUMU. 

Washington, liepos 5 d. 
Kareivius is kariumenes da- 
bar paleidžia vidutiniai po 15,- 
000 į diena, kaip karės skyrius 
praneša. Ligšiol •viso paleista 
2,611,416 kareivių. 

Jei paleidimas šitokiu greitu- 
mu tęsis toliaus, tai kariumenė 
pasieks jiegas 230,000 kareiviu 
reikalaujamų šalies gynimo 
akto apie rugp. 19 d. Instoji- 
mas kariumenėn žymiai padi- 
dėjo nuo liejos pirmos ir dabar 
Įstojusių yra daugiau kaip 70,- 
000. Devyni pakeičiantieji ba- 
talijonai po 1,000 vyrų kiekvie- 
nas išsiųsta užsienin. 

VOKIEČIAI UŽTVIRTINS 
TAIKĄ ŠIĄDIEN. 

Londonas, liepos 5 d. Su- 
lyg Exchange Telegraph 
koiarpanijos pranešimo vo- 

kiečių kabinetas šiądien 
svarstė taikos sutarties už- 
tvirtinimo klausimą ir busi- 
mąją diplomatinę tarnybę. 

Vokiečių nacionalia susi- 
rinkimas, pasak tos žinios, 
užtvirtins sutartį šiądien ir 
D-ras Mueller išdėsiąs val- 
džios busimąją užsienio po- ' litiką. 

LAIŠKANEŠIAI REIKA- 
LAUJA MINIMALĖS AL- 

GOS $1,800 Į METUS. 

Hutchinson, Kas*, liep. 5. 
Valstybinė Kansaso laiška- 
nešių asociacijos konvenci- 
ja, pasibaigusi šiandien, <»a- 

statė reikalavimą mini ma- 

lęs algos $1,800 Į metus, 30 
dienų atostagų laiko, pjs- 
aritro laiko už viršlaiki ir 
dvigubas mokestis už septin 
ta^ienius ir šventadienius. 
Šitie visi reikalavimai bus 
Įteikti federalei vald- 
žiai. Konvencija taipgi rei- 
kalauja apeliuojamojo teis- 
mo, kur pačto darbininkai 
galėtų kreiptis, kuomec juos 
atstato arba nukeila ant 
prastesnės vietos. 

TREZIDENTAS BUS SE- 
.. NATE ATEINANTI 

KETVIRTADIENI. 
New York, liepos 5 d.— 

Prezidento Wilsono sekre- 
torius Joseph P. Tumulty 
šiądien pasakė, kad, sulyg 
prezidento programo, p. Wil 
?on kalbėsiąs j senatą ate. 
nantį ketvirtadienį. 

Antradienyj, kuomet pre- 
zidentas Wi!son pribus iš 
Francijos garlaiviu George 
Washington, žada jį pasitik- 
ti daugiau kaip 300 asmenų. 

GELŽKELIU STREIKAS 
w PORTUGALIJOJ. 

Washington, liepos 5 d. 
Pranešimai iš Lisbonos val- 
stybės skyriui skelbia, kad 
visuotinas streikas, iššauk- 
tas perietą antradienį, pa- lietė didesnę dalį važinėji- r o gelžkeilais Portugalijoj. 

Chic&goje ir &pič«inkėje: 
Nedėlioj ir priedėly j gied- 

ras oras su vidutine teiuper.i- 
tura;. vidutiniai šiaur-rytiniai 
vėjai. 

Vakar augščiausia tempera- 
tūra buvo 92 laip^ri-.i apie 7 
vai. ryto. 

Saulėtekis 5:21 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:28val. vak. 
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Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. 

Jau buvo oficialiai pranešta, kad Lie- 

tuvoje susitverė Lietuvos Raudonasis Kry- 
žius. Tas faktas jau parodo, kad Lietu- 

voje visą žmonių šelp-imo darbą paima tam 
tikra bepartyvė organizacija, kuri veikia 
po artymiausia priežiūra Lietuvos valdžios. 

Raudonasis Kryžius turi gana plačią 
savo istoriją. Jis likosi įsteigtas tarptau- 
tiškoje konferencijoje Genevoje 1864 me- 

tais iv nuo to laiko jis yra suorganizuotas 
visose kultūriškose šalyse. Tiesa, kiekvie- 
na šalis turi savo krašte organizaciją, bet 
visų kraštų tos organizacijos yra susijungę. 
Visose šalyse tos organizae\jos vadinasi 
Raudonuoju Kryžiumi išskiriant tiktai Tur- 
kiją ir Japoniją. Ir tenai yra tos organi- 
zacijos, tik kitokiais vardais vadinasi. Tur- 
kijoje vadinasi Raudonuoju pusmėnuliu, o 

Japomjoje—Raudonuoju keturkampių. 
Raudonasis Kryžius, tai grynai labda- 

ringa organizacija, ji pirmiausiai rūpinasi 
sužeistais kareiviais ant musių laukų, pa- 
skui rūpinasi sergančiais, alkanais, palie- 
gėliais. Raudonasis Kryžius visose šalyse 
yra bepartyviškiausia organizacija, jin pri- 
klauso greta turtingos moteries milionerSs, 
paprasta vargšė moteriškė. Jin* priklauso 
greta valstybinio vyro, ministerių pirmi- 
ninko,—paprastas bernukas. Skirtumas 
tiktai tame, kad pirmieji moka tam tikslui 
desėtkus tūkstančių, o antrieji cen.tus, bet 
ir pirmieji ir antrieji toje organizacijoje lygiai geri, lygiai naudingi ir turi fygias teises. 

Ir jei Raudonasis Kryžius butų p arty- 
ve organizacija, tai jfe ne šelpimo su- 

žeistųjų ar alkanųjų organizacija, bet butų 
pasityčiojimo, pasijuokimo, išniekinimo su- 
žeistųjų ar alkanųjų organizacija. Nes už 
duonos kąsnį arba apraišiojimą žaizdų par 
tyvis Raudonas Kryžius išplėštų ar nužemi- 
ntų sielą sušelpiamojo. Pagalios partyvys Raudonasis Kryžius butų išjuokimu ir iš- 
niekinimu pačios labdarybės idėjos, nes 
kasgi per labdarybė, jei kairioji ranka duo 
da alkanam duonos kąsnį, o dešinėji ima 
iš šelpiamojo politišką paklusnuma, poli- tišką dėkingumą, politišką pasinaudojimą. Partyvis Raudonasis Kryžius, tai labdary-į bes parodija. 4 

Ir nei vienoje civilizuotoje šalyje nėra 
partyvio Raudonojo Kryžiaus išskiriant, 
ant nelaimais, mus Amerikos lietuvius. Da- 
lis mųs visuomenės, kuriai labjausiai tu- 
rėtų rūpėti, kad Raudonasis Kryžius butų bepartyvis, ta dalis visuomenės kaipir ty- čia viską daro, kad ta prakalni organiza- 
cija butų partyvė, arba kitais žodžiais kal- 
bant, kad neatsiektų savo tikslo, nes par- 
tyvė pašalpa nėra pašalpa, o tik varymas 
politikos. i-nW& 

Bet iš kitos pusė3 Amerikos daktarai 
matydami tokią paklaidą (nesakysime jau 
-toki blogą) griebėsi už darbo ir suor- 
ganizavo Amerikos Lietuviu Raudonąjį 
Kryžių, kurį Am. L: Seimas užtvirtino: Bet 
tik jie tą organizaciją negali pavadinti Rau 
donuoiu Kryžiumi dėlto, kad šiore šatyje 
negali veikti kitos šalies, arba kitas Rau- 
donasis Kryžius, anart Amerikos Raudo- 
noi'o K:*vžiaus. To^el ta organizacija čio- 
nai nasivadino Daktaru ir slaugių draugi- 
ja Lietuvai pa*a]bą čcikti. 

Visuose kraštuose Raudonojo Kryžiaus 
organizavimas ir palaikymas yra gydytojų 
rankose, tad ir pas mus daktarai ir ligonių 
prižiūrėtojos turi jame turėti sprendžiamą- 
jį baisa. Gi nariais tos organizacijos pri- 
valo buti kiekvienas lietuvis, jei tik jam 
brangi tėvynė ir Lietuvos žmonės. Ta or- 

ganizacija sutverta grynai ant bepartyvių 
pamatų ir jon privalo prigulėti visi tauti- 
ninkai, socialistai, katalikai---visi lietuviai. 
Ypač kunigai turėtų prigulėti jon, nes jų 
yra pašaukimas buti prie suvargusiųjų ir 
mirštančiųjų. 

Dar daugiau. Visas šelpimas, visas 
labdarybės darbas turėtų susikoncertuoti 
tos draugijos rankose, visi Tautos Fondai, 
Centraliai Komitetai, Lietuvos šelpimo Ko 
mitetai turėtų prisijungti į tą vieną Lietu- 
vai pagalbą teikti organizaciją. 

Pereitame subatos numeryje tilpo tos 
draugijos atsišaukimas į visuomenę ir lai 
visuomenė visur atsiliepia, visur tveria sky 

i rius, visur organizuojasi. Iki šiol pas mus, 
| pilnoje prasmėje, šelpimo darbas buvo ne- 
I organizuotas. Aukas rinko kiekviena par- 
tija, partijelė, kiti tiesiog siuntė Europon, 
dar kiti Egzekutyviam komitetui. Tai be- 
tvarkė ir už tą betvarkę partijoms prisieis kada nors sunkiai atsakyti. 

