
Kopija 2c 
METAI 

PUBLISHED AND DI9TR.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 

^ O 
CHICAGO, ILL, KETVERGAS, LIEPOS (July) 31 D., 1919. 

Copy 2c 
NO. 179 

Suv. Valstijas laukia 
stoka darbininko. 

r 

Japonijos valdžia numažina 
kainas maistams. 

Chicagos ptvekariiį patar- 
nautojai balsuos rytoj. 

Darbo kliūtis auga Calumetos 
apielinkėje. 

ir 
'' " 

SUV. VALSTIJOS LAU- 
KIA STOKA DARBI- 

NINKŲ. 
Wa*hington, liepos 30 d. 

Darbo Sekretorius Wilson 
po kabineto susirinkimui už 
reiškė, kad Suv. Valstijas 
laukia darbininkų trukumas. 

Šitas trukumas, jis sako, 
paeina nuo ateivystės suvar- 

žymo ir pramonės paaksti- 
nimo; šitas trukumas, anot 
jo, dar padidės, kaip sve- 

timšaliai pradės grįžti i sa- 

vo šalis tūkstančiais. 

JAPONIJOS VALDŽIA 
NUMAŽINA MAISTO 

KAINAS. 
Tokio, liepos 30 d. Ja- 

ponijos valdžia pradėjo ma 

žinti kainas reikmenims ir 

šiądien paskelbė, kad ryžiai 
bus vežami gelžkeliais ne- 

mokamai. Trįs milijonieriai 
paaukojo po 1,000,000 jenų 
Tokios beturčiams. 
Visur eina mažesnieji strei 

kai; darbininkai reikalauja 
pakėlimo mokesties nuo 20 
iki 60 nuoš. 

GATVEKARIŲ P/ 
NAUTOJAI RYTOJ BAL- 
SUOS LOWDENO PLENĄ 

Chicago. Streikuojantie- 
ji gatvekarių ir augštutinių 
linijų patarnautojai penkta- 
dieny j nuo 6 vai. ryto iki 6 
Vai. vak. balsuos ar priimti 
gov. Lowdeno siūlomą dgų 
sutaikymą, ar ne. 

Taigi iki šeštadienio ryto 
karai nevaikščios, net jeigu 
ir nubalsuos priimti propo- 
ziciją. 

DARBO KLIUTiS AUGAI 
CALUMET APIELINKĖJE. 

Hammond. Ind., liepos 30 
Darbo kliūtis žymiai padi- 
dėjo Hammonde, E. Chica- 

goje ir Garyje. Iš E. Chi- 

cagos tapo pašaukta polici- 
ja, kuomet 25 negrai, at- 

vykusieji iš Alabamos ban- 
dė užimti streikininkų vie- 

tas. Plieninių karų kompa- 
nija užsispyrė nepaisyti strei 

kininkų ir rytoj žada ati- 

daryti savo dirbtuves. 
Green Engineering kom- 

panijos superintendentas H, 
A. Coppenhausen E. Chica 

goje, kur darbininkai strei- 

kuoja, atsisakė tartib su Chi 

cagos unijos organizatorių 

komitetu. 
Tūkstančiai dailydžių ža- 

da streikuoti rugpjučio ld., 
jei nebus pakelta alga 10 
nuoš. 

Gary Bolt and Screw dirb 
tuvės darbininkai, skaičiuje 
600, išėję į streiką. 

Vienas skyrius klijų dirb- 
tuvės taipgi išėjęs į streiką. 
MONTANA PATVIRTINO 

LYGIAS BALSAVIMO 
TEISES. 

Helena, Mont., liepos 30. 
Montanos senatas šiądien' 
patvirtino federali pataisy-, 
iną prie konstitucijos, tei- 
kiantį moterim? lygias tei- 
ses; žemutinis butas patvir- 
tino jį vakar. 

HONDURASO MAIŠT1NIN 
KAI PAĖMĖ MIESTĄ. 
San Salvador, liepos,30d. 

Danli miestas arti Nicara- . 

guos sienos pateko į revo- i 

liucionierių rankas Hondu-i 
rase. Kovoj krito Gutierre- 
zo partijos vadas pulk. Ja- 
cinto Velasąuez. 

UŽPUOLA ANT DENS- 
MORE'O UŽ JO TYRINĖ- 
JIMĄ MOONEY'O DA- 

LYKO 
Washington, liep. 30 d. 

Illinojaus senatorius Sher- 
man šiądien užsipuolė ant 
visuotinio vedejo Suv. Vals- 
tijų skyriaus darbams suras 

ti, J. B. Densmore'o už jo 
veiklumą Mooney'o reikale 
San Fianci^coje.. 

Senatorius Sherman sako, 
kad Densmore, betyrinėda- 
mas Mooney'o dalyką, "per- 
t sekiojo" darbo suradimo 

Įskyri 
PRANCŪZIJA GAUS KO- 

LIONIJAS PIETINĖJ 
ArRIKOJE. 

Paryžius, liepos 30 dieną. 
Anglijos kolionijų sekreto- 
rius, vicegrovis Milner ir 

francuzų kolionijų ministe- 
ris Henri Simon, pasirašė po 
sutartimi Londone, kuriąja 
pavedama Prancūzijai visi 
vokiečių Kamerunai Pietų 
Afrikoje, išskiriant šalinę 
juostą Nigeriją, kuri pave- 
dama Anglijai. Uostas Dū- 
la ir didesnėji dalis Togo- 
land su Leme tenka Francu 
zi jai. _• J* 

L„. k Visa diena puiki, bet vakaras? 

UKRAINIEČIU ATSTO- 
VAS ATVYKO I SUV. 

VALSTIJAS SU MISIJA 

New York, liep. 30 d. — 

Ukrainiečių valdžios atsto- 
tas Viktor Kozakiewitch 
šiądien atvyko čia laivu Hel 
Įig Olav iš Kopenhagos. Jis 
važiuoja į Washingtoną su 

misiją. 

57REKININKAI ŠAUKSIS 
j SUV. VALSTIJAS. * 

Melbourne, Australia, lie- 
dos 30 d. — Jūreivių uni- 
jos pirmininkas Lecornu, 
<urio unijos nariai streikuo- 
ja jau kelias sąvaites šią- 
iien paskelbė, kad jis kreip 
iis į Su v. Valstijas, prašy- 
mams pas juos pagelbos. 

IMS NAUJOKUS KARIU- 
MENĖN. 

Camp Grant, 111., liepos 
30 d. Iš šešių didžiųjų cen- 

trai io skyriaus miestų, tarp 
kurių Chicago yra svarbiau- 
siu, netrukus bus bandoma 
jauti 15,000 naujokų šeštai 
divizijai, kuri yra perorga- 
nizuojama čia kaipo pastovi 
garnizuotinė pajiega 

170,000 SERGANČIU ŠIL- 
TINĖMIS. 

Paryžius, liepos 30 d. Pa- 
gal pranešimus apturėtus 
viršininkų, esančių prie ame 

rikiečių sanitarinės ekspedi- 
cijos, dabar skubinančios 
traukiniu ir automobiliais 
per Vokietiją pasiekti ligos 
ištiktas šalis, šimtas septy- 
niosdešimts tūkstančių ser- 

ga šiltinėmis Lenkijoj ir Pa- 
baltmario kraštuose. 

TAIKOS TARYBA APDIR 
BA BULGARU SUTARTI. *» 4> 

Paryžius, liepos 30 d. Šią- 
dien augščiausic;? taikos 
konferencijos taryba paėmė 
vėl svarstyti bulgarų taikos 
sutartį. Išskiriant nustaty- 
mą Bulgarijos sienų, visos 
išlygos jau beveik užbaig- 
tos, ekonomines išlygas ta- 
ryba užgyrė vakar. 

GRŪMOJA SUKILIMU 
DEL MAISTO BRANGU- 

MO. 

Columbus, Ohio, liep. 30. 
j Valstijos viršinikai, tyrine- 
| jantieji maisto brangumo 
j priežastis gauna daugybę 
laiškų nuo korespondentų, 
kuriuose sakoma, kad kil- 
sią maištai, jei nebus suteik 
ta pagalba. 

Valstija žada suorgani- 
zuoti šiądien savo prokuro- 
rus ir pradėti daibą. 

BULGARIJOJ PLATINASI 
BOLŠEVIZMAS. 

Londonas, liepos 30 d. j 
Exchange Telegrapho žinia! 
iš Kopenhageno per Berli- 
ną skelbia, kad Bulgarijoj 
platinasi bolševizmas. Di- 
desniuose miestuose pada- 
ryta kelios demonstracijos, 
po kurių įvykę suirutės ir 
kraujo praliejimas. Žmonės 
reikalauja sovietinės val- 
džios ir kas valanda galinti 
iškilti visuotina revoliucija. 

