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Riaušes Del Maisto Bran- 
gumo Eina Toliaus. 

» 
■ / 

Austrija turės užmokėti 
$300,000,000 auksu. 

Kaltina Wilsoną Paržengime įstatymu. 
Hindenburgas prašo Focho gelbėti 

* Kaizerį. 
i • 

... 

RIAUŠES OEL MAISTO I 
BRANGUMO ITALIJOJ 

EINA TOLIAU. 
t 

Londonas, licp. 7 d.—Vie 
nas užmuštas ir keli sužeisti 
riaušėse Brescioj. Tvarka at 
steigta Florencijoj, bet Mi- 
lane plėšimai eina tolia'?. 

Riaušės ištiko miestus. 

Rymas, liep. 7 d.—Anar- 
chistinis judėjimas Italijoje 
pereina iš mažų miestelių į 
miestus. 

Bolognos provincijoje 
anarchistų ir socialistų komi 
tetai užgriebė administraty- 
vę galią miestuose. Jie lei- 
džia patvarkymus numušan- 
,'čius kainas maistams. 

f Apie tolesnius plėšimus 
; pranešama iš Forli (Vieta 
f kur pirmiausiai riaušės kilo 
/ pereitą savaitę), Popolf, Me 

dola ir Castocaro. 
Florencijoj nei viena san- 

krova nebuvo aplenkta. 
w Visuotini streikai apskeib 

ta Prato je, viename svar- 

biausių išdirbystės centrų 
šiaurinėj Italijoj, ir Grosse- 
toje. 

AUSTRIA TURĖS UŽMO- 
KĖTI $300,000,000. 

Paryžius, liep. 7 d.—Au- 
strija turės užmokėti $300,- 
000,000 auksu atlyginimo.] 
Czecho-Slovakija pagal su- 

tartį su Austrija turės užmo- 
kėti pusę šitos sumos, o Ju- 

• go-Slavai, kurie priklausė 
prie buvusios Hapsburgų im 
perijos, turėsią taipgi užmo-^ 
keti dali tos sumos. 

Toliaus sakoma, kad susi- 
vienijusios ir susidėjusios ga 
lybos suteiksią Austrijai pi- 
nigu, kad ji galėtų naudotis 
savo šalies gelžkeliais ir im- 
perijos nuosavybėmis josios 
krcdionų naudai, 
+) 

^i ZtS Ą.i *• 'į f £ *' t. 

/IŠMĖGINAMOJI "SAUSU 
MO" BYLA BUS NAGRI- 

NĖJAMA CHICAGOJ. 

r Apskričio prokuroras 
Charles F. Clyne vakar ap- 
turėjo instrukcijas iš Wa- 
shir'tfono tuo jaus pradėti 
nagrinėjimą bylos Chica- 
gos bravorininko, kuri ap- 
ima visas gėrimų klausimo 

j išvaizdas. Šitas nagrinėji- 
mas bus išmėginimu pade 

a jimui visoj šalyj. 

Du visuotini kaltinimai. 

1. Peržengimas maisto 
taupymo akto lapkr. 21 d., 
1918 m., kuris draudžia da- 
ryti gėrimus, turinčius dau- 
giau kaip pusę nuošimčio 
alkoholio, iš javų ir grūdą 
po geg. 1 d., 1919 m. 

2. Pardavinėjimas gėri- 
mo padaryto po geg. 1 d., 
1919 m., peržengiant karės 
laiko prohibicijos įstatymą, 
draudžiantį pardavinėti gė- 
rimus Suv. Valstijose po 
liep. 1 d., 1919 ra. 

Bausmė už tai, jei bus pri- 
pažinta kaltybė, sieks 1 me- 
lus kalėjimo, arba $1,000 
bausmės, arba vieną ir ki- 
tą. Bylą nagrinės federa- 
lis teisėjas Page. 

KALTINA WILSONĄ PEr' 
ŽENGIMU ĮSTATYMU. | 
Peikia prezidentą atstovi; 

bute. 

Wa&hington, D. C., liep. 7 
d.—Atstovų buto specialio 
komiteto pirmininkas Gra- 
ham šiandien apkaitino pre 
zidentą suorganizavime na- 
cionalės gynimo tarybos pir 
ma negu karė buvo paskelb- 
ta, visai priešingai įstaty- 
mui, jis tuomi sutvėręs "slap 
tą Su v. Valstijų valdžią," 
kuri leido karės įstatymus, 
diktavo pakraipą šaliai ir 
jieškojo draugų pas didžiuo 
sius biznius. Minėtas specia 
I13 buto komitetas tapo pa- 
skirtas karės skyriaus le-' 
šoms ištirti. 

| P-nas Graham perskaitė 
komitetui tarybos nutarimus 
ir pranešimą, kuriame sako- 
ma, kad taryba pasisavino 
tokią galią, kad buvusis ka- 

įrės skyriaus pirkimo, sukro- 
vimo ir pergabenimo dalies' 
perdetinis maj.-gen. Gethals 
nenorėjo klausyti jos, kabi- 
neto nariai protestavo prieš 
jos veikimus ir buvusis tei- 
sėjas Gary, Suv. Valstijų 
plieno korporacijos direk- 
torių komiteto pirmininkas 
sakė, kad ji "aiškiai laužo 
įstatymą." 

P-nas Graham pasakė, 
kad prezidentas sutvėrė 
"slaptą valdžią/' ignoruoda- 
mas" ir atmainydamas kon- 
greso norą leidžiantį steigti 

1 nacionalę gynimo tarybą 
1 rugpjutyje, 1916 m. Pasak 

Ūkininko Svajones. 

Sil 
8* 

[(Copyright) 

Valdžiai užtikrinus ūkininkams gėrį. kainą už kviečius, ūkininkai, žiūrėdami 
j derlių, svajoja apie smagią ateitį. 

jo, kongreso įgaliotoji tary- 
ba turėjo susidėti iš šešių 
kabineto narių, kurie turėjo 
buti tikraisiais išpildytoiais, 
ir septynių civilių asmenų, 
palinktų prezidento, kurie 
galėjo veikti tik kaipo pa- 
tarėjai. Vietoje gi to, p. 
Graham sakė, prezidentas 
padarė patariamąją komisi- 
ją tikraisiais išpildytojais 
"apsiaubdamas juos negirdė 
ta ir beveik neapribota ga- 
lia." 

"Už užsidarę, ištisomis 
savaitėmis 11* net mėnesiais 
prieš karės paskelbimą," sa- 
kė jis, "šitie septyni žmonės 
suplanavo mažne kiekvieną 
karės įmonę, kurias paskui 
kongresas priėmė. Jie su- 
statė visą karės daiktų pirki- 
mo sistemą, suplanavo spau 
doa cenzūrą, nustatė maisto 
kontrolės sistemą, paskyrė 
Herbertą Rooverį jos direk- 
toriumi ir net nusprendė die 
nos šviesos taupymo pieną. 

"Sugalvota pagal įstaty- 
mus, bet įvesta gyveniman 
visai priešingai įstatymui, 
šita slapta Suv. Valsiijų vai 
džia pati ignoravo ir net lau- 
žė įstatymus; ji leido užin- 
teresuotoms partijoms nusta 
tyti kainas kferės daiktams, 
daryti šalies žmonėms bai- 
sias ir bereikalingas lėšas ir 
darė visa akių plotu." 

HINDENBURGAS PRAŠO 
FOCiiO GELBĖTI 

KAIZER/Į. 
Kopenhagen, liep. 7 d.— 

Buvusis vokiečių kariuome- 
nės vadas feldmaršalas voni 
Hindenburgas parašė laišku 
Foch'ui, prašydamas jo dėti 
pastangas tam, kad buvusis 
vokiečių kaizeris nebūtų iš- 
duotas. 

Hindenburgas pakartojo 
savo pasiulinimą pavesti sa- 
ve patį "pilnon ir absoliu- 
čion talkininku galybių va- 
lion." 

SVETIMŠALIAI SKUBINA 
.. GRĮŽTI EUROPON. 

Milwaukee, Wis., liepos 6. 
Šiądien sužinota, kad tuksian- 
čiai* svetimšalių rengiasi grįžti 
atgal į savo šalis; agentai ne- 

spėja atsakinėti jiems j užkla'.i 
simus, kiek atsieis parvažiuot 
į Norvegiją, Švediją, Vengri-, 
ją, (Vokietiją ir Balkanų vai- 
1 i jas. Juos sulaiko nuo išva- 
žiavimo aštrus patvarkymai 
kas dėl pasportų, valdžios rei- 
kalavimai užsimokėti mokestis 
nuo įplaukų ir laivų stoka. 

Pilnai du trečdaliu iš 50,000 
Mihvaukee's ir kitų Wi>eonsi 
no daliu slavu rengiasi išvažiuo 

C. n 

ti bėgiu ateinančių metų. 

FIUMIEČIAI REIKALAU- 
JA, KAD TALKININKU 
KAREIVIJOS EVAKUO- 

TŲ MIESTĄ. 
Ryma3, liep. 7 d.—Iš Fiu- 

mės pranešama apie naujas 
susirėmimus tarpe italų ir 
franeuzų tame mieste. Kol 
kas užmuštų pranešama še 
ši, o sužeistų dvidešimts. 

Nacionalė taryba Fiume- 
;e priėmė rezoliuciją, išdė 
stančią nuotikius pagimdy- 
tas franeuzų kareivių atsi- 
nešimo, kuris yra skaitomas 
įžeidžiančiu gyventojų jaus 
mams. Rezoliucijoje reika- 
laujama, kad franeuzų ka- 
riuomenė evakuotų, kadang 
jos buvimai ten esąs pavo 
jingas draugingiems francu 
zų ir italų santikiams. 

[TALKININKAI PASIVA- 
RĖ PIRMYN ŠIAURINĖJ 

RUSIJOJ. 

Londonas, liep. 7 d.—Ta 
kininkų jiegos Archangel- 
sko fronte šiaurinėj Rusijoj 
•pastūmėjo savo pozicijas 
'pirmyn ant kairiojo Dvinos 

j upės kranto, atmušę karštą 
(bolševikų ataką. Bolševi- 
kai padarė užpuolimą liepos 
3 d. 

MEKSIKA KARŠČIUOJA- 
SI DĖL ATEINANČIU 

RINKIMŲ -920 M. 

Washington, liepos 6 d. 
Žinios, apturėtos šiądien iš Mek 
siko miesto oficialiais keliais, 
parodo, kad politika sparčiai 
pradeda virti ir kova dėl prezi- 
dentystės nuo dabar iki rin- 
kimu ateinančiais metais bus 
karšta. Jau dabar pasakoja- 
ma, kad rinkiniai vargiai beį- 
vyksią, o jei rinkimai įvyksią, 
tai po j u tikrai busianti antra 

revoliucija. 
Gen. Pablo Gonzales laikraš 

ciuose atvirai apšneka revoliu- 
cinį judėjimą. Gen. P. Gon- 
zales yra Meksikos valdžios mi 
litarės įstaigos galva. Trisde- 
šimts parlamento narių kreipe- 
is į prcz. Carranzą, ^rašydami 
jo palinosuoti gen. Gonzales 
nuo komandos. 