Jei mums rupi Lietuva, tai galbėkim 
Lietuvą, bet ne partijas, gelbėkim Lietu- 
vos žmones, bet ne socialistus, tautininkus 
ar katalikus. Lietuva yra viena, tad turi 
buti viena ir šelpimo organizacija, vienas 
Lietuvos Raudonasis Kryžius arba Dakta- 
rų ir ligonių prižiūrėtojų draugija Lietu- 
vai pagalbą teikti. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. 
LENKAI IR KITI. 

Kadangi Yonkers'e yra nemažas skait- 
lius lietuvių ir lenkų, jieins bus žingeidi se- 
kanti sutraukti iš kablegramų: 

Lietuviškai—lenkiški atsinešimai ant 
tiek suaštrijo, kad karė tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos yra laukiama kasdieną. 

Lenkų valdžia išreiškė norą atnaujin- 
ti broliškus ryšius su Lietuva, prižadėdama 
jai savyvaldą po Lenkijos kontrole, bet pa- 
gal nuomonę Lietuvos vadovų apsispredy- 
mas jų šalies atmeta kokį nors įsimaišymą 
kitų, nes lietuviai reikalauja sau pilnos 
neprigulmybes. 

Lietuviai protestavo Taikos Konferen 
cijai prieš lenkų įsiveržymą į Lietuvą, aiš- 
kindami, kad sugyvenimas su lenkais yra 
negalimas kol jie neištrauks savo armijos 
iš Vilniaus ir Gardino rėdybų. 

Britanijos Parliamente, panedėlyje, Cecil Harmsworth, vice sekretorius užru- 
bežinių dalykų, buvo užklaustas pulkinin- 
ko Wedgewood apie aliantų mierrius kas- 
link Lietuvos. Jisai buvo užklaustas ar 
aliantai pritaria Vilniaus užėmimui per len 
kus, ir ar tiesa, kad lietuviai nenori turėti 
nieko bendro su Lenkija,-ir kad lenkų ar- 
mijos pasielgimas Vilniuje dar daugiau su- 
aštrino atsinešimus tų dviejų skirtingų tau- i...O 

Atsakymas į pirmą klausymo dalį bu- 
vo negatyvis. 

Kapitonas Ormsky Gore tada užklau- 
sa—Ar tai nėra faktas, kad lenkai užėmė 
Vilnių be jokios nuo aliantų autorizacijos, 
nužudė 2,000 žydų ir taipgi daugeli lietu- 
vių be tam tikn aliantų pritarimo? Ant to 
•atsakymo nebuvo. :j ,./• 

Pagal oficialę sutrauką, gegužio mė- 
nesyje išleistą per lietuvių generalį štabą, 
lietuvių armija po vadovyste vyriausio ge- 
ner. Žukausko laiko rytinį frontą, nuo Gar- 
dino per Varėną, Jievius, Vilkmergę, Pane- 
vežį iki Bauskui. Pakuršyje lietuvių armi- 
ja yra pastiprinta latviais ir estais po mai- 
šyta vadovyste. Ir pasekminga karės ope- 
racija yra vedama prieš bolševikus. 

Ofensyvas buvo pradėtas ant Lietuvos 
fronto nuo Vilniaus į šiaurę ir bolševikai 
buvo atstumti atgal nuo Panevėžio. 

Ant pietinio fronto Vilnius ir visas 
kraštas į pietus buvo jau beveik laipsnyje išliuosavymo nuo bolševikų, viduryje balan 
dŽio mėn., ačiui lietuvių ofensyvui, kuris 
buvo pradėtas prieš keletą sanvaičių, kada 
netikėtai skaitlius lenkiškų burių, pasinau- dojant padėjimu ir be jokios sutarties su 
Lietuvos valdžia, užpuldė iš pietų ir už- 
ėmė dali Lietuvos kartu su Vilniumi. 

Gkupacijinė lenkų armija Lietuvoje 
prisilaiko aiškiai barbariškos politikos. Ji- 
nai pieša turtus, persekioja ir net žudo 
ten Lietuvos piliečius, jei visi raportai yrą 
teisingi. 

Kaino nasekmė viso to, lietuviu armi- 
ios atyda buvo atkreipta nuo bolševikų fronto į atsiminima nuo lenkų,—ir bolševi- 
kiškas pavojus dabar nesulyginamai pasi- didino. 

LAISVE. 
Kiek daug dabar kalba- 

ma apie laisvę arba liuosy- 
bę, tai sunku butų Saliamo- 
nui suskaityti. Laisvę mini 

laikraščiai, laisvė minima 

susirinkimuose, politiškų 
partijų programuose, pra- 
kalbose, politikoje. Net ant 

vestuvių, krikštynų ji mini- 
ma. Tas žodis, rodos, vi- 

siems suprantamas, niekas 

nei nemąsto, kad jis neži- 

notų kas yra laisvė. Vienok 
tikrosios laisvės pamatų dau 

gelis nesupranta. Kovoja, 
šaukia už laisvę, bet dau- 

gelis nežino, kas ta laisvė. 
Čionai męs keliolikoje eilu- 

; čių bandysime išaiškinti kas 

yra laisvė. 

Daugelis žmonių po žo- 

džiu "laisvė" supranta, kad 

jis gali daryti, ką nori, pa- 
vyzdin: užsim?ue gerti-ge- 
ria, užsimanė miegoti-mie- 
ga, nori eiti-eina. Vienu 

žodžiu-kaip tik ko žmogus 
nori ir jis ta atsiekia, tą jis 
vadina laisve. 

Paviršutiniai žiūrint ir iš- 

rodo, kad jau žmogus laisvę 
turi. Tiktai žmonės užmir- 
šta apie vieną patį svarbiau 
sį Saiktą, užmiršta apie tai 
ar žmogus liuosas savo gei- 
duliuose, savo norėjimuose, 
ar žmogus sulyg savo apsvar 
stymo gali valdyti savo no- 

rus., o dar labjau savo ne- 

norus. Čia- vėl privesime 
pora pavyzdžių. Žmogus sa 

ko, kad svaiginančių gėri- 
mų gėrimas yra negeras 
daiktas, pats žada daugiau 
negerti, o vienok kas tai pri 
verčia gerti ir žmogus ge- 
ria. Tas pats yra ir su ru- 

kymu, su kaziravimu korto- 
mis ir sudaugybe kitų daly- 
kų. Dar blogiau, kuomet 
žmogus jau ko užsinorėjo, 
tai jau jis daugiau negali 
nenorėti. 

Tai ir klausimas, kurgi ta 

žmogaus laisvė? Jis daug 
ko nenori, o daro, daug ko 

norėtų, o negali padaryti. 
Žmogus kažin kaip nenorė- 

tų miegoti, bet žmogaus kū- 
nas užmiega, sudrimba vi- 
sai nesiklausęs savo "aš." 
Žmogaus skilvis užsimanė, 
kad ji butų iškimštas, ir 
žmogus turi pilvą valgiu iš 
kimšti. Vyras pamatė mo- 

terį, nors ta moteris ir turi 
blogą budą, bet jei jis įsi- 
my^jo, tai jis turi ją mylė- 
ti. Žmogus negali atsikra-, 
tyti miego, negali išvengti 
sapnų, negali pagreitinti ar 

puretinti širdies plakimą, 
negali nekvėpuoti, paga- 
liaus nesuvaldo savo vei- 
dą ir gana tankiai išsiduoda 
užrauduonuodamas arba pa 
baldamas. Ant galo žmo- 
gus negali atsikratyti min- 
ties, kuri neprašyta lenda jo 
galvon. Tai kur gi paga- 
liaus ta liuosybė? Kur tas 
•iuosybės idealas. Jis dau- 
giau niekas kaip tiktai sva 
jonė. .s 

Prisižiūrėję giliau, pama- 
tysime, kad žmogaus kūnas: 

turi čavo reikalavimus vi- 
siškai skirtingus nuo reikala 
vimų pačio žmogaus. Kūnas 
reikalauja daug jam reika- 
inlgų daiktų, be kurių jis 
negali buti gyvu, bet kūnas 
taip pat reikalauja ir daug 
visko, ko jam nereikia, tik- 
tai del papročio. Žmonės 
daug kvailysčių ir net pra- 
sižengimų papildo tiktai ku 
nui reikalaujant. 

Bet savistovus netiktai ku 
nas bet ir apskritai žmogaus 
būdas, kuris nieko su kunu 
bendro neturi. Sakysime 
žmogus ką nors myli- o no- 

rėtų nemylėti. Šiame atsi- 
tikime ir pats žmogus ne- 

norėtų mylėti, neturi čia rei- 
kalo ir kūnas (jei nėra ly- 
tiško patraukimo), bet yra 
dar kas tai, kas myli, verčia 
mylėti. Žmonės tą vadinai 
širdžia. Į tą pat kategoriją 
ineina ir simpatija su anti- 
patija, pasigrožėjimas, už- 
siganėdinimas, nejaukumas, 
užpykimas ir šimtai kitų 
jausmų. Žmogus ir norėtų 
nepergyventi tų jausmų, bet 
jis turi pergyventi, jam kas 
tai diktuoja. 