PRIĖMĖ UNIJOS PLENĄ. 
Winnipeg, Man., liep. 30. 

Plyšimas, kuris buvo prama 
tytas anksčiaus darbo judė 
jime, atsitiko vakar, kuomet 
Winnipego amatų ir darbo 
taryba didele didžiuma at- 
silankiusių delegatų priėmė 
konstituciją Vienos Didė- 
sės Unijos ir paliepė tary- 
bos sekretoriui-kasininkui 
perduoti visą tarybos nuo- 

savybę tai organizacijai. 

APKALTINA KUN'Ą IR 
NUSIŠAUJA. 

Geneva, Šveicarija, liepos 
30 d. Sulyg Muencheno 
laikraščio "Nachrichten" 
vengrų sovietinės valdžios 
prezidentas Alexander Gar 
bai, nusišovė seimo trioboj. 

1 Budapešte, pasakęs kalbą 
prieš sovieto ir komunistų 

1 šalininkus ir apkaltinęs so< 
vieto vadą ir užsienio reika- 

lų ministerį Bela Kuną, kad 
jis nuvedęs šalį į priegaištį 

UŽMIESTINIU KARU 
STREIKAS SUPARALY- 

ŽIUOJA KOMUNIKACIJĄ 
Elgin, 111., liepos 30 d. 

šeši šimtai motorninkų, kon 
duktorių, šapų darbininkų 
ir kitif dirbančiu Aurora, EI 
gin ir Chicagos elektrinių 
karų kompanijai šįryt 2 va- 

landą visi kaip vienas išėjo 
į streiką, reikalaudami 41 
nuoš. pakėlimo mokesties ir 
trumpesnių valandų. Dėlei 
streiko namai, ligoninės ir 
bizniai liko be elektrinės 
šviesos; daugelis dirbtuvių 
tapo uždarytos ir šimtai dar 
bininkų liko be darbo. Apie 
250,000 gyvenančių Elgine, 
Wheatone, Auroroj ir kituo- 
se miesteliuose, kurie kas- 
dien važiuoja į darbus Chi- 
cagon, šiądien negalėjo to 
padaryti. 

Apie 400 streikuojančių 
gyvena Elgine; kiti išsisklai 
dę po aplinkinius mieste- 
lius. 

SOCIALISTAI LAIMĖJO. 
ŠVEDIJOJ. 

Stockholm, liepos 30 d. 
Konservatoriai, kontroliavu 
šieji pirmąjį parlamento bu 
tą, neteko savo didžiumos 
nesenai buvusiuose rinki- 
muose ir dabar turi naują- 
jame pirmame bute iš 150 

vietų tik 39, o pirmiau tu- 

rėjo 86. 
Bet sakoma, kad dešimts 

narių atstovaujančių kaimie 
čių draugijas ir aštuoni ag- 
rarininkai susidėjo su kon- 

servatoriais, tokiu budu kon 
servatoriai turi 57 balsus. 

Socialistai turės 48 vie- 
tas, o sename bute turėjo 
19; liberalai, 41 ir nepri- 
klausomieji socialistai 4. 

OMSKO PASIUNTINIAI 
PRIBUVO BERLINAN. 

Berlinas, liep. 30 d. — 

j Omsko valdžios perdėtinio 
,adm. Kolčako atstovai at- 

vyko Berlynan ginti reika- 
lus nebolševikij rusų. >« 

CHICAGOS RASINIU 
RIAUŠIŲ STOVIS/ 

Chicagos "juodoji juosta" 
vakar buvo uždraustu mies- 
tu; išskiriant policiją, nie- 
kam nevalia buvo jon eiti. 
Be to devintos wardos al- 
dermanas McDonough, nu- 

ėjęs pas specialį miesto ta- 
rybos komitetą, pareikalavo, 
kad juodųjų distriktan butų 
pasiųsta milicija ir kad bu- 
tų padaryta galas maišto 
stoviui, kuris ten yra jau 
trečia diena. 

Kokių griežtų priemonių 
panaudojama tame distrik- 
te, parodo tas, kad net mais 
tas neleista pristatyti sankro 
vininkams, išbaigusiems sa- 
vo sandėlius. 

Ačiu šitiems varžymams, 
Chicagos negrams, uždary- 
tiems aštuonių ketvirtuotų' 
mylių plote gręsia trukumas 
daiktų. 

Policija bandė pralaužti 
mirties liniją, kurią riauši- 
ninkai, juodieji ir baltieji 
buvo nuvedę aplinkui plotą 
rubežiuojairą 22 ir 47 gat- 
vėmis šiaurėje ir pietuose 
ir Wtntworth bei Indhna 
Ave. vakaruose ir rytujse. 
Svrabiausius kelius į stock- 
yardus, 35 ir 47 gatves nu- 
statė eilėmis policistų ir lie- 
pė negrams, dirbantiems 
stockyarduose eiti į darbą. 

Bet nedaug kas pasinau- 
dojo šita apsauga. Vos 100 
negrų darbininkų buvo nu- 

ėję dirbti stockjarduose ir 
tiems patiems kompanijos 
neleido dirbti, bijodamos, 
kad nebūtų užpuolimo ant 
jų. 

Apie vidurnaktį buvo ra- 

mu, bet rytmetyj įvyko su- 
sirėmimai. Apie du neži- 
nomi žmonės tapo užmušti 
ir kelios dešimtis sužeistų. 

Nežiūrint nuolatinių už- 
puldinėjimų ir visiško izolia 
vimo negrų, miesto valdžios 
tvirtai tikėjo policijos suge- 
bumu užlaikyti tvarką ir mi 
licijos regimentai nebuvo 
saukiami padėti tvarką už- 
laikyti. v į 

NEGRAI BĖGA I MIL- 
WAUKEE. 

Milwaukee, Wis., liepos 
30 d. Penki šimtai negrų 
šį rytą pribuvo iš Chicagos, 
bėgdami nuo riaušių; dar 
vis daugiaus jų pribūva; 
daugelis negrų pirkosi spiš- 
talietus antrų rankų sankro- 
vose paskutinėmis keliomis 
dienomis. 

SUAREŠTAVO 13 NEGRŲ 
NORĖJUSIU PIRKTI 

ŠAUTUVUS. 
1 

| 
Gary, Ind., liepos 30 d. 

Šio miesto policija šiądien 
suareštavo 13 negrų, atėju- 
sių iš Chicagos pirktis šau- 
dyklių ir revolverių. Kelis 
suareštuotų pasodino trau- 
kinin ir pasiuntė atgal į 

Chicagą, o kitus uždarė ka- 
lėjiman. 

— ■ « 

KAREIVIAI DARO 
TVARKĄ CHICAGOJ. 

Prieš pat 9 valandą vakar 
vakare gen. Dickson nuvy- 
ko majoro ofisan ir neofi- 

cialiai buvo paskelbta, kad 
kareiviai tuojaus bus pasiųs 
ti į suirutės distriktą. 
Du šimtai devyniosdešimts 

penki suareštuota ir renka- 
ma davadai apkaltinimui 
daugelio užmušyste. 

Adjutantas ir pirmasis po 
licijos viršininko padėjėjas 
Alcock dieną tolydžio lan- 
kė negru apskritį ir gov. 
Lowden su majoru Thomp- 
son vienval turėjo sueigas. 
Governoras vis siūlė milici- 
ją miestui, bet majoras at- 
sisakinėjo nuo jo sakyda- 
mas, kad policija visą da- 
lyką turinti savo rankose. 

Didžiausia kliūtimi buvo 
pasalūnai, kurie pasislėpę 
šaudė j baltuosius State gat- 
vėj tarp 31 ir 39 gat. 
Valstijos prokuroras Hoyne 
žada reikalauti mirties baus 
mės visiems, kurie bus rasti 
kaltais užmušinėjime rasinė- 
se riaušėse. 

Prokuroro raštinė gavusi 
oficialiai pranešimus apie 
26 mirtis, žada dėti visas pa 
stangas ištyrimui sąlygų riau 
šių juostoje. Kol-kas yra 
suareštuota 200 negrų ir 95 
baltieji. 

Keturi negrai yra laiko- 
mi kiekvienas po $10,000 
kaucijos. 
Prisako 2,000 Daugiau Po- 

licijos. 

Valstijos prokuroras Hoyne 
prašė governoro, kad karei- 
viai dabar esantieji mieste 
imtų žiūrėti riaušinės apy- 
gardos. Negrai aldermanai 
ir žymesnieji negrai pilie- 
čiai taipgi prisidėjo prie jo. 
Pribuvus Devintam ir De- 
šimtam milicijos regimen- 
tams, miesto taryba įgaliojo 
policijos viršininką Garritv 
nusamdyti dar 2,000 polici- 
jos riaušėms malšinti. 

