
Kopija 2c 
MĖ1«i:|£enr.XiVi!" 

PUBLISHED ANO DI8TR.IBUTED UNDER PERMIT (NO. 582) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6, 1917, ON FILE AT THE 
POST OFFICE OF CHICAGO, ILLINOIS. BY ORDER OF THE PRESIDENT, A. S. BURLESON, POSTMASTER GENERAL 

CHICAGO, ILL., PAf'EDELIS, LIEPOS--JULY 28 d., 1919. 

LITHUANIAN DAILY 

Europos finansininkai bi- 
josi padėjimo Rusijoj. 

Gatvekariu Streiko Nebus Ctiicagoje. 
Fitzgerald nužudikas 6 metų mergai- 

tes Janet Willkinson, prisipažino. 

[Ilinojaus pc tiniai klerkai reikalau- 
ja minirnalės aigos $1.400. 

EUROPOS FINANS1F.RIAI 
BIJOSI PADĖJIMO 

RUSIJOJ. 

Londonas, liepos 27 d. 
Išimtinė informacija nuo "Lon 
don Times" korespondento, 
Rob. Wiltono, su besitraukian- 
čia Omsko /aidžios kariuome- 
ne, drauge su smulkmeivniais 
daviniais, atgabentais Londo- 
nan novelisto ir karės kores- 
pondento Andrevv Soutar, ku- 
ris atstovavo "London Times" 
laikraštj Archangelsko fronte,: 
parodo, kad padėjimas Rusi jo-i 
je yra baisus tarptautinių fi- I 
nansų reikalams, trokštan- 
tiems bolševikų puolimo. 

Trumpai sakant, dalykai sto-^ 
vi taip: Rusija šiądien yra bol-j 
ševikų rankose. Anglija dar- 
bo parti jos paskelbto padėjimo 
šviesoj, nesiūs daugiaus ka-1 
riuomenės Į Rusija. Francija : 

parodo maža nora siusti karei- 
vius j Rusiją. Tas pats su Ame- 
rika. Vienintelė viltis tu, kurie 
už interesuoti bolševikų puoli- 
mu, yra gen. Denikino kareivi- 
jose, ginančiose Juodųjų juru 
uostus Ekaterinoslavą, Char- j 
kovą ir Bielograda Ukrajinoj.' 

Times korespondentas su 

gen. Denikinu praneša, kad jo 
kareivių žengimas linkui Mas- 
kvos žymiai sumažė o. 

GATVEKARIU STREIKO 
NEBUS CHICAGOJ. 

Tie, kurie turėjo progos gir- 
dėti svarstymus dabar laiko- 

mos konferencijos, išvengimui 
gatvekariii streiko Chicagoje, 
sako, kad susitaikymas įvyks. 
Į ta, girdi nurodo atsinešim:** 
unijos viršininku, kompaniją 
viršininkų ir viešojo patarna- 
vimo komisijos narių. Yra lau- 
kiama, kad susitaikymas įvyks 
šiądien. i. 

FITZGERALD, NUŽUDI- 
KAS MERGAITĖS JANET, 

PRISIPAŽINO. 
Mažą mergaitę Janet YYillkiti 

sony kuri buvo prapiK>lusi pe- 
įeitą antradieni, atraejo negyvu 
vakar, 9 vai. ryto. Užsmaugė 
ja Thcmas Fitzgerald. Jos ku 
na atrado ponąmyje namų 
E. Superior gat., kur gyvent 
YYilkinsonai ir Fitzgeraldai, 

Thoma* Fitzgerald įsivilioj< 
Į savo kambarius su saldainiu 
Kada iis bandė ją išžaginti, toj 
tmė klykti. Tąsyk jis ją už 

smaugė ir, nunešęs, pakasė j 
po krūva anglių tame pat natru 

Jis prisipažino staiga po ba 
saus nagrinėjimo, negirdėt 

i piktadarystes istorijoje. Būry* 
policistų pasimainydami klau- 
sinėjo j >, neduodami jam nei 
miego, nei ramumo. Jie kaibėjo 
j ji gražiai, tai vėl grūmojo jam 
ar uždavinėjo jam begalius 
klausimus. 

Per 103 valandas jis gynėsi, 
kad jis .lieko nežinąs apie t;1 

mergaitę, nors viskas rodė į 
tai, kad jis suturėjo ią, beei- 
nant jai namon. 

Antgalo išvestas i: kantry- 
bės papasakojo viską, ką jis su 

ją padarė. N'urodytoje vietoje 
policija atrado mergaitės kuną. 

PAČTO KLERKAI REIKA 
LAUJA $1.400 Į METUS. 

Decatur, 111., liepos 27 d. 
1 Ilinojaus krasos klerkų suvie- 
nyt- nacionalės asociacijos na' 
i i a i, suvažiavę čia priėmė re- 

zoliuciją, kurioje jie reikalauja 
minimalės pradedamosios al- 
gos $1,400 laipsniš^ii padidi- 
namos iki $2.400. Dabartinis 
algit plotas yra $1,000 iki 
$1,500. 

JAPONAI RENGIASI ATI- 
DUOTI ŠANTUNGĄ. 

Tokio, liepos 23 d. (Pa- 
vėluota). Kenkiči Jošizava, 
buvusia advokatas japonų 

| misijos Pekine, šiądien įs- 

ivažiavo į Šantungo pussalį 
! pasitarti su ciunais dalyke 
jo sugrąžinimo chinam3, kas 
kaip viršininkai sako, įvyk- 
siąs rugsėjo 15 d. 

GEN. MANNERHEIM SU- 
MUŠTAS BALSAVIMUO- 

i SE Į SUOMIJOS PREZ. 

Heisingfors, liepos 26 d. 
Suomių seimas išrinko re- 

publ.ikos prezidentu piof. K. 
J. Stehlbergą. Prof. Stahl- 
berg gavo 130 balsų, o gen. 
Justus Mannerhe?m, kuris 

jveike kaipo vietininkas, ga- 
vo 50 balsų. 

KATALIKIŠKIEJI iZPAE- 
LITAI PROTESTUOJA. 

.1 Varšava, liepos 26 d. Iz- 
, raelitų katalikų lenkų pa- 
triotų (?) partija šiądien ps 

) skelbe atviru laišką į talki 
ninkus, protestuodami pr^es 

i žydų autonomiją Lenkijoje 
ir ypatingai prieš mokyklas 

\ kurios, girdi, "tveria chim 
sieną tarpe tos pačios šalie; 
piliečių." Mums tas laba 

r>; nesmagu," sakoma laiške. 

Skirtingos mintįs, 

(įRAN'Mft.FlEASE 
KIN I HAVE. A 

j PIECE OF 
/^PPi.6 PI E? j 7 

1 I ĮtCopyrlglii) 

.Bernaitis prašo pajaus, kad prisigerinus valkatai; gi motina mano, kad sūnelis | 

.. džiaugsis pats pajų beva Įgydamas. i •MMm Į 
UŽBAIGĖ PLENUS DIDE- 
LEI ORLAIVIU DARŽINEI 

Wa»hington, liepos 25 d. 
Laivyno inžinieriai užbaigė 
pienus ir sekretorius Dan- 
iels įeikalauja, kad Lake 
Hurste, N. J. butų statoma 
didžiausia pasaulyje darži- 
ne dirižabeliams. Statymas 
prasidės tuojaus. Viršinin- 
kai sako, kad kita tokio pat 
didumo bus statoma Flori- 
doj. Dpržinė bus pastatyta 
visa iš plieno ir bus 800 pė- 
dų ilgio, 265 pėdų pločio 
ir 174 pėdų augščio. 

BUS ISTE'iGTAS TARP- 
TAUTINAS BIURAS PA- 

TLNTAMS. 

Bruxel!e, liepos 26 dieną. 
Tarptautinio patentų suseki- 
mo skyriau?; nariai suvažia- 
vę čia nutarė įsteigti tarp- 
tautinį patentų biurą apsau- 
gojimui išradėjų. Pagal nau 

; iąj' sutarimą kiekviena ša- 
ilis turės sutikti išradėjus ap 

Į saugoti. 

GIRIU GAISRAI SUNAI- 
KINO MIESTĄ WASHING 

TONE. 

Everett, Wash., liepos 26. 
Telefonu apturėti čia prane- 
šimai šiądien skelbia, kad 
nuo girios gaisro už 12 my- 
lių nuo čia j šiaurę užside- 
gė miestelis Machias. Gais 
rinis aparatas pasiųsta iš 
čia. Kiek miesto išnaikin- 

ta, negalima pasakyti. 
Į 
sut; rties dokuken- 

į TAI LIKO PARYŽIUJE. 

į Washington, liepos 26 d. 
Šiądien prez. Wilson prane- 
šė užsienin santikių komite- 
to pirmininkui, senatoriui 

; Lodge, kad jis negalėjo pa- 
, siimti su savim visų popierų 
, paliečiančių taikos tarimus 
jl ir kad jis gali suteikti k<f: 
įlmitetui tik tokius raštus, ko- 
i kie buvo pas jį ant rankų, 

jam Francuziją apleidžiant. 

Dideles Rasines 
Rimšės Chi- 

cagoje. 
POLICISTAS UŽMUŠTAS 

RIAUŠĖSE. 

Vakar Chicagoje vienas po- 
licistas užmušta ir keli žmones 
sužeisti riaušėse ant ežero kran 
to ties 31 gatve. Daugiau kaip 
25 žmonės, balti ir juodi, dar- 
bumas tarp ja moteris, tapo 
suareštuoti. Riaušės tarp baltu 
ir juodų žmonių, besimaudan- 
čių ežero krašte Įvyko apie 5 
vai. vakare. Baltieji pradėjo 
mėtyti akmenimis į juoduosius, 
o tie nepasiliko skolingais jiem 
ir iškilo riaušės. 

Vėliausios žinios sako, kad 
riaušės, prasiėjusios tarp be- 
simaudančių baltųjų su juodai- 
siais ežero pakraštyje, tie~ 31 
gatve, išsiplėtė po visą pietų da- 
lį; apie vidurnaktį tris juodi 
vaikinai tapo užmušti ties Hal- 
sted ir 35 gatve, du ties 31 ir 
Halsted. Žmonių įniršimas di- 
delis. Šįryt apie 2 valandą riau- 
šės tęsėsi toliaus. 

WILSONAS IŠVAŽIUOS 
SU PRAKALBOMIS RUG 

PIUČIO 8 D. 

Washington, liepos 26 d. 
Maršrutas prezidento pra- 
kalboms visoj šalyj tautų ly 
gos klausime sakoma jau 
beveik užbaigtas. Pilnas ke 
lionės pienas busiąs paskelb 
tas iš BaKnamio bėgiu ke- 
lių dienų. Prezidertas ma- 

no apleisti Washingtoną tar 
pe 8 ir 10 d. rugpjūčio. Jis 

I greičiausiai važiuos tiesiog į 
Į San Francisco, kur jis per- 
žiūrės laivyną, kurir; pribus 
ten rugpjuči 15 d. 

VAIKU PARALYŽIUS 
GrtĘSIA TRIMS ILLINO- 
JAUS APSKRIČIAMS. 
Springfield, III., liepos 26. 