KANADOS PARLAM^N 
TAS NEPERLEIDO PRO- 
HI3ICIJOS PROJEKTO. 
Ottawa, liepos, 7 d.— 

Parlamentas pabaigė ilgą ir 
atsitkimų pilną uosėdį pasiu- 
linimu žemutmo buto priimtos 
rezoliucijos padėkoti Kanados 
kareiviams už jų patarnavi- 
mą anapus vandenyno. Pre- 
mieras Borden, baigdamas po 
sėdį, užreiškė, kad proMbici- 
jos projektas nebus priimtas 
delei nesutarimo tarp žemuti- 
nio buto ir senato. 

SAUSA* SAUSAS AKTAS 
NETEISĖTAS, SAKO KON 

GRESO MAŽUMA. 
Washington, liepos 7 d. 

Penki Konsrreso teisiu komi- 
o 

teto nariai mažumos prane- 
šime apie prohibicijos jvedi- 
mo projektą, kuris vaka^ 1,ja- 
vo pagarsintas, sako, kad kon 
gresas turi panaikinti karės 
laiko draudimo aktą, ar bent 
sumažint drausmę tiek, kad 
butų leista daryti Ir pardavir 
neti lengvas vynas ir alus. o 

S[ 4 VALSTYBĖS REIKA- 
LAUJA PASKANDINIMO 

j- LIKUSIU VOKIETIJOS 
J LAIVU. 

Paryžius, liepos, 7 d.— 
Komisija paskirta nutarti, kas 
daryti su likusiais vokiečių ka 
rč-s laivais šiądien išdavė savo 

i pranešimą aukščiausiai tary- 
bai. Pranešime sakoma, kad 
negalima duoti jokio patari- 
mo tame dalyke iki galybės ne 

nutars tulų dalykų. 
Greičiausiai bus taip, kad 

gabaus visas dalykas bus pa- 
vesta išrišti įvairioms užinte- 
resuotoms valstybėms. 

Kaip dalykai dabar stovi, 
tai Su/. Valstijos, Anglija ir 

Japonija yra linkę sunaikinti 
ar paskandinti likusius vokie- 
čių kares laivus. Francuzija 
priešinga naikinimų. laivų ir 

norėtų juos padalinti valsty- 
bėms. Kd-kurios mažesnes 

valstybes, ypatingai T!enkija, 
pritaria šitam sumanymui. 

ROCKTELLERIS TIK FRA 
DESIAS GYVENTI, KAIP 

SULAUKS 100 METŲ. 
Tarrytown, N. Y., liep. 7 d 

John D. Rockefeller, aliejaus 
trusto magnatas pasisakė, ka'd 
jis tikisi sulaukti 100 metų 
ir "tik tąsyk pradėti gyventi. 
Jis vakar apvaikščiojo savo 

80 gimimo sukaktuves. 

Suv. .Valst. $5,000,000 sla- 
vams; talkfr inkai gauna 

$9,459,525,981. 
Wash. D. C., liep. 7 d,— 

Czeclio-Slovak'ų repnblika šią- 
dien apturėjo kredito $5,000,- 
000 IŠ išdo, viso duotos sumos 

pasidaro $55,330,000. Talki- 
ninkams Įteiktos sumos siekia 
$9/459,525,981, išviso kongre- 
so |galiofos sumos $10,000,- 
000,000, 

nę, 'rfi> 

BANDĖ PRIVERSTI 
STREIKUOTI. 

Tacoma, Wash., liep. 7 d. 
f—Tacomoje šiandien tūk- 
stančiams laivų statymo dar 
bininkų esant be darbo mie- 
ste buvo bandyta išvesti jie 
Mooney'o streikan. Moo- 
*ney užtarėjai persekiojo 
tuos, kurie mėgino važiuoti 
karais prie darbo skaitoma, 
(kad tik mažesnė pusė dar- 
bininkų suėjo prie darbo. 
Streikuojančios telefonistės 
vedė parodą. 

ŠVEICARU LAKŪNAS 
UŽSIMUŠĖ BERODYDA- 

MAS GABUMUS ORE. 
Bern, Šveicarija, liep. 7 d 

Oskaras Bider, įžymus švei- 
carų lakūnas užsimušė šią- 
dien puldamas iš augštybės 
3,000 pėdų arti Zuricho, Bi- 
der buvo vyriaub'u lakunui 
šveicarų kariumenėje; jis pir-1 
rnutnis perlėkė Bernesse Al- 

p»s, rnt-rir 
NUŠOKO NUO 20 

AUGŠTO. 
New York, liepos 4 d. 

Kasyklų inžinierius A. S. 
Raymond, 39 metų šoko 
nuo 20 augšto viešbučio. 
Commndore ir užsimušė iki 

i mirties. 

VISOS SUTARTJS TURI 
BUTI PATVIRT'NTOS. 
Paryžius, liep. 7 d.—Vo- 

kiečių atstovai pasiuntė no- 

tą tarybai iš penkių, klaus- 
dami kuris dokumentų pa- 
sirašytų Versailliuje turi bū- 
ti patvirtintas nacionalio 
susirinkimo. 

Jie klausia ar visi trįs— 
taikos sutartis, pridėtinis 
protokolas ir konvencija ap- 
tarianti pa-Reinio sričių už- 
ėmimą—turi buti paduoti 
susirinkimuį ar tik vienas 
kuris tų dokumentų. 

Laikraštis "Temps" sako, 
jog talkininkai mano, kad 
šalies susirinkimas turi pa- 
tvirtinti visus tris. 

Austrijos sutartis bus pa- 
tiekta šiandien. 

Austrijos taikos sutartis 
bus surtr>gta keikimui Av;- 
strijos delegacijai šiandien. 

Dešimts c ienų, ar dvi sa- 
vaiti bus duota Austrijos de 
legacijai išstudijuoti naujus 
dalykus apie finansinius; 
ekonominius ir atlyginimo 
klausimus, taippat tam tik- 
,ras išlygas, kuriu 
nebuvo pirmutiniame para- 
šyme. 

Vengrijos klausimas—Du 
no jaus atidarymai ir kiti to- 
lygus dalykai—bus palikta 
iki tokio laiko, kad milita- 
riai žinovai matis galimu 
tartis, jei vengru komunistų 
užsienio ministeris, Bela 
Kun vis neleis pašelpos sių- 
sti. 

IŠTIKIMIEJI KAREI- 
VIAI ŠAUDO I "RAU- 

DONUOSIUS." 
Rymas, liepoš 7 d — 

Areštavimu šešiolikos suokal 
bininkų tapo atidengtas "bol- 
ševikų" suokalbis užpulti .vi- 
durine Rymo dalį su pagelba 
rankinių granatu ir kitokių 
sprogalų; tas įvyko keturiomis 
valandomis prieš laiką, pa- 
skirtą plano [vykinimui, 

'Apie tą patį laiką trisde- 
šimts radikalų nuvažiavo au- 
tomobiliais į fortą Pratalata, 
4" myliose atstu nuo Rymo ir 
bandė perkalbėti garnizoną už 
pulti ant Rymo rinkų. Ka- 
reiviai pradėję šaudyti į ra- 
dikalus ir kelis jų suėmė, o ki- 
ti pabėgo. f 1 tv 1, 

Miestas esąs ramus. 

NAUJASIS CHINU KABI- 
NETAS PRIKLAUSO NUO 

ŠANTUNGO. 
Pekin, birž. 27 d.— 

Pavėluota/ Naujas premieras 
ir kabinetas tapo sutrukdyti 
diskusija kas dėl to, ar Chi- 
nams pasirašius be užreiški- 
fno kaslink Šantungo, ar ne, 

Opozicja, organizuotieji mok- 
sleiviai, pradėjo vėl veikti. 

ORAS. 
CSucagoje it apieimkėje: 

Utarninke šilčiau, vidutiniai 
piet-ryčių v^ėjai. Augščiausia' 
temperatūra vakar siekė 75 
laipsnius apie 6 ~,1'"re.: 

Saulėtekis 5:22 vai. ryto* 
Saulėleidis 8:28 vai. vak. 
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per yeac $8,00 

i Prenumeratos kaine 

j Chicagoje, per krasą— 
Vienas motas —- $6,00 
fiečial meneslai_ 3.50 

Tris mėnesiai 1.85 

ęhlcagoje, per išnešiotoją— 
Viena kopija —_ I .02 
Per sąvaitg .12 
Per menęal — .15 

Suv. Valst,, por kraaf— i 
Vienas metas 95.00 

| šeši mgneslal 3.00 
Tris mėnesiai 1,65 

Kanadoje, metams — 97,00 
Į viuaa kitas Šalie, 

metams 98,00 

"Lietuvą" eina kasdien, išskiriant nedėdienius. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė, 
Prenumeratos kaina apgarsinimu s'.yriuje, Apgarsini- 

mu kaina sutelkiama pareikalavus, 
Prisiųsti Hedakcljon L nesunaudotl rankraščiai gra- 

sinami atgal tlir tada, kada Jų grąžinimo reikalaujama, 

rankrašti Redakcijon alunčiaLt, ir kuomet grąžinimo lė- 

6os prie- rankraščio yra pridėtos. 
Joki raita), be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 

dės fiapart slaplvardės) lr adreso, negali bnti sunaudoti. 
Asmeniškai RedaLtoriu galima matyti nuo 11:30 ik» 

12-tal Išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais J Dienraščio Administraciją 
Korespondencija^, itnias lr stralpuius reik udresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Lithuanlan Publishirig Co 
3253 So. Morgaa 81, Chicago, 111. 

Telephono Boulevard 4250 

Mėtymas Akmenukų. 
Yra žmonės, kurie jei ką daro, tai pa- 

daro, daveda darbą iki galui ar jis gerai 
sekasi ar ne. Bet iš kitos puses yra daug 
tokių žmonių, kurie mėgsta metytis akme- 
nukais. Taip paprastai daro vaikai, ku- 
riems smagu kur nors ir į ką nors mėtyti. 

t An1j nelaimės ir musų lietuvių darbe 
dėlei Lietuvos neprigulmybcs labai daug 
mėtoma akmenukų į vienas kitą, tuščiai ir 
bereikalingai, it maži vaikai erzinamasi. 
Suprantama, tam padedama daug energi- 
jos ir laiko, o iš to išeina tiktai skriauda. 
Nettuosa nuo to ir tautininku sriovė. 

M§s turime Washingtone savo atstovy- 
bę arba Egzekutyvįį Komitetą. Tas komį- 
tetaa siuomi laiku yra lietuviams begalo 
svarbus, — tai punktas arba burna, kuriaja 
Amerikos lietuviai kalba su Suvienytų Val- 
stijų valdžia ir per ją su visu pasauliu. 
Tik per tą komitetą galimas darbas del Lie 
tuvos laisvės, o be j$, tai pilna pas mus 

dezorganizacija, nesutikimas, pragaištis. 
Ir į tą lietuvių komitetą Suv. Valstijų val- 
džia žiuri, kaipo j lietuvių faktišką atsto- 
vybę, su kuria tariasi. Negana dar to viso, 
— tas komitetas faktiškai atstovauja Lie- 
tuvos valdžią, nes turi nuo Lietuvos val- 
džios tam tikrus mgaliavimus. 