Daugelis žmonių tankiau- 
siai visus :-avo nepasiseki- 
mus, o ypač išsišokimus su- 
verčia ant nervų, ant nervų 
suirimo. Tegul jau buvc 
kalti nervai, bet tai kokia 
gi liuosybė žmogus naudo- 

į jasi, jei jo jausmai, ji valdo, 
jam diktuoja. Reiškia, žmo 
gų valdo ne jis pats, bet jo 
nervai, kurie turi savo au- 

tonomija. 
Ir taip kur dabar ta žmo- 

gaus liuosybė, kad jis tik- 
tai pildo norus savo jaus- 
mų, savo kuno, savo nervų, 
bet ne norus giliausiojo i(nX >> 

... • as. 
<,/>• >! Šiądien liuosų žmonių be 

veik nėra. Yra tiktai ver- 
gai, Vergai tradicijų, papro- 
čių, jausmų, nervų, lygų; 
prigimtų palinkimų, vergai 
išauklėjimo, kastos ir t. t. 
ir t, t. Tikrai liuosą žmogų beveik negalima sutikti. 

Tiktai žmonių vergišku- 
mo laipsnis tai jau ne vie- 
nodas. Vieni vergai iki p-v 
vų kaulų, vergai iki pačių 
pašaknių, kiti gi jau daug 
liuosesni, sviesiai žiuri j gy 
venimą. Paimkime pavyz- džiui dievobaimingą mote- 
rį. Gera moteriškė, eina į 
bažnyčią, deda aukas, bet 
ji tai daro ne sulyg savo gi- liausio "aš," bet sulyg to, kad ji taip išauklėta. Tokia 
pat moteriškė, cet žydė 
taippat daro, taippat mel- 
džiasi, tiktai jau kitam die- 
vui. Ji ir nenori žinoti, kur 
teisybė, arba bent delko 
taip yra. % Vėl paimkime socialistą. Jis šaukia, agituoja už ko- 
kias tai idėjas, kurių tan- 

* nežino, jis irgi yra 
tų idėjų vergas. 

Panašių Davyzdžių męs 
galėtume daugybės prives- 
ti, bet jie visi patvirtins tik- 

tai vieną, tai yra tą, kad 
veik visi žmonės yra keno 
nors vergai ir didžiausiais 
vergais yra tie, kurie šau- 
kia prieš vergija. Prira- 
kink liuosą žmogų prie sie- 
nos, jis stengss surasti bu- 
dus, kaip iš tos vergijos pa- 
siliuosuoti, bet neaušins ger 
klės, tik vergas vergiškai 
verks. ..v 

Ir taip, žmonija vergau- 
ja, jai toli iki tikros liuo- 
sybės. Ir verksmais to ne- 

pagelbėsime, bet tiktai dar- 
bu. Bet kaip pasidalyti 
liuosu, tai apie tai pakalbė- 
sime kitą kartą. 

Iksas. 

Negerai Daro 
Mūsų gyvenime, tai yra 

šiuose laikuose nuotikiai taip 
greitai bėga, kad sunku ir sus- 

pėti juos pasekti. Kas tiktai 
vakar buvo, išrodo, kad tai jau 
buvo labai senai. Kas šiądien 
yra, rytoj išrodyt pasenusiu. 
Ir net taip užreiškė vienas di- 
plomatas Paryžiuje taikos kon- 
ferencijoje; girdi kas buvo va- 

kar, kas jau netiesa, negera, 
tiktai šios dienos tiesa yra tie- 
sa. 

Tokį greitą gyvenimo bėpį 
geriausiai galima pastebėti iš 
mūsų laikraščių. Ir ko juose 
nepamatysi!? Juose, kaip ko- 
kiuose jadomuose paveiksluo- 
se reginiai bėga paskiri regi- 
nius, nuotikių aprašymai pas- 
kui nuotikių aprašymus, '^ėeis 
smarkus, audringas, bet jis, 
galima sakyti vienodas. Amži- 
nai kartojasi tas pats, amžinai 
sukasi gyvenimo ratai, amži- 
nai juda. Ir kitaip buti negali. 

I Skaitant tamsu laikraščius 
i 

viei'Kį gallilia pastebėti. Kiek- 
vienas rašo, vis savas mintis 
išdeda, vis kitus mokinu vl5. 

nurodo, kad šitaip negerai, taip 
negerai, anaip negerai. "Dar- 
bininkas" išrodinėja tautinin- 
ku ir socialistu negerumą, c c O 

"Draugas" daro ta patį. Ke- 
leivis" su '"Naujienomis" su 

žeme sulygina "Laisvę," o 

"Laisvei" nieko gero nėra šia- 
me surėdytame svietelyje. Tik 
rimtesnieji tautininkų laikraš- 
čiai mažai rašo apie kitų nege- 
rumus, o stengiasi ko nors pa 
mokyti, pasakyti. Bet pamoki- 
nimas juk nekeli? triukšmo 
lai jo ir nesigirdi. Veik visiu 
aplinkui tik ir girdisi "negerai" 
ir "negerai." 

Tas "negerai" yra niekomi 
daugiau kaip tiktai ne'gatyviiV 
darbu, arba kitais žodžiais — 

griovimo darbu. Tiesa, griovį-' 
mas reikalingas, bet visuomet 
griauti ir griauti tiktai vardan 
griovimo, yra vienu iš didžiau- 
sių šio momentų ydų. 

Tiesa, kares dievaitis dar j darbuojasi ant mus žemelė?., 
dar karinės audros nenutilo, 
dar žmonės išsisiūbavę eina 
griovimo keliais. Bet klausi- 
mas, kur ta vieta, kur tas ze- 

nytas, kuriame pasibaigia grio-. 
vinias ir prasideda statymo 
darbas. Karė jau senai pasi- 
baigė, reikėtų gi jau pradėti 
statyti nauja gyvenimą., Ir jau 
labai laikas dirbti pozitvvį nau 

dingą darbą. 
Aš čionai ir drįstu kaipo pa- 

dalinis žmogus paklausti mu: 

veikėjų ypač laikraščių redak- 

Prie tokio tolumo nuo tų kraštų ir tu- 
rint sulyginamai mažai informacijų yra sun 
ku spręsti apie lenkų-lietuvių sątykius. Bet 
yra liūdna, kad tos tautos nesudaro bendro 
draugiško veikimo prieš bendrą jų priešą 
bolševikus. 

Yra keista, kad lenkai, buvę ilgą laiką 
kitų priespaudoje, turėdami gražią istoriją, 
kuriems lemta tapti pertvara nuo anarchi- 
jos, dabar įgyję neppgulmybę, gali klai- 
dingai naudoti savo naują galę. Ten, tur 

hut. yra aplinkybės kurių męs Amerikoje 
nesuprantame. 

Tuo pačiu laiku Amerikos Raudonas 
Kryžius iš 3erli.no pasiuntė Lietuvos Rau- 
donam Kryžiui Kaunan vaistų ir medika- 
mentų. Dėdės Samo labdaringa ranka pa- 
siekia visur. 

Talkininkai, matomai, nesugebi nura- 
minti visa Europą. 

Iš Y^nkers Statesman, Yonkers, N. Y. 
Birželio 13 d:, 1919 m. 

torių, krinti rankose muc.;t 

draugijinio judėjimo vadelės, 
kada jie mano pradėti pozityvį 
darbą? Pasakykite kadagi? • 

Žinau, kad nevienas redak- 
torius iš vieno ar kito krašto 
pasakys, kad mes visuomet 

I ginsimės ir atsakinėsime į už- 

polimus. Bet jei taip, tai vėl 
man leiskit užklausti, ką reiš- 
kia atsakinėjimas Į užpuoli- 
mus? Juk tokis atsakinėjimas 
į užpuoVmus yra karė, juk ir 
kaizeris su visa savo Vokietija 
nieko daugiau nedarė, anot 

pačių vokiečių, kaip tiktai gy- 
nėsi nuo užpuolikų. Ginimasis 
yra karė, nors tai butų šventa 
karė, bet ji yra karė. 

Gali man kas nors užmesti, 
kad aš čionai skelbiu Tolsto- 
jaus "neprotivleniją." Visai 
ne, bet mano nuomone, karia- 
vimas turi buti ne šmeižimas, 
ne faktų klastavimu. ne nieki- 
nimu vieni kitų. Lai katalikai, 
katalikų partija parodo pas 
save namieje tą augš;.w. malo- 
nybę darbais ir žmones be jo- 
kių agitacijų bus su jais. Lai 
socialistai parodo pas save 

tvarka, malonumą, draugišku- 
mą, ir žmonės bus su sociali*, 
tais. Partfdikite gražiu* dar- 
bus. kariaukite gražiais staty- 
mo darbais, o ne griovimo dar- 
bais. Parodykite ką kas tikrai 
gero padarėte, o ne išroclinėki- 
te kitų blogumus. Kiekvienas 
žino, kad pasaulyje yra blogo, 
to blogo yra net perdaug, bet 
nors ir milijoną metų rodysi 
pirštu į tą blogą, o jei nesis- 
tengs nieką vietoje to blogo' 
padaryti gerą, tai tas blogas 
nei kiek nesusimažins. 

Gana tc "negerai." 'Parody- 
kite ką kas turite gero! 

Žmogus iš šalie*. 