Badai Antras Pavojus. 
Negrų bankininkas Jesse 

Binga pasakė, kad riaušės 
išvarė iš darbo 7,000 negrų 
ir kad badas tuojaus ištiks, 
jei tuojaus nebus kas daryta 
užbėgimui to. 

SUTINKA PRIIMTI KOM- 
PANIJOS DALIS. 

San Fr&ncisco, Cal., lie- 
pos 29 d. San Franciscos 
dokų darbininkų unija su- 
tinka priimti vietoj pakėli- 
mo algų 15 centų valan- 
dai, 25 nuoš. dalių tų laivų 
kompanijų, kurios samdo 
dokų darbininkus. Dokų 
darbininkams moka 85 cen- 

tus valandai ir $1.20 valan- 
dai už viršlaikį, šiądien jie 
pareikalavo $1.00 valandai 
ir $1.50 valandai už virš- 
laikį. 

0RA6. 
Chicagoj ir apielinkej: 
Ketverge nepastovus; gal 

lietus su perkūnijomis ir vė- 
siau po pietų. 

Augščiausia temperatūra 
vakar 86 laipsniai apie 3 
vai. po pietų. 

Saulėtekis 5:42 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:18 vai. vak. 
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Lietuvos Padėjimas Tarp- 
tautinėje Politikoje. 

Lietuvos klausimas jau daugiau nėra 
teritorialiu klausimu, kurios nors didėsės 
valstybės, bet jau yra tarptautiniu klau- 
simu. Dabar jau linksta pasauliniu politi- 
kų nuomonės link to, kad jau apie Lie- 
tuvos neprigulmybę nėra klausimo; Lietu 
va bus neprigulminga. Dabar visas klau- 
scimas tiktai tame, kaip didelė bus Lietu- 
va, kur bus jos rubežiai. 

Šitą Lietuvos padėjimą gana puikiai 
supranta mūsų priešininkai lenkai ir jie vi 
šokiais budais stengiasi pasinaudoti. Jie 
bent šioje valandoje nesikėsina užimti vi- 
sos Lietuvos, bet stengiasi užimti kodau- 
giausiai Lietuvos žemių. Kuomet pradžio- 
je šio liepos mėnesio alijaiilams paliepus, 
vokiečiai galutinai pradėjo kraustytis iš 
Lietuvos, tai lenkai pasistengė juos "va- 
ryti" lauk. Reikia suprasti lenkų gudry- 
bę ir veidmainystę; jie tįk tuomet veja 
laukan vokiečius, kuomet tie patįs kraus- 
tosi. Žinoma, lenkams visiškai nerupi iš- 
vijimas vokiečių iš Lietuvos, bet jiems 
rupi, kaip nors daugiau užimti Lietuves 
žemių. 

Tokis lenkų bandymas užgriebti ko 
daugiau Lietuvos žemių padarė tiktai tą, 
kad Suvalkijoje lietuviai su lenkai susimu- 
sė. Dabar tarp lietuvių ir lenkų paskelb- 
tas karės stovis. 

Alijantų karinė vyriausybė po vado- 
viste generolo Focho maž-daug dabar yra 
nustačiusi demarkacijinę (laikinoji rube- 
z'iaus linija) šitaip: Prasideda nuo Vokie- 
tijos rubežiaus ties Suvalkais, paskui eina 
pro Lazdijus, tarpe Merkinės ir Alytaus 
ir pro šią pusę Vilniaus. Augščiau Vil- 
niaus, rodos, nėra nustatytos linijos, nes 
tenai lenkai nenuėjo. Tas reiškia, kad de- 
markacijinė linija eina grynai Lietuvos 
žemėmis. Lenkų globai atiduota dalis Su- 
valkų pavieto, pusė Seinų pavieto su pa- 
čiais Seinais, didesnų pusė Vilniaus guber- 
nės ir visa šiaurinė dalis Gardino guber- 
nės. Reiškia kad kol nebus nustatyta galu- 
tinai rubežiai, lenkai smaugs ten gyvenan- 
čius lietuvius. Tai didžiausia lietuviams 
skriauda. 

Kiek dabar galima pastebėti, tai ma- 

žesniųjų tautų gyvenime svarbiausią rolę lo 
šia susiorganizavimas ir kariumenės. Ii 
tiesiog galima pasakyti, kad jei Lietuva 
turės stiprią kariumenę, tai tos Lietuovs 
žemės tikrai bus sugrąžintos atgal. Ir lie- 
tuviai iš pakutinųjų organizuos kariumenę 
ir jau tų žmonių neapleis. Lenkai gali 
nesidžiaugti, jie jie gerumu nesugrąžins 
tų žemių, tai turės karę su lietuviais. Ame- 
rikiečiai, padėkime Lietuvai bent pinigais 
vesti tą karę ir geriausiai darykime taip, 
kaip padarė Rochesterio lietuviai, kurie 
vienu vakaru surinko tūkstantį doliarių ir 
stačiai pasintė Lietuvos valdžiai per Pary- 
žiaus atstovybę (A Voldemaras, 24, ruei 
Bayard, Paris France). 

Kariaudami neturime pamiršti ir poli- 
tinio darbo didžiųjų šalių sostinėse. Pa- 
ryžiuje. kaip jau amerikiečiams žinoma, 
veikia stipri atstovybė, kuri susideda iš 7 
atstovu iš Lietuvos ir 4 nuo amerikiečių. 
Apart, to, dabar.Paryžiun perkeltas ir in- 
'ftjnnacijinis presos biuras iš Šveicarijos.. 

Paryžiaus laikraščiai, kaip "La Temps" 
jau kartas nuo karto talpina žinias apie 
lietuvius ir net įvedę Lietuvos skyrių. 

Londone irgi jau suorganizuota stipri 
atstovybė ir nemažai ji darbo nuveikė. 
Londono laikraščiai irgi nemažai jau rašo 
apie lietuvius. 

Iki šiol silpnąją mųs vieta buvo Ro- 
ma. Tenai kiek galėdamas veikė kun. 
Prapuolenis, bet vienas nedaug ką galėjo 
nuveikti, bet visgi jam pasisekė pralaužti 
ledus. Dabar Romon nuvyko Lietuvos val- 
džios atstovas grafas Tiškevičius. Jam 
jau pasisekė nuveikti nemažai darbo, nes 

tuojaus Romos laikraščiai "Corriere d'Ita- 
lia" ir JI Messagero" pradėjo rišti Lietu- 
vos klausimą mums prielankioj linkmėje. 
Apart to, ir šventasis tėvas aiškiai išsireiš- 
kė, kad Lietuva turi buti neprigulminga. 

Kas link ketvirtosios didžiosios valsty- 
bės, Suvien. Valstijų, tai mums jau ne- 

prisieina kalbėti. Washingtone veikia mųs 
tarybų Egzekutyvis Komtietas, ir dabar 
atvažiuoja iš Lietuvos tikra atstovybė su 

p. Šiauliu priešakyje. 
Apart to, Lietuvos neprigulmybę jau 

pripažino Danija, Švedija ir Norvegija. 
Danijoje veikia p. Savickis, o Švedijoje p. 
Augštuolis. Vienu žodžiu į trumpą laiką 
Lietuvos valdžiai pasisekė suorganizuoti 
politišką aparatą visose svarbiausiose ša- 
lyse. 

Vienok užpakalyje mus atstovų turi 
stovėti spėka. Turime męs patįs stovėti. 
Spėka — tai kariumenė apginimui mųs tė- 
vynės. Nebus kariumenės, nesiskaitys nie- 
kas su mųs atstovais. Jei jau męs ameri- 
kiečiai negalime greitai nuvykti Lietuvon, 
tai nors pasistengkime pasiųsti pinigų jos 
užlaikymui. 

Vienu žodžiu — kas kartas męs vis 
artinamės prie pilnos neprigulmybės- Ži- 
noma, dar visko gali buti, ypač rusai stato 
dideles pretenzijas ant Lietuvos stengda- 
miesi mus prijungti prie Rusijos. Tad ženg 
kime tą paskutinį žingsni, įtempkime visas 
savo spėkas, palaikykime Lietuvos valdžią. 
Didesnė pusė darbo išgavime Lietuvai ne- 

prigulunybės jau padai'yta, pasilieka tiktai 
užbaigti darbą. Nenuilskime ir remkime 

j pinigais Lietuvos valdžią. 

j Svetimoje Spaudoje Apie 
» 
i. 