Taigi ant to komiteto sukraujama di- 
džiausi darbai ir atsakomybė; nuo to ko- 
miteto priklauso Amerikos lietuvių vekimo 
pasisekimas. Ir jei tokis atsakomas dar- 
bas sukraujamas ant to komiteto, tai kįla 
klausimas, kokis tas komitetas turėtų buti, 
kad galėtų tą viską atlikti? 

Atsakymas tokis: Tas komitetas tu- 
ri susidėti iŠ gabiausių žmonrų, paskui turi 
turėti pilną žmonių užsitikėjimą ar autori- 

tetu o ant galo turi turėti žmonių, irodi- 
džiausią ^paramą. Be tų trijų sąlygų tas 
mųs komitetas nieko svarbaus negali nu 
veikti. 

Kas link gabumų, tai juk taikoma tari 
komitetan paskirti gabiausius žmones iš 
tų, kurie apsiima dirbti. Skiriama tie žmo 
nes, kurie abiems taryboms priimtini. 

Kas link parėmimo to komiteto, tai Das 
mus yra tokių žmonių ir laikraščių, kurie 
užsiima sėjimu nepasitikėjimo, kurie už- 
siima žeminimu to komiteto. Pikčiausiai 
tai tas, kad neparodo nieko tpkio, kas kom- 
promituotų tą komitetą, bet taip sau į jį akmenukus mėto, purvina įvairiose polemi kose, laikraštinėse pastabose, spykučiuose. O tas kaip tiktai yra didžiausiu negerumu. Šioje valandoje, kuomet musų atstovams reikia autoriteto ir žmonių pasitikėjimo, kad galėtų atlikti uždavnius, iš po jų pa keliamas pamatas. Tas toliau neprivalo buti daroma. Egzekutyvis komitetas at- sako prieš abi turybi, tos tarybos turi teisę atšaukti narius iš Egzekutyvio komiteto, pasiunčiant kitus jų vieton ir kol*tarybos vieną ar kitą narį iš to komiteto neatšau- kia, tol tokis. Egzekutyvis komitetas visuo- menei privalo buti autoritetu ir visuomenė privalo jį,remti, nes kitaip pas mus bus ,pilna anarchija. Kiekvienas žino, kad koks nprs komitetas ar jp na rys visiem* neįtiko ir neitiks, kad vienam koks nors 

darbas išrodo venaip, kitam kitaip, bet jei 
ką tarybom arba, taip sakant, musų žmonių 
įgaliotiniai pastatė priešakyje, tas ir turi 
taip buti. Tik taip elgdamiesi elgsimės 
kaipo piliečiai, o ne kaipo tie, kuriems 
"viskas negera". 

Bet kaip pažiūrėti įį tuos, kurie sėja 
arba augina tą nepasitikėjimą, kurio ir 
taip musų gyvenime jau perdaug yra? Pa- 
prasti žmonės sako:—"Nugi nori juos iš- 
versti, kad patįs jų vietas užimti" — To- 
kis pasakymas nėra teisingas, bet ant tei- 
singo pamato pastatytas. Tokius nepasi- 
tikėjimus tankiausiai sėja tie, kurie sulyg 
seno pripratimo drumsčia ramų reikalų te- 
kėjimą ir kurie šiokiu ar kitokiu budu, ar 
su pabelba intrigų peršasi į vadovus ar da- 
ro sau karjerą. 

Jei mums rupi Lietuvos savistovybė 
ir jos valdžia, tai gerbkime ir godokime 
jos ingaliotus žmones ar mus įstaigų nuskir 
tus atstovus, bet nedrįskime mėtyti į juos 
a'/menukais. Jei tokis Egzeku- 
tyvis komitetas negerai daro, skųskimės 
taryboms, bet ne drumskime vandenį, ne- 
žeminkime jų autoriteto. Jei męs patįs 
negerbsime ir neremsime savo pastatytų 
žmonių, tai žinokime gerai, kad juos ne- 
rems ir negerbs svetimtaučiai. Pagaliaus 
jei męs norime, kad pasaulis mus gerbtų, 
turime reikalauti, l:ad butų pagerbtos musų 
vyliausios įstaigos, nes jų pagerbimas yra kartu lietuvių pagerbimu. Jei męs norime 
skaitytis su savo vyriausiomis įtaigomis, tai kaipgi su jomis skaitysis svetimieji? 

Pirmiau patįs gerbkime ir remkime sa 
vas vyliausias įstaigas, tai godos ir rems 
jas svetimi žmonės. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. 
| LIETUVIAI ABE LINCOLNAI. 

Apsišviete vogčiomis. 
Amerikos vaikai mokyklose sužino, 

kad Abromas Lincolnas mokirosi ant pa- 
skolintų knygų ir liuosu nuo darbo laiku, 
kur nors užkampyje, kur niekas nei jam ga 
Įėjo kenkti, neigi prlgelbėti. Mokiniai yra 
pripratę sakyti, 'kad Lincolnas išsimokino 
pavogtame laike. Bet ar žino Amerikos 
.vaikai, kad net iki 1917 metų Lietuvoje, 
provincijoje milžiniškos Rusijos kiekvie- 
noje stuboje buvo Abromai Lincolnai, ku- 
rie mokinosi vogčiomis ant uždraustų kny- 
gų? ,Y T- 

Istorija, kaip Lietuva pergyveno Ru- 
sijos pasistengimus ištautinti lietuvius, yra 
gana dramatiška. Rusija uždraudė moki- 
nimą prigimtoje kalboje; uždarė mokyk- 
las ir net Vilniaus universitetą. Rusija 
dėjo visas pastangas, kad sunaiknus kal- 
bą ir tautišką jausmą. 

Bet Rusijos Kariški viršininkai nesu- 
gebo nuveikti lietuvės motinas, kurios iš- 
mokino savo kudikius mylimos kalbos lop- šine daina; jie buvo bėjiegiai prieš lietu- 
vius tėvus, kurie mokino savo vaikus tė- 
vynės meilės kasdieniniame darbe; jie bu- 
vo bejiegiai uždrausti lietuviams jaunuo- liams svajoti apie Lietuvos laisvę nors prie 
uždarytų durių; pagaliaus, jie buvo bejie- giai sulaikyti senius, kur kampe prie kros- 
nies, kurie prigimtoj kalboj žadino jaunuo- 
lių sielą kovon už laisvę. 

Uždraustos knygos Lietuvon buvo trau 
kiamos iš toli, iš Amerikos. Knygos buvo 
skaitomos iki sudildavę jų lapai. 

* 

Ir taip Lietuva išliko ir išbujojo kaipo tautinė vienutė, nežiūrint tironiškos siste- 
mos, kuri skaudžiai ją palietė ir yra pasi- bengusi pradėti paskiros tatuos gyvenimą, jei tik iikusis (ne Rusija) pasaulis leis jai tai daryti. 

— Iš Dambury New$, Dambury, Conn. Birželio 19 d. 1919. 

CENZORIAI IŠBRAUKĖ LIETUVĄ. 
Cenzoriai per šimtmečius išbraukdavę žodį "Lietuva" ir tokiu budu Lietuva tapo pasauliui nežinomas kraštas. 
Rusija ir Vokietija, tartum susitarę, 

savo raportuose apleisdavę žodį "Lietuva" 
ir vadindavę tą kraštą kokia nors provin- cija, greičiau dalim Lenkijos. 

Slėpimas Lietuvos vardo buvo naudin- 
gas ii Rusijai ir Vokietijai ir vėliaus net Lenkijai, kuri visuomet bandė užgriebti Lietuvą, 

Bet Lietuva su^ebo nusimesti nuo sa- 
vęs slegiantį ją cenzorių schynią ir pakėlė savo balsą, reikaludama sau laisvės. šeši milijonai Lietuvos gyventojų šau- kiasi į pasaulį, kad pripažintų jiems teisę link 47,000 keturkampių mylių žemės, ku- lią jie yra apgyvenę. 

— Iš FIusKing Times, Flushing, N. Y. Birželio 20 d. 1919. 

BOLŠEVIZMAS IR LIETUVIAI. 
t 

Bolševizmas arba, kaip jį 
tikrai šiądien nekurie pavadi- 
na, nauja socialė liga, pasku- 
tiniuos laikuos rado sau dirvą 
ir pas lietuvius, ypatingai Ame 
riko j e. 

Kas ištikrujų yra tos bolše- 
vizmas, tai teisybę pasakius, 
yra sunku atsakyti. Beveik kiek 
vienas iš žymesnių bolševiku 
skiriasi nuo kito savo progra- 
mų ir savo pažiūromis, .Vieno 
do išdirbto galutino tikslo pas 
juos nėra. Vienatinis bendras 
obalsis pas visus bolsevikus — 

tai nuodugnis panaikinimas 
visur dabartinės tvarkos net iš 
jos šaknų įvykdinimas nauju 
socialio ir ekonarninio gyveni- 
nio ant pamatu, kurie neva vi- 
vus turės padaryti užganėdin- 
tais ir laimingais. 

Teorijoje toks obalsis ir visi 
kiti jam panašus skamba gerai 
garsiai ir visados pritraukia 
minias pasekėjų, ypatingai iš 

j tarpo žmonių mažai apsišvie- 
tusių ir menkai mąstančių. 

Rusijoje, krašte, kuriame 
beveik 90 nuošimčių žmonių 
yra analfabetų, ir kur apskri- 
tai liaudis netik kad neturėjo 
mažiausios savyvaldos, bet kur 
net ir paprasčiausia iniciatyva 
pagerinti savo ekonominį buvį, 
buvo visados žiauriai slopina- 
ma per biurokratų valdžia; 
kiekviena nauja idėja, žadanti 
gerensnę ir švesesnę ateiti, ne- 

žinrint ar ji tinka ir gali būti 
įyykdinama, beveik visados 
vaikišku aklumu buvo priima- 
ma per tamsią liaudį ir ji ras- 

davo sau gera dirvą. 
Paprastas rusu valstietis 

apskritai nieko neturėdavo. 
Paprastai gyvenimas kultūrin- 
gesnių tautu jam buvo visai 
nežinomas. Užtekdavo kokiam 
nors agitatoriui-avanturistui 
jam prikalbėti visokių nebūtų 
dalykų. — ir rusų valstietis su 

noru ir su aklu pasišventimu 
griebėsi visokių priemonių kad 
įvykdindi gyvenime ''tvarką." 
kuri taip gražiai skamba teori- 
joje, ypatingai kada ją išguldo 
entuziastiški jauni ir neprity- 
rę sapnuotojai. 

Kad Rusijoje buvo reikalin- 
ga permaina, tai yra neužgin- 
čijamas faktas. Viskas ko Ru- 

sijoje stokavo, tai apšvietos ir 
buvo netikusi tvarka, kuri ne- 

duodavo žmonėms progos pa- 
gerinti savo būvi. Kas-kas, o 

rusai ypatingai reikalavo kon- 
struktivio darbo, bet ne nenai- 
kinimo ir taip jau menkų jų 
turtų. 

Paprastai žmogus be jokio 
mokslo yra kaip tas vaikas ku 
riam ateitis visai nerupi. Jam 
tiktai svarbu, kad jisai galėtų 
užganėdinti savo paprastus rei- 
kalus ir jausmus šiądien. 