Teisybes Iš (topo. 
Maskaradas yra isnTrslvtas 

negražių moterių. Negražios 
tik maskarade turi lygią prekę 
su gražiomis. 

Bučkis yra elektrišku varpe- 
liu i meilės priemenę. 

"Cit,* yra tokis žodis, kurį 
lygiai supranta kameriniai 
šunyčiai, vaikai ir pačių vyrai. 

Laikas viską atidengia. 
Patarlė. 

Dideli turtai surenkami iš 
biednų žmonių 

Girtam jūrės iki keliu, o ba- 
lutė iki ausu. 

c 

Patarlė. 

Pasigėrę su karalium peša* 
si, o išsimiegojęs vištas bijosi. 

Patarlė. 
i 

Nesi rūstink, jei kitas del 
tavęs nepadrė nieko gero 
per visą gyvenimą. Ir tu 
jiems tuomi pat atsilyginai. 

"Būti ar ne būti" — atsidu-', 
so sportai sukdamas užkvieti- * 

mą Į šokius ir kratydamas tuš- 
čia kišenių. c ę 

"Baisu už žmones" — tarė 
vienas geras žmogus duodamas 
veidan saliuninkui dipnoje už 
darymo saliunų. 

"Aplinkybės visam kaltos!" 
tarė skolininkas, kurį sugreibę 
tąsė skolintojai. 

— — 1 
"XV. nekaltas!" — atsiduso 

tris jauni vyrai, ktvmiet išgir- 
dc, kad pas senulio Jono jaungį 

pačia gimė sunus. 



Savaitine Kares Apžvalga 
Rašo L. Šernas į jĮ I 

Naujieji Vokietijos taikos at 

stovai padėjo savo parašus po 

talkininkų paduota taika ir iš- 
važiavo Vokietijon. Jiems su 

savo padėtojais išvažiuojant, 
>1 išrinkusios Versailles gatvė- 
je minios metė j Vokietijos at- 

stovus plytgalius ir sužeidė vie 
na iš sekretorių. Už tai Fran- o l. 

eurrosj valdžia persiprašė. Pa 
si rašymas vienok po taikos iš- 
lygomis nėra dar taika, reikia, 
kad talkininkų paduotas vokie- 
čiams išlygas priimtų ir Vokie- 
tijos tautos atstovai VVeimare. 
be ko negali but taikos; pri- 
ėmimo jos išlygų vien taikos 
pasiuntinių dar neužtenka, pa- 
sirašymas po jomis Vokietijos 
atstovų nieko nereiškia, kol jų 
nepriėmė parlamentas arba vo- 

kiečių tautos atstovai Weimar. 
Priėmimas talkininkų išlygų su, 
taikė vien nuo karės atnauji- 
nimo, bet vieno priėmimo tai-, 
kos pasiuntinių neužtenka, kof 
išlygų tų nepriėmė dauguma 
tautos atstovų, tol taikos dar 
nėra. 

Vokietijos laikraščių daugu- 
mas šaukia, kiek išrėkti gali, 
kad tokių sunkių taikos išlygų, 
atiduodančių ilgiems metams 

vokiečių tauta talkininkų ma- 

lonei priimti negali; gązdina 
karės atnaujinimu, tat talki- 
ninkai juokiasi iš tų visų gąz- 
dinimų, nes Vokietija karės at- 

naujinti negali, ar ji nori, ar 

ne, turi pasiduoti, nes karę pra- 
lošė ir bent dabar susidrutinti 
negali. Užtektų talkininkams 
perkirsti Vokietijon maisto pri 
vežimą ir ji tuoj badu butų pri- 
versta pasiduoti. Rods p jute 
netoli, bet ir ji negali Vokie- 
tijai užtektinai visiems metams 
maisto suteikti. Del stokos ly- 
taus Vokietijoj javų u/.derėji- 
mą s buvo menkas, o iš kilu>: 
Vokietijon maisto privežti tal- 
kininkai neleis, nors Vokietija 
paveikslan Pietfnėj Amerikoj 
ir galėtų kiek maisto gauti. 
Vienatinė vieta, kur Vokietija 
gali maisto gauti yra Suvieny- 
tos Valstijos, bet ios dabar yra 
Vokietijos priešų eilėse, tose ei- 
lėse jos bus ir toliau, nes padarė 
sutartį su Fi įcuzija taip, kaip 
ir Anglija. Jos pasižada abid- 
vi padėti Francuzijai, jeigu ant 

jos užpultų Vokietija. Tuom 
Franeuzija tapo apsaugota nuo 

netikėto vokiečių užpuolimo. 
Jie neužpuls, jeigu žinos, kad 
ne su viena Franeuzija reiks 
reikalą turėti, bet su svarbiau- 
siais talkininkais, kaip ir da- 
dar. 

savaite talkininkai žada 
Austrijai paduoti priėmimui sa 

vo taikos išlygas. Ant pirmo 
pažvilgio tos išlygos išrodo 
daug lengvesnės negu- vokie- 
čiams pastatytos, bet ištikro 

jos tik lengvesnėmis išrodo, 
vienok jos nelengvos, nors 

pilnos dar nepagarsintos. Ne- 
reikia užmiršti, kad Austrija 
dabar jau ne ta, kokia buvo 
prie senojo Franciškaus Juo- 

PASTABA "LIETUVOS" PRE- 

N-UM iRATORI AM3. 

kada permainote savo gyve- 
namą vletf, teikaitSa tuojaus 
m»ms pranoštl ir pam!n8ti aavo 
«rmj| ir niujajl adresu*, kad 
galSturna dienraštį siuntlaMi be 
sutrugdymo. 

Takiai ataitaiko taip, kad 
pcrsik&lęs prenumeratorius ne- 

duoJa Administracijai savo nau- 

jo adreso, bet po nekurto Saiko 
falo, Išmetinėdama* kad negau- 
na laikraščio. šita pastaba yra 
del visų "Lietuvos" prenumera- 
torių ar tai gaunanti laikraštį 
per pačtq arta per išnešiotojus 
—Agentus. Kada męs gauname 
žinia apie perkeitimą adreso, vi- 
sados atenniam«8 tuojaus patai- 
syti ir sutrugdytua numeriu* pa- 
Siunčiame voltuj. 

"LIETUVOS1' Administracija. 

zapo, su 45 ar 50 milijonu gy- 
ventoju ir 12 tūkstančiu ket- 

virtainių myliu plotu. Jai liko 
tik vokiečių apgyventi plotai, 
ne vokiečiu apgyventi plotai 
mio jos atsiskyrė, arba kitiem* 
teko: pietinę Austriją paėmė 
Italija, Cechai, Slovakai, T.eti- 
kai, Chorvatai sutvėrė i.-o 

viešpatystes tffeko su Austrija 
turėti nenorinčias ir liet senų 
jos skolų priimti nenorinčias, 
c lenkai, ne tik skolų imti ne- 

norėjo, bet dar reikalavo satt 5 
milijardų kronų atlyginimo. 
Bet to begėdiško savo reikala- 
vimo ne tik negaus, bet pats! 
turės prie senų savo globėjui 
skolų kterk pridėti, nes talkinin- 
kai lenkų išliuosavimui iš sve- 

timos verguvės perdaug jau 
aukavo, kad lenkų ir begėdiš- 
kus reikalavimus tuoj išpildyti 
turėtų. Clemertceau lenkų mi- 
nisterių pirmininkui Padarew- 
skiui pranešė, kad lenkai turės 
jiems prigulinčią savo globėjų 
skolų dalį ant savęs paimti. Na 
ir ką pasakyti, lenkai, vietoj 
šukauti kaip pirma, kad nieko 
neduos, tuoj sutiko ir pats sau 

svetur paskolos pradėjo jieško- 
t: ir tai didelės, nes net 1 mi- 

lijardo doliaricj. 
Talkininkai nuo Austrijos, 

kaip ant jos dabartinio turtin- 
gumo nemažai mano pareika- 
lauti, o Austrijos turtai, atsi- 
skyrus nuo jos daugeliui kraš- 
tų, yra labai maži, pinigu ji 
beveik neturi, o paskolų jai Vo- 
kietija jau neduos. Popieriniai 
Austrijos pinigai savo vertėj 
su visu nupuolė, nes aukso, nei 
sidabro nėra, tai svetur jos pi- 
nigų niekas imti nenori, o pi- 
nigus ji turi tik popierinius. 
Dabar Austrijoj apyvartoj yra 
S2,000 milijonų kronų popieri- 
nių pinigų, o prieš karę jų bu- 
vo tik 2,000. Ant auksinės, ar 

sidabrinės kronos Austrijoj 
prieš karę buvo tik 2,000 mi- 
lijonų kronų išviso pinigų. Tai 
klausimas iš kur ir kokius pi- 
nigus Austrija gali imti talki- 
ninkams atlyginimą už nepa- 
sėkmingą karę mokėti? Atly- 
ginimo gi to talkininkai reika- 
lauja gana didelio ir tai nužu- 
džius didesnę dalį savo terito- 
rijos ir tokj jau gyventoju 
skaitlių. 