DIDELĖ ŠEIMYNOS IŠRIŠA LIETUVOS 
KLAUSIMĄ. 

Tautos išnykimas, prakeiksmas ir pir- 
mas nevaisingų ir puolančių tautų apsi- 
reiškimas nerupina Lietuvos. Romos per- 
galėtoja tautinė saužudybė tai botagas, 
kuriuo gamta nubudžia tas tautas, kurių 
moterįs myli liuona geriau negu gyvenimą, 
kurių vyrai atsiduoda verčiau vaizbai kaip 
namams, kurių šeimynos vaikosi užgaidas, 
apleisdamos charakterio mokyklas. Bet 
kur gyvybės srovė stipri, ten tautos išny- 
kimo nėra, nes stipri gyvybė jieško ne- 
marumo naujam gyvastyj, kuris atsiranda 
iš jos strėnų. 

Per Šimtmečius prispaudos Lietuva, 
toji pa-Baitmario Belgija, dabar prašanti 
iš pasaulio sau pirpažinimo jai autonomi- 
jos ir neprigulmybės, išlaikė stiprią tau- 
tinę sąmonės gyvastį ir didelę tautinę są- 
monę. Tokios tautos neatima sau gyvas- 
ties. Jos perdaug stiprios tam, kad mirus. 
Vaikai yra pageidaujami, nes jie pąlaiko 
tautos padavimą. Senovėms žydams buvo 
sakyta: "Mokinsi įstatymo ir evangelijos 
net iki trečios ar ketvirtos gentkartės"; 
kur tokis upas yra, ten yra namai ir vieta 
kiekvienam vaikui... 

Vaikai yra pageidaujami. Lietuvoje 
jų auklėjimui rūpinamasi su atsidėjimu, ir 
šituo žvilgsniu lietuviai žymiai viršija vi- 
sus kitus Rusijos kaimiečius. Paprastam 
rusui vaikas yra skola, kol jis negali dar- 
bo dirbti; toliaus jis yra daugiau negu tur- 
tu, jis yra be galo pardirbtų priedu šei- 
mynos gamintojų eilėms. Bet lietuvys 
"laro kuogeriausia savo vaikams. Jie 
jiems rengia kelionę, mokslą ir apšvietą. 
Jis siunčia juos į augštesnę mokyklą ir uni- 
versitetą, nes tamsus vaikas nėra jokia 
oagelba tautai jos kovoje už ištikimą ir 
laisvę. 

Pramonė Lietuvos jau dabar sma- 

giai atsigauna nuo sunkenybių, kurias už- 
dėjo ant jos kruvinoji paskutinių penkių 
metų puota. Ji tiesia savo rankas į visas 
pasaulio dalis, lukdama nedarytos medžia- 
gos ir pagamintų daiktų šaliai atsteigti. 
Bet ji priklauso ne tik nuo plieno ir ge- 
ležies. "Ko męs labiausia reikalaujame 
— sako jie — tai vyrų ir moterų. Męs 
priklausome nuo Lietuvos moterų, kurios 
mums juos suteiks". 

— IŠ Minneapolis Journal. 

Amerikos Lietuvių Atstovo Pranesimas 
A. L. ATSTOVO TAIKOS KONFERENCIJOJE T. NA 

RUŠEVIČIAUS. 

Pranešimas Ameriko8 Lietuvių Visuomenėje apie pa- 
dėjimą Lietuvoje. 

(Tąsa) 
,^u pasigailėjimu reikia pa- 

sakyti, kad ir mūsų tarpe atsi- 
randa žmonių, kurie turi egoi 
stinius savo asmens tikslus, 
prisidengdami labu Tėvynės. 
Tokie žmonės^ nepaf&iekę savo 

tikslų, šmeižia tuos, kurie iš- 
tikrųjų gina Lietuvos reikalus. 
Tokių žmonių tikslu yra su- 

griauti kitų su pasišventimu 
statomą darba, kad tik patiems 
atsistojus priešakyje, nepai- 
sant, ar tas gali išeiti musų 
kraštui ant naudos, ar ne. To 
mums reikia labai sergėties, 
nes dabar atsiranda ir atsiras 
daug visokių avanturistų, kurie 
nori pasinaudoti menku musų 
žmonių prityrimu politiniuose 

[klausimuose, kad per tai prisi- 
grobti sau visokių nvryhiu it- 

paskui spjauti ant visų musų 
vargų-bėdu... O u u 

♦ 

* ♦ 

Santaika ir suderinimas dar 
ho kaip tik dabar yra labai rei- 
kalingi, bet to, kaip galime 
spręsti iš Amerikos Lietuvių 
spaudos, visai nesimato tarpe 
broliu ir seserų Lietuviu Ame- C. Lf t* 

rikoje. Gyvendamas Ameriko 
je, aš mačiau tenai ginčus ir 
susirėmimus, bet, rodos, nie- 
kados tenai nebuvo tokios sui- 

rutės, kokia yra dabar. Gi to 
viso pasekmės, kaip aš jau ne 

karta turėjau garbės pastebėti 
Amerikos Lietuvių visuome- 
nei, yra labai mums kenksmin 
gos. 

Apsilankęs Lietuvoje, pa- 
dariau pranešimą Ministerių 
Kab'netui ir Lietuvos Respub- 
likos Prezidentui apie didelę 
Amerikos Lietuvių svarbą nm 

sų naujai besikuriančiai Val- 
stybei ; pranešiau apie Ameri- 
kos Lietuvių šiuo metu nuveik 
tus darbus išgavimui Lietuvai 
laisvės. Buvau prašomas ka- 
blegramu pranešti pilną musų 
Augščiausios Valdžios pasiten 
kinimą Amerikos Lietuvių vei 
kimu. Bet, sužinojęs, jog 
Lietuvos valdžia iki šiam lai- 
kui negavo nuo Amerikos Lie- 
tuvių jokios materialės pagal- 
bos, apart užpirktu už Lietu- 
vių Dienos pinigus daigtų, jau 
čiausi labai nesmagus. Man 
nuostabu buvo jau ir dėlto, 
kad, išvažiuodamas iš Ameri- 
kos, mačiau Amerikos Lietu- 
vius gausiai aukojant pinigus, 
ir maniau sau, kad męs su to- 
kiais žmonėmis nepražūsime! 
Bet su dideliu širdies skausmu 
turiu pranešti, kad iki šiam 
laikui Lietuvos Valdžios Iždą 
pasiekė tiktai šitie pinigai: 

1) 5,000.00 doliąrių įteikė 
g. J. S. Lopatto,—nuo Ame- 
rikos Lietuviu Centralio Komi 
teto. 

2) Už 130,000.00 dol. (Li° 
tuvių Dienos pinigų) iš dalin- 
ta ir dalinama Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus pašalpa nu- 

kentėjusiems dėl karės, be tau 
tybės skirtumo. 

3) Mano perduoti Taikos 
Delegacijai 2,000 svarų (10,-j 
000.00 dol.), kuriuos per Dr. 
J. Šliupą man įteikė Lietuvos 
Neprigulmybės Fondas. 

4) 10,000.00 dol. Dr. J. 
Šliupas ketina šionrs dieno- 
mis perduoti Taikos Delegaci- 
jai, nuo Lietuvos Neprigulmy 
bės Fondo (perduota 2 d. lie- 
pos. "Rsd 

5) Amerikos Leituvių Ta- 
rybos siųstus per g. Aukš- 

tuolį 25,000.00 dol. prof. Vol- 
demarui ikišiol dar negauta. 

6) Šiomis dienomis Taikos 
Delegacijai Paryžiuje atsiųsta 

13,000.00 dul. 
Tai ir visa,ką Lietuvos val- 

džia ikišiol gavo ii Amerikos 
Lietuvių visuomenės. Girdė- 
jau, kad buvo siųsti, pinigai 
padengimui iškaščių senosios 
delegacijos,—t. y. pp. Dobu- 
žio, Mastausko ir Pakšto, bet 
tai vis-gi maži pinigai, suly- 
ginant su tuo, kas Amerikos 
Lietuvių surinkta, man išva- 
žiuojant iš Amerikos. 

Šiuo laiku reikalinga pra- 
nešti Amerikos Lietuvių vi- 
suomenei, jog Lietuvos Val- 
džiai dideliai yra reikalinga 
materiale pagalba padengimui 
visokių valstybės reikalų. To- 
dėl, JEIGU YRA SURINK- 
TA KUR NORS PINIGU, 

TUOJAUS REIKIA JIE PA 
SIUSTI LIETUVOS VAL- 
DŽIAI, KADI R LIETUVOS 
TAIKOS DELEGACIJOS 
ANTRAŠU (Lithitanian Dc- 
Icyation to thc Peacc Confc- 
rcncc, 24 RUE BAYARD, 
PARIS). Pinigai šiandien 
yra begalo reikalingi, nes vi- 
sas kraštas yra nualintas 
Valstybės išlaidų padengimu: 
mokesčių labai mažai tegalime 
surinkti, gi išlaidos yra dide- 
lės, nes reikia laikyti ir or- 

ganizuoti kariuomenė, kur: 
viena tik reikalauja apie 6-1 

proc. viso išlaidu biudžeto 
JUSU PAGALBOS LAU- 
KIA JUSU TEVU KR AŠ 
TAS. 