Pasiplatinimas vaikų para- 
lyžiaus Putnamo, Bureau ir 
La Salle'ės apskričiuos pri- 
ėmė tokias proporcijas, kad 
sveikatos skyrius šiądien pa 
siuntė sveikatos skyriaus vir 
sininką, d-rą C. E. Crawfor- 
dą, kad ištyrus padėjimą. 

YANKIAI APSIVEDA SU 
VOKIETĖMIS. 

Coblenz, liepos 26 d. Sė- 
dybon praneša iš įvairių oku 
puojamojo ploto dalių apie 
Amerikos kareivių apsivedi- 
mus su vokietaitėmis pasku- 
tinėmis keliomis dienomis,, 
bet kol-kas nedaroma jokių 
apkaltinimų prieš juos, ka- 
dangi manoma, jog šitas lau 
žymas taisyklių prieš bičiu- 
liavimąsi atsitiko dėl nesu- 

sipratimo. 
Yra sakoma, kad net po 

Suv. Valstijų patvirtinimui 
sutarties apsivedimas su vo- 

kietaitėmis bus draudžiamas 
kareiviams. 

JURINIU DARBININKU 
STREIKAS PASIBAIGĖ. 

New York, liepos 26 d. 
Visuotinas tarptautines jū- 
reivių unijos sekretorius, 
Gustave H. Brown paskelbė 
šiądien, kad 40,000 jūrinių 
darbininkų streikas, sulaikiu 
sis laivų vaikščiojimą per pa 
skutines tris sąvaites tarp 
Atlantiko ir užlajos uostų, 

i pasibaigė ir kad laivai pra- 
dės vaikščioti šiądien po 
pietų. 

^ 

Anot jo, streikininkai pa- 
sitenkino pridėjimu kiekvie- 
nam $15 mėnesiui, išskiriant 
anglių pilikus, kurie gavo 
$10 daugiau mėnesiui. 

Vietų unijos atsisakę nuo 

reikalavimo 8 valandų die- 
nos ir "unijinės šapos." kad 
greičiau streiką užbaigus. 

KELIAUJA ORU TARP 
NEW YORKO IR ATLAN- 

TIC CITY. 

New York, liepos 26 d. 
Šiądien Įvesta pasažierių ke 
liavimas oru tarp New Yor- 
ko ir Atlantic City. Pilon 
Hewett, buvęs Amerikos 
laivyne, 1 vai. po pietų ap- 
leido 85 gatvės stotį su 

dviem pasažierėm ir nulėkė 
į Atlantic City, kurį jis pa- 
siekė per mažiau kaip 2 va- 

landi. >v „.jjgtj 
25 SVETIMŠALIAI PRIE 
.. ŠAI SUGRĄŽINTI. 
San Francisco, Cal., liep. 27 
Dvidešimts penki iš 168 sve- 

timšaliu priešų atgabentų į šita 

šalį karės metu iš Filipinų salų 
ir internuotų čia, tapo pasodin- 
ti ant laivo Thomas ir sugrą- 
žinti į Manila. Likusieji yra j-, 
vairiose Suv. Valstijų dalyse. 

SUV. VALST. PANAIKI- 
NO DRAUDIMĄ PASPOR- 

TAMS EUROPON. 

Washington, liepos 26 d. 
Sekretorius Lansing paskel- 
bė paliuosavimą varžymo iš 
davimui pasportų į europi 
nes šalis, išskiriant Vokie- 
tiją, Austriją ir Rusiją. Nors 
pasportai nebus išduodami 
iki lapkričio 1 d. tiems, ku- 
rie norės važiuoti Europon 
vien dėl smagumo, valsty- 
bės skyrius, tuojaus pradės 
išdavinėti pasportus be jo- 
kio varžymo kas dėl lyties 
ar amžiaus metų, įteikus pa 
liudijimą, kad kelionė yra 
teisėta ir reikalinga. 

TEISMAS PRIĖMĖ HAY- 
W00D'0 KAUCIJĄ. 

$15.000 kauciios paliuosa 
vimui Pas. Pram. Darh Sek- 
retoriaus W D. Haywoodo 
nuteisto dvidešimčiai metų 
kalėjimo, vakar buvo priim- 
ta teisėjo Alschulerio. Hay 
vvood gal bus paliuosuotas 
rytoj iki bylos peržiūrėji- 
mui. Po kaucija pasirašė 
milijonierius socialistas Wil 
l:am Bross Lloyd ir Mary 
Marcy. j 

HARVARDO UNIVERSI- 
TETAS MOKA MOKYTO- 
.. JAMS $1.39 DIENAI. 

Cambridge, Mass., liepos 
26 d. Pagal šiądien pagar- 
sintas skaitlines, algos dau- 
gelio instruktorių padėjėjų 
ir instruktorių Harvardo uni 
versitete yra žemesnės negu 
gatvekarių patarnautojų. 
Nekurie menų ir mokslų fa- 
kulteto nariai gauna mažiau 
kaip $1.000 į metus, o kai- 
kurie gauna vos $500 į me- 

tus arba po $1.39 į dieną. 

ORO LINIJA PER 
VANDENYNĄ. 

Londonas. Po pasekmin- 
gai kelionei per Atlantiką 
įšian ir ten Anglijos didžiu- 

lio dirižabelio R-34 suma- 

nyta sutverti $30,000,000 
korporaciją per Atlantiką 
lakstyti; ji bus vadinama 

i "Anglo-American Airships, 
I Limited." 
į Valdžios žinovai tyrinėja 
I kompanijos prospektą. 

Spaudos Biuras 
perkeltas | Pa- 

ryžių. 
(Specialė telegrama 

"Lietuvai") 
Washington, D. C. 

"Lietuva," 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 
Gauta iš Paryžiaus šito- 

kia kablegrama: 
"Amerikos delegatai: Ži- 

lius, Dobužis, Balutis, Norus 

—Paryžiuje. Didysis spau- 
dos biuras perkeltas iš Švei- 
carijos į Paryžių. Politines 
žinios pasiųsta New Yorko 
kantoron ir pildomam ko- 
mitetui Washingtone. Vie- 
šumas didėja. Laukiam dau- 
giaus rytoj." 

Vinikas. 

KUBIEČIAI PRIEŠINAS 
KIŠIMUISI. 

Havana, liepos 25 dieną. 
Kuboje susitvėrė nauja politi- 
nė partija; svarbiausiu jos už- 

daviniu yra tas, kad jokia kita 
šalis nesikištų į Kubos reika- 
lus. 

Partiją sutvėrė asmenįs at- 

sižymėję liberalėse konservatv- 
vėse organizacijose. 

30,000 STREIKUOJA 
VOKIETIJOJ. 

Berlinas, liepos 26 d. Vi- 
si darbininkai didžiausios 
Vokietijoje elektrinės fir- 
mos, Siemens-Schuckert 
kompanijos sustreikavo pen 
ktadienyj. Streikuojančių 
skaitlius siekia 30,000. 

Visuotino metalų darbi- 
ninkų streiko laukiama šią- 
dien. £<?«#*[ 

Siemensochuckerto dar- 
bininkai sustreikavo dėlto, 
kad ketvirtadienyj tapo at- 
leista nuo darbo 10,000 dar 
bininkų dviejose kompani- 
jos dirbtuvėse Siemstradte. 

Telegrafininkai ir maši- 
nistai, dirbantieji pačto ir 
telegrafo administracijai su- 

streikavo protestuodami prie 
šais atstatymą 200 jų drau- 
gų už dalyvavimą pirmadie- 
nio streike. 

GATVEKARIU TARNAU- 
TOJAI NUTARĖ STREI- 

KUOTI. 

Des Moines, liepos 25 d. 
Šjryt vietos gatvekariy kompa- 
nijos darbininkai nubalsavo 

streikuoti, kad gavus didesnę 
mokei j. Kompanijai duota de- 
šimts dienų nuspręsti. 

STREIKAVUSIEJI LAKU 
NAI ATSTATYTI. 

Washington liepos 25 d. 
Krasos skyrius paskelbs, 
kad krasiniai lakūnai, atsi- 
sakiusieji šiądien lėkti dėl- 
to, kad du lakūnai buvo at- 
statyti, tapo pašalinti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Panedėlyj nepastovus oras. 

Augščiausia temperatūra va- 

kar 97 laipsniai. 
Saulėtekis, 5:37 vai. ryto; 

saulėleidis, 8:15 vai. vakare. 
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Lietuvių Raudonieji Kryžiai. 
Kiekviena šalis turi savo Raudonąjį Kryžių* Tai organizacija šelpimui suvar- 

gusiųjy, sužeisti] karės laukuose ir šiaip visur. Raudonasis Kryžius tai grynai lab- 
daringoji organizacija. 

Lietuvoje jau susiorganizavo Raudona 
sis Kryžius, kuris aprūpina sužeistus Lie 
tuvos armijos kareivius. Amerikiečiai lie- 
tuviai iręi sutvėrė savo Raudonąjį Kry- 
žių Lietuvių Seime Chicagoje. Bet čio- 
nai Amerikoje yra Amerikos Raudonasis 
Kryžius, tai kitos tuo vardu organizacijos 
negali buti. Todėl ta lietuvių organizaci- 
ja likosi pavadinta 'Lietuvos Gelbėjimo 
Draugija. Ši draugija yra po vadovyste 
lietuvių daktaru ir dabar šios draugijos 
skyriai organizuojasi kolionijose. 

Bet beveik tuom patim laiku katali- 
kai irgi prie savo partyvio Tautos Fondo 
pradėjo organizuoti Raudonąjf Kryžių, ne- 
kuriose vietose jau susiorganizavo ir sky- 
riai. 

Vienu žodžiu dabar amerikiečiai lie- 
tuviai jau turi uu Raudonuoju Kryžių, be- 
lieka tik treičiajai socialistų sriovei pra- 
dėti organizuoti savo Raudonąjį Kryžių 
prie L. Socialistų Sąjungos. O tokis ap- 
sireiškimas parodo tiktai tą, kad amerikie- 
čiai lietuviai negali susitarti net tokiuose 
reikaluose, kaip šelpimas sužeistųjų. Ir al- 
kano penėjimas, nuogo pridengimas ar li 
gonio atlankymas jau pas mus pasidarė 
partijų ir politikos darbu. Tai pražūtinga* 
apsireiškimas. 