Prasidėjus revoliucijai Ru- 
sijoje, svarbiausias darbas ru- 

sų valstiečiu buvo naikinimas 
visų turtų, industrijos, dailės 
ir kultūros. 

Ispradžios visokių gėrybių 
užteko beveik visiems. Yaikiš- 
,ki rusai mane, kad taip bus vi- 
sados. J ii savotiškas liuosybes 
supratimas apsireiškė tiktai 
tuomi, kad užtenka panaikinti 
visus taip vadinamus bu žujus, 
o jau kepti karveliai paskui pa- 
tįs lėks Į burną. 

Praktikoje, kaip buvo gali- 
ma permatyti, pasirodė visai 
kas kitas. Pasekme tokios liuo- 
sybės šiądien Rusijoje yra ba- 
das, skurdas ir išgriovimas vi- 
so krašto. Kad pastačius kraŠ- 
tą maž daug į normali bėgį. 
rusams priseis daug dirbti per 
ilgus metus. Nėra nieko leng- 
viau, kai]) sunaikinti ką nors, 
o sutverti, pagaminti ką nors, 
yra darbas sunkus. 

Šiądien Rusijoje visoki žino- 
vai savo dalykų, kurie buvo, 

pirmiau varomi laukan ir per- 
sekiojami kaipo "buržujai" yra 
bolševikų kviečiami prie viso- 
kiu darbu — tiktai su to skir- c v 

tumu, kad algos jiems yra ski- 
riamos nesulyginamai dides- 
nės kaip kada jiu gaudavo pir- 
miau. Tamsus žmonis šiądien 
pamato savo klaidas ir prispir- 
ti badu ir skurdu stengiasi vis 
ka pataisyti. Šitas experimen- 
tas rusams netik kad labai 
brangiai kainavo, bet dar nu 

stūmė juos ant daug metų at- 

Pamėgdžiojimai bolševizmo 
atsitiko ir Vokietijoje. Pasek- 
mės beveik joikos ten nebuvo, 
nes vokiečiai sulyginamai yra 
žmonės šviesus ir praktiški. Vi- 
si apsireiškymai bolševizmo 

Yiekietijoje, tai buvo maž daug 
galutini įrankiai prieš pergalė- 
tojus aliantus. Be abejonės, 
Vokietija taip-pat reikalavo ir 

reikalauja šiądien visokiu ra- 

dikalių reformų. Tvarka šią- 
dien negali buti ta pati, kuri 
buvo laikuose militariškos ir 

imperialistiškos valdžios. 
Pažiūrėkime dabar ką męs 

galime tikėtis nuo bolševikiš- 
kus tvarkos Lietuvoje. 

Svarbiausiu tikslu, noru ir 
obalsiu šiądien kiekvieno svei- 
kai protaujančio lietuvio yra 
— Liuosa Lietuva. Kitaip ir 
buti negali! Lietuviai jau yra 
gerai prityrę ir žino kas yra 
buti po švietimu jungu. Pasek- 
mės visų musų buvusiu jungų 
— tai tamsumas, vargingas gy- 
\enimas krašte, kuris sulipi- 
nant yra geriau apdovanotas 
gamta kaip, sakysime, nors to- 

kia turtinga Danija arba nors 

ir Suomija, nežiūrint, kad skai- 
čius lietuvių yra daug didesnis 
negu virš minėtose kraštuose 
ir žemė daug geresnė. 

Būnant po jungų lenkų, ru- 

sų ir vokiečių, męs savame 

krašte pasidarėme paprasčiau- 
siais jų tarnais ir per visą laika 
tiktai jiems gaminame turtus. 

Apsišvietusi dalis musų visuo 
menės suprasdama pareigas sa- 

vo pilietybės ir su ja surišta 
visokių priedermių ir reikalų, 
griežtai šiądien pastatė sau už 
tikslą iškovoti geresnę ateitį 

savo kraštui ir visiems žmonės, 
kurie jame gyvena ar nori gy- 
venti. 

Kiekvienas mąstantis žmo- 
gus gerai žino, kad lietuvių 
darbas yra sunkus. Lietuvių 
darbas reikalauja daug pasiš- 
ventimo, aukų ir ypatingai pa- 
tyrusių žmonių visokiose ša- 
kose mokslo ir gyvenimo. 
Apart sunkios kovos už savo 

neprigulmybę, lietuviams stoVi 
priešakyje sunkus ir prakilnus 
darbas Lietuvos prikėlimo, tai 
£i konstruktyvio darbo. Be 
konstruktyvio darbo Lietuvos 
ateitis yra tiktai tuščia svajo- 
nė. Lietuivai tavi skaitytis su 
realiais darbais ir reališkai 

žiūrėti j ateitį. Svajonėms pas 
mus neturi buti vietos. Tokiu 
taip brangiai apsieinančių ban 
dvnui kaip Rusijoje męs nega- 
lime ir drįsti bandyti. Męs visi 
gerai žinome, prie kokio skur- 
do šiądien priėjo Rusijos žmo- 
nės. Kiekvienas geras lietuvis 
niekados negali velyti savo 
žmonėms tos pragaišties, 
Mums jau užteko tu visų ban- 
dymu. kurie m u su liaudžiai 
taip brangiai apsiėjo, ačiu ban 
dymams mūsų visokių svajoto- 
jų-vaikėzų. 

Pasekmės bolševizmo Lietu- 
Ivoje šiądien yra pakliuvimas 
mūsų sostinės Vilniaus ir da- 
lies Vilniaus rodybos [ lenkų 
rankas. 

Žmonės Lietuvoje jau išban- 
dė bolševizmo gerovę, kuria 
jiems bandė įbrukti komisarai 
žydai su pagalba išalkusių rusų, 

ir nekuriu išsigimėlių lietuvių. 
Atėjus lietuviu armijai įmonės 
su džiaugsmu visur gelbėjo lie- 
tuviams kare'.viams vyti nepra 
šytus sviečius iš savo krašto. 
Jie išbandė ią taip vadinamą 
proletarų diktatūrą, kuri labai 
apsimoka komisarams, raudo- 
nai gvardijai ir visdkiems jų 
sėbrams, bet tiktai ne lietu- 
viams kaimiečiams. Lietuviai] 
nenori da įgiau būti rusų tar- 
nais. Jie žino, Kad su raudona 
armija į Lietuvą atvyko gauja 
buvusiu urėdninku, žandaru- 
prispaudėjų, kurie sugrįžo į 
Lietuvą, kad vėl tiktai išnau- 
duoti nni s u žmones ir niusu 

kraštą ir galų gale prijungti 
Lituvą pire Rusijos, kuri su 

laiku išgvs iš savo tos ligos. 
Mušu ateitis yra ne bolševiz- 

me, ne visokiose experimen- 
tuose, bet reališkame darbe ir 
tikroej demokratiškoje tvarko- 
je. Pirmą: męs žut ar but turi- 
me išgauti neprigulmingą liuo? 
są Lietuvą, kurioje męs galė- 
sime sutvarkyti savo reikalus 
ir gyvenimą pagal niusii žilio 

nių norą. Antrą — mes turime 
prisidėti darbu ir pinigais prie 
mušu visu tų įstaigų, kurios 
oirba Lietuvos prikėlimui po 
sios karės. Tai yra reaiis dar- 
bas. Darbas konstruktyvis ir 
naudingas. \ isokias svajones 
ir bandymus, kuriais užsiima 
mušu bolševikai, kol-kas pali- 
kim sale; musu laikas šiądien 

Lr 

yra perbrangus. Lietuvos eko- 
nominis klausymas kol kas vra 

žemė, o žemės tėvynėje mes 

turime užtektinai visiems. Lie- 
tuvos laikinė valdžia jau apie 
tai rūpinasi. 

Vyrai, visi prie realio darbo! 
Su Lietuva ir pe«* Lietuvą visa 
mūsų ateitis ir laimė! 

C. K. 

Iš Amer. Liet. Tautinis 
Tarybos Raštines. 

Posėdis Liepos 1: Iš pra- 
nešimų Tarybon: 1) Tele- 
gramas iš Washington.., jo 
gei p. Balutis jau gatavas 
išvažiuoti Europon. 2) Te- 
legramas nuo p. Balučio ir- 
'gi tuom patim įeikalu. 3) 
Informacijos Biuras New 
Yorke priduoda kablegra- 
mą iš Paryžiaus, ir-praneša, 
jogei Lietuvos respublikos 
prezidentas Smetona paskel 
bė kareivių mobilizaciją, 
taipgi jogei Lietuvos armi- 
jos gezieralissmus, gen. Žu- 
kauskas, pasekmingai daro 
operacijos priešais du fron- 
tu ant Lietuvos užpuolančių 
pnesų. 4) Kaso Dr. David- 
son iš Philadelphijos su už- 
jautimu vardan Amerikos 
žydų visiems Lietuvos jieš- 
kiniams. 5) Susirašinėjimai I su p. Caldwell. 6) Susiraši- 

I nėjimai su p. Sterlingu, Phi- 
ladelphijo.ie, kuris Lietuvos 
reikalais labai užinteresuo- 
tas. 7) Susirašinėjimai su 
Lietuvos respublika per Prof. Voldemarą delei Ame 
rikos atstovybės. 8) Pvikvie- 
timas Amerikos Lietuvių Ta 
rybos, kad prie dabartinio 
rezoliucijų vajaus (į sena- 
torius ir kongremonas) pri- 
sidėtų, kaip- buvo Pild. Kom 
bendrai nutarta, bet iki šio- 
lei tik viena A. L. T. Tary- ba veda. 9) Pranešimas iš 
šalies, jogei A. L. Bendro- 
vėn apturėta kablegrama, 
pranešanti, jogei apie Lie- 
pos pabagą ketina Ameriko 
je išsėsti svarbi Lietuvos vai 
cliška misija, antgalvyjo su 
Prof. Jurgiu Šauliu. 10) Ke- 
turių Tautų Lygos (Estų, Latvių, Lietuvių ir Ukrai- 
nų) atstovybes iš musų Ta-' 

rybos praneša, jogei minėto- 
ji lyga steigia Rytines Eu- 

ropos Banką. 11) Lietuvos 
Kryžiaus (Liet. Gelbėjimo 
Dr-jos) komisija praneša 
apie šios savaitės paskelb- 
tosius laikraštijoje atsišau- 
kimus, kad skyriai organi- 
jzuotųsi ir duokles Lietuvos 
gydymui ir maitinimui tver- 

tų. 12) Tarybos nariai su- 

moka minėton draugijon 
doukles. 13) Batlgudžių ko- , 

misja išduoda raportą. 14) 
Įvairi korespondencija. 

Nutarimai: 1) Keturių 
Tautų Lygos Banko steigi- 
mo klausimas padėti atviru 
iki Lietuvos misija pribus. 
2) Lietuvos Kyžiaus komi- 
sija priskirta darban prie 
Amerikos Lietuvių Seime 
sutvertosios Lietuvos Gelbė- 
jimo Darugijos. 3) Nutarta 
užkopiruoti Washingtone A. 
L. T. Taiybos vardaš perspė 
jimui nuo pasisavinimų, 
kaip jau keletas sykių buvo 
fatsitikę. 4) Įvairį smulkes- 
ni nutarimai. į 

J. O. Sirvydas, 
į Amtrikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos Sekretorius. 
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VISKO REIKIA MOKYTIS. 
Nėra to daikto, kad nesi- 

mokinus butų galima jį mo 
kėti. Kūdikis turi išmokti 
vaikščioti ir kalbėti, žmo- 
gus turi išmokti skaityti ir 
rašyti, vyrai išmoksta peš- 
tis, morginos dabintis. Rei 
kia išmokti šokti, rūkyti. Pa 
galiaus net reikia išmokti 
kvėpuoti, kad iš kvėpavimo 
butų daugiausiai naudos. 