Nors ir trumpai būdamas 
Lietuvoje, vis-gi turėjau pro 
gos susipažinti su vidujiniu 
Lietuvos padėjimu. Todėl 

laikau savo pareiga pranešti 
Amerikos Lietuviams, jog Lit 
tuva dabar yra toks krašta- 
kuriame, kiekvienas žmogus, 
mokantis šokį ar tokį amatą 
yra labai pageidaujamas. Kiel 
vienas gali buti tikras, kad 
jo būvis Lietuvoje yra taip 
užtikrintas, kaip niekur kitur 
Čia yra reikalingi žmonės dat 
bo ir iniciatyvos,—jiems čio- 
nai atsidengia tokia plati dirva 
ir jų čia laukia tokia būties 
gerovė, kokios jie negali ir 
įsivaizdinti. Čia reikalingi 
yra stalųdailiai (stalioriai) 
dailydės, siuvėjai, kurpiai, šal 
takaiviai (slesoriai) ir visokiu 
kitų amatų darbininkai. Čia 
reikalingi yra visokio biznio, 
žmonės,—vedėjai dirbtuvių, 
statytojai namųy tarnautojai 
geležinkelių. Ypatingai-gi rei 
kalingi yra inteligentinio dar- 
bo žmonės,—tarnautojai val- 
stybės įstaigose (ofisuose), 
knvgvedžiai (buhalteriai), te- 
legrafistai, stenografai, pre- 
kybos, pramonės ir ūkio žino- 
vai. Visiems čia yra platus, 
atviras kelias; visiems teks 
darbo, kas tiktai turi sveika- 
tos ir netingi dirbti. Jeigu 
Amerikos Lietuviai savo lai- 
ku neapims visų darbų į savo 

rankas, tai kiti tai padarvs. 
Tarnas N ar 11 šez 'ičius. 

Birželio 26 d., 1919 m., 
24 Rue Bayard, Paris. 
I\ S.—Aš jaučiu, jog yra 

Amerikoje Lietuvių, kurie ru- 

goja anf manęs, kad tai]) ma- 

žai terašau. Bet patikėkit 
man,—tiek turiu darbo, o kita 
kartą ir .nervų suerzinimo, kad 
sunku atrasti laiko ir u po ra- 

! '• 

Šymui. Kaip tiktai, pasitaikys 
geresnė proga, nepraleisiu ios 
ir vėl su 1 Jumis pasidalinsiu 
žiniomis ir mintimis. 

Visiems siunčiu kuoširdin- 
^iaupius linkėjimus! 

(Užbaig.v)' j 

Laiškai Lietuvon. 
Amerikiečiai lietuviai ištro- 

škę žinių, kas atsitiko su jų gi- 
minėmis ir pažįstamais Lietu- 
voje. Daugelis per visa karės 
laiką negavo jokios žinios apie 
artimus žmones pasilikusius 
Lietuvoje. 

Dabar jau senai laukiama va 
landa išsipildė. Dabar jau Su 
vienytų Valstijų paštas pripa- 
žino Lietuvos paštą ir laiškai 
eina tiesiog į Lietuvą. Kiek- 
vienas amerikietis lietuvis da- 

bar turi progą parašyti laiškus 
savo giminėms. 

Bet daugelis nežino kaip ad- 
resuoti laiškus. Tad čionai pa- 
aiškinsime. 

Laiškus reikia adresuoti ną 
kokia kitokia kalba, bet lietu- 
viškai. Žmonių, miestu, vals- 
čių ir kaimų vardai negalimi 
išversti kitaip. Vardai ir pa- 
vardės visose kalbose rkamba 
vienodai. Ant galo reikia už- 
rašyti LitJiuaiiai, tai yra, kad 

Čia paduodame pavyzdį kai* laiškus adresuoti'- 

'LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. 

Cliicago, III., USA. 

P-s Vincas Adomaitis, 
Santakų kaimas, Sintautų Valsčius, 

Paštas Šakiai, Naumiesčio apskr. 
LlTHUANIA 

laiškas turi buti perduotas Lie- 
tuvos paštui. 

Atminkite, kad jokiu budu 
nereikia uždėti žodi Russia ar- 

ba Poland, kaip kitąsyk kar- 
tais darydavo. Jei uždėti var- 

dą "Russia," tai laiškas bus 
sugrąžintas tam, kas jį siunčia, 
nes j Rusija laiškai neina. Jei- 
gu gi kas per neišmanymą už- 
dėtu vardą "Poland," tai tok 1 s 

laiškas nueitų į Lenkiją ir len- 
kai jį sunaikintų. Tik tuomet 
gaus Lietuvoje laišką, kaip bus 
užrašyta "Lietuva." 

Vienu žodžiu reikia, kad bu- 
tų parašytas vardas to, kuris 
laišką gauna, kaimas, valsčius 
ir artimiausis paštas. 

Ant kairiojo augštutinio kon 
verto kampo galima smulkes- 
nėmis raidėmis padėti nuo ko 
tas laiškas ir iš kur, kaip pa 
prastai čia Amerikoje daroma. 

Žinoma, nereikia pamiršti 
užlipinti pašto štampe už 5c. 

Nėra abejonės, kad laiškai 
gerai užadresuoti pasieks tuo?, 
kam jie skiriami. 

SUSITVĖRĖ LIETUVIU 
AMATNINKŲ SĄRYŠIS. 

Brooklyn, N. Y. 
1 Liepos 13 d., buvo čia pir- 
mas didelis aniatninkų susirin- 
kimas 103 Grand St., Brook- 

> lvn, N. Y. ir sutverė Lietusių 
Mechaniku Sąryši. 

Sąryšio tikslas* bus graminti o J O 

reikalingas pradines knygas ir 
vadovėlius musų mechanikams 
-amatninkams. 

Turime sutverti techniška 
komisija iš geru tecli.—mecha- 
nikų, kurie galėtų pagelbėti 
pirkime įvairiu mašinų ir gel- 
žinkeliams garvežių. 

Lietuvių atstovai \Yashing- 
ton'e net jau ragina, kad grei- 
čiau tą atHktumėm, nes greitu 
laiku Lietuvos Valdžia čia 
pirks geležinkeliams garvežių 
(lokomotyvu) ir kitokių reik- 
menų. Gerai, kad tokie specia- 
listai mechanikai, turinti geres- 
ni patyrimą ir norinti užimti 
vietas inspektorių ir prižiūrėto 
jų, už ką Lietuvos Valdžia ge- 
rai apmokėtų, kurie neatsišau- 
kėte, tai, kad atsišauktu pas J. 
Kripaitis, 120 Grand St. Brook 
lvn. N. Y. 

Toliaus tai didelis ir svarbus 
musų darbas bus įsteigimas ge 
ležinio fabriko Lietuvoje ga- 
minimui įvairių įrankių ir ma- 

šinu. 
Tai Lietuvai pagalba ir mū- 

sų pačių ateitis. 
Turėsime čia antrą susirin- 

kimą 3 d. rugpjučio, po kurio 
matysime kaip greitai galėsime 
visuotina amatninkų susivažia- 
vimą šaukti, nes busime daug 1 

keblių klausimų apdirbę ir pa- 
tyrę. > 

įvairiose kolionijose Lietu- 
viai mechanikai-amatninkai tu 

retų organizuotis i kuopas, kud 
vėliaus susidėjus j krūva pasek 
minga i dirbti. 

Čia sutvėrė Liet. Mech. Są- 
ryšį, sumokėjome po $5.00 į v/.- 

da, viso $70.00, iki kol abei- 
nas suvažiavimas nustatys mo- 

kestį, kuris vėliaus bus priskaij 
tytas prie šėrų. 

Aštuoniolika narių pasižadėi 
d pirkti šėrų už $7,625.00. 

Išrinkta laikina Valdyba, 
Pirmininku; Inžinierius—V. 
Vaitkus; Pirm. Padėjėju, J. Sa 
gevičius; Raštininku, J. Kripai 
tis; ir Iždininku J. Kazlauskas. 

Žengkini visi Į geresnę ateitį. 
Rašt. J. Krivaitis. 