Musų nuomone, kad jei ištikro nori- 
ma gero Lietuvai, jei šitikro amerikiečiams 
lietuviams rupi Lietuvos žmonių, Lietuvos 
kareivių, gelbėjimas, tai bepartyvė Lietu- 
vos Gelbėjimo draugija turėtų susilieti, su- 
sidėti su Raudonuoju Kiyžiumi organizuo- 
jamu prie Tautos JFondo. Reikėtų sudary- 
ti vieną tos organizacijos ceintralį komi- 
tetą ir tai organizacijai turėtų buti paves- 
tas visas Lietuvos šelpimo darbas. Tokis 
organizacija juk yra pusiau oficiališka or- 

ganizacija. 
Kalbant apie Raudonąjį Kryžių rei- 

kia pasakyti, kad svarbiausią vietą toje 
organizacijoje turi užimti gydytojai ir mer- 

ginos ligonių prižiūrėtojos. Jie ir jos juk 
ėjo mokslus, praktikavo, tai ir užvis ge 
riausiai gali žinoti, kaip šelpti sužeistuo- 
sius, kaip gydyti ligonius, kaip mažyčiu* 
vaikučius prižiūrėti. Tik jiems ta vieU 
priklauso, o ne bile kam, kas apie t?i nie- 
ko nenusimano. Paskui svarbi vietr, Rau- 
dono Kryžiaus organizacijoje pviklausc 
kunigams. Jie kaipo dvasiški žmonės pir- 
valėtų rūpintis dvasios reikalais ypač ten 
kur skausmas, dejavimai ir ašaros. Nieke 
stebėtino nėra, jei kunigai, kaipo dvasišk: 
žmonės ir pasiliktų Raudonojo Kryžiaus 
globotojais, nes ten jų vieta', tuomet vis' 
lietuviai užiangtųsi, kad męs turime tikrus 
kunigus, kurie pildo Kristaus mokslą, ar- 
timu* peni, pagirdo, pridengia. Jei kuni- 
gai ta darytų, jie susilauKtų viso- tautos 
pagarbos ir jų žodis Raudono Kryžiaus or- 

ganizacijoje daug reikštų. 
Bet dabar— dabar mųs amerikiečių 

lietuvių kunigai eina į tą organizaciją ne 
kaipo dvasiški žmonės, ne tam, kad sura- 
minti alpstančių sielą, ir ne tam, kad nu- 
šluostyti verkiančiųjų ašaras, bet eina su 

politika, su politiškais išrokavirnais, orga- 
nizuoja ta organizaciją, kad per ją turėti 
politišką intekmę ant žmonių, ant galo ei- 
na, kad paskui per laikraščius pasigirti ir, 

ižreikšti: — "Žiūrėkite, ką męs gero pa-^ 
iarėme!" Kaip jau nekartą girdėjome. 

Suprantama, kuomet Raudonasis Kry- 
žius jungiamas su politika, su partyviais 
L'ondais, jis jau daugiau ne labdaringa or- 

ganizacija, bet politiškos partijos įarnkis. 
Raudonasis Krysius v remiamas partyviais 
pamataies yra išjuokimu labdarybės. 

Raudonajam Kryžiui yra vieta kuni- 
gams kaipo dvasiškiams, bet ne kaipo po- 
litikams. Ir koks gi keistumas: svietiški 
žmonės, politikai, partijų atstovai nedrįstą 
Raudonąjį Kryžių panaudoti savo tiks- 
lams, tą daro tiktai mus kunigai, kurie to- 
liausiai nuo politikos turėtų stovėti, nes 

jų užduotis yra dvasiniai žmonių reikalai, 
o ne politika. 

Vienok jau, ant kiek mus žinoma, da- 
lykai eina geresnėn pusėn. Girdėjome, kad 
bepartyvė Lietuvos Gelbėjimo Draugija 
(Raudonasis Kryžius) veda derybas su par 
tyviu Raudonuoju Kryžiumi, ką buvo pra- 
dėtas organizuoti prie partyvio Tautos 
Fondo. Girdėjome, kad pirmininkas pir- 
mosios organizacijos Dr. Biežis turės pa- 
sikalbėjimą tame reikale g;: pirmininku 
antrosios organizacijos — kun. Petraičiu. 
Reikia tiktai geisti, kad prieitų pire susi- 
tarimo ir kad butų Amerikoje viena be- 

partyvė Lietuvos Šelpimo Draugija (arba 
Raudonasai Kryžius). Senai laikas^ susi- 
prasti ir tikrą pagalbą Lietuvai teikti. 

i! 
j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 

■ t j 

LIETUVOS ATSTATYMUI. 

Nauja prekybos rinka, prirengta biz- 
niui ir ištesanti užmokėti laukia Suv. Val- 
stijų eksportuotojų. 

Lietuva, toji maža pa-Baltmario re- 

publika su septyniais milijonais gyvento- 
jų, nuo kurios tik-ką nuėmė blokadą Ame- 
rikos Karinės Pirklybos Komisija, laukia 
iš šitos šalies greito prisiuntimo nedalytos 
medžiagos, mašinų, sėklų — įvairių pro- 
duktų, ,f-:u kuriais jos žmonės galėtų pra- 
lieti atstatymo darbą savo šalyj, išnaikin- 
toj per ketuiis metus karės, pasekusios po 
šimtmetinio rusų išnaudojimo. 

Kaipo žemdirbystės šalis, Lietuva rei- 
kalauja ūkio padargų ir mašinų. Apie 
33,000 ket. mylių derlingos ariamos žemės 
dabar laukia Amerikos mašinų žemei dirb- 
ti, kurios pakeistų senovinius kaimiečių 
padargus, kuriais Lietuva tenkinosi taip 
ilgai. 

Lietuva mėgino Amerikos mašinų prieš 
karę ir ji išmėgino jas tiek, kad pamėgi- 
no jas ir žino, kad ji gali jas vartoti. Ji 
dabar nori daryti išmėginimą toliaus ir iš- 
dirbti žemę pagal amerikoninius budus il- 
su Amerikos mašinomis. Savo naujai pra- 
džiai ukininkystėje Lietuva taipgi reikalau 
ja sėklų, kviečių ir žolių. 

išdirbystei, kuria lietuviai tikisi tuo- 

jaus užsimti, jie prašo Amerikos siųsti an- 

glįs, geležį, plieną, medvilnę, mašinas,, 
chemikalijas, magazinus gludams, šaldy- 
mo įstaigas, gelžkeliams medžiagą ir daik- 
;us. Lietuvoj darbininkų netrūksta, o ša- 
lis turtinga šlyną, kreida, kvarcu, linais ir 
vilnomis ir moka auginti gyvulius. Todėl 
mašinos dirbimui puodų, vilnonių daiktų, 
Įskaitant užbaigtus drabužius, ii šikšna 
/ra tuo jaus reikalinga. Medvilnė, neda- 
ryta ir daryta yra reikalaujama maina už 
linus ir vilnas. ! 

iransportacijos patogumai Lietuvoje 
/ra baisiai neužtenkami šalies reikalams. 
Nors toje linkmėje šiek tiek pasivaryta 
)rekin pirma karės, bet karei kilus visa tai 
;apo sustabdyta ir per ketverius metus gelž 
celių linjos tapo sunaikintos, vieškeliai su- 

gadinti, vago ai ir jiems daiktai sulaužyta. 
Šalies ge '.kelių ir vieškelių atstaty- 

mu" reikalinga nauja medžiaga, vagonai, 
;ekinai. Anglies ir gelžies nėra visoj Lie- 
;uvoj ir Amerika ras ten rinką šitiems 
iaiktams. Plieniniai bėgiai, paprastos ge- 
.ežinės dalis vežimas, anglis didelėmis 
apštimis los didelę rolę Lietuvos transpor- 
.acijos sitemų atstatyme. 

Lietuva ne tik reikalauja visų šitų 
laiktų ir prašo Suv. Valstijų pasiųsti juos, 
)et ji ir turi saujoj pinigus, pasirengusi 
ižmokėti už juos. Nors senoji Rusija vi- 
jomis pastabomis stengėsi sutruškinti Lie 
.uvos finansinę ir ekonominę organizaciją, 
>et mažoji šalis atsidėjus dirbo ir sutvėrė 
184 korporatyves biznio organizacijas, vi- 
sos atskiros, gyvos ir turinčios kapitalo, 
judėto j krūvą 9,000,000 rublių. Šitos or- 

ganizacijos yra nugarkauliu šios dienos 
ietuvių bizniui ir padaro pastovų atsta- 

tymą Lietuvai. 
Amerikos išvežimai galima siųsti Lie- 

tuvon per Klaipėdos, Karaliaučiaus ir Lie- 
oojaus uostus prie Baltųjų jūrių, kurie len 
.^ai prieinami. 

—Iš Rochester Democra.t 
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"'Victjria" salė Genevoje, Šveicarijoje, kurioje bus posėdžiai Tautų Lygos. Šioj salėj taip- 
gi atsibus kongresas tarptautinio Raudonojo Kryžiaus. "Yictoria" salę pastatė tūlas muzi- 
kos mylėtojas anglas. * 

Amerikos Lietuvių Progos Pirklybos,. 
Lietuvių tauta yra žem-l 

clirbių tauta. Senovėje i 

žemdirbystė buvo svarbiau- 
siu užsiėmimu. Žemdirbis 
buvo pilnai užtikrintas, kad 
tokiu darbu jis bus apsau- 
gotas nuo bado, gi vietos 
darbui buvo užtektinai 

Darbšti ir rami lietuvių 
'tauta pasiganėdino cokiu 
dalyk'} stoviu ir triusėsi Ne- 
muno, Daugnovs ir Pripen- 
tes baslinuose, kur rasdavo 
(gerą žemdirbystei dirvą ir 
artiir ii surištomis su žem- 
dirbyste šakomis. 

Bet laikui bėgant ir di- 
dinantis gyventojų skaičiui 
nuo priaugimo ir ate i vys- 
tės senovinis ūkės vedimo 
'būdas buvo neatsakančių, 
kad tinkamia išmaitinti ša- 
lies gyventojus ir palaikyti 
reikalingas tvarkai institu- 
cijas. 
4 Besidauginant šalies gy- 
ventojams buvo siaurinamos 
'gyventojų teisės. 

Seniau žemdirbis turėjo 
didelius plotus žemės, kur 
galėjo pasirnkti tinkames- 
nių gabalų žemės apdirbi- 
mui; turėjo užtektinai gi- 

jrių, kur galėjo auginti gyvu-' 
i lius ir pasirnkti kiek tik 
į norįs tinkamos padargams 
medžiagos ir panašiai. 

Seniau lietuvys žemdirbis 
viską reikalingą galėdavęs 
pasigamnti namie, a* bent 

[pasiskolinti^ o paskui atsi- 
lyginti; gi vėlesniais lai ais 
'lietuvys žemdirbis privers- 
tas buvo šį tą pirkti, nes 

kitaip gręsė pavojus, suma- 

žėjimo ūkės. 
Ta aplinkybė davė progą 

vystytis Lietuve;': ;?irklybai, 
kuri pirmiau aprūpinant tik 
bajorijos reikalus, be abe- 
jonės, nesiejo gerai plėto- 
tis. \ 

Pirklyba Lietuvoje prade 
jo užisiiminėti atėjūnai, 
daugiausia' žydai, kuriems, 
atkeliavus j kitą karštą, bu- 
vo žinomi keliai susinėsimo 
su isdirbystemis. Ir vėliau 
tapo priprastu dalyku, kad 

[ lietuviui že.nė, gi žydui pirk 
! lyba. 

Laikui bėgant lietuviai 
pamatė, kad pavesdami 
pirkįvbą atėjūnų rankosna, 
jie skriaudžia patįs save, 
bet jau buvo per vėlu. Nors 
tuli ir girebėsi pirklybos, 
bet dažniausiai negalėdavę 
išlaikyti konkurencijos su 

daugiau išsilavinusiais toje 
srytyje žydais. Vieno kvto 
nepasisekimas buvo pavyz- 
džiu daugeliui, iiV lietuviai 
vieton jieškoti užsiėmimo 
gimtinėje, keliaudavę sve- 

tur. 