Bet tarp visų mokslų, gal 
ubagavimo arba elgetavimo 
mokslas yra indomiausis. 
Iki šiol žinojcme, kad uba- 
gas mokina ubagą, kad uba- 
gai, turi sava unijas, sa\- 

organizacijas, kad yra 
fesionalai ubagai, kurie ■ 

uoagavimo daro sau pini- 
gus, ir ubagauja net tuomet 
Kaip bankoje turi po kelis 
ar net kelioliką tuksiančiu 
Bet iki šiol niekur nebuvo* 
girdėta, kad butų speciališ- 
ki kursai išmokti ubagauti 
ir tai dar viešai. * 

Londone tame kvartale, 
kuriame gyvena daugiausiai 
ubagų, galima buvo ant 
kampų gatvių matyti krei- 
da užrašytus parašus ant 
sienų, kuriuose štai kas bu- 
vo paskelbiama: 

Menas ar mokslas mal- 
dauti aukos į šešes lekcijas. 
Profesorius Rodmy išguldo 
savo mokiniams lekcijas i^ teoretiško ir praktiškojo ubai 
gavimo. Pabaigus kursą is 
šešių lekcijų kiekvienas gaf li liuosai ir ramiai gyventj 
visuomenės kaštais. Mokl- 
nimcsi są.ygos labai prieij narnos. Taipgi priimami} 
vaikai ant pansiono už pri- einama kaina. Vaikai no- 
kinama ir kaip sulyg no. o 
pasidaryti sau kokį sužeidi- 
mą. Profesorius Rcdmv tu- 
ri geriausius liudijimus įsuo 
savo klijantų. ?rie to, čio- 
nai profesionalės ubagės g'a li išmokti padaryti čionaiį. dvylus, ar pasiskolinti, kad*. 
tuomi labjau iššaukti pub- likos są jausmą. Čia galima' 
gauti ir išmokintų šunų cle! 
neregių. Viskas greitai ir 
gerai išpildoma. Kreipki- tės ten ii ten. 

v Tai tokis paskelbimai. 
Mums nieko nereikia dau-f 
ąįau prie to apskelbimo pri-f dėti. Jis gražiai kalba pats} už save. >; 



NEW YORK CITY. 

Lietuvių A mat ninku Rckalas. 

Hirželio 26 d., 1919 m. p. V. 
.Vaitkaus namuose, Nevv Yorke 
atsibuvo lietuvių amatninku 
(metalo išdirbystės) organiza- 
tyvio komiteto susirinkimas 
Apkalbėjus tolimesnius žygius 
ir perskaičius gautus nuo amat- 
ninku laiškus ant nesenai pas- 
kelbto atsišaukimo, pasirodė, 
kad dvasiniu jiegų yra pakakti- 
nai, ir darbas, prie kurio amat- 

ninku siekiama, yra atsiekia- 

mas, — steigti Lietuvoje ma- 

šinsapę išdirbimui įvairių ūkiš- 

kų padargti, budavojimui rei- 
kalingų mašinų, jrankių ir prie- 
taisų (fixtures) ir t.t. Į tatrum 

pą laiką atsišaukė gana žymus 
skaitlius ne vien tik gerai issi- 
lavinusių praktiškame darbe 
amatninku, bet ir meehanikos 

inžinierių, dizainerių ir piešėju, 
užimančių žymias vietas Ame* 
likos fabrikuose. Norai ir u/.- 

uojauta kiekvieno atsišaukusio 
link šio žygio suteikia viltį, kad 
be apsivylimo galima tvirtinti, 
jog lietuvių amatninku pasiri- 
žymai gyveni man įvikdomi. 

Neesant nė vieno amatnin- 
kams vadovėlio lietuvių kalbo 
jc,negalima apsieiti {žengiant 
lietuviams į ši,-į industiriąj ir' 
todėl yra būtinas reikalas pir- 
miausia tuomi pasirūpinti, ir 
kiek nors susijungus būtinai 
reikės tas darbas atlikti, nes be 
to sunku toliaus žengti. Sulyg 
išrokavimo, šitas darbas biz- 
nio žvilgsniu nors ir neduos 
pelno, bet padarys palengvini- 
mą žengti toliaus. Bus daugiau 
idėjinis 'darfcas* >9 

Antras svarbus žingsnis, tai 
biznis, iš ko amatninkai įsistei- 
gę mašinšapę turės pelną. 

Trečias, tai it viltis, kad Lie- 
tuvos valdžia šiuo atžvilgiu lie- 
tuviams amatninkams suteiks 

pagalbą. Gal užteks, kad Ame- 
likos lietuviai amatninkai par- 
sigabens reikalingas mašinas, 
o gabalą žemės ir namą mašin- 
šapei tinkamoje vietoje suteiks 
valdžia. Taigi tokia darbavietė 

•jau iš karto pastoja pusiauval 
diška, ir ji su laiku galėtų pa- 
virsti į valdišką jstaigą, kaip 
ve šiądien turime garsų visoje 
Amerikoje Nevv «Yorke laivin- 
kiemį (Navy Yard), kuris pa- 
našiu budu įsisteigė. 
Regėdamas begalinę svarbą ši- 
to reikalo organizatyvis komi- 
tetas į trumpą laiką nutarė 
šaukti atsišaukusių amatninkų 
susivažiavimą, Visi amatnin- 
kai užinterasuoti šiuomi klau- 

symu, kuomet susivažiavimas 
bus paskelbtas, privalėtų pribū- 
ti ir plačiai išsikalbėti, nes tai 

yra reikalas einantis apie pa 
ties amatninko būvio pagerini- 
mą kartu prisidedant prie pa- 
kėlimo gerbūvio ir visos tau 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linu pinigai, tegul atsilanko 1 ofibf. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; S No. LaSaita St 
Telefonas Franklin 2803. 

PASTABA "LIETUVOS" PRE- 
NUMERATORIAMS. 

Kada permainote savo gyve- 
namą vietą, teiksitės tuojaus 
mums pranešti ir paminėti savo 

sena jj ir nauja JĮ adresus, kad 
galStume dienrašti siuntinėti be 
sutrugdymo. 

Tankiai atsitaiko taip, kad 
per&'kėlęs prenumeratorius ne- 

duoda Administracijai savo nau- 1 

jo adreso, bet po nekurio laiko v 

rašo, išmetinėdamas kad negau- 
na laikraščio, šita pastaba yra 

" 

del visų "Lietuvos" prenumera- 
torių ar tai gaunanti > laikraštį 
per pačtą arba per išnešiotojus 
—Agentus. Kada męs gauname.< 
žinia ap:e perkeitimą adreso, vi- 
sados 3tengiames tuojaus patai* 
syti ir sutrugdytus numerius pa- 
siunčiame veltuj. 

"LIETUVOS'* Administracija. 

tos. Kurie negalės atvažiuoti 
del tolumo, arba šaip dcl kokiu 

kliūčių, butų geistina, kad ra?- 

tu parašytų savo nuomene — 

J patarimus — patėmijimus, var 

du J. Kripaieio, 120 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. kuris to- 
kius sumanymus perduos susi- 
važiavimui iš ko bus aiškiau 

permatoma, ka mano patįs 
amatninkai šiame reikale. 

AmcJninkas. 

SCRANTON, PA. 

Dailės Mylėtojų choras bir- 
želio 29 d. turėjo pirma šiuo- 
metinį išvažiavimą gana ato- 
kiai nuo miesto prie ežero. Pri- 
sirinko gražus būrelis jaunimo, 
kuris medžių priegiobtyje link 
sminosi pasiluosavęs nuo kas- 
dieninių darbų. 

Išvažiavimas turėjo gražias 
pasekmes, nes atsilankusieji 
buvo labai užganėdinti. Ypač 
visiems patiko lietuviški žais- 
lai ir dargi su dainomis. Ir 
kur gi čia nebus dainų juk tai 
choro išvažiavimas. 

Išvažiavime dalyvavo apart 
choro narių nemažai ir svečių, 
kuriu tefrpe ir du aukštosios 
mokyklos mokyniai iš Wyo- 
ming; j). Kubilius dargi pasakė 
prakalbėlę. 

Išvažiavime dalyvavo ir cho- 
ro vedėjas p. A. Sodeika,, ku 
ris savo prakalboje kvietė jau- 
nimą darbuotis dailės dirvoje, 
nes dailė daugiau negu kas ki- 
tas tobulina pasaulį. 

Užbaigiant išvažiavimą su- 

dainuota Lietuvos ir Amerikos 
hymnai. Malonu ir smagu da- 
lyvauti tokiame būrelyje. 

Choro Korespondentai. 

TORONTO, ONT. 
U kr a jiniečiai užjaučia 

lietutuviams. 

Čionykščiai • ukrajiniečiai, 
kurių priskaitoma apie 6000 
gyventojų turėjo susirinkimą, 
kuriame taipgi išnešė brolis-, 
kos užuojautos rezoliuciją Lie- 
tuvos 'r Baltrusijos gyventojų, 
kurie kenčia nuo bolševikų ir 

lenkų įsiveržimų. Rezoliucija 
skamba sekačiai. 

"Vienbalsiai nutariame iš- 
reikšti savo brolišką tižo j autą 
Lieutuvai ir Baltrusijai d3l 

skriaudų nuo bolševikų ir len- 
kų, kurie terioja kraštą ir žu- 
do žmones. 

Męs pasmerkiame veikimą 
minėtų įsiveržėlių ir jų stengi- 
mosi pavergti Lietuvą ir Lalt- 
rusiją, nes jų įsiveržimas yra 
priežastimi nelaimių teisingų 
šalies gyventojų/' 

Brigados generolas E'.; 
O. CharIton,"žymu8;Anglijos 
lakūnas, kuris. yra paskirtas 
crlaivininkystės atašė Su 
vieny to$e.. Valstijose nu6 An 

! gHjos valdžios 
t' : 

'' 

■! 

DARBO TRUPUTI PA- 
DAUGĖJO, TRUSTA 89 

MIESTUOSE. 

Telegrafų pranešimai, Su- 
vienytų Valstijų samdymo Biu- 
ro per savaitę, kuri baigias bir- 
želio 21 d. gauti iš 89 miestų 
per. visas Šuvienynas .Valstijas 
parodu darbininkų perviršį J 
siekiantį 208,093, savaitę pir- 
miau gi buvo 241,046, 100 mies 
tuose per visas Suvienytas Vals 
tijas. 