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ. 
Dabar nėra jokios kaceleri- 

jos, jokio ofiso, kuriame ne- 

būtų rašomųjų mašinų. Net 
pavieni paprasti žmonės jau 
yra įsitaisę rašomasias maši- 
nėlės. J nk ant mašinėlės gra- 

ižiau galima parašyti, greičiau 
'ir galima pasidaryti kopiją ar 
kelias kopijas. Bet kur ir kuo 
niet išmislyta rašomoji maši- 
nėlė ? 

Pirmutinė rašomoji mašinė- 
lė buvo išrasta Anglijoje dar 
1714 metuose, tai yra daugiau 
negn 200 metų atgal. Bet nie 
kas tuoju išradimu nesinaudo- 
jo ir jis buvo užmirštas. Tik- 
tai 1876 metuose amerikonai 
pradėjo tas mašmėles vartoti 
ir pagerinti. Taigi nors ne 

amerikonai jas išrado, bet jie 
jas išplėtė. Nuo tada rašo- 
mos mašinėlės labai išsiplėtė. 

Dabar yra 25 tipų mašinė- 
lių. Yra didelių ir mažų. Ma- 
šinėlės atėmė darbą daugeliui 
darbininkų kopijuotojų. 

PRISITAIKO. 

Senoje biblijoje yra pasaky- 
ta:—"Valgyk duoną prakaite 
milo savo.*' Dabar nauji vei 

įėjai iš žydiško truputį kitaip 
;uos žodžius išverčia pritaiky- 
dami prie tikrinybes. Dabar 
uos žodžius šitaip išverčia: 
'Valdyk duona kol tavo /ei- 

Įdas neišprakaitms." 
KOMPLIMENTAI. 

— Mare, tu šoki kaip šoki- 
ke Pavlova, tik ne taip gra- 
žiai. 

— O tu Tonai kalbi kaip 
Selemonas. tik ne taip protin- 
ga*. 

ZOOLOGAS. 
— Kas yra žmogus? 
— Žmogus yra amžinai ju- 

danti mašina apsiūta i oda. 
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RACINE, WIS. 

Susitvėrė R. Kryžiaus 
Skyrius. 

Lidpos 24 d. vietos lietuviai 
turėjo susirinkimą, kad apkal- 
bėjus, kai]) butų parankiau iš- 
tęsti pagelbos ranka mūsų bro 
liams Lietuvoje. Po apkalbė- 
jimo vienbalsiai prieita prie 

nuomonės, kad reikalinga prisi 
dėti darbe prie Lietuvos Rau- 

donojo Kryžiaus ir nutarta su 

tverti Lietuvai Gelbėti Drau- 

gijos skyrių'. 
.Visi dalyvavusiejie susirinki 

me pastojo Raudono Kryžiaus 
Tiariais, po to tapo išrinkta vai 
dyba iš sekančių asmenų: pirm. 
J. Pilipavičius, sekr. M. Kas-' 

paraitis, iždin. J. Dokšus, iždo 
globėjais A. Darkintas ir F. 
Pocienė. 

Užėmus valdybai vietas ta- 

po nutarta padalinti miestą i 

distriktus, kad butų paran- 
kiau Raudono Kryžiaus darbi- 
ninkams veikti. Nuo pietų pu 
sės iki 14 gatvei veiks R. Kr. 
ingaliotinė F. Pocienė; nuo 

14 gat. iki 6 gat. ing. O. Dok- 
šienė; nuo 6 g. iki 
Str. ing. O. Šimienė ir V. Na-j 
vickienė; nuo Hamilton visa 
šiaurine dalis ing. Pr. Andri- 
jauskas ir J. Bakutis. 

Racine lietuviai neatsisaky- 
kite priimti savo stubon minė- 
tas y patai}, nes jos atsilankys 
pas jumis ne savo ypatišku, ar 

biznio reikalu, bet, kaipo dar- 
bininkai Raudono Kryžiaus, 
prašydami pašalpos nuvargu- 
siems Lietuvos gyventojams. 
Jie atstovauja ne save, bet se- 

nelius, našles ir našlaičius Li j 
tuvoje, kurie su baime laukia 
besiartinančios žiemos. 

Todėl dar sykį kreipiamieji 
prie jusų, mielas brolau ir se- 

sute, neatsisakykite ištiesti jū- 
sų pašalpos ranka našlaičiams 
Lietuvoje, kas kuo galite ren> 

kite per minėtus R. Kryžiau? 
darbininkus prakilnų darbą. 
Rašykites j Lietuvos Raudono- 
jo Kryžiaus narius; aukauki- 
te įvairias drapanas, ypač vai 
kūčių reikalų nepamirškit; mo 

terįs ir merginos paruoškit 
mezginių, nes viskas Lietuvoje 
3'ra reikalinga ir bus su džiaug 
smu priimta. 

Butų gerai, jei kas gali, 
idant nelauktų atsilankant pas 
juos drapanų rinkėjų, bet patįs 
atneštų drapanas pas skyriauv 
iždininką J. Dokšų, 1231 

Cherry St., kuomi daug pa- 

lengvintų nelengvą rinkėjų 
darbą. Be to reikia pažymėti, 
kad prie drapanų bus prisega- 
mos korčiukės su aukautojo 
vardu, idant gavusiejie auka 

žinotų kas jiems gelbėjo. 
Reikia tikėtis, kad rasinie- 

čiai nuoširdžiai rems šį Rau- 
donojo Kryžiaus darbą, nes tai 
nėra kokia partyvė organiza- 
cija ir ji verta tik paramos, pri 
sidet ant nariais ir aukomis. 

Dibar prie skyriaus priklau 
so trir'ka ypatų ir tikimasi na 

rių skaičius tuoj dikčiai padi- 
dės, nes žmones tokiam prar- 
kilniam darbai pritaria, gi da- 
bartiniai nariai yra pasirįžę 
nenuilstančiai darbuotis. 

Nutarus atlikti keletą mažės 
nes svarbos reikalų, susirinku- 
siejie pilni energijos ir pasi- 
rįžimo išsiskirstė namo. Sekan 
tis skyriaus susirinkimas jv.vks 
6 diena rugpjūčio Union Hali, 
7:30 vai. vakare, kurin kvie- 
čiama kiekvien? atsilankyti, 
kuriam tik rupi Lietuvos Ran 
donojo Kryžiaus reikalai. 

M. Kasparaitis, 
L. G. D. Sekr 

FORT STANTON, NEW 
MEX. 

L'č Lietuva apkulč bolševikus 
\ ietos ligonbutyje dirba tū- 

las lietuvys, geras tėvynainis. 
Karta jain beskaitant "Lietu 
va" užkalbino jį du to paties 
ligonbučio darbininkai, klaus- 
dami kokių žinių jis randąs sa- 
vo laikraštyje. Šisai atsakė, 
kad laikraštyje rašoma, jog 
lietuviai smarkiai sumušė Ru- 
sijos bolševikus. 

Šiu dviejų gi buta bolševikų 
ir jiems parupo daugiau suži- 
noti apie lietuvių santykiu? su 

Rusijos bolševikais. Pasikal- 
bėjimas nusitęsė iki vakarienei. 
Vakarieniaujant lietuvys už- 
reiškė, jog lietuviai yra labai 
smarkus ir prieš vieną lietuvį 
neatsilaiko dešimts bolševikų. 

Tokis lietuvio užreiškimas, 
matomai, labai nepatiko bolše- 
vikams ir jie norėjo išbandyti 
ar neįveiks lietuvio tik du bol- 
ševikai, bet apsiriko, nes lietu- 
vys, daug nelaukdamas, švedė 
vieną veidan molinuku, o kitą 
lėkšte ir žinoma mušį laimėjo. 
Sako, daktarai turėjo iš to ne- 
mažai juoko. 

Savas. 

VALPARAISO, 1XI). 

Šis mažas mesčiukas yra ge- 
rai žinomas lietuviams, ypač 
inteligentijai, nes nuo seniai 
būriai lietuviu lanko Valparai- 
5o universitetą ir jau nemažas 
ju skaitlius esą iškrikę po lie- 
tuvių kolionijos dalindamiesi 
Ui vientaučiais įgytomis žinio- 
mis. 

Pasaulinei karei užviešpata- 
vus žemes pavirsi, lietuviu mok 
ilei vijos būrelis Valparaiso uni 
versitete sumažėjo, bet užsi- 
baigus karei lietuviu mokslei- 
viu būrelis vėl padidėjo ir šiuo 
laiku yra į keturiosdeširntįs 
moksleivių ir trįs moksleivės. 