Amerika yra viena iš lai- 
mingiausių kraštų, kur lie- 
tuviai rasdavęs tinkamesnę 
apsigyvenimui vietą. Bet 
iš pradžių jie pelnydavę pra 
gyvenimą tik raumenų spė- 
ka. Vienok ilgainuiui lie- 
tuviai pastebėjo, kad atei-l 
viai rusai, lenkai ir lietuviai, 
nežinodami vietos kalbos, 
esą kebliame padėjime per- 
kant prekes. Tas paskati- 
no sumanesnius lietuvius už- 
sidėti krautuves ir verstis 
pirkliaujant su ateiviais, ir 
tuli lietuviški biznieriai jau 
gera1' pasilaiko. Šiądien lie- 
tuviškus biznierius Ameri- 
koje skaitoma tūkstančiais. 

Kad lietuviai neišlaiky- 
davę konkurencijos su žy- 
dais Lietuvoje buvo tam ke- 
lio* priežastis ir męs jų ne- 

'minesime šį sykį Bet, kad 
lietuviai išlaikė konkuren- 
ciją Amerikoje su skaitlin- 
gais ir išlavintais pirkliais, 
yra tik viena priežastis: to- 
dėl. kad lietuviai galėdavę 
su pirkliais susikalbėti. Kal- 
bos žinojimas yra stipriau- 
siu dirksniu, kuris priarti- 
na pirkiką prie pardavėjo. 

Amerikos lietuviai įvairus 
pirkliai ir agentai, kaip sy- 
kis ir turtingi žinojimu kal- 
bų. Jie dažniausiai varto- 
ja keturias kalbas; lietuviš- 
kai, rusiškai, lenkiški ir an- 

gliškai; žinojimas tiek kal- 
bų pas anglus biznierius 
skaitosi nei. ažu turtu. Ir 
tai yra ištikro turtas, tik 
reikia mokėti juo tinkamai 
nuadotis. 

Visi žino, kad nusistovė- 
jus dalykams Europoje, ten 
prasidės gan gyva pirklyba, j 
ypač Rusijos ir buvusių jos 

I dalių su Anglija, Suvieny- 
tomis Valstijomis ir išdalies 
su Prancūzija. Kas gi bus 
tarpininkaus tarp užrubeži- 
žiiu firmų ir vietos gyvento- 
jų? ■ 

Žinoma, jei niekas kit°s 
tą progą nesistengs pasi- 
naudoti, tai tarpininkais 
tarp užrubežinių firmų ir 
vietos gyventojų taps žydai. 
Bet kodėl gi ne lietuviai? 
Ypač Amerikos Lietuviai, 
kurie turi nemažą patyrimą 
ir vartoja žymią pramonė- 
je anglų kalbą, taipgi ir vie- 
tines kalbos. 

Be to, reikia nepamiršti, 
kad lietuviai, esą geruose 
santikiuose su rusais ir bu- 
vusios Rusijos tautystėmis, 
žinoma, išskiriant šovinistus 
lenkus. 

Žinant, kad -lietuviai gali 
susikalbėti keliomis kalbo- 1 

mis, ir kad lietuvių santikiai < 

su buvusiomis Rusijos tau- 1 

tomis esą geri, turime pilną 
pamatą tvirtinti, kad lie- 
tuviai turi išimtinai geras 
progas tapti tarpininkais 
tarp užrubežinių firmų ir 
Rytinės Europos gyventojų. 

Ši proga tuoj ateis ir bu- 
tų tikrai žiopla iš lietuvių 
pusės, jei ir šį syki nesi- 
stengs paimti Į savo rankas 

taip svarbią gyvenime užsiė 
mimo šaką — pirnlybą. 
Nes kiek lukterėjus, kuomet 
kitataučiai užims pozicijas, 
'bus ne laikas galvoti apie 
vkonkurenciją su jais. 

Todėl lietuviai biznieriai 
ir agentai nesnauskime, bet 
teiraukimės pas įvairias fir- 
hias, ką jos mano daryti 
ateityje pirklybos bei pra- 
monės strytyje Rusijoj r bu 
Vusios Rusijos Baltiko pro 
vincijose ir Ukrainoje. Ir 
reikia tikėtis, kad ne vienas 
gaus gerą pr^gą su šios ša- 
lies firmų reikalais keliauti 
Rytinėn Europon; ar bent 
sužinos .šį tą naujo ir nau- 

dingo dėl pagerinimo savo 

viengenčių būvio. Taigi ne- 

snauskime. .. R. A. 

Trumpai Kalbant 
I —• 

BACHMETJEVO 
"GUDRYBĖ." 

, Sulyg Bachmetjevo Ke- 
irenskio draugo ir buvusio 
! ambasadoriaus Suvienytose 
i Valstijose, Liptuva, Latvija 
ir Estonija turi buti pilnai 
autonomiškomis Rusijos da- 
lims, kuomet bus Rusija at- 
statyta. : 

Taigi Lietuva, Iat\ija ir 
Estonija, kol Rusija nebus 
atstatyta, gali pabūti nepri- 
gulmingomis, o paskui, kaip 
ji atsistatys, tai jau turės 
but po Rusija. 

Reiškia Lietuva turi lauk- 
ti, laukti būdama neprigul- 
minga, kad paskui turėti tik 
autonomiją. Ir nesigėdina 
savo logikos! 

KOMUNISTU PARTIJA. 

Septyni "šventieji" ar at- 
skirų tautų "marksai" "Lais 
vėje" paskelbė naują mani- 
festą, kuriame šaukiamas 
susivažiavimas sutverti ko- 
munistų (bolševikų) partiją 
Amerikoje. Nežinia tik ar 

tie "šventieji" nepaklius į 
kankintinių skaičių. 

PAŠYKI KO. 
— Ponia, gydytojas jau at- 

važiavo. 
— Dabar jau jis man ne- 

•eikaliilgas. Mano vyras jau 
iutiko duoti pinigu, kad apnio-l 
tėjus mano siuvėjai. 

Te! YARD3 15S1 

DR. J.KŪLES 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGA8 
v*ydo visokias ligas moterių 
vaikų ir vyrų Specialižkai gf- 
do limpančias, užsineuėjusia# 
ir paslaptingas vyrų liga* 

3259 80. Halsted St, Chicajjc, fu- 

Daktaras 

Jonas w. Sarpaiius 
lydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2G44 

Dr. Virginia Narbutt 
Fhysician & Surjgeoa 

3001 West aand Slrcet 
2111 MarshaU Blvd, 

Ofiso valandos; 
2 iki 4 po plat 
7 ihi 9 vakare 

Tai. Lavrcdife 66C 
Ojfvonimea; 

lleL Rockwell 1681 

Df. m. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 no r. 
tų kaipo patyrei gydytojas. ckirurga* 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį) ir vaikų, pagal naujausias 
metodą?. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisu*. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fidc Street. 

VALANDOS: Nuo 10-'.2 pieta. Ir 
6—8 vakarais. Telephonc Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 
VALANDOS: S—9 tiktai. 

DR. S. MfilKELIS 
GYDYTOJAS IR CHJRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4547 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 2? melai 

3149 S. Morgan St.f karti S2 »t. 
Speci.illetaj Mcierišky, Vyriik«j, 

ir Chroniškų LigŲ. 
Valandos: 9—10 ryto. 12—1 pc 
plet. b—s v(\t, Nedgl. 8—2. 

TELEFONAS YARDS 6«7. 

DR. I. E. MAKARAS. 
VĘTUTIS CYPYTOJAS IR CĮĮIHĮUį 
Ofisas: !?4" \V. 47tli STREET. \al.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 p. M. 

Tlcfonas: Boulevard 34S0. 
Rezidencija: 4515 So. \V.>od Street 

Telefonas: Yards 721. 

Pradek Naujus Metus su tobuJ-j alriii r*» 
§5; imu, taip. kad nifl": ncpralatelumei per **. 
:us metus, kas tVd ;;all iiuti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių u 
valvoi skaudėjimus, trumparegysti wiba t«l> 
eg^stė prašalinama, pasitarkite su manirn, 

(iriei einant kur kitur. Egzamlnacija i .VlvAi, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., GHICAGO 
Kampas IKtob Gaivi* 

3tios lu'foi, viii ^latt'o aptiekus. TtmykUr 
i >j.no paraSį 

Valandos: nuo Stos vai. rytn ik". vai. vale. N'edžlioj: r.uo v T"!. »>to iki li va], dienos. 

A, Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dolto, !:ad 
męs patįb dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius feeuk- 
tios: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kiliems reikalams dieną ar 
nakt|. • -*8Ffl 
330) /ubjrn Ave. Tel. Drover 4139 

SKOLINU PINIGUS 
>nt antro roorgeč'o labai priemairi" 
■nia sąlygomis. Karu reikalinga sko- 
mti pinigai, teerul atsilanko J ofieą. 

H. EPŠTEIN, 
[loom 708; P Mo. LaSaiie St. Telefonas Franklin 2803. 



Savaitine Kares Apžvalga 
Rašo L. ŠERNAS 

Vokietija galutinai pri 
ėmė, nenoriai besirašyda 
ma, talkininkų taikos išly 
gas, o nuo jų, karę pradė- 
dama, tikėjosi ge'ai pasi 
pelnyti, kaip pasipelnė nuc 

Francuzijos, jei kar* pralo- 
šus 1871 m. Dabar jai rei 
kia gerai galvą laužyci, kad 
priimtas taikos išlygas išpil- 
dyti galėtų, nes jos yra kur 
kas didesnės negu pastaty- 
tos francuzams 1871 m., 
nors ir tos, sulyginus su iki 
tol mokėtoms karę pralošu- 
sių, buvo .riilžiniškos. Da- 
bar iki 1 gegužio 1920 m. 

Vokietija turi užmokėti ne 

porą miliardų, bet net 20 mi 

iliardų markiu ir tai auksu, 
:ne popieromis, o prieš karę 
visi Vokietijos iždo surin- 
kimai nepereidavo 4 miliar- 
dų markių; dabar reiks su- 

rinkti nuo karės nuvargintų 
Vokietijos žmonių 5 sykius 
daugiau, negu prieš karę 
žmonės turėdavo išviso su- 

mokėti ; nuo žmonių susi- 
rinkdavo vos apie 4 miliar- 
dus markių, kurių daugiau 
negu trečdalis eidavo ka- 
riumenės drutinimui. Dabar 
kariumenės ir tai žymiai tal- 

kininkų sumažintos drutini- 
mui nebus. Bet tai ne dide- 
lė bėda, kad tik Vokietijai 
fietruktų pinigų užlaikymui 
universitetų ir kitokių augš- 
tesnių mokyklų, kokias lan- 
ko labai daug svetimtaučių, 
prieš karę ir daug ameriko- 
nų įas lankė taipjau, kaip 
ir Francui jos augštesnes 
mokyklas. 

Kad vokiečiai neslėptų 
svetur savo pinigų, ministe- 
ris Erzberger įvedė stemplia 
vimą pinigų ir kitokus bu- 
dus sunkinančius paslėpimą, 
kas ypač vokiečiams nepa- 
tinka, kas rodo, kad jie bu- 
vo prisirengę svetur slėpti 
savo turtus. 