Iš 89 miestų, iš kurių buvo 
gauti pranešimai, 39 arba 4 V/c 

I praneša perviršį, 17 miestų tru- 
i kūmą, kuris siekia 13,087. Pra- 
ėjusią savaitę iš 19 miestų bu- 
vo pranešamas trukumas 12,- 
765. Šie skaitmens parodo, kad 
nors darbininkų perviršis yra 
beveik nepersiniainęs, tačiau 
padidėjo šiek-tiek trukumas, 

i šią savaitę 23 miestai praneša, 
jog turi darbininkų kiek reikia. 
Iš 38 pranešusių .Valstijų 20 

praneša darbininkų trukumą, 
j°g yni tiek, kiek reikia ir 9 

praneša, jog trūksta. Bridgc- 
porte perviršis sumažėjo ant 

1800, East St. Louis ant 1500. 
St. Luois perviršis yra 6200, o 

Cincinati perviršis tik apie 800, 
savaitę pirmiau ten buvo 1900. j 

Naujoji Ariylija — ls pra- 
nešimų iš 14 Naujosios Angli- 
jos miestų, 7 praneša darbinin- 
ku perviršiu, 4, tiek kiek reikia 
ir 3 trukumą — industrialiai 

jsantikiai abelnai imant yra pra- 
nešama, jog; esanti geri. Di- 
džiausis perviršis .Connecticut 
valstijoe yra patėmytinas 
•Jridgeporte. Willimantice yra 
audėjų streikas, tačiau prane- 
ša, jog darbininkų yra tik tiek 
kiek reikia. Norvvichuje esąs 
700 perviršis, Portlandas turi 
250 perviršį ir Bostonas 15, 
500, vietoje praėjusios savai- 
tės 12,000. Tiek, kiek reikia ir 
geri industrijaliai santikiai 
Fall River. 
Manchester (N. H.) turi 800 
perviršis. Iš Providence prane 
ša, kad ėsa tiek, kiek reikia. 

Ccntralčs Valstijos. — Ne\v 
Yorko mieste vėl pranešama, 
kad yra 100,000 bedarbių, o 

Albany vėl 5,000 perviršis su 

aštriais industrijos santikiais. 
Buffalo turi 1000 perviršį, o 

Rochesteris 1500. Saratoga 
>yra apie 300 audėjų bedarbo. 
| Philadelphijoje yra .450 su aš- 
triais industrijos santikiais. 
Allentown ir South Bethle- 
hem praneša mažą trukumą. 

Šiaurvakariai. — Chicago 
praneša 50,000 perviršį. East 
St. Louis turi 1500 perviršį, 
savaitę pirmiau būvi 2900. 
Rockforde tiek kiek reikia. 
Detroite 4000 trūksta. Darbi- 
ninkai įvairių metalo darbų ir 
automobilių jstaigų Detroite 
dar nedirba, nors Detroito 
United Railroad darbininkai 
jau pradėjo dirbti. Mihvaukee 
esą 3500 perviršis. Tiek kiek 
reikia ir geri industrijos santi- 
kiai esantįs Duluthe, Minnea- 
polis ir St. Cloud. Omahoje 
trūksta apie 200 darbininkų ir 
pranešamas, aiškus nepasiten- 
kinimas darbo sąlygomis. 

Centrovakarąi. — Akronel 

trūkstą 2000 darbininkų ir in- 

dustrijos santikiai yra aštrus. 
Cincinati turi 800 perviršį. 
Dayton 200 pervirši ir Youngs- 
town 3.000 perviršį, o iš Cleve 
land praneša, kad yra tiek, kiek 
reikia. Iš Indianapilis praneša 
jpg yra tiek, >: kiek: rieika, o 

Šo'uth:i Hende-' dar P 200 trūksta. 
rTlyč K-Sę/ik'įial'pvri. 
fa|l' iciUi'; ir l'il l; 'cikurian- — 

•Lit'tlc •R'fickc-trūksta- 1000.- 
rtY' r. <■. .. 

1 ampa: Turi M:00 perdaug,<• o 

Pensacola turi'400 gefdEįug? 
Industrijos santikiai "yra geri. 
J .ouišvil'le'tuui 13Q0 perdaug ir 
aštrus in<lnštr,ij< <s santikiak 
'Raleigb- jr"-W'ilmingtun (?N. C.*) 

pyancša, kad turi tiek kiek rei- 
kia, o Charlotte 100 perviršį. 
Kaip Oklahoma City, taip ir 
Tulsa praneša, kad turi1 kiek 
reikia, su aštriais industrijos 
santikiais. Charleston (S. C.) 
trūksta 300, o Columbia 1000. 
Shattanooga yra 800 perdaug, 
o Momphise 900 trūksta, — in- 

dustrijos santikiai geri. Dal- 
ias praneša yra tiek, kiek rei- 
kia, o Houstone trūksta 400. 
Richmonde 1000 perdaug. 

Pacifiko Pakrantes. — Oak- 
lande 200 perdaug, o San Frau- 
cisco 500 darbininku perdaug. 
Industrijos santikiai geri. Port 
land, (Oregan) praneša 600 
perviršį. Kaikurie telegrafis- 
tai Oaklande ir San Francisao 
straikuoja ir truska darbininkų 
prie laivų dirbinio, be to darbo 
santikiai esantis geri. 

KELIONES PER ATLAN- 
TIKĄ. 

Kuomet nelabai senai jau 
orlaiviai pradėjo lakioti per 
Atlantiko vandenyną, pada- 
rydami kelionę j apie 16 va 

landų, tai bus žingeidu at- 
siminti apie kitas keliones, 
kurias dar taip nesenai męs 
buvome papratę vadinti 
"greitomis" kelionėmis. 

Pirmesniais laikais, prieš 
išradimą garinių mašinų ke- 
lionės per Atlantiko vande- 
nyną, iš Europos Amerikon, 
arba atgal, užimdavo sąvai- 
tes ir mėnesius laiko. Apie 
35 metai tam atgal kelionė 
skaitėsi labai greita, jeigu 
ją padaryta i 7 dienas. 

Lygiai 32 metai tam at- 
gal Anglijos linijos Cunar- 
do laivas U m b r i a atvy- 
ko Amerikon į 6 dienas ir 
3 valandas iš miesto Queens 
town ir buvo skaitomas grei 
čiausiu laivu pasaulyje. Bet 
,nuo to laiko laivų greitu- 
mas pradėjo žymiai didėti 
ir vienas laivas mėgindavo 
sumušti kitą greitume. 

U m b r i a neilgai laikė 
savo rekordą. Ateinančiais 
metais E t r u r i a padarė 
kelionę į 6 dienas ir ne- 

pilnas dvi valandi. 
Pirmasai laivas, kuris per 

plaukė Atlantiką i mažiaus 
negu šešias dienas, buvo 
M a j e s t i c, kuris 1891 
metuose perplaukė skersai 
vandenyną į 5 dienas ir 18 
valandų. Nelaimingo giliu 
ko L u s i t a n i a, kuri ta- 
po vokiečių submarino tor- 
,pėduota laike tik-ką užsibai 
gusios karės, buvo pirmas 
laivas, perplaukusis Atlan- 
tiką į mažiaus negu pen- 
kias dienas,—nes tik j ketu- 
rias dienas ir 15 valandų. 

Tai greitas yra būdas per- 
sikėlimui per Atlantiką, 
vpač kuomet atsiminsime 
Koliumbo laikus, kuomet to 
kiai kelionei reikėdavo išti- 
sų mėnesių laiko. Bet ir 
šios greitos kelionės yra la- 
bai ilgos, sulyginus su or- 
laivinėmis kelionėmis, ku 
rias jau dabar atliekama 
beveik į pusdieni laiko. 

Noragilis, 

TEISYBĖS Iš DUGNO. 

Kvailystė pasiliks kvai- 
lyste net tuomet, jei ji bus 
francuziškai pasakyta. 

^Poetuir tankiausiai'. įkve- 
pia nė muza, bet-kambarių 
savininkė; 

•J I 

/iVtoterięst gražybė rkaip ži 
noma, yra daiktas greitai nj 
kstantis, bet moteries: įsiti- 
y?rimas gražume negreitai 
nyksta. 

JUOKELIAI. 
ANT KRANTO. 

— Gelbėkite!- Skęstu! 
— Palaukite! Pasakykit sa- 

vo antrašu, aš ten tuo pranešiu. 

dabartine gėda. 

Ar tu, Onutė, rytoj busi 
ant baliaus. 

— Ne> nebusiu. 
— Kodėl? 
— Tik persistatykite, siuvė- 

ja pasiuvo šlebę su tokia ma- 
ža skylę ant krutinės, kad lieti 
gėda. i 

LAIMĖ. 
Jis — Ant galo jau męs ap- 

sivedėme. Nemoku išsireikšti, 
kaip aš dėkingas kad sutikai 
tekėti už manęs. 

Ji — O ka gi! Kamei kalbe- 
Įti apie tai. 

Jis — O taip tai. Aš bent de- 
šimčiai merginų siuliausi apsi 
vesti, bet visos atsisakė. 

RETAS SKAUSMAS. 
— .Vakar po ilgos pertrau- 

kos aš susitikau Kuraitį k pa- 
stebėjau, kad jis dikeiai persi- 
mainęs. jis serga.; 

— Šitaip? 
— Tikrai. 
— O kokia liga jis serga? 
— Moteriška. 
— Kaipgi? 
— Nugi jis keletas mėnesių 

atgal apsivedė. 

TIKTAI DĖLTO. 

Na, o našlė, kuria tamista 
man nori išpiršti, ar moka vir 

1' ftillIHT 
— O jei ji mokėtų virti, tai 

ji ir našle nebūtų. J ** 

IŠVARĖ TARNAITĘ. 
— Kam tu išvarei tarnaitę? 
— Ji su manim grubiai pa- 

silgė. 
— Kuomet? 
— Užvakar sapne. 

GERB, ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 

Vienam balsui prie piano 
1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) .60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balsui.) >:.j. .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 J 

6) Kur bakūžė ramanota i «50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan St. Chictgt, UL 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRASTI8 

"DIRVA" 
Ei'^a penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime didelj knygų sankrovą ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prlsiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais Iš vienuos 
lių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
Jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money crdeffkit op ba registruotuose laiškuose. > t 

"DIRVA", 
7907 Superior 3treet CIeveiand, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas:; 

Ar Nori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba f^mės aprašymai Pagal 

Geikie, Nalkovski ir kitua, sutaisė Šernaa» Su pa- 
veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo muatj že- 
mę, j03 pavydalą, didumą, augštį vulkaną, metan- 
čių iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra anglių, gele- 
žies, aukso, druskos ir kifų mineralių ir t.t., kiek ir 
kur kokios jūrės, ežerai, upės, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kokie kuriuose vandenys: surųs, prėski ar ftar- 
tų. Kiek sviete yra viešpatysčių, kokius jos plotus 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi tfliesfai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima ir T..t. £emė 
aprašyta dalimis k. t. Europa, Azija,, Afrika, siauri- 
nė ir pietinė Amerika. Knyga tiidelė 6x9 colių, 
spauda graži, turi pusi. 469, popieros viršais $2.25 

Gražiuose audimo apdaruose .$3.0d 
Užsisakyk ją tuojaus ir susipažink su pasaulin, 

ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šios knygos, 
jums apsimokės šimteriopai. Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite: 110 
"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, Ii). 

1? 