Paryžiun atkako derėtiesi 
ap;^ taikos išlygas ir Turkijos 
atstovai. Jie reikalavo, kad 
jiems butų paliktas Konstanti- 
nopolis. Bet su jais niekas de 
rėtiesi nepanorėjo, nes jie, kai- 
po pergalėti, turi priimti to- 
kias įšlvgas, kokias jiems, kai- 
po malonę talkininkai suteiks, 
i derybas jie neįsileidžia ir Tur 
kijos atstovus namon sugrąži- 
no, nieko jiems nepažadėję, 
nors paprastose aplinkybėse 
jie butų savo tikslą atsiekę, nes 

franeuzai nenori, kad Turkijos 
sostinė tektų anglams. 

Lenkai giriasi savo didelė- 
mis pergalėmis ukrajinų Gali- 
cijoj, kurias, kaip jie papras- 
tai daro, turbut ir dabar labai 

| padidina. Sulyg atėjusios išj 
Varšavos, taigi iš lenkiško šal- 
tinio žinios, lenkai pradėjo o-| 
fensyvą prieš ukrajinUs Gali- j 
ci jos fronte, ką, kaip įkalba len 
kai, suprovokavo savo užpuo- 
limais ukrajinai. Lenkų už- 

puolimas buvęs pasekmingas ir 
dabar geležinkelių linija Lvov, 
Halic, Stanislavov yra lenkų 
rankose. Pirmame užpuolime,' 
kaip giriasi lenkai, jie paėmę 
5,000 ukrajinų nelaisvėn ir 30 
mašininių karabinų. T r auk d a 

ini toliau, lenkai vėl paėmė dar 
į 1,000 ukrajini] nelaisvėn. Jei- 
> gn todėl, sulyg lenkų žinių, Ga 
Įt iicijoj ukrajinus pasiekė nepa- 
!' sisekimai 'iš lenkų pusės, tai 

už tai kitur jie turėjo pasise 
kimus ir tai svarbesnius negu 
lenkai priešais. Jiems pasise- 
kė atimti nuo bolševikų svar- 

biausia pietinės Rusijos portą 
prie Juodųjų jūrių, Odessą. 
Jos apskritys yra kur kas už 
visus lenkų paimtus ir nepa- 
imtus Galicijos ukrajinų mies- 
tus svarbesnis. Kaip lietuvių 
didžiausi priešai yra lenkai ir 
dar neuįžniiršę caro valdžios 
tarnai, kuomet ir menkiausiai 
jos tarnas ant sprando ne ru- 

sams šokinėja, tie pats visų bu- 

vusių.po Rusijos valdžia tautų 
išnaudotoja yra tie pats lenkai! 
ir Rusij'os valdžios šalininkai, 
vis tiek, ar jie butų caro tar- 

nai, ar rusai, ar veiktu neva 
t* 

vardan pravoslavijos, popijos 
tarnai. Kaip lenkai nenori is 

sižadėti tu tautu, kurios kada 
t, 

nors lenkų globoj buvo, nenori 
tokių išsižadėti ir paliuosuoti 
nuo savo netikusios globos nei 
rusai, nors jų kraštas dabar su 

žydėjęs, su besočia caro valdžia 
nieko neturi. Buvęs caro am- 

basadorius Amerikoj kelia pro- 
testus prieš paliuosavimą tautų 
buvusių kada nors po caro glo- 
ba. 

Lenkai tai vis lenkiškai šei- 
mininkauja Lietuvoj, nors ten 

jų lietuviai bent nekvietė, o len 
kai nekviesti ten lenkiška ar- 

c 

liiija nei tiesos neturėjo siųsti, 
nes Lietuva tai ne lenkų žemė. 
Vokiečius talkininkai baigia iš 
Lietuvos laukan krapštyti. Bet 
talkininkai tai ne neištikimi be 
sočiai lenkai, kurie kitoms tau-, 
toms besiinteresingai gero ne- 

darė, jeigu kada padarė, tai 
vien pasitikėdami, kad jiems 
dešimteriopai bus atlyginta. 

Buvo kruvini susirėmimai 
italų su albanais Durazzo ap- 
skrityj, kuris senai prigulėjo 
Italijai, bet dabar albanai ne- 
ndri Italijai prigulėti, todėl jie 
rengia pasipriešinimą nepagei- 
daujamiems globėjams. Buvo 
jau Albanijoj dikčiai kruvinų 
susirėmimų albanų su norin- 
čiais jų kraštą užgriebti italais. 

Anglijos ministerių pirmi- 
ninkas Lloyd George apreiškė, 
jog buvęs Vokietijos ciesorius, 
kurio išdavimo pareikalaus tal- 
kininkai, bus teisiamas Londo- 
ne. Rods jo mirtim nenubaus, 
bet jis busiąs laikomas Angli- 
jos kalėjime, arba išgabentas, 
kaip kitą kart Napoleonas, ant 
kokios tdi nuo sausžemio esan 
čios salos. Bet kad galima but 
jj taip nubausti, reikia ji savo 

rankose turėti. Tarptautiškos 
teisės apgina pabėgusius poli- 
tiškus prasižengėlius ir jų neiš- 
duoda norintiems bausti prie- 
šams. Taigi ir Hollandija ga- 
li nepanorėti jį talkininkams iš- 
duoti nubausti. Hollandija juk 
įsileido pas save kaizerį ir jo 
jsunų, sosto įpėdinį, ir gal 
rūpinsis savo įleistus svečius 

j apginti. 
Pietinėj Amerikoj, republi- 

koj Peru, mieste Lima kilo 
priešvaldiška revoliucija. Bu- 
vo kruvini susirėmimai gatvė- 
se. Prezidentas Pardo ir jo 
rninisteriai tapo suimti ir kalė- 
jinian pasodyt:.' 

Dėl maisto stokos Italijoj 
kilo maištai. Ten gana grei- 
tai platinasi bolševizmas; ne- 

ramumai apima visą kraštą. 
Vokietijoj valdžios kariume- 

nė išvalė Hamburgą nuovspar- 
lakti. Bet už tai jie sukėlė 
maištus mieste Dartmund. Ra 
įmunio Vokietijoj dar vis nėra 
ir gal jis negreit užviešpataus 
bvisuose jos plotuose, kaip bu- 
vo prieš karę. 

Į PERSUKU. 
— Visi pietus šiądien per- 

sūdyti. 
— Panele. Jus pamatęs vi- 

rėjas, įsimylėjo ir persūdė. 

•— ww.y.v,.v 

Laboratorija daktaro Lee De Forest New Yorke, 
kur tapo išrasta svarbus pagerinimai prie bevielinio te- 
legrafo. Kairėje stovįs daktaras Forest. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
E. MA.IIANOY JUNSTION; 

PA. 
(Lake Sicle) 

Birželio 29 d. čia buvo su- 

rengtos S. L. A. 1-nio apskri- 
čio išvažiavimas. Rengimo ko 
misija gerai kolienijose išgar- 
sino "išvažiav'.no" diena, to 
dcl žmonių susirinko į 700. Bei 
tie keli šimtai žmonių pusėtina 
likosi prigauti. Jie tikėjosi iš- 
girsti ten praklabininkus aiški- 
nant šios dienos Lietuvos klau- 
simo reikalus ir, pagalios, jie 
t'kėjosi išg'.sti apie visų di- 
džiausios lietuvių organizaci- 
jos- (SLA.) rekalų gerinimo 
žodį. Ant nelaimės, nieko pa- 
našaus nebuvo nei žodelio. Vie- 
toje to, lietuviai čia gavo išgirs 
ti tik apie "žemiško rojaus" 
gerumą. 

"Išvažiavimo" programas 
turėjo prasidėti ant 2:30 vai. 
po pietų, tai kalbėtojai ir pri- 
buvo apie valandą anksčiau. 
Bet jie labai nusistebėjo, kad 
jų vietos jau buvo užimtos 
"mandresnui kalbėtojų." Gal 
kas paklaustų, kaip-gi kiti ne- 

kviesti kalbėtojai gali užimti 
pakviestųjų vietą? 

Šiur, kad galima, tik reikia 
būti "nedurniaus." Išeina, va- 

dinasi, šitokia istorija: 
Atsirado ėia koks negirdė- 

tas "progfesyvis susivieniji- 
mas" (moterų). Ir kad apskri- 
čio programas paskelbta ant 
2:30 vai. po pietii, tai tas "pro- 
gresyvis susivienijimas'' su vi 
sa manta: 'kalbėtojai," "daino- 
riai," "dekl'ematoriai," litera- 
tai" ir visa bolševikiška amuni- 
cija su giauniausiu. štabu, jam 
laikė "altorių" pasistatę atei-l 
naiit publikos net nuo aštuntos 
valandos ryto. Kaip tik apie 
pietus pradėjo žmonės rinktis, 
tai tie "progresistai" atidarė 
.ignį su savo "programų", kuris 
tęsėsi net iki penktai valandai 
vakaro, kada publikai laikas 
namon važiuoti. 

Atsibūvant bolševikų cere- 

monijoms, juk nepradėsi sale 
j ii kitas prakalbas, nes tai butu 
labai nerimta. Bet "progresis- 
tai" į tai nepaisė ir padarė, 
"dalikatnei" sakant, taip, kaip 
tas "paukštis," ką bulves kni- 
sa. Žinoma, jie kitaip pasielgti 
Šiuom sykiu (ir visados) ne- 

galėjo, jeigu norėjo save publi- 
kai pasirodyti. Nes teko girdė- 
ti, kad jie buvo suplianavę savo 

"išvažiavimą" ant 25 d. birže- 
lio, bet kad jautėsi jog publika 
[ jų išvažiavimą nevažiuos, tai 
jie niekam nieko nesakę, gali 
sakyti vogtinai, pasinaudojo 
proga. 