Tvarkos Vokietijoj dar vis 
nėra. Bet netvarka tai pa-' 
prasti atsitikimai karę pra-i 
iosusiuose kraštuose, ypač 
jeigu pergalėtojui reikia di- 
delius atlyginimus mokėti. 
Tokiuose kraštuose tikra 
tvarka negreitai ateina. Po 
nepasekmingai karei Francu 

zijoj 1871 m. buvo komunis 
tų sukilimas, kurie ir Pary- 
žių buvo apvaldę. Juos su- 

valdyta tik su vokiečių pa- 
gelba. Ir Vokietijoj dabar 
dar tvarkos ir ramumo nė- 
Va. Kruvini susirėmimai vėl 
buvo Berline ir kituose di- 
deliuose Vokietijos miestuo 
se. Kilę ten visokiose dar- 
bo šakose streikai tapo už- 
sloginti su kariumenės pa- 
gelba, bet tuom, žinoma, 
darbininkų neužganėdinta. 
Bet streikai Europoj yra ne 

vien Vokietijoj, veik visuo- 
se jos kraštuose, neišski- 
riant net Vokietijos perga- 
lėto jų—Francuzijos ir Ang- 
lijos. Streikais darbininkai 
išreiškia savo nepasiganėdi- 
nimą ir Amerikoj. Anglijoj 
sustreikavo ir angliakasai. 
Dėl anglių stokos ten prisi- 
ėjo uždaryti daug dirbtuvių, 
prisiėjo sulaikyti geležinke- 
lių traukinių bėgiojimą. Lai 
mė, dar kad Valijos anglia- 
kasiai, kur yra daugiausiai 
kasyklų, dar nestreikuoja, 
tai iš ten Anglija dar nors 

kiek sau anglių gali parsi- 
gabenti. Anglių trūksta ir 
Francuzijoj, nes ten vokie- 
čiai, užėmę tulus jos kraš- 
tus su anglių laukais, van- 

deniu užliejo kasyklas. Pi 

miau Francuzija anglis iš 
Anglijos sau gabendavo, o 

kuomet dabar pačiai Angli- 
jai dėl angliakasių streiko, 
pritruko anglių, Francuzija 
turi jas iš Amerikos gaben- 
ti. Ir su anglims Europoj 
gali atsitikti tas pats, kas 
ten atsitiko su visokiu mais 
tu, ypač su kviečiais, ku- 
riais pirma ją aprūpindavo 
'.Rusija. Bet kuomet Rusijoj 
atjjo neužderejimas ir ba- 
do laikai ir Rusijos valdžia 
uždraudė svetur gabenti ja- 
vus, tai prisiėjo Europai jų 
Amerikoj jieškoti. Mėgini- 
mas pasisekė ir mėgintojai, 
pamėginę, jau prie Rusijos 
su duonos jieškojimu dau- 
giau nesikreipė. Tokiu bu- 
du su duonos rupinimu Eu- 
ropai Amerikai pasisekė tą 
lauką nuo Rusijos atimti. 
Taipjau Amerikai gali pa- 
sisekti, dėl angliakasių strei 
ko, anglių rapinimą nuo 

Anglijos atimti. Kita ang- 
lių pristatytoja,. Vokietija 
negalėtų daug ką prieš tai 
padaryti, nes visos anglių 
kasyklos Saar paupiuose da 
bar yra po franeuzų globa 
ir jų savo reikalams tvar- 
komos. Kaip Rusijos neuž- 
derėjimas ir uždraudimas iš 
jos javų išvežimo palengvi- 
no Amerikai užkariavimą 
Europai duonos pristatymo, 
taip dabartiniai angliakasių 
streikai Anglijoj gali paleng 
vinti jai Europai kuro pa- 
rupinimą. 

Talkininkai ir Austrijai j- 
teikė jau savo taikos išly- 
gas. Austrijos atstovai sten 

giasi įkalbėti, kad jos yra i 

persunkios ir Austrija jų ne 

galinti priimti, bet jos visgi 
lengvesnės negu Vokietijai 
pastatytos ir jos priimtos. 1 

Bet nereikia užmiršti, kad 
Vokietija yra kur už Austri- 
ją turtingesnė; ir jai toks i 

tik trupiniai buvusios Aus- 
trijos; kiti jai prigulėję kraš 
tai tapo nuo jos atimti. Da- 
li senųjų skolų turi mokėt: 
ir atsiskyrę nuo jos kraštai: 
lenkai 20 nuoš., cechai ir 
slovakai 30 nuoš., Jugo (pie 
tiniai) slavai 25 nuoš., ita- 
lai 15 nuoš. Talkininkai vie 
nok Austrijos protesto visai 

nepaiso. Jie juk jai pasakė, 
kad ji jų malonės palikta 
ir jie jai paliks vieną tą, ką 
panorės, bet ne tą, ko ji sau 

norės. 

Taikos Priebaltiškų kraš- 

tų komisija pripažino savi- 
stovystę Aland salų po tau- 

tų globa. Bet ta nauja vieš 

patystė butų labai maža, net 
mažesnė už Montenegro: ji 
neturėtų nei pusės milijono 
ir tai ne vienos kilmės gy- 
ventojų. Gyventojai tų sa- 

lų susideda iš švedų, išda- 
lies gi iš finų ir estų, tai ir 

parankiausiai butų jas arba 

Švedijai atiduoti, arba pri- 
skirti prie atsiskyrusių nuo 

Rusijos Estijos, arba Fin- 
liandijos, nes jos yra arčiau- 
siai tų kraštų. 

Iš Rytihės Rusijos prieš- 
taraujančios ateina žiir 
sulyg vienų. Siberijos bolše- 

vikų priešas admirolas Kol- 
čak atsigriebė po paskutinių 
nepasisekimų ir sutvarkęs 
savo kariumenę, vėl rengia- 
si traukti Maskvon ir pamė- 
ginti ją nuo bolševikų atim- 
ti. Sulyg gi kitų: nuo pra- 
džios jo kariumenės veiki- 
mo niekur jam nepasisekė 
pirmyn pasistumti; buk jis 

rneįstengia krūvon sueiti su 

svarbiausiu savo padėtoju, 
kazokų vadovu generolu De 
nikin. a 

Ir iš šiaurinės Rusijos prieš 
tariaujančios svietan eina ži 
nios: bolševikų priešai gar- 
sina, kad bolševikų valdžios 
dienos Petrograde baigiasi 
ir jie pasirengę bėgti iš Ru- 
sijos. Sulyg gi kitų, taigi, 
matyt, pačių bolševikų svie- 
tan leidžiamų žinių, šiauri- 
nėj Rusijoj jie stipriai lai- 
kosi ir ten esanti anglų ka- 
riumenė atsirado dideliame 
pavojuje, nes ji gali buti bol 
ševikų su visu apstota. Bet 
estų kariumene, net latviai 
kai kas vis pliekia bolševi- 
kams kailį. Rods jų iki šiol 
iš Petrogrado išvyti neįsten- 
gė, bet ir bolševikai estų 
krašte niekur tvirčiai ne- 

įstengė ant kojų atsistoti. 
Rumunai susitaikė su uk- 

rajinais ir užmezgė diplio- 
matiškus ryšius. Ukrajinai 
atiduoda rumunams buvusią 
Rusijos Bessarabiją ir už- 
baigė vaidus, tarp jų dabar 
yra taika. Jie pasižadėjo j remti viens kitą, kada tik 
bus reikalas. Tas gerai, nes 

veikiant išvien pirma besi- 
pjaujančioms rusi.ių ir ru- 

munų tautoms galima lenkų 
besotystę sumažinti. Dau- 
gelis lenkiškų šovinistLkų 
laikraščių, kurių redaktoriai 
nors nemoka g2rai lenkiškai 
(Amerikoj gerai mokančių 
lenkiškai nei nėra) statosi 
dideliais patriotais ir lenkų 
veikėjais. Paliovę tarp sa- 

vęs peštynes ukrainai ir ru- 

munai gali visuomet lenkų 
besotystę sumažinti ir jų 
troškimui svetimo gal$ pa- 
daryti. 

Persai taipgi atsišaukė į 
;aikos konferenciją Paryžiuj 
su reikalavimu sugrąžinti 
jai Rusijos nuo jos atimtus 
kraštus, kurie yra gana di- 
leli, nors ne persų apgyven- 
ai. Persija reikalauja, kad 
jai butų sugrąžinti: Užkas- 
jiška žemė, Baku apskritys 
?u jo kerosino sėmyklomis. 
Elizavetpoliaus ir Eviranio 
gubernijos. Bet ypač abid- 
vi paskutinės gubernijos, 
[■ods atimtos nuo Persijos, 
3et jos yra ne p. rsų, tik ar- 

tnėnų apgyventos, kuriuos 
per amžius skerdė mahome 
tonai, lygiai persai, kaip ir 
turkai. 

Amerikoj vis dar senatas 
;rukdo ratifikavimą taikos 
sutarties. Prezidentui prie- 
šingi senatoriai užmeta jam, 
kad jis neišpildė savo paža- 
dėjimo duoto Anglijai ir 
Francuzijai. Jis buvo pa- 
žadėjęs pilną sutartį paduo- 
ti kongresui ir senatui, bet 
to nepadarė, nors Anglija ir 
Francuzija tai yra padariu- 
sios. Prezidentas Wilsonas 
pats sulaužė sutartį ir jos 
neišpildė, kuomet talkinin- 
kai išpildę tai, ką išpildyti 
pasižadėjo. Taip jį kaltina 

jam priešingi senatoriai. 

GNYPTELEJO. 
— Ona, vakar vėlai tami- 

stos vyras parėjo iš susirinki- 
mo? 

— Kodėl tamista taip ma- 

nai? 
— Todėl, kad tamista už 

kimusi. 

SUNKUS ATSAKYMAS. 

— Mama,—paklausė mer- 

gaitė.—Kuomet ugnis užgęsta 
kur ji pasideda? 

— Nežinau,—atsakė moti- 
na pažiurėjusi j tėvą. Jei "t 

manęs paklaustum kur buva 
papa, kaip jo nėra namie, ta 
aš irgi negalėčiau atsakyti. 
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Demokratybės "augumas to 

skausmu pilnoj Europos daly 
pas Baltiko juras, kuri pir 
miaus priklausė Rusijai, ku- 
riam iš vienos pusės gresia ek< 
nominė ir tautinė suirutė, iš 
antros gi pusės kelia savf 

biaurią galvą autokratinis bar 
barizmas ir neapykanta, negal 
buti pavestas geresnėms rau 

koms, kaip rankos neprigul- 
mingos republikos, saugiai ii 
išmini inkai įsteigtai ir palaiko- 
mai nepriklausomomis pastan- 
gomis' jos pačios žmonių. Je: 
tokia tauta yra vedama lais- 

vės padavimo pasiekiančio pa 
»ti istorijos 1*vtą ir neramioje 
Europos reikalų regykloje dai 
nai priparodč savo tautini ir 
nacionali ideališkumą ir suge 
bumą valdytis, tai pasauli'.: 
saugumas reikalauja, kad jų 
tautiniai troškimai butų palai- 
kyti. 