"Vėliavos Akyvąizdoje" 
Mylintieji skaityfi, įgykite šią knygą, t) Jt|s ją perskaity- 

?site tiausiau& negu vl^ną kartą. f^ĮĮĮM 
NeSKIfcrt i8e}& iš spaudos gar- 

saus francnzų rašSjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
šiausios rūšies kariškos mašinas 
Apie vandens vagilių atliekamus 
flarbus. Kaip ji* vačfriSflami sa- 

vo laive, užpuola kifOft laivu?, 
apvagia fuos ir vfSą ttmį vežasi 
su savim į namus* kuriturs- fliri 
pasistatę po vandčrtta. Kaiįr jie 
gyvena tikruose palociuose* pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knvgą, 
Jųs neisite gulti iki neuibaif sitc. 

"LIETUVA". f 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdekite į 1 aišką su doliariu, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: ^ jgvšjĮ 

Lietuva",, 3253 S, Morgan St., Chicago, III Uv 



LIETUVIŠKAS KOTELIS 
Dėl pakeleviij kurie gali 

kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKES PIGIOS 

ms. T. RODOVICZ 
936 W. 33 S t. Chicago 

Phone Yards 2750 

DR. S. NftIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cblcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefoną# Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
THefonas Cicero 39 

Dr. M. tterzman ! 
IŠ RUSIJOS 

G<rai lietuviams žinoma* per 16 Me- 

tų kaipo potyre* (?y«'7toi*9- ckirurgaa 
if akuicrls. 

C,yĄo aMria* ir chroniSka* linas, ry* 
cg. moterį ir vaikų, pagal naujausiai 
-nrtoHa \-Ray ir kitokius elektra 
rietaisti*. 
Oflsas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 

Street. netoli Fisk Street. 
VALANDOS; Nuo 10—^2 pictij, Ir 

f>—9 vakar.-*!*, Ielephonf Canal 3110 
nmN!VA<!- 1412 S* Hal«»efl St. 

VALANTIS; s—9 -—n. HktaJ. 

Dr. G. M. Glaser 
Prakukuoja Jpo 2? metai 

3149 3. Morgan 8t„ karti 32 ai. 
8p«clalUtai McteriSky, Vyriilr*, 

ir Chroniški) Ligų. 
Valandos: 0—10 ryto, 12—J 90 
piet. »—& vafc, Nedel. 9—2. 

TELErONAS YARCS 6*7. 

Te J YARD8 15S1 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVI a GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
v v.-7do visokias liga* moterių 

valkų ir vyrų Specifiškai gy- 
Jo limpančias, užsinenSJuala# 
-i t>aalap'1sgiui «yru llgaa 

3259 Go. Halstec! St. Cnica«o, ?v 

PRIMESIMAS 
051 Musų Darbininku GerovS*. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

I H. B. STERN 
J442-3444 S. Halsted St. 

Daktaras 

donas W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yarda 2544 

REIKALINGI AGENTAI 
LIETUVIU BENDROVE REIKA- 

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

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

A. Masalskis 
lietuvis uraburius 

Patarnauju Laidotuvėse koge 
r.auslai. teisingiausiai ir daug 

| pigiau, kaip kiti. dėlto, kad 
•nęs patja dirbame grabus ir 
turime savo karabonua ir a» 

toinobilius lr per tai nereikia 
lietuviams pas žydelius šauk 
rte®. Taipgi samdome automo- 
iilliis veselt}ora3, krikštynoms 

! r kitiems reikalams dien^ ar 

Į 
3305Aaburi> Ave. Drom4139 

LIETUVIAI! 

Visados remkite ta3 san- 

krovas, kurios garsinasi 
Dienraštyje " Lietuva 

VIETINES ŽINIOS 
BRIDGEPORTIEČIAI ŽA- 
DA SUKRUSTI VEIKTI. ! 

Pereitoje savaitėje Susi- 
vienijimas draugysčių išrin- 

ko speciafę komisiją i.š devy- 
nių ypatų, kurio? tikslu yra 

prigelbeti daktarų draugijai 
pasekmingiau varyti Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus darbą. 
Kiek teko girdei: minėta 

komisija rengiasi pradėti sa- 

; vo prakilnų darbą šioje są- 

vaitėje; komisija eis per vi- 
sus lietuvius, rinkdama Lie- 
tuvos Raudonam Kryžiui 
drapanas ir kitus reikalingus 
dalykus. t 

* 

Tokis sąryšio draugysčių 
darbas yra labai pagirtinas 
ir tikimasi bus pasekmingas, 
nes, paprastai, jei ką bridge- 
portiečiai pradeda veikti, tai 
tas darbas nestovi ant vietos. 

Bridgeportiečius turėtų pa- 
sekti ir kitos kolionijos dar- 
bavirr.asi dėl Lietuvos Raudo- 
no Kryžiaus. Ir tą reikia da- 

ryti nevilkinant, nes, kiek te- 

ko girdėti, daktarai neretų 
tuoj pasiųsti šiokią tokią pa- 

gelbą Lietuvos Jigonbučiams. 
Taigi prie darbo visi, kas no- 

ri prigelbėti Lietuvai. M. 

LAIMINGOS KELIONĖS 
RYTOJ PASIMATYSIME. 

Nedėlios vakare, apie 8tą 
valanda, vienas senyvas vy- 
ras būtinai norėjo ant karu- 
selės arkliuko pajojėti. Girdi, 
tas primena jam sena 'kontrę' 
ir jis nesigailįs pinigų, bile tik 
užganėdinti jausmus. 

.Vienok iždininkė nenorėjo 
parduoti vyrui tikieto dėl [jo- 
jimo ant arkliuko. Mat žmo- 

gelio jausnni jau perdaug bu- 
vo įsisiūbavę ir jis pats nuo 

jautrių jausmų vos bestovėjo 
ant kojų. * 

Ant laimės ar nelaimės 
pribuvo ir "dėdė",'kuris pa- 
žingeidavo sužinoti kame yra 
dalykas ir benorįs 
buvo užstoti ii norinti jaus- 
tis kaip senoj kontrėj, bet 
žmogelis tuoj užsirioglino po- 
licistiii ant kornv. 

i* 

— O po šimts pypkių, kas 
tau darosi — sušuko policis- 
tas. 'v j :;9 

— Mister policman, noriu 
kaip senoj kontrėj. 

Čia ''dėdė" dar mielasis 
dingesnis tapo. Jis paliuosa- 
vęs žmogelio kišenes nuo pan- 
tukės degtinės, pasiuntė 'žmo- 
gelį automobiliuje pasivaži- 
nėtj iki policijos stoties, velin- 
damas laimingos keliones iki 
rytojaus, tada girdi, pasima- 

MERGAITE PERŠOVĖ 
ADVOKATĄ. 

Vakar prieš piet tapo mirti- 
nai peršautas advokatas Ben 
E. Burr, 34 metų. Jį peršove 
.Margarci Leithan.ier 17 met. 

Prieš piet dvi jaunos mote- 
lis įėjo advokato ofisan ir 
Hnksmai užreiške, kad norin- 
gos pamatyti advokatą, ku- 
rio tuo sykiu ofise nebuvo. 
Dirbąs ofise Brown nematė 
tame nieko nepaprasto, nes 
Margaret dažnai atsilankyda- 
vusi pas advokatą, todėl liepė 
palaukti advokato kambaryje. 

Atėjęs advokatas linksmai 
pasveikino Margaret, bet ši 
saitai išsitraukė mažą revol- 
verį. Advokatas pakelė ran- 
kas norėdamas išmušti iš 
rankų revolverį, bet kulka 
peršovė jam kaklą. ' 

Advokatas idar sykį ban'dė 

atimti revolverį, bet tapo pa- 
šautas dešinėn rankon ir pas- 
kui akin, nuo ko nugriuvo 
Burr prašė neužmušti jo, bet 

mergaitė šaltai pridėjo prie jo 
galvos revolverį ir paspaudusi 
revolverio gaidžiuką užsigrįžo 

Atvykus policijai mergaitė 
su savo pusesere ponia Marie 

llermes stovėjo ramiai prie 
peršauto Burr su šypsą ant 

j veido. ; 

Mergaitė užreiškč, kad ji 
peršovusi Burr, nes jis sunai- 
kinęs josios gyvenimą. 

Policijos stotyje mergaitė 
užreiškė, kad ji sutikusi Burr 
du metai' atgal, kuomet jos 
motina j ieškojo persiskyrimo. 
Sykį advokatas Burr vežio- 
jęs mergaitę po įvairius res- 

toranus ir kabaretus ir paskui 
nepamenanti kokiu budu ji at- 
sidūrė advokato kambariuose. 

Ji tai pamačiusi norėjo rėk- 
ti, bet Burr nuramino ją, sa- 

kydamas, kad jis rūpinsis ja, 
bet ji tapo apvilta ir. už tai 
nušovė ir tikisi, kad Burr 
.įiirsęs. 

Burr mirė St. Lukas ligon- 
butyje apie po valandos laiko 

^neatgavęs tinkamai sąmonės, 
kad davus atsakantį paaiški- 
nimą. "^Sig 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMO REIKALE. 

* 

Utarninko vakare, liepos 8 
8 valandą W,odmano svetai- 
nėje, kampas Lime ir 33-čios 
gatvės įvyks specialis Chicagos 
draugijų ir Seimo rengimo ko- 
miteto susirinkimas, kuriame 
bus išduotos finansinės komi- 
sijos galutinas raportas ir bus 
apkalbanli kiti svarbus reika- 
lai. Visi draugijų atstovai ir 
visi komisijų nariai privalo arit 
šio susirinkimo būtinai pribūti 

Seimo Rengimo Komisja, 
Jonas Bagdžiunas, Pirm. 

SUSIRINKIMAS. 
Akcijonierių Keistuto PaskoJ 

lininio ir Budavojimo Drang: 
jos No. 1 atsibus subatoje lic- 
l>os (July) 12, 1919 m., Wcd- 
mano svetainėje, 8-tą valandą 
vakare. Pageidaujama, kad 
visi susirinktų, nes bus rinki- 
mas Direktorių sekantiems me 
tams. 

J. P. Evaldas, Ra^t. 

TRAGEIMJA TARPE 
ITALŲ. 

Laikrodžių krautuvėje, prie 
3339 Lincoln ave įvyko dvi- 
guba žmogžudystė, bet tikrai 
nežinia prie kokių aplinkybių. 
Rasta užmuštas Nicholas Ce-I 

Icola ir Nicholas Bussio ir ten 
pat rasta trįs revolveriai. 

Tai gana keista istorija, k'u 
ri nors kiek numeta šviesos 
ant šios tragedijos. 

Prieš porą metų 518 Oak 
St. Cekala turėjo laikrodžių 
krautuvę ir prie jo gyvenusi 
io 11 metų sesuo, taipgi ir 
burdingierius Bussio. Sako- 
ma, kad Bussio užpuolė mer- 

gaitę ir paskui išbėgo iš Qii- 
cagos. 

šeši mergaitės broliai, sek- 
dami Italijos papročius, ma- 

tomai, pasiryžo atkeršyti se- 

sers nuskriaudėjui ir šiam vėl 
pasirodžius Chicagoje vienas 
iš brolių pasikvietė Bussio į 
krautuvę, 3339 Lincoln St. 

Krautuvės savininkas liu- 
dija, kad abu vyru kalbėjosi 
apie valandą laiko ir, mato- 
mai, Cccola norėjo, kad Bu- 

ssio prisipažint prie kaltės. 
Staiga pasigirdo šūviai. 