Kad kiek pasilinksminus ir 

taipgi arčiau susipažinus tarpe 
savęs, moksleiviai sumanė su- 

rengti draugišką pasilinksmini- 
tną-pikninką, kuris atsibus 10 
tlieną rugpjūčio. Moksleiviai 
taipgi norėtų arčiau susipažin- 
ti ir su vietos lietuviais ii todėl 
visi kviečiami atsilankyti j mok 
sleivių parengtą pasilinkmini- 
mą... .į 

L. M. L. D. 1Komitetas. 

Žinios žineles. 

Binghampton, N. Y. Pa- 
skutiniu laiku tautininkų vei- 
kimas padidėjo ir tapo sutver- 
ta ALT. Sandaros kuopa. 

No, Grafton, Mass. Liep. 3. 
Ona Veiveriutė nelaukdama 
kitų nusiskubino maudytis. Be 
simaudydama bandė mokytis 
plaukti ir nuskendo. Buvusi 

vietoje moteris nespėjo pašauk 
ti pagelbos. 

Worcester, Mass. Liep. 3. 
atsibuvo trylikos draugijų su- 

sirinkimas, kur tapo sutverta 
vietos draugijų taryba, kat1 
bendromis spėkomis kovoju; 

į už Lietuvos laisvę. 

Bahimore, Md. Kelios 
savaites atgal prie Amerikos 
l-ietuvių Atletų Kliubo susitye 
re beisbolininkų grupė.', Ši lie- 
tuviu beisbolininkų grupė jau 
9 sykius susitiko su kitataučių 
beisbolininkų kliubais ir' 7 sy- 
kius išlošė žaislą. Reikia pa- 
žymėti,'kacl kitataučių kliubai, 

Įsu kuriais lietuviai susitikdavę 
gyvuoja jau po keletą metų."' 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS, 

Šiomis dienomis p. Jonas1 
Utinclonis Chicagoje apturėjo 
laiška nuo savo broliu Antano 
iš Kūreni i sodžiaus, Ukmer- 
gės apskričio. Laiška del jo 
indomumo žemiau talpiname. 
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Mielas brolau Jonai! Svei- 

kinu jus ir trumpai išreikšiu, 
kad pas mus tėvynėje tikra aša 
rti pakalnė. Mušu tėvynei vis 
ko teko pergyventi. Žinai bro 
lau, kokia baisinybė būti karės 
belaisviu Vokietijoje. Aš il- 
gai išbuvau .Vokietijoj kaipo 
kariškas belaisvis. Vokiečiams 
vienas tikras vardas—jie žvė- 
ris. Bet apie t'ū nerašysiu. 

Birželio 20 d. šių metų sugrį 
zau iš \Okicčiu bciaisvės j sa- 

vo Kurenus. Bet iŠ Kurenų 
tai tik vienas vardas belikęs. 
Vieni gyvena grioviuose, skle- 
puose, kiti ir tų neturi, viskas 
išdeginta, išardyta. Savo te-, 
viškėje radau tik du bežu sta- 

( 

čins ir žaliuojančius, kurie ma-: 

uyje iššaukė daug ašarų. Ap- 
link grioviai. Negalima vie-: 
tos nei pažinti. Radau "savo 
sunų ir dukterį visų apleistus 
panašius į giltines. Mano ma-,[ 
teris ir uošvis nedaturejo ir pa 
simire, o vaikai buvo pas uoš-L 
vius vos gyvi. Laukai nedirb-1 
ti, nėra gyvulių nei padarų. Į 

Atsibeldė bolševikai ir pasi-l 
darė neišpasakyta brangenybėj. 
Prie bolševikų pūdas rugių bu- < 

vo daėjes iki 150 rublių, o kar- 
vė, paprasta karvė lėšavo tar- 

pe trijų ir keturių tūkstančių 
rublių. Paprastas arklys 0000 
rublių, marškiniai 120 rublių, 
čebatai 300 rublių, vežimas 
1000 rublių. Kurie pasiliko 1 

gyvi ir kurių liko triobos ir šio 1 

kis tokis gyvulys, tai tie tikri 
turtuoliai, milijonieriai. Tur- 
tingi ir tie, kurie namai nors i 

sudegė, bet jei jie įsėjo laukus, : 
tai ir jie turtingi, nes galėjo s 

parduoti viena kita rugių puda 1 
ir už tai pasistatė sau namus. į; 

Aš sunkiam padėjime. Dar' < 

bų nėra, net už maistą nepriima ] 
niekas dirbti. Šįmet vėl der- j 
lius nckokis atrodo, nes blogai ] 

įsėta, o ir metai nckoki. Bro- < 

lau, buk tėvu mano vaikų, gel-~ 
bėk. 

Aš ppts po vokiečiu belais- 
vės niu ^jau sveikatos, jei ga 
li, pats greičiau atvažiuok, jau 
čiit, kad nedaturėsiu. Paskui 
vėl tau butu gerai aut žemės 

apsisėsti. Aš jei dabar turė- 
čiau arklį, tai butų pusė bėdos. 

Iš kaimo mažai kas liko, dn 
kartu degė, nes du kartu čio- 
nai buvo mūšiai. Laike mušiu 
žmonės slapstėsi po miškus. 
Kurie turėjo pinigų, tie jau at- 

sistatė. Račiūnai, Kudrenal, 
Vidiškiai ir daugelis kitų kai- 
mų sudegė. 

Brolau, jei rašysi ar siųsi 
kokius daiktus, tai siųsk Uk- 
mergės klebonui, jis perduos. 

Tuom kartu Su Diev, lauk- 
siu atsakymo. 

Antanas Bundonis. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

Vietinis, Ansonia, C01111., 
Rašote, kad anglų laikraštis, 
pasiremdamas kokio tai para- 
1 sijono pasakojimu, pranešė, 
jog lietuvių bažnyčioje apvogė 
rkarbonka. Tamsta gi nepa- 

> tikrinęs dalyko ir, tik pasirem- 
damas tuo pranešimu, paruošei 
korespondenciją. Reiškia ži- 
nutė menkai pamatuota, ne- 

tilps. ! 

ifaraĮ'ijojiui; PiltspuręjJi, P}a.\ 
Kad;kunigai iš'aakyklų-dažnai 
pasakoja-beverčius dalykus \i 
šiems žinoma. Jei jūsų klebo- 
nas sortuoja pikninkus i nuo- 

dėmingus ir nenuodėmingus, 
tai tas lietuvių tarpe nenaujie- 
na, ir.-neapsimoka dėl to užim- 
ti laikraštyje vietą.; 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBA. 

(Tašą iš užpereitą Numerio) 

Skyr. 6. Tarybos Teises ir' 
Privilegijos. 

1. Ch. L. T. turi teisę rink į 
ti aukas sušelpimui nūkentė 
jusios nuo karės Lietuvos, 
persiunčiant jas ar tiesiog 
Lietuvon,, ar per kurį nors 

visuomenišką fondą, ar įs- 
taigą 

2. Taryba turi teisę dele- 
guoti asmenis j kitų apielin 
kių visuomeniškus susiva- 
žiavimus. 

3. Taryba turi teisę rū- 

pintis bile naudingu reika- 
lu, kurį ras reikalingu or 

ganizacijų atstovų visuoti- 
nas susirinkimas. 

4. Taryba turi teisę duo- 
ti Amerikos Lietuvių Tau- 
tinei Tarybai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai įvairius su 

manymus, kuriuos tarybos 
privalo svaistyti. 

5. Taryba turi teisę rei- 
kalauti nuo visuomeniškų 
fondų finansinių atskaitų 
ištisai ar atskiruose klausi- 
muose ; taipgi turi teisę de- 
leguoti asmenis darymui 
fonduose finansinės revizi-1 
jos. r 

6. Taryba turi teisę dele- s 

^iioti asmenis į Amerikos 
Lietuvių Tautinės Tarybos 
ir Amerikos Lietuvių Tary- 
dos posėdžius. 

7.Amerikos Lietuvių Tau 
;ine Taryba ir Amerikos 
Lietuvių Taryba privalo in- 
formuoti Chicagos Lietuvių 
rarybą syki kas dvi sąvai- 
i apie politišką tarybų vei- 
rimą. 

1 

Pastaba 1. Punktai 4, 5, 
) ir 7, lytintieji tarybas ir 
:ondus, turės but suderinti 
ju tų įstaigų reikalavimais, 
)et Chicagos Lietuvių Ta- 
•yba, kaipo atstovaujanti 
:ledelę dalį lietuvių Ameri- 
toje, jaučiasi, jog turi teisę, 
;ai daryti ir tos teisės sau 

reikalauja* 
Pastaba II. Pageidauja- 

na, kad darymas revizijų 

I fonduose butų atliekamas 
[sutartinai su Tarybomis ki- 
[tų apielinkių. 