.Lietuvos INepngulinybes pn 
pažinimas, be atidėliojimo, iš- 

gelbės Lietuvos žmones nuo b«\ 
do ir ligų; padaris pastoviais 
reikalus rytų Europoje; paro- 
das teisingumą žmonėms, kurie 
teisingumo verti; išplėš pasau- 
lio vaizba ir sustiprins drru* 

gingus vaizbos ir politikos san 

tikius su Su v. Valstijomis.; 
bus tvirtuma prieš bolševizmą, 
tikėjiminės ir tautinės neapy- 
kantos bei nepakantos pavojų 
ir sutaikis ant visados skait- 
lingus painius klausimus, ku- 
riuose slepiasi ateinančios ka- 
rės diegai. 

'Yodei, šita konvencija, at- 

stovaujanti ištikimuosius Ame 
rikos lietuvius, su pagerbimu 
prašo Suv. Valstijų prezidento, 
Valstybės Sekretoriaus ir Kon 
greso narių, kad jie aficieliai 
pripažintų Lietuvos Neprigui- 
mybę kaip greitai tas seksis 

padaryti; 
Kad Suv. Valstijų delegatai 

Taikos Konferencijon tuoj aus 

imtų prirodinėti talkininkų ša 
lių atstovams reikalingumą jų 
valdžioms pripažinti Lietuvos 
Neprigulmybę; kad Amerikos 

delegatai Taikos Konferenci- 
joj gelbėtų Lietuvai gauti so- 

verėniteto teisės teisingai ir 

pagal įstatymus priklausančiu 
jai šalį ir pasipriešintų netei- 

singiems lenkų, rusų ir vokie- 
čių reikalavimams tos šalies 
ir taipgi kad jie gelbėtų Lietu- 
vai patapti Tautų Lygos nare, 
ir 

Kad Suv. Valstijų valdžia 
ištiestų savo paglelbos ranka 
Lietuvos žmonėms, taip kaip 
prakilniai yra gelbėjusi nukeli 

tėjusiems kitose žemėse, pa- 
lengvinant jų dabartines kan- 
čias ir atstatant jų išblaškytą 
žalį. 

Šita padariusios Suv. Val- 
stijos turės Liietivvok1 tvirta 
ir ištikimą draugę; dėkinga 
tauta, kuri visados atsimins 
su dėkingumu savo skolą ir 
bus pilnai nuveikusios tuos pra 
kilnius darbus, kuria buvo uz- 

reikštais Suv. Valstijų tikslais 
didejej karėj. 

Adv. Lopatto atitaiso tūlas 
paklaidas, kurios įsikverbė į 
"Naujienų" reporterio aprašy- 
mą pirmos ii antros sesijos. 
Reporteris prižada atitaisyti. 

Klausime rezoliucijos už 
tiojautai žydams, akyvaizdoje 
to, kad jie yra skerdžiama len- 
kų, nutarta: specialės tame 
klausime rezoliucijos neruošti, 
pasitenkinant tuo, kad protes- 
tuojama abclnai prieš skerdy- 
nes kokias lenkai sukėlė, įsi ■ 

: veržę Lietuvon. 
Rezoliucijų Komisija skaitt 

į pataisytąją rezoliucijos t'' stą; 
j skaito Komisijos narys adv. 

Balutis lietuviškai iš angliško 
teksto. Po-kaikurių dar paaiški- 

) nimų tii vietų, kurios buvo pir- 
ma nurodytos Komisijai patai- 

> symui, sekanti rezoliucija vien- 
■ balsiai piimta: 

To Ilis Excellency, IVood- 
row IVilson, Prezidcnt of thc 
United States, Paris, Prancc. 

Thc Litkuanian Nationl Con 
vcniioiif hcld Jimc 9, 10, 11, at 

Chicago, Illinois, representa- 
tives of over 750,000 loyal 
AmCricans of Litluianian an- 

ccstry, and their scveral onja- 
nizations, sočiai, political. ccien 
tific■ and cconomic, observes 
with gravc apprchcnsion thc 
unlcnvful occupation of th c 

t c r r it ory o f tlici: biood k ind- 
rai iii Lithuania by thc Bol- 
hcvik, Polish and Gcrman 
armies. 

.Thc actioii o f Poland is cspc 
čialy sinistcr and forcboding, 
sincc ioiuj prior to thc iiii'a- 
.si<m o f Litliuania by thc Bol- 
shcviki, Jcading Polcs, such as 

Gcncrals Pilsudski, and Hal- 
Icr, and Messrs. Padcrczvski 
and VmoK'ski, rcpcatcdly dcc- 
larcd Poland's pnrposc to occu- 

py by forccj thc capital of 
Lithuania and her aneient ter- 
r it ory o f thc provinccs o f Grod 
no. Vilna, and Suvalki. Fr"- 
thcr eause for forebiding has 
arnscn beraus c o f f alse and 

niisleading reports cmanatinjg 
from IVarsazu and disscinin i- 
ted throughout thc ivorld to 
thc cffcci that thc Lithuanian 
Prod'isiunal Government, af- 
ter negotiation, agrced to turu 
over it s funetions to P o'and 
and that later thc Prct'isional 
Gevernmcnt agrced to permit 
Polish armies to occupy Lith ■ 

uniąn t e r r it ory. 
Thc truc facts are that thc 

Polish armies, under pretense 
of resisting Bolshcviki. have 
engaged in actual and uupro- 

vokcd zvarfare u p o n thc Lith 
nanians, ivith dcs'ujn of con- 

qucst. Thc Volish armies havc 
conccntratcd thcir cntire cn- 

crgics upon thc subjiųjation of 
Lithuania, a country of cin 

othcr race, univillincj to itcccpi 
thc Polish yok or any foreicjn 
sovereigiity. 

.The Lithiianians, for centu 
ries, have resisted all attempt 
of denationalization, and i<ow 
that Litliuania kas been re 

cstablished as ?.n independent 
statė, consifting only of ter- 
ritopy ruj^tfully Lithuanian, 
ihey do not intend that their ti 
bors and saerifices shall be set 
at naught. 

IVe dcplore sucli assistance 
rendered Poland or about to be 
rendered Russia by the Allied 
nation zvhich cnables theni /< 
mcnace Litluianian Indepen 

dence and the peace of Mid- 
E u rope, 

IVe call thc zvorldii's attcn 
tion to thc fact that in dcfiancc 
of tcnns of thc armisticc, G o 

many's arms are today. in c]- 
Įfcct, supportfyig Poland aini 
thc Bolslici'iki, against thc 
Lithuamans. 

Tthcrcforc icc nozv rcsolrc, 
and hereby formali y and mosi 

rcspcctfully rcqucst thc Prcsi- 
dent o f thc United States 
that — 

1. Poland hc compellcd to 
ccasc all fiijhting against thc 
Lithuaiiia; 

2. Poland and Germany I»: 

compcllcd to rccall thcir armies 
/rotu Lithnanian soil and to 
kecp thcm from such soil per- 
mancntly; 

3. That 110 Policlt troops be 
pcrmittcd to enter Lithminia 
upon departure of thc Gcnnan 
army of occupation nu.c in 
Lithuania; 

4. A n American or inter- 
A'licd Conunission be appoin- 
ted toadjust all boundaries dis 
pntcd bctu'ccn Poland and 
Lithuaiiia, and to determine 
thc amount of damage eanse 

by thc unlau'fiil invasion of 
Lithuania by Poland, an inra- 
ston dcccitfully undertaken 
ihider color of resisting Bol- 
shcvism; 

S. Thc Allicd and thc asso- 

\ciatc yovcrnmcnts rccognlzc 
thc indcpendcncc o f L'Jhmnia 
at thc carlicst possiblc date, 
and Russia- bc compcllcd to do 
thc samc. 

G. Lithuania bc given riyhi 
o f mcmbcrship in thc Leagiiz 
o f Nations, as an iiidepcndcnt 
statc; 

Į 7. Thc dūly accrcdited cn- 

voy of thc provLional <jovcrn- 
iiic.it of Liihucnia bc given a 

scat zuit h thc Jeliberitive 
rights at thc first s^sion of 
thc Lcaijuc of A'atio is; 

8. Thc American and thc 
AUicd Government s raida' 
all sucJi moral military, politi- 
cal and .natcric.l assistence to 
thc population and thc govcrn 
mciit of Lithuania as may bc 
rcųuircd to resist affcctivcly 

Uhc Bolshci'iki and to insure 
■thc reconstruction of .thc 
c o imt) y; 

9. Thc Lithuanian pa r t o f 
East Pritssia to bc returned to 

\thc state of Lithuania; 
10 All daniaeje siiffcrcd by 

Lithuania and its inhabitans 
to bc recompensatcd; 

11. H'e, /hncricans of Lith- 
nanian origin bc affcdcd righ'c 
o f travcl and adcųuatc mcaitf 

of coinmnnication by mail, 
eable and sliip, for thc purposc 
of establishing commcrcc and 
rendering hclp and succor to 
niillions of onr brethren in 
Lithuania. 

Stasys Gegužis, Chairman 

John P. Evaldas, Secratary< 
(Bus daugiau) 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

Pradeda Z nltadi kas nkarat 

Bukatpai ir nedilloai 2 ra.1, m pM* 

Žemai' 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokūojama ir karės mokesti 

n 

Apvalymo Išpardavimas 
Trečioje ir ketvirtoje savaitėje. 

Mes siūlome didelį pasirinkimą iš musn didelio 
sandelio eeverykų už negirdėtas kainas, žiūrint i tai, 
kad eeu-rykų kainos labai pakilo. Čeveryku kainos 
pakilo 00% į t savaites, ir dar tebekyla. 

svsi mėnesiui atgal mes pripirkonie 
milžinišką siuntinį eevervkų del rudens 
dėvėjimo ir beveik visas Uis tavoras ran- 
dasi mūsų krautuvėje, ir mes jums siū- 
lome juos dabar už 2.1% mažiau negu, 
kad mes turėtume patįs mokėti už ji' ° 

jei pirki Mine šituo laiku. 

Mes siūlome: moterų tamsiai rusvus 
V( ršio ar ožio skuros, J) colių aukščio, su 

smagiausiomis kulkomis, visokio didžio, 
kiekviena pora gvuirantuota. Šiandie ver- 
ti $8.00. parduosime po $4.65 

Moterų tikros ožio skuros juodi i»r ru- 
di čeverykai 10 colių aukščio, french kul- 
nis, visokio didžio, kiekviena pora gva- 
rantuota. šiandie verti $9.50, ant šio 
išpardavimo kaina tiktai .... $4.85 

Vyru tamsia irudi lėliuko skiuos če- 
vcrykai, angliško ir pug kurpalio, ranka 
siūti ir kiekviena siule gvarantuota. šian- 
die verti $8.00 šiame pardavime $4.65 

Mes turime tokiu pasiūlymų šimtais, ir jei nusipir- 
kę porą čeverykų čia už $6.00 arfea iki $0.00 galite buti 
užtikrintu, kad už (i savaičių laiko toki pat čevervkai 
kainuos nuo $10.00 iki $18.00 už porą. 

Visi Cliieagos laikraščiai skelbia, kad paprasti če- 
vervkai kainuos nuo $15.00 iki $20.00 už porą. 

2\ieiKite ir prisipilkite ceverykų dabar, ir pirkite po 2 ar 3 poras, nes šš$tie pasiūly- mai negali ilgai tęstis. Daug metų praeis kol jus sulauksite tos dienos, kad pasitaikytų to- 
kia proga kokia yra jums siūloma šiame išpardavime. 