Ir kad geriau žmonių akjs sa- 

vęspi patraukus, "progresistai" 

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE "LIETUVĄ" 

virš minėta savo "altorių" taip 
sufiksino, kad jis butų iš tolo 
gerai matomas. Tokį "altorių" 
rengiant, tai irgi reikia dide- 
lės drąsos, nes iš šalies žiūrint 
labai juokingai išrodė: iš paže- 
mes sukalyta keletas kaldrų 
Įvairaus margulio, o ant pat 
viršaus per visą tą ''altorių" 
užtiesta raudonas audeklas iŠ 
apie 40 pėdų ilgo ir 2G\ colių 
pločio. Iškur toks dekoravimo 
skonis paimtas, tai reik geros 
galvos del "išvirožijimo." 

Kokią verte "progresistų*' 
programas turėjo, tai užtenka 
pažinti jo iŠpil<1vtojus. Glau- 
n i ausiu kalbėtojumi buvo koks 
tai "studentas.'' Jo vardo ne- 

žinau (užmiršau), bet žinau 
laipsnius jo "mokslingumo." 
Prieš apie 5 metus Hazoltone 
buvo mulo varinėtojas, potam 
keletą metų su mašinaite pik- 
čerius traukė, o dabar "-studen- 
tas." O kokiu§ klausimus tas 
"studentas" užgriebė aiškinti, 
tai "vybočik." Jis pasakė, kaip 
ant delno, kad "laike socialis 
tiškos valdžios daktarams bus 
užginta pardavinėti vandenį 
ligoniams, kaip tai dabar kac'l 
daktarai daro. Tą sykį bus ki- 
tokia tvarka ir kitokį vaistai 

" 

Vadinasi, tą sykį socialistų val- 
džia pati padarys pilnas bač- 
kas vaistų, o daktarai tik semia 
ir duoda ligoniams. Fain, ar 
ne? 

Apie atliktas dainas, tai už- 
tenka atkartoti žodžius čia pat 
publikoje buvusios moteriškės, 
kuomet tūlas Vincas jos pak- 
lausė: "iškur tos dainorkos?" 
■> ii atsakė: "tai, nugi iš Miner- 
sville mano pažįstamos ir tan- 
kiai pasišnekau., užkandam ir 
paimam "po viena" — ir jos ir 
aš nesigailim kvoterio kito". 

Tūlas vyras, kaip man saky- 
ta1, kriaučius, turėjo atsigabe- 
nęs "literatūros" toki pundą, 
kad manytum, jog norima už- 
vesti "d'epartanlentinį storą." 
Išrodė, kad lyg Lietuvoje škap- 
lerninko balaganas. Tačiaus 
publika jau apsipažinusi su tą 
"literatūra/' tai nelabai pirko, 
išimant "savuosius", kurie pasi 
.rodydami pirko kitų pritari- 
mui. 

Už vieną dalyką, už apyplė- 
ėyškumą, tai reik duoti "full 
credit' čia minėtiems neva so- 

cialistams. Tai vargiai užtiksi 
ant paviršiaus žemės tokią drą- 
sią besarmatos, gyvūnų veislę,! 
kad lystų j svetimą daržą nieko] 
nesiklausus! Juk ir viršui nii- 
•:čtas "paukštis" pirm knisimo 
šiek tiek c]ar pauosto. 

Korespondentas. 

Duąuesne, Pa. Lietuviai 
pasiskirtu į sriovęs, sociali- 
stai susipietę j Liet. Nepri- 
gulrmngą Literatūros kliu- 
bą. , 

^ 
: 

MOKSLO, LITEP.mTUROS IR POLITIKOS SAVAITRAS^'® 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaiaa metams $2. Pusei metų. $1. Kanadon metams |2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Tarime didelį knygų sarkrovą, ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c 6tamp$. 

Vėlipusia indomiausla mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- JauB, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord«(rttis ^r- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Stiperlor Street CIeveland, Ohlo 

P: S: Šitas yra "Dirvos" naujas antražas: 

GERB. 3T. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prie piano 

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

6) Kur bakūžė samanota *50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253- £. Morgan St. Chicago, IH. 

Ar Nori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Pagal Cieikie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Šerna9. Su pa- veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo omstj že- 

mę, jos pavydai^, didumą, augštį vulkanu menan- 
čių iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra anglių, gele- žies, aukso, druskos ir kitu mineralių ir t.t, kiefi ir 
kur kokios jūrės, ežerai, upės, j9 yardai, plotit, gy- lis, kokie kuriuose vandenys: sunjs, prėski aa kar- 
tų. Kiek Bviete yra viešpatysčių, kokius jos plotus užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi miestai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima rr t.t. £emČ 
aprašyta dalimis k. Europi Azija, Afrika, Šiauri- 
nė ir pietini Amerika. Knyga flidele 6x9 colifl, 
spauda graži, turi pusi. ^69, popieros viršais $2.25 

Gražiuose audimo apdaruose $3.00 
Užsisakyk jį tuojaus ir susipažink sli pasauliu, 

ant kurio gyveni; išdėti pinigai, anifc šios knygos. Jums apsimokės šimteriopai. Užsisakant ir pinigus siunčiant adresuokite* t $ į'jĮį 
"LIETUVA," 3253 So. Morgan St, Chicago, 111. 

Antrų metų sukaktuvės skiepo rengiame 

Norime pertikrinti kiekvieną Chica- 
g°je, jog Narių Skiepuose galima gau- 
ti geresnį tavorą nebrangiau, bet pi- 
giau negu kur kitur. 

Tam tikslui męs atiduosime didelį 
sandėlį 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. 

Mes parduosime jas tik po 

95c 
Suskubkite kol yra didelis sandelis 

iš ko pasirinkti, kas ankščiau atejs, tas geresnę skrybėlę galės pasirinkti. 
Su kiekvienu pirkimu duodame dvi- 

gubai ženklelių. 

Prekybine Korporacija 
Palatine. 

11121114 MILWAUKEE AVE., IR 
1701-1703 WEST 47 TA 

10,000 nuolatinių pirkėjų pasiryžom e surasti Lie 
pos mėnesyje, todėl kiekvienam patarnausime kuo- 
geriausiai. < **»t* 



LIETUVIŠKAS HOTELIS1 
jfvn *r7vrwrr& 

D5? pakeievių kurie gali 
ga.'j.t": kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar menesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. ROBOVICZ 
936 W. 33 Si. Chicago 

Phone Yards 2750 

DR. S. NAIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ChJcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drover 7042 
; Cicero Ofisas: 

4847 W, 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. HerzM 
15 RUSIJOS 

Ge'i lietuviams žinomi* ptr 16 me- 

ti} kaipo patyręs gyiiytoj*:. chirurgą* 
!r akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, ry- 
rg. moterį; ir vaikg, pagal naujausias 
metodą-'. X-Ray ir kitokius elektros 
p riet aistri. 

Ofisas'Ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fisk Sweet. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį), Ir 
6~-8 vakarais. Telephone Canal 2110 

GYVENIMAS- 3412 S*. HaM*d St. 
VALANDOS: 8—4) rr*n. tlictal. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktflraoja Jau 27 m.»lal 

314d 5. Mor;. 8t.( k«n« 32 «t 
! -ca> oriškų, Vjriilni, 

KIJ Ligų. 
Vafar. r«to, 12—S 90 
piet. «- -ji- '<81. 8—2. 

TE MrONAS YARD3 687. 

Te! YARD3 15S8 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHlivJRGAtJ 
«ydo v!sofci."8 11 gan moter1% 
vaikų ir vyrų Spec»<*liškal gy- 
do limpančias, užsinenėjusia# 
Ir vJasla? dagus vyru llgaa 

8259 So. Halsted S/., Chicauo. f| 

MESIMAS 
Del Musy Darbininkų GerovSn. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

E X P R E S S 
WM. 0/,MBF<AUSKA8 

817 W. 34th St.. Boulsvard 9336 

Dr. Vilnia Narbutt 
Physician & Sorgaoc 

3001 West a2nd Street 
32 j x Mai-shall Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 Ufi 4 10 plet 
7 iki t vakaro 

r64L Uav^ndala S&0 
Gyvenimu 

m Roc.WvmI1 1M1 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALftTŲ PAGELBtTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; I5LYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAL'&KITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PA8: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTEO 8T„ 

# ^5 f? alskis 
L. RABORSUS 

Prtcar tlavėse koge- 
riau£la., i.amį.uuj.iai ir daug 
pigiau, kuip kili, dėlto, l:ad 
męs patja dirbame grabus lr 
turiine savo karabonus ir au- 
tomobilius lr per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius voseiijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien% ar 

nakt]. 
3305Auburn A^e. Brow4139 

VIETINES ŽINIOS 
NAUJAS "LIETUVOS" 
ADMINISTRATORIUS. 
Administratorius dienraš- 

čio "Lietuva," sveikatos dė- 
lei pasitraukia tūlam laikui 
nuo tvarkymo reikalų. Nuo 
šios dienos administratoriu- 
mi yra žinomas visuomenė* 
veikėjas Dr. K. Drangelis. 