Cecola rasta negyvu krau- 
tuvėje, gi Bussio išėjus iš 
1 •' 

krautuves; ir vietoje rasta 

trįs revolveriai. 
Manoma, jog Bussio, ma 

tydamas, kad jam gręsia mir- 
tis, daug nelaukdamas, išsi- 
traukė revolverį ir peršovė 
Cecola. v--% t f 

Bet kas peršovė Bussioi 
Ar mirdamas Nicholas Cecola 
nuspėjo atkeršyti už seserį 

skriauda ir savo gyvastį, ar 

kas nors kitas? 

Yra nuomonė, kaa Bussio 
tapo peršautas kitu dviejų Ce 
colos brolių, kurie apie tą lai- 
ką buvo netoli krautuves ir, I 
.sužinoję kame dalykas, galė- 
jo peršauti bėgantį Bussio. 
Panašios nuomonės teisingu- 
mą patvirtina ir rastas vietoj 
užmušyščių trečias revolveris. 

Minėtų dviejų brolių butas 
yra apstatytas policija ir jie 
bus suareštuoti prie pirmo jų 
pasirodymo. f 

™ 

JJįj. 
Užmuštasai Bussio be to bu 

vo kaltinamas poroje juodran 
į kiškų užmušyščių. 

I CHICAGOS UNIJOS 
STREIKO KLAUSIMU. 

Slaptas pranešimas Chica- 
gos D^rbo Federacijai apie 
slapta balsavimą klausime da- 
lyvavimo penkių dienų ISloo- 
r.ey'o streike parodo, kad tik iš 
310 lokalų priklausančių Chi- 
eagos ^)arbo Federacijai, tu- 
rinčiai apie 60,000 narių tik 
60 lokalų nubalsavo dalyvauti 
demonstracijoje. 

"Streikas" prasidėjo liepos 
4 d., bet kadangi tai buvo šven- 
tė ir Chicagoje niekas nedirbo, 
o vakar vėl busto septintadie- 
nis, tai tik šiądieh ir rytoj ga- lima bus patėmyti streiko pa- 
sekmės. 

Mooney'o streiko komitetas 
sako, kad po pasiuntimui su- 
rašo federacijai, dar kelios uni- 
jos prisidėjo prie streiko, bet 
ot.-isakė pasakyti kokios, ir kiek 
jose narių. 

"BIRUTES NARIU DOMAI 

Šiądien 8 d. Liepos, 1919, 
įvyks specialis moterų ir mer- 

ginų susirinkimas, kuris atsi- 
bus "Fellowsliip house", 831 
W. 33rd PI., 8 vai. vakare. 
"Birutės" narės malonėkite 
būtinai atsilankyti. 

Valdyba taipgi turi atsilan- 
kyti, labi svarbus reikalas. 

Kviečia valdyba, 
Juanis Uktvcris 

Ar Nori? 
PADARYTI EXTRA PINI- 
GŲ LIUOSU LAIKU PO 
$10.00 IR DAUGIAU J VA- 
KARĄ. MUMS REIKALIN 
GI GABUS VYRAI CHI-i 
CAGOJ IR APIELINKĖJ.I 
KURIE NORĖTŲ LIUOSaI 
LAIKĄ PADARYTI NAU 
DINGU, Iš CHICAGOS, 
KREIPKITĖS YPATSŠKA1 
PANEDĖUO IR UTAR- 
NINKO VAKARAIS NUO 
6, O IŠ APIELINKIŲ GA- 
LITE LAIŠKIAS KLAUS- 
TI INFORMACIJŲ: 

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

1447 S. 50TH AVE. 

cicero, ju*. 

VALENTINE DRESSMAK7NG 
COLLEGS 

Mokina siuyimo, kirpimo, dsstgning 
dlenoinli Ir vakarais dėl bizuto li 
narni*. Paliudijimai Išduodami ir yifr 
tos parurinainoB dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o mea pasistongsime 
suteikti ii.^s patarimu. 

S Ai \TEK, Principal 
i. V/r Madison St 

C205 S. Haisted L3t» is&O Wella BĮ 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų, 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
toje 343/ S. Union Ave. 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. 

PARSIDODA REZIDEN- 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingu medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartes 80 

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

$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gire, 20 akrų išd;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

Tikri Bargenai 
Šiądien, kada budavojimas 

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

mus pardavimui, kurie duotu 
pilną užganėdinimą ir gaben- 
tų gerą. randą. Bet tas nepa- 
sitaiko laiks nuo laiko, ir pora 
tokių bargainų man dabar pa- 
vyko surasti. Tėmykite: 

Naujas, labai puikus mūri- 
nis, narna?, 2 gyvenimai po 6 
kambarius, labai nuikioje vie- 
toje, garu šildomas, elektr-kos. 
visi patogumai. Randa $80.00. 
Kai/, i $7,500.| 
Ąpartment building, prie pat 
Washington Park, 6 gyveni- 
mai. Garage. Labai puikus. 
Randa į mėnesį $243.00, kai- 
na tik $14,000. $3,000 reikia 
iškalno, reštą išmokėjimais. 

Naujas, mūrinis namas, la- 
bai pnilvoje vietoje, 2 gyveni- 
mai, C ^ / kambariai, garu šil- 
domas,' \ i patogumai, randa 
$85.00. Kaina tik ^7,900. 

2 namai, mūrinis ir med'- 
nis. Lotas 50 per 125 pėdų. 4 gyvenimai, 5, 6, 7 ir 8 kam- 
bariai. Mūrinis garu šildo- 

mas karštu vandeniu, elektri- 
ko3. Labai gražus kiemas. 

Randa į mėnesį $94.Q0. Kai- 
na $7*800. 

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

Geras mūrinis narnas, 2 pv- 
veniniai po 6 kambarius. Ran 
cia $34.00. Labai gera, lietu- 
viu apgyventa vieta. Kaina 
tik $3,200. 

! Yra tai geriausi namai Chi- 
cagoje už tokius pinigus. 

Turi but tuoj aus parduoti! 
Kreipkitės tuojaus pas 

J. j. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald A ve., Chicago 

LIBERTY BONDS! 
j Priimsime Liberty Bonds už pilną vertę nuo tų, kurie pirks sau namą. ar lotą. per mus, arba mokėsime pinigais pagal dabartinį kursą.. At ilankykite sekančiu antrašu: A. GRIGAS & CO., 3114 So. Halsted 3t., Chicago, Illinois. 

PARSIDUODA PIGIAI ŠEŠIŲ PAGY- 
venimų muro namas su beismantu; viskas geram padėjijme ir neša gera3 randas; namas randasi lietuvių apie- linkčje; kaina $7,000, galima pirkti }• mokant $2,000 ar daugiau, likusią. su-| mą, pačio3 randos Išmokž3. šitas na-J mas yra geras ir yra pigiai parduoda- 

mas vien dėl to, kad dabartinis savi- 
ninką., yra ne lietuvis. Atsišaukite t 
oas A. GRIGAS & CO., 3114 South 
Halsted St., Chicago. II' 

PĄRSiDUODA NAUJAS MURO NA- 
MAS SU GAZTJ, plektrą, maudynėmis 
Ir kitais parankamais; namas randasi 
lietuvių apgyvontoje apielinkėje i va- 
karus už Kedzie Avenuo, vienai.blokas 
nuo Archer Avjnue gatvekarių; kai- 
na $2 800; galima laikyti karvę, vištų 
Ir auginti daržoves. Ats'šaukite pas 
savininką po šiuom antrašu: J. Yush- 
ke\vitz, 3114 So. Halsted St., Chicago. 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

Turiu pardujti mano 1917 m. 

7 pasažicrių "Touring" auto- 

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

išmokėjimų. 4459 5. Wood St. 
Telephone Yards 3885. 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda gramafonas su lietuviš- 
komis notomie. Visai naujas. Varto- 
tas tiktai vieną. mėnesį, vertės 50 do- 
liarių, parsiduoda už puse prukŠB prie- 
žastis — išvažiuoja ant farmn Atsi- 
šaukite 2238 \V. 21 St., 3-ens lubos, 
iš fronto, nuo 5 iki 10 valandos va- 
karė. 

Parsiduoda narnas už Brigli 
ton Parkių, 2 karvės, galima 
laikyti kiaulių, žąsų, ančių ir 
vistu kiek tik nori. Atsišau- c 

kite vakarais nuo 6 iki 10. 
Petras Rishkus, 2837 S. Eme- 
rald Av., 1-mos lubos iš fronto 

ANT PARDAVIMO. 
7 kambarių namas )Cat- 

tage). Kaina $1,400 arba 
mažiau, prigulės nuo sude- 
rėjimo. Atsisukite: 

3736 Parnell A ve. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalaujame darbinin- 

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

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

REIKALAUJAMA RANKINŲ SIU- 
vėjy (moteriškų). Lengvas ir pasto- 
vus darbas. Geras užmokestis. Trum- 
pos v;ilandos —nuo 8 iki 4:45. Paty- 
rimas nereikalingas. 

Madame Leo Marchand 
.2.920 W. Monroe St. 

Reikalaujama merginų prie dar^o 
dirbtuvėje. $14 \ eąvaltę laiko mo- 
kinimosi. $17 lkl $20 i savaitę ui 
"piece work." 

American Insulated WTre Co., 
954 W. 21st Street 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia' vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gc-rai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų keliu 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 firmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir ta'^gi 
priimame Liberty bondsus ui p: .ną 
vertę. Imsim lotus kaipo dal| jmokė- 
jimo cnt farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin. 

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

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki h 
pedų 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. Si vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch' miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 -i 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

--^Ęiems, kurie j Ieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta' lietuviu farmerlų kollonl- 
joj, Wlscon8ine, kame daugybė Jau gy- 
vena Ir jie visi y:-a užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, gražių Jelkų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, Ir yra proga 
lietuviams dauginus bizlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po tio.00 ir augščiau ~až akrą. 
Galite pradėti pirkti farma su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą furnifc. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinSJę po daug valstiją, 
bet Ūnkamesnėa veltos dėl uklnlnkya- 
tės nesurado. &lop Wisconslno lietuvių 
kOllonijoJ. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė bu platesniais paaiškinimais 
Ir žemlaplu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HAL.STED ST.. CHICAGO. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. O ant Purų, Lentų, RSmų Ir 8togams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojlmu! stubų Iš vidajc, po $1.&0 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003-3039 SO. HALSTED STR-EET, CHICAGO, ILL. 

y i i—> uberty bonds Mes DflrlrnmA Y.lhav<+i» J_ _ 

CASH 
Męs perkame Uberty Bonds u 
pilna "Cash'' vertę. Atneškite 
arba atsisekite. 
Atdara kasdien nuo 0—6 
Utarninkala Ketvergals 1» 
Subatomis 9—9. 

J.G. SACKHEIM&CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 
"Ullllllll II liiiilliitimi'iiiiiM 

pagyvenimo ofisas 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR, S, 5HANKS 

Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. 

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

Gydo visokias Vyrų Iri moterų ligas taipgi iri ^^^hirurgiškas ligas.) 

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimos 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma tiip ir dabar 

i — 

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

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