Didžiuma šitų ceverykų nėra parodyti languose, nes šituo laiku langai yra užimti dau 
giaus žemais čeverykais, bet įeikite į vidų ir leiskite niuins parodyti jums niusų didžiau- 
si pasirinkimą. 

Warsawskys' Reliable Shoe Store 
1341 South Halsted Street, Kampas Liberty Street. Chicago, Illinois. 



VIETINĖS ŽINIOS 
ORGANIZACIJŲ VIRŠI- 

NINKAMS. 
Dienoje iškilmių Lietuvos 

Laisves Varpo išleistuvių, t. y. 
o d. rugpjūčio, dienraščio "Lie 
tuva" i-eis KKST.A numeris. 

Jame tarp kitko bus apra- 
šyta ir organizacijos, dalyvau- 
jančios iškilmėse, todėl prašo- 
me tų draugvsčių, kuopų ir ki- 

tokių organizacijų viršininkų 
pranešti "Lietuvos" redakcijai 
trumpai bet aiškiai apie svar- 

besnius nuotikius organizaci- 
joje; kiek turi narių ir, kiek 
aukavo ar ketina aukauti L. L. 
Varpui. 

Tokius pranešimus prašome 
nuo tų draugysčių, kurios da- 

lyvauja parodoje visa drau- 

gystė; taipgi ir tų, kurios nu- 

tarė dalyvauti pavieniais; to- 

kiame atsitikime reikia pažy- 
mėti, kad dalyvauja tik pavie- 
niais nariais. 

Su pranešimais malonėkite 

pasiskubinti ir iie bus priima- 
mi tik iki pėtnyčiai. Taipgi ne- 

pamirškite pranešti apie savo 

draugiją, kad ji nebūtų apleis- 
ta aprašyme. 

" L ict m vs'' R edakcija. 

KAREIVIAI DALYVAUS 
LAISVĖS VARPO IŠLEIS 

TU VES E. 
Vakar vakare lietuviai ka- 

reiviai, kurie neseniai sugrįžo 
iš Suv. Valstijų kariumenes, 
susirinko Mark \Vhite Sąuare 
svetainėje apkalbėti kaip prisi- 
rengti "Laisvės Varpo" išleis- 
tuvėms, kurios atsibus rugpjū- 
čio 3 d. Visi susirinkusiejie 
prižadėjo dalyvauti uniformo- 
se ir maršuoti po seržantų va- 

dovyste. 
Galima tikėtis, kad kareiviai 

daug prisidės prie parodos pa- 
puošimo. Garbė jums, tikri Lie- 
tuvos sunai! 

M. K. S'ilis. 

DALYVAUS VARPO IŠ- 
LEISTUVĖSE. 

Lietuvos Piliečių Darbinin- 

kų Pašelpos Kliubas pereitam 
/nedėldienyj nutarė dalyvauti 
IslcistilvSsc Laisves Varpo ir 
i"; iždo paaukavo $50. doliarių. 

Taipgi nutarė darbuotis Rau 
donajam Kryžiui. Keli nariai 
prisirase ir užsimokėjo metieV 
mokestis. 

Kliubas išrinko V. Duobą ir 
Praną Kiršą, kurie rūpinsis 
narių prašymu Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją ir drau- 
ge dirbti aukų rinkime. Darbo 
visiems yra pakaktinai. 

Draugystė Apšvietimo Bro- 
lių taipgi nutarė dalyvauti ap- 
vaikščiojimo išleistuvėse Lais- 
vės Varpo. 

Nutarta, kad nariai tėmytų 
pranešimus link apvaikščioji- 
rno laikraščiuose ypač "Lietu- 
vos" Dienrašty j. 

Aušros Vartų Š. M. P. Vy- 
rų ir Moterų draugija nutarė 
aukaut Laisvės Varpui $80. do- 
liarių ir dalyvaus apvaikščio- 
jime. 

Ekskulapas. 

AUKA LAISVĖS VARPUI. 
D-stė "Lietuva Tėvyne Mu- 
šti." savo pusmetiniame susi- 
rinkime, laikytame seredos va- 

kare, liepos 16tą d., Žalandau 
sko svet., 4531 So. Paulina 
gatv., apsvarsčius savo bėgan- 
čius reikalus, vienbalsiai nuta- 
rė dalyvauti "Laisvės Varpo'' 
išleistuvių iškilmėse, kurios at- 

sibus nedėldienyjc, rugpjučio 
\Z čia d. 

Taippat nutarta iš iždo pa- 
aukauti "Laisvės Varpui" 
$25.00. 

Noks. šita draugystė yra dar 
visai jaunutė ir nelabai skait- 

'J 

linga nariais, jinai neatsilieka 

nuo'jokiu naudingų darbų. Si 
ta draugija dalyvavo Ameri-1 
kos Lietuvių seime ir. pereitais 
įlietais siuntė savo delegatą i 

seimą Xew Yorke. 
Pereituos metuos jinai paau- 

kavo $62.00 j Kelėdų skyrių 
Tautos Fondo. 

\' i s i viršminėti darbai paro- 
do, juog "Lietuva Tėvynė" 
Musų" nėra siaurai partyjfis- 
ka draugija, bet draugija, kuri 
dalyvauja iietuviii bendruose 
reikaluose. Butų malonu, kad 
męs turėtumėm tokių draugijų 
kuodaugiausiai. 

F. Stasulisf Rast. 

KAREIVIU ATYDAI! 4» 

Buvusieji Dėdės Samo karei 
iiai ir aficierai yra kviečiami 
atsilankyt Mark White Sąuare 
svetinėn, Ketvergo vakare, 
liepos 31 d., 7 valandą vakare 
dėl susiformavimo Laisvės 
Varpo išleistuvių parodom 

Varpo išleistuvės įvyks se- 

kančioje Nedėlioje, todėl jau 
mažai laiko. Atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai. 

Dr. S. Bier.is, leitenantas. 

NAUJOS LIETUVIU BAŽ- 
NYČIOS ATIDARYMAS. 

Nedėlioję, liepos 27 d. atsi- 
buvo pirmos pamaldos naujoje 
lietuvių nepriguliningoje baž- 
nyčioje. Ši bažnyčia randasi 
ant kampo 35tos ir Union gat- 
vių. Pamaldas laikė žinomas 
"Vyskupas" Mickevičia. Žmo- 
nių prisirinko pilna bažnytėlė. 
Po pamaldų "vyskupas" pasa- 
kė karštą pamokslą, kuriame 
labai išpeikė Romos1 kunigus. 

Reikia pastebėti, kad "vys- 
kupas" Mickevičia savame pa- 
moksle nuolat panaudodavo 
tautystę. Yra patartina, kad 
"vyskupas" žodį "tautystę" 
taip pigiai nevartotų savo rei- 
kalams. M. K. Š. 

CRANE'O DIRBTUVĖS 
STREIKAS. 

Jau trys savaitės ka;p ein<t 
streikas Craneo dirbtuvėse. Iš 
syk sustreikavo dešimts tukstan 
čiu darbininku, ir ramiai lai- C <-T 

kėsi. Jie pradėjo organizuotis 
ir rašyties prie unijos; prisi- 
rašė suvirs septyni tūkstančiai 
darbininkų. Buvo išrinktas ko- 
mitetas, kuris keletą kartų ta- 
rėsi su dirbtuvių savininkais. 
Savininkai kol kas nieko kon- 
kreti io nepasakė ir galop atsisa- 
kė visai tartis su darbininkų 
atstovais. 

Dabar kompanija pradėjo 
traukti skebus ir streiklaužius. 
Yra keletas formanų streiklau 
žiu, kurie su pagelba policijos, 
bando toliau varyti darbą. 
Tūkstančiai darbininkų maty- 
dami, kad kompanija visai ne- 

nori su jais skaitytis, bet deda 
visas pastangas, kad pergalėti 
streiką, paskutinėmis dieno- 
mis pradėjo daboti kiekvieną 
streiklaužį. Pasitaikė jau kele- 
tas susirėmimų. Pereitame 
penktadienyje vienas iš streik- 
laužių buvo mirtinai pašautas. 
Kitame vėl atsitikime viena 
moteris ėjo su savo \vru ir ne- 

nč vaiką. Kuomet jie priėjo 
prie dirbtuvės vartų, jos vyras 
tuojaus įspruko vidun. Viena 
tos moters kaimynka jos už- 
klausė, kodėl jos vyras laužo 
streiką?'"Mano vaikas negali 
gyventi vandeniu, bet turi val- 
dyti 'aiskrymą', o tavo vyras 
?ali sau streikuoti, jei jam tas 
patinka", atsakė ta moteriškė. 

Tame pačiame vakare strei- 
kieriai išdaužė visus tos mote-; 
riškės langus. Ta motenškė iš-J 
jigando ir tuojaus parvedė sa- 

vo vyrą iš dirbtuvės. 
Panašių atsitikimų yra daug. 

Wžinia kaip streikus užsi- 
baigs. Streikierių skaičiuje yra 
ciaug lietuviu. Jų šeimynos gali 
palikti blogame padėjime, jei 
streikas tęsis ilgai. 

Yra patartina, kad lietuviai 
dabar neitų dirbti Į Crane'o 
dirbtuves ir tuomi nedarytų 
skriaudos tokiems pat kaip ir 

jie darbininkams. 
Lietuviai, nebūkite streik- 

laužiais ! 
M. K. Uis. 

KATALIKU LABDARYS- 
STEI KAMPANIJA. 

Chicagos katalikų moterys 
veikėjos, kurios varo kompani- 
ja, kad surinkus pinigų katali- 
kų labdarystės organizacijoms, 
surinko iki šiai dienai $386,- 
887.00, tai yra 53^ nuošim- 
čius paskirtos stmius. Dabar 

kompanija prasidėjo visose 
Chicagos katalikų parapijose. 

PRIIMS BONDSUS BILL 
HAYW00D'0 PALIUO- 

SAVIMUI. 

(jalų gale po ilgo laukimo, 
I W. W. darbininkų organi- 
zacijos sekretorius, kuris da- 
bar yra Leavenworth kalėjime 
dasižinojo, kad Suv. V aisti jų 
valdžia sutiko paleisti jį iki teis 
mui po "bondsais". Boiidsai su 

sideda iš $10fJ?0.00 pinigais, 
iš 6,000.00 "Liberty Bonds' 
ir iš nejudinamojo turto vertė? 

$30,000.00, kurį užstatė ne- 

koksai p. Lloyd, socialistas mi- 

lijonierius. 
I i- 

MOTERIS SMARKIAI RE 
GISTRUOJASI I SLAUGY. 

TOJŲ KURSUS. 
Sveikatos komisionierius Rc 

bertson praneša, kad jau su- 

virs 300 moterių užsiregistra- 
vo į slaugytojų kursus, kurie 
bus dvkai duodami Loyola unv 

versitatės namuose, 1358 Ful- 
ton gatvė. Tie kursai prasidės 
rugpjūčio 4 d. Yra geistina 
kad prisirašytų kuodaugiau- 
siai lietuvaičių, ypatingai tų, 
kurios mano grįžti Lietuvon. 
Lietuvoje tokios merginos ir 

moterys yra labai reikalingos 
nes ten žmonos neturi nei ele- 
mentario supratimo apie hygi( 
na ir ligonių prižiūrėjimą. 