LIETUVOS LAISVĖS* 
VARPO IŠLEISTUVĖS 
Chicagos vietinis Laisves 

Varpo Komitetas išrinktas 
draugijų komerencijoj laiky- 
toj birželio 20-tą d., kartu su 

vietiniais generales Varpo ko- 
misuos nariais, laike speciali 
susirinkimą birželio 28-tą d. 
dclci paruošimo Varpo išleis- 
tuvių. 

Likosi nutarta surengti iš- 
kilmingą apvaikščiojimą ir iš- 
leistuves nedėlioję po pietų, 
rugpjūčio (August) 3-čią d., 
1919 m. Toje dienoje visos 
Chicagos Draugijos susirinks 
j vieną centralinę vietą, tai yra 

j ant Bridgeporto, ir ten susi- 

tvarkiusios maršuos į Seventa 
Regiment Armory svetainę, 
kuri randasi ant \Ventworili 
A ve. ir 34-tos gatvės. 

t)raugi jos susirinks 1:30 
valandą po pietų ant Auburn 
A ve. tarpe 31-mos ir 35-tos 
.^atvjų ir pasidalinę Į dvi dide- 
les divizijas, pradės maršuoti 
su benais ir vėliavomis į sve- 

tainę, kur bus išpildytas tos 
dienos programas. 

Draiki jom daly vau jančiom 
lame apvaikščiojime, nebus jo 

kiu lesti. Svetainė, benai ir kiti o C 

dalykai bus nusamdyti per 
Varpo lokali komitetą. Var- 
pui aukos nuo draugijų bus 

maloniai priimtos. 
Bus imami krutami paveik- 

slai viso apvaikščiojimo. Fil- 
mos šio apvaikščiojimo bus pa- 
.^ iųtos Lietuvon ir ten bus ro- 

domos. 
Inžanga i šį didžiausi mil- 

žinišką apvaikšeioiima bus vi- 
siems liuosa. Programas salė- 
je prasidės 3 valandą po pie- 
tų. 

Todėl gerbiamosios draugi- 
jos Chicagojc ir apielinkėse 
rengkitės ant šios iškilmės ir 
dalyvaukite koskaitlingiausiai. 
Jus nuveikėte jau didelius dar- 
bus surengime Amerikos Lie 
tuvių Seimo todėl pasitikime, 
kad tinkamai ir garbingai iš-1 
leisite Lietivyos Laisvės Varpą 
i kelionę Lietuvon. 

Išleituvių Komitetas Lietu- 
vos Laisvės Varpo ir Chieagos 
nariai generalės Varpo komisi- 
jos1 jonas Dimša, Jonas P. 
Evaldas, Pranas Bacevičių, 

I Jonas Jucius, N. Klimašauskis, 
A. Geležinis, Vincentas Duoba, 
Juozas Raugevičius, Petras 
Milaševičia, Vincentas And- 
rulis, Juozas Bacevičia, Niko- 
dimas Krukonis, Pranas Sta- 
siulis, Jonas Biežis, Juozapas, 
Trijonis, K. Rugis, Pet. Šimai- 
tis, Kaz. Deveikis, Rapolas 
Aridreliunas, Juozapas Karli- 
kauskas, Jonas Grigaliūnas, 
Antanas Kareiva, Jonas Vis- 
k ntas, Dr. K. Drangelis, Be- 
nediktas Butkus ir Jorias I 
Bagdžiunas. 
AMERIKOS LIETUVIU 

SEIMO REIKALE. 
Utarninko vakare, liepos 8, 

8 valandą Woclmano svetai- 
nėje, kampas Lime ir 33-čios 
gatvės j vyks specialis Chicagos 
draugijų ir Seimo rengimo ko- 
miteto susirinkimas, kuriame] 
bus išduotos finansinės komi-' 
sijos galutinas raportas ir bus 
apkallximi kiti svarbus reika- 
lai. Visi draugijų atstovai ir 
visi komisijų nariai privalo ant 
šio susirinkimo būtinai pribuki. 

Seimo Rengimo Komisija, 
Jonas Bagdžiunas, Pirm. j 

PAVYZDINGOS 
VESTUVĖS. 

Nedėlioj birželio 29 d. š. m. 

N. P. P. Marijos bažnyčioje 
kun.A. Briška, surišo amžinu 
ryšiu p. Martyną Sumina su 

p-lė Juazefa Bačiuliutė. Ves- 
tuvių puotn atsibuvo po No. 
2514 W. 45-th St., kame jauna- 
vedžiai ir apsigyveno ant ilges 
nio laiko Linksmai per diena 
visi žaidė, linksminos, ant galo 
>usėdo visi prie vakarienės ir 

po užkandžiu puotos vadovas 
p. J. J. Palekas pasakė trumpu 
prakalbėle primindamas atsi- 
buvusi Amerikos Lietuvių Sei- 
mą ir Lietuvos reikalus, primi- 
ne apie sutvėrimą Lietuvai 
Gelbėti Draugijos, arba Rau- 
dono Kryžiaus. Nespėjo kalbė- 

tojas užbaigti savo kalbos, kaip 
iš svečių tarpo pradėjo 'cristi 
penkinės ir doliarinės ant sta- 
lo. Kalbėtojas išreiškęs jauna- 
vedžiams savo gerus velijimus 
ir padėkavojęs svečiams už au- 

kas užbaigė kalba. 
Aukavo šios ypatos: 

Jaunavedžiai pp. Stirninai po 
$5.00, Stanislovas Ski])itis 
$4.00, Pranas Bačiulis $3.00, 
Zigmas Barauskas $2.00, Mi- 
kolas Martinkėnas (tėvas su 

sunum) $2.00. Po $1.00: Adol- 
fas Galuhiclias, Elena Urbutis, 
Silvestras Taluntis, Datnieelė 
Grigaliūnas ir Kazimieras Ba- 
rauskas. 

•Viso $26.00 
Aukas pasiųsta To\vn of 

Lake L. G. Draugijos skyriaus 
iždininkui p. J. Viskontui. Vi- 
siems aukautojams širdinga 
ačiū. 

1r estuvninkas. 

ILLINOIS KLIUBAS 
APDOVANOJO VARPĄ. 

Pereitos suoatos vakarą 
atsibuvo mėnesinis susirinki 
mas Illinois Pašelpimo Kliu-, 

j bo. Susirinkime tarp kit-ko 
buvo išduodami raportai de 
legatų iš buvusio Amerikos 
Lietuvių Seimo. 

I Raportas buvo gana ilgas, 
bet sykiu ir jdomus, todėl 
susirinkusieji pilnai užganė- 
dinti delegatų raportais. 

Prisiminus apie Lietuvos 
Laisvės Varpo išleistuves, 

i kurias rengia draugysčių 
konferencija, kliubiečiai nu 

sprendė apdovanoti Varpą 
j iškeliaujant jam j rytus, kad 
jis nuvežtų Illinois Pašelpi- 
mo Kliubo dovaną Lietu- 
vai. Apdovanojimui Lietu- 
vos Laisvės Varpo paskirta 
$50. 

Be to kliubas nutarė pri- 
sidėti prie Chicagos Lietu- 
vių Tarybos, kuri, kaip pra 
nešė delegatai, bus tveriama 
Chicagos organizacijų. Ats- 
tovauti kliubą Chicagos Lie 
tu 'ių Taryboje pavesta kliu 
bo valdybai, kuri tokiu bu- 
du atstovaus į 300 narių. 

Nors Illinois Pašelpinis 
kliubas, sulyginamai, jau- 
nas, bet jau pasižymi nau- 
dingais darbais kaip link 
Lietuvos laisvės išgavimo, 
taip ir lietuvių visuomeni- 
niame judėjime. 

Prie progos reikia pažy- 
mėti, kad šis kliubas gerai 
prisideda ir prie statymo sve 
tainės, be kurios sunku apsi- eiti. Jis nupirko svetainės 
šėrų už $500 ir nariai ypa- tiškai irgi perka šėrus. 

M. K. Š. | 

AUKOS RAUDONAM 
KRYŽIUI. 

Draugystė Saldžiausios1 
Šir dies Viešpaties Jėzaus va j kar turėjo savo. susirinkimą, 

Wodmano svetainėje. 
Šiame susirinkime Ame- 

rikos Lietuvių Seimo dele- 
gatai išdavė savo raportus. 
Draugijos nariai buvo užga- 
nėdinti iš nuveiktų seimo 
darbų ir nusprendė paremti 
įsteigta laike Seimo Raudo- 
no Kryžiaus šelpimu: Lietu- 
vos draugiją. 

Taipgi nepamiršta ir savo 

reikalų, ypač statymas* sve- 

tainės. Šiame reikale ir šį 
sykį tapo parduota keletas 
šėrų. Žmonės labai prijau- 
čia svetaines reikalui, nes 

pabodo lietuviams neturėti 
tinkamos svetinės. 

Draugystė Saldžiausios 
Širdies Jėzaus iš savo iždo 
paskyrė Raudonojo Kry- 
žiaus draugijai $25. Be to 
visa eilė narių prisirašė į 
Raudono Kryžiaus draugi- 
jos narius ir užsimokėjo se- 

kančiai : 
Domin. Katauskas $5.00 

Po $2,00. 
Povilas Tamošaitis. An- 

tanas Szimkus, Antanas 
Mosteika ir Antanas Bugai- 
liškis. 

Po $1,00. 
Vincentas Grigaliūnas 

Franciškus Aldonis ir Pet- 
ras Kavaliauskas. 

Viso susirinkime sudary- 
ta teikimui Lietuvos gyven- 
tojams paramos kovoje su 

ligomis net $41, kurie bus į- 
teikti Raudono Kryžiaus 

j draugijos iždininkui. Nariai 

BEREIKALINGA BAIMĖ. 
Nedėlioje apie 3 valandą 

popiet apielinkėje So. Mor- 
gan ir W. 33 gafcvių pradė- 
jo rinktis Skerdyklų unijų 
darbininkai nešini vėliavas 
ir tam tikrus užrašus. 

Bridgeporto 1'obyvateKai" 
pamatę jiems naują dalyką 
pradėjo baidytis, manydami kad dabar jų biednoms gal- 
voms bus po gyvenimo. Gir- 
:di, bolševikai eina nuversti 
miesto valdlžilą ir bus revo- 
liucija. 

į- Bet revoliucijos "obyvate 
]iai" negalėjo susilaukti, nes 
Įunijistai numaršavo tik ligi 
Webster mokyklos, tarpe La 
jSalle ir Wentworth gatvių, kur turėjo ant pleciuko di- 
delį susirinkimą apie u 3000 
typatų ir, pasakę visą eilę 
karštų kalbu, ramiai išsis- 
kirstė. 

Piadek Naujm Metai aa tobulu -Ht] it 
rijimu, taip. kad niffa aapraleistarael per » 
iu» metus, kas tati salt boti nandingą. Gerai pritaikinti akiniai praSatin* aki g D 
įC-tvon ekaudejfrnua, trumparegyste trba t»li- 
retorta praJaHnama, pabarkite su uanint, 
prftl tinant kur kitur. Egzamlnacljb DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SFECIALISTAS AKIŲ 

1801 9 ASHLAND AVE., OHICAOO 
Kampas tftroo Gatvė*. 

3Uos lubo®, viri ®latt'o apliektia TimykJtr 
» peraM 

Valandos: nuo 9to* 5al. ryto ik" "• v J. vak. 
Neddlioj: nuo it r"). įjrto iki 1U va], dienos. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

7 vtltadą bi km 

SaUtovri b ncdtlloasi t ra', m plct* 

Žemai'15c 
Viršui 10c 

Čia pr} akuojama ir karės mokestj 

REIKALAUJAMA drūtų vyru prie 
darbo } "Cold Storago" 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39(h St. & Hoyne Ave. 

Chicago, 111. 

Reikalaujama merglmj prie darbo 
dirbtuvėje. $14 { savaitę laiko mo- 

kinimosi. $17 Iki $20 i savaitę ui 
"piece work." 

Arrferican Insulated Wire Co., 
954 W. 21st Street 

Parsiduoda na.i.as už Brigh 
ton Parkių, 2 karves, galima 
laikyti kiauliu, žąsu, ančių ir i.' C u' o 

vištų kiek tik nori. Atsišau- 
kite vakarais nuo 6 iki 10. 
Petras Rishkus, 2837 S. Eme- 
raid Av., !-mos lubos iš fronto 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

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

mobilių, geras kaip naujas. Di- 
delis bargenas "cash" arija' ant 

išmokėjimų. 4459 S. \Vood St. 
Teleplione Yardę 3885. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morge&o lebal prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, teeul atsilanko } ofis^. 

H. EPŠTEIN, 
Roo-a 708; 5 No. LaSalJe St 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE TVRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dfc9lKnJng 
dienomis lr vakarais dėl blzuto lz 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteigi Jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W- Madlson *t. 

0205 S. 'Salsted jls60 Wells St 

Tikri Bargenai 
Šiądien, kada budavojimas 

namų yra nepamenamai bran- 
gus, nelengva yra surasti na- 

mus pardavimui, kurie duotų 
pilną užganedinimą ir gaben- 
tų gerą randą. Bet tas nepa- 
sitaiko laiks nuo laiko, ir pora 
tokiu bargainų man dabar pa- 
vyko surasti. Tėinykite: 

Naujas, labai puikus mūri- 
nis, namas, 2 gyvenimai po 6 
kambarius, labai puikioje vie- 
toje, garu šildomas, elektr'kos. 
visi patogumai. Randa $80.00. 
Kaina $7,500. 
Apartment building, prie pat 
Washington Park, 6 gyveni- 
mai. Garage. Labai puikus. 
Randa i mėnesį $243.00, kai- 
na tik $14,000. $3,000 reikia 
iškalno, reštą išmokėjimais. 

Naujas, mūrinis namas, la- 
bai puik'oje vietoje, 2 gyveni- 
mai, 6 ir 7 kambariai, garu šil- 
domas, visi patogumai, randa 
$85.00. Kaina tik $7,900. 

2 namai, mūrinis ir med'- 
Inis. Lotas 50 per 125 pėdu. 
4 gyvenimai, 5, 6, 7 ir 8 kam- 
bariai. Mūrinis garu šilclo- 

mr.s karštu vandeniu, elektri- 
škos. Labai gr? h\s kiemas. 

Randa j mėnesį $94.00. Kai- 
na $7,800. 

Geras mūrinis namas, 8 gy- 
venimai, po 4, 5 ir 6 kamba- 
rius. Geroje vietoje, lietuvių 
apgyventoej. Randa $80.00, 
kaina tik $7,500. 

Geras mūrinis namas, 2 gy- 
venimai po 6 kambarius. Ran 
da $34.00. Labai gera, lietu-' 
viij apgyventa vieta. Kaina 
tik $3,200. 

Yra tai geriausi namai Chi- 
eagoje už tokius pinigus. 

Turi but tuojaus parduoti! 
Kreipkitės tuojaus pas 

T. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald A ve., Chieago 

LIETUVIAI! 

Visados remkite tas san- 

krovas, kurios garsinami 
Dienraštyje " Lietuvi 

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

KARĄ. MUMS REIKALIN 
GI GABUS VYRAI CHI-1 
CAGOJ IR AP1ELINKĖJ. 
KURIE NORĖTŲ LIUOSĄ 
LAIKĄ PADARYTI NAU- 
DINGU, IŠ CHICAGOS, 
KREIPKITĖS YPATIŠKAI 
PANEDĖUO IR UTAR- 
NINKO VAKARAIS NUO 
6, O IŠ APIELINKIŲ GA- 
LITE LAIŠKIAS KLAUS- 
TI INFORMACIJŲ: 

Wm. D. Murdock & Go. 
J. MOZIRIO ASST. MGR. 

1447 S. 50TH AVE.^ 
CICERO, ILL. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

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

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 

čių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PAPSIDODA REZIDEN- 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 

PARDUODU ARBA MAt- 
nau ant miesto propartes 80 

akrų farmą, Grand Rapids. 
Mich. kaina tik $3,00Q verta 

$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gire, 20 akrų išdirbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

FA R MOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmą 

yri geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemo labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gėry kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki ?30.00 už 

akerj. Galite pradėti dirbti farmg. su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
išmokėta. Ir mes duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bonds-'s už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo da»į jmokė-. 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIER1Ų IR VIDURYJ 
DIRBTI DAFBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 

pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią j vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS- 

figoms, kurio jioškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių rarmerių kollonl- 
Joj, WIsconslne, kame daugybė jau gy- 
vena Ir jie vIbI yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų kb- 
llų, geležinkelių, gražių lelkų (ežerų), 
Ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena Ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams dar glaus blainų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai. po ?15.00 Ir augščiaa ai akn?. 
Galite pradėti pirkti famiį su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau Iš- 
mokėta f ar mg,. Daugumas musų žmo- 
nių yra Išvažinėje po daug valstijų, 
bet Unkamesnėa veltos dėl uklnlnkys- 
tės nesurado, akip \VIsconalno lietuvių 
kolionljoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o J«ms bus prisiųsta 
knygelė bu platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 8. HAL8TED ST. CHICAGO. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ant Turų, L«ntų, RSmų Ir Stogams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų Iš vidaus, 00 $1.50 už galioną 

C AP R BUOS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJA8 IR CHIP.ŲRAA3 Gydau ylfiokiaa Ilgas naujausiais gudais ir gi) p&gelbft naujausių Ir tobuliausiu elektriklnly Jtalsi^. Ofiso vaiandos: 9 Iki 12 ryto, 4 iki 8 rak. Ned&ldleniais 10 Iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfleld Ave, 

----- .nūn n, ii iihm muilinu imi 

BONDS Męs perkame Liberty Bonds n c—\ t_t pllnę "Cash" vertę. Atneškite 1 1 j "'fMta. J.G-SACKHEIM&CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
A Utarr'ukals Ketveriais ir 1335 MliWflllK6 Av©» 

Subn.omla 9—9. tarpe Wood lr Paulina gatYlųj j IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIIHiliiliMm.iiiiiii.il., 

DEL VYRU IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 
DR, S. SHANKS 

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

Kampas Io\va St. ^^^^^noterų ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^hirurgiškaa |iflat,| Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kam p. Halstei^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiat. Chicago 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stailų ir konservatyvlskų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkot?' nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Full dress, tuxedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valant-al vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 
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