MODISČIŲ STREKAS. 
'Keletas šimtų modisčių va- 

kar susirinko Grant Park< 
savo reikalų apkalbėjimui. Nu- 
tarta reikalauti 50 nuošimčii; 
algos pakėlimo ir prisidėti prie 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos. 

IŠ WEST SIDE. 
T. M. D. 28 kp. ir S. T,. A 

109 k]), šeimyniškas pasilinks- 
minimas puikiai pavyko, kuris 
atsibuvo pereitame ncdėldie- 

nyje., Lvons, 111. 
Seni žmonės sako, kad nepa- 

mena kuomet tai]) daug jauni- 
mo dalyvavo pramogėse anl 
tyro oro. 

Ačių komitetų darbštumui, 
šeimyniškas piknikas buvo ga- 
na gyvas. Visi per visa laiką 
buvo įniršę žaidimuose. Pava- 
karyj vis?, šeimyna susidadan- 
li virš 2C0 ypatų, susėda pie- 
tauti. Dr. S. ftiežis prakMbėjo 
apie T. M. Draugijos tikslą ir 
kvietė prisirašyti prie apšvietos 
organizacijos. 

Po užkandžių buvo dalinami 
praizai už atsižymėjimą. žai- 
dimuose. 

Prie T. M. D. 28 kp. prisi- 
rašė šeši nauji nariai. 

UKRAINIEČIU SUSIRIN- 
KIMAS ŠV JURGIO PA- 

RAPIJOS SVETAINĖJ. 
Vakar apie ketvirtą po pie- 

tų įvyko gana skajtlingas uk- 
rajiniečių, ypatingai iš rytinės 

Galicijos, susirinkimas. Susi- 
rinko vyrų ir moterių, kurie gy 
vena Bridgeporto apielinkęse. 
Vedėjas paaiškino. kad .šis su- 

sirinkimas yra sušauktas, kad 
sutverti komitetą dėl proteste 
Chicagoje prieš užgrobimą ry- 
tinės Galicijos ])er lenkų impe- 
rialistus. Toki komitetai yra 
;au sutverti ir yra tveriami ki- 
tose dalyse miesto. Manoma, 
sutraukti apie penkesdesimts 

tūkstančių Chicagos ukrajinie- 
ėių, kurie dalyvaus milžiniško- 
je demonstracijoje prieš lenkų 
bjaurius darbus Galicijoje. 

Antras kalbėtojas, jaunas 
inteligentiškas vyras, labai 
karštai ragino susirinkusius 
ukrajiniečius dalyvauti busian- 
čioje prieš lenkus demonstra- 
cijoje be skirtumo pažvaigų, 
nes tai bus si vos Ukrajinos 
bendras darbas. Jisai taippat 
minėj'>, -kad Amerikos ukraji- 
niečiai rengiasi prie demon- 
stracijos Washingtone, kur 
priešais Baltą Namą jie protes-j 
tuos prieš begėdišką franeuzų 
aktą. t. y. atidavimo visos ryti- 
nės Galicijos su pusantru mili- 

jonu gyventojų į lenku vergiją. 
Baigė jisai savo prakalbą sa- 

kydamas, kad nei franeuzų 
ginklai, nei lenkų melagystes 
Galicijos nepavergs, kol bus 
ukrajiniečiai. Anksčiau ar vė- 
liau Galicija bus vėl ukrajinie- 
čių. Ukrajiniečiai geriau žus, 
bet j lenkų vergiją, daugiau 

j jau nebegrjž. 
Kalbėtojas minėjo taippat ir 

apie lietuvius ir jų nuo lenkų 
kentėjimus. Minėjo, kad Vil- 
nius turi buti lietuvių rankose 
ir kad lietuviai ^vra pasiryžę 
savo sena sostapilį nuo lenkų 
atimti. 

Žmonės plodami šaukė, kad 
j naują lenkų vergiją jie jau 
nebegrįž. Teko nemažai talki- 
ninkams, ypatingai francuzų 
kapitalistams, anot kalbėtojo, 
nori visą Ukrajiną perduoti 
lenkams, kad per ją išnaudoti 
Ukrajinps žmones. 

C. K. 

1 BRIDGEPORTO NAMU 
SAVININKU SUSIRINKI- 

MAS. 

Svarbus namų savininkų ant 

Bridgeporto Susivienijimo su- 

sirinkimas atsibus seredoje, 
liepos 30 d., Wodmano svetai- 
nėje, ant 8-nių vakare. 

Šis specialis susirinkimas 
bus Jabai svarbus ir todėl yra 
pageidaujama, kad visi tos 

[draugijos nariai pribūtų. 
/. P. Evaldas, Sekr. 

PRANEŠIMAS. 

| Draugija "Lietuvai Gelbėti" 
'(Raudonojo Kryžiaus) laikys 
susirinkimą utarninke, liepos 
29 d., 8:40 vai. vakare. ''Lie- 
tuvos svetainėje" 3253 S. Mor 
gan St. Kviečiame visus sky- 
rius būtinai atsilankyti, nes tu- 
rime parūpinti visas priemones 
kuriomis prisieis šią plačią dir- 
vą pasekmingiau arti. 

Ccntralč Valdyba. 

DR-STĖ ŠVIESYBĖS LIE- 
TUVIŲ NO. 1. 

Dalyvaus "Laisvės Varpo" 
išleistuvėse, rugpjūčio 3d. Iš 
savo iždo šita draugija aukau- 
ja $21.50. 

J. Yuškenas, Rast. 
4618 S. Paulina St. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTU 4 PAGYVE- 
nirnų medinis namas; 2 pagyvenimai 

po 5 kambarius ir 2 po 4 kambarius 
ir žale tuščias lotas. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas: L. NAUJALIS, 
3816 So. Halsted Street. 

darbo dirbtuvėje, $14. į savaitę besi- •: 
tnokinant. Pieco work arba šmotukais 
uždirbama nuo $16. iki $20. j savaitę. 
AMERICAN IN'SULATED WIRE AND 
CABLE CO., ?»54 W. 21-st. Street. 

ANT PARDAVIMO. 
Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 

3528 Lowe Ave., medinis namas G kam 
barių su maudyne. Kaina $1850. 

28f>3 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 
riai, su toiletais ir gesu. Kaina $2150 

3543 Union Ave., dviejų augštų namas 
2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2350 

510 W. ?7ta. Plytų namas, 6 kambariai 
su maudyne. Kaina $2.000. 

2618 Wallace St. Puikus namas. Kaina 
$2.000, jmokėti $300. 

3807 Emerald Ave., puikus dvejų flia- 
tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.500. 

3331 Wallace St., 2 fliatų mūrinis na- 

mas, 6 6 kambariai. Bargenas tik- 
tai $4.000. 

3212 Normai Ave.. 6 kambarių namas. 

Kaina $1850, įmokėti $200. 
Emerald Ave., netoli nuo 31-mos, 6 

fliatų mūrinis namas, randos neša 

$63. Kaina $6300. 
3128 Unicn Ave., 2 fliatų mūrinis ifa- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 

ER.NIS E. FEENEY 
603 W. 31 ma Ga-vė Chlcago, III. 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant j Lietuvą, par- 

duodu per 9 metus išdirbta. "Pictures 
Gallery" biznj. Pelno atneša $200.00 j 
mėiiesj. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALIUSI S, 20C Vnlley Street, 
Dayton, Ohio. 

PRANEŠK 
Dėl Musų Darbininkų Gerovei 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

REIKALAUJAME MA1- 
NIERIU IR VIDURYJ 

! DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki t 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48e. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta ran- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGB 

Mokina Bluvlmo, tlrplcso, dt^lKnlnu 
dienomis Ir vakarais dėl bizulc U 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi® 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męe pasistnngsim* 
Bateikti Jums patarimu. 

SARA FVTEK. Principal 
2407 W. Mailscn 

C205 S. Halsted "U ia50 WeUs St 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi aut farmų 

yra goriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viską? 
gerai anga. Randasi prie geležinkelių 
gerų 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 farmą, su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi firmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbų ant 

farmų a.urie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj jmoke- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žini'j 
rašykit# lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorių.1 

SANBORN COMPANY, 
Ea^le River, WisconsIn 

Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 

1936 w. 33 St. Chicago 
PVone Yards 2750 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lentg, Rėmų ir Stogams Poplerfo 

SPECIALIA!: Maleva rcaievojlmui stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TEO SYBEBT, CHICAGO, ILL. 

O T ft O V O 011R 1/110 Muiil,°',1udiią p*rki,# 1 

5 S nu 15 y IIVIIIUU Fine Arts BIdg. Room 427 
š== ant, Michigan Ave., arti Van Buren. == 
Si Mokiniai priimami dabar. Lekcijos prasidės nuo 1 d. rugpjučio.== 
j= Studija atdara nuo !)—1 dienomis ir nuo 7 iki 9 vakarais. 
^ Kitu laiku kreipkitės telefonu HYDE PARK 6967 

L1BEKT 
Męs perkame Liberty Donds u 

pilną "Cash'' vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketvergaia !r 
Subatomis 9—9. 

fBONDŠ 
CASH 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budp's ir su pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinių Jtaisij.. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 
"SANDARA" 

366 Broadway, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRASTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon įuetams $2:50 Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime diilelj knygų sankrovą ir katalogu siiaičiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampą. 
Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su (prisluntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vlenuo- Hų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų siepų. Reikalaukite tuo- jaue, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordyri*i» v ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujan antrašas: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimap gv&rantuot&s 
Vyrų. ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00, Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00- iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir uogščiau 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 ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro 

S. GORDON 
Tnstelgta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

| SPECIALIS PARDAVIMAS 
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ VASaRINIU 
:: APATINIU DRAPANŲ :: 

j Idant pertikrinus visas moteris Chicagoj jog Narių i 

II Skiepuose galima pirkti geresnį tavorą žemesnėmis ; kainomis negu kitur, męs rengiam specialį pardavi- | | mą moterų ir merginų vasarinių apatinių drapanų. 
Tai yra visai naujas tavo- 
ms, šiose dienose gavom ką 
tik ;š dirbtuvės. Geriausios! 
rųšies ir labai puikaus dar- 
bo. Parduodame jas du kar- 
tu pigiau negu kitur, nes ne-, 
tik kad męs patįs pirkome; pigiai, bet męs parduodame j mažne tą pačia kaina, ko- 
kią męs mokame. Išparda-! 
vimas tęsis iki galo mėnesio 
jeigu užteksime tavoro. 

M&rškiniuk&i mergaitėms 
nuo 2 iki 12 metų po 9c, 11c 
12c, 13c, 14c, 15c, 16c, su- 
iyg amžiaus. 
Marškiniai moterim po 13c, 
14c, 19c. Kelines po 38c. 
Union Siutai po 38c. Pan- 
či&kos šilkinės, keliai, kul- 

*nįs ir pirštai bovelnos 58c. 
užprašome visas moteris Chicagoje atsilankti ir 
persitikrinti, jog skiepuose galima gauti geresnį tavorą ir pigiau negu kitur. 

Prekybinė Korporacija Palatine 
1112-1114 MILVVAUKEE 1701-1703 W. 47ta 
5000 Dalininkų 3000 Mokinių 
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