Skyr, 7. Šių Taisyklių 
Teisoturnas. 

1. šios Chicagos Lietuvių 
Tarybai taisyklės turi but 
užtvirtintos visuotiname or- 

ganizacijų atstovų susirinki- 
me; jos taipgi gali but da- 
pildytos ir pakeistos. 

2. Vienok skyrius 2, kuria 
me išdėstoma pamatiniai 
šios ogranizacijos tikslai, 
yra neatmainomas ir nepa- 
naikinamas. 

Po priėmio paduotų įsta- 
tų tapo iršinkta Proviziona- 
lis Chicagos Lietuvių Tary- 
bos Komitetas iš 21 nario: 1 

B. Butkus, prez., 
J. Bagdžiunas, vice-prez., 
J. Evaldas, sekr., 
Deveikis, 
J. Karlikauskas, 
Vinc. Duoba, v 
Vinc. Andrulis, .. 

Nikod. Krukonis, *.#į. 
Ant. Kareiva, 
Jonas Viskontas, 
Petras Pivarunas, 
J. Trijonis, 
Petras Šimaitis, ^ 

Mik. Duda, 
Pranas Stasiulis, 
P. Norkus, 
R. Adžgis, \ 
J. Hertmanavičius, v 

Petras Milaševičia, 
Stasys Kodis, 
Dr. A. L. Graieunas. v. 

Tolesniai p. J. Bagdžiu- 
nas galutinai paaiškino pa- 
sekmes Am. Lietuv. Seimo 
ir tartasi apie Laisves yar- 
po išlestuves. 

Užbaigus bėgančius rei- 
kalus, susirinkimas, kaip 
Chicagos seimo atstovų, taip 
Seimo Rengimo Konferen- 
cijos tapo galutinai atliuo- 
suotais. .. i 

Prieš uždarymą susirinki- 
mo buvo įnešta, paremta ir 
nutarta, kad visos atskaitos, 
—Amer. Lietuv. Seimo, 

(Laisvės Varpo ir lygiai &is 
| susirinkimas su įstatais 
"Chicagos. Liefcuv. Tarybos 
butų pagarsinta laikraščiuo- 
se. 

,, .. 

Dr. A. L. Graičiunas. 

(Užbaiga.) 

BAUSME. 

Vyras vis skųsdavosi ant 

savo pačios jos tėvui. Paga- 
linus pačios tėvui nusibodo tie 
nuolatiniai skundai ir jis tarė 
žentui: 

— Gerai, aš ja nubausiu 
tuomi, kad nepaliksiu jai jokiu 
palaikų. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS į L! ETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAtTKA&Tls 

"DIRVA" 
Eina penktadieninis: 

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

Turime didolj knygų sankrovą ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gave 3c stampg. 

VSliat'sia indomiausia musų laidos Knyra. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: bu prisiuntimu. 152 puslanlal: Su 6 paveikslais iš vionilo- 
Hų-zokoninkių gyvenimo už tandžlai uždarytų sienų. Reikalaukite .tuo- jaue, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orderttit ryt- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superior Street Clevsland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

F.INA kAS SĄVAITE 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurę j imui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

DOVANAI 
Vėliavos Akyvaizdoje 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skai vint šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 
štai keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 
"Išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Sąvaitės Apverstoje Taureje", 
"Mušis tarpo 'Kardo' ir Povand, Laivo". 

Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 
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Lietuvos Žemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New iorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
darytas. ŠĮ Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė i Paryžių Taikos Kon- 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šii.s dovanas galima gauti per 
"Lietuvos" Administraciją.... "Lietuvos" 
dienraštyje rasite. daug žinių iš Lietuvos 
ir: Paryžiaus. "Lietuva"127metų> amžiaus 
ir visuomet dirba lietuviams. Todėl, užši-' 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
3253 SO. MORGA N STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: j $5.00 
Čekius ar Money Orderius siųskite adresu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St Chicago, 111 

Vardas ir Pravarde 

No. ir Gatvė 

Miestas ir Valstija 

kuriį dovaną norite? 



i VIETINĖS ŽINIOS 
JUODUKAI PAPJOVĖ 

LIETUVĮ. 
Rasinėse riaušėse, kurios ela 

bar eina Chicagoje, tarpe bal- 
tu ir juodų žmonijos išmatų, 
taippat teko keliem lietu- 
viams. Paskutine auka tos be 
gėdiškos ir žiauros neapykan- 
tos yra visiems liridgeportie- 
ėiams labai gerai žinomas barz 
daskutyklos savininkas p. C. 
Dagis. i'on. Dagis važiavo i> 
barzdaskutyklos 35tos gatvės 
karu j savo namus, kurie ran- 
da i prie ežero netoli 37 gat- 
vės. Juodiejie "bumai" ištrau- 
kė p. Dagį iš karo ir ba;siai ji 
visa supjaustė. 

Pasitaikė, kad netoli Imta po 

licijos, kuri p. Dagį išgelbėjo' 
nuo mirties. Pon. Dagis da- 
bar tandasi Lake View ligon- 
butyj, kur, sakoma, jisai po tru 

putį taisosi, nors jo padėjimas 
kol kas dar yra pavojingas. 

Patartina lietuviams, kad jie 
dabar liautųsi vaikščioję vie« 
tose, kur gyvena juodė ji e. Nors 
riaušės jau maž-daug sustoję*, 
bet beveik nėra tos dienos, kad 
nebūtų keletą aukų iš baltųjų 
ir juodųjų pusių. Kam reikia 
važiuoti į darbą per juodųjų 
distrika, geriau stengkitės jį 
aplenkti ir tuomi apsisauguoti4, 
nuo galimo pavojaus. 

C. K. 

PAVYZDINGAS 18-TOS 
GATV. KOLIONIJOS 

DARBAS. 
Liepos 10 d. buvo sušauktas 

18tns gatvės kolionijos draugi- 
jų susirinkimas per "Laisvės 
Varpo" komisiją, kuri suside- 
da iš p. V. F. Andrulio ir N. 
Kriukonio. Tikslas to susirin 
kimo buvo apkalbėti "Laisvas 
Varpo'' išleistuvių ir LietUvai 
Gelbėti Dr-jos (L. Raudonas 

Kryžius) reikalus: 
Susirinkimą atidarė p. V. P. 

Andrulis. Jisai pakvietė Drą. 
S. Iiiežį paaiškinti apie Lietu- 
vai Gelbėti Draugiją. Dr. S. 
Biežis savo trumpoje prakal- 
boje nurodė šios draugijos 
svarbumą lietuviams. Žmonės 
labai žingeidavo. Vėliaus p. 
Andrulis paragino išrinkti val- 
dybą tos draugijos skyriui. S.i 
sirinkusiejie vienbalsiai ir su 

dideliu entuziazmu tam prita- 
rė. 

Lietuvai Gelbėti Draugijoj 
vietiniam skyriui-valdybon iš- 
rinkta sekančios ypatos-pir- 
mininkas, Jonas Kazlauskas. 
716 W. 19th Place; pirminin- 
ko pagelbininkas, Dom. Saba- 
liauskas, 2002 So. String St.; 
raštininkas, V. F. Andrulis, 
2041 So. Ruble St.; iždinin- 
kas, Nik. Kriukonis, 1810 So. 
Peoria St.; (iždininkas apsi- 
ėmė pastatyti savę bondsu 
nuo $200.00 iki 3300.00); ižde 
globojai, Kaz. Čepulis, 1840 
So. Haisted St. ir V. Picktor- 
rnan, 3040 So. Union Ave. Tu: 
tų raštininkas, Petras Jakubo- 
nis, 733 \V. 19th St. Drabu- 
žams rinkti, Dom. Sabaliaus- 
kas, 2002 So. String St., Fr. 
Margevičius, 657 W. 18th St. 
ir i-iudv. Antanavičius, 1900 
So. Union Ave. 

Valdyba išrinkus, V. F. An- 
drulis pakvietė visus viršinin- 
kus prie darbo. Vėliaus pir- 
mininkas ragino visus prisidė- 
ti prie šio labdaringo darbo ir 
pakvietė iždo globėjus ir turto 

1 Atsišaukimas 
'I Noriu susipažinti su Vietiniais * 

'| Lietuviais, kad smag.au praleisti 
*| laiką. Vienam kartai?, labai no- Į 'I bedu. Rašykite: 

Prvt. S. J. ŽLIBINA'i, 
'! S. P. tJ. 491 M. T. C. Presidio į 

San Francisco, Cal, 

rašjtininką užrašinėti tų asme- 

nų pravardes ir antrašus, kurie 
aukaus Lietuvai Gelbėjimo Dr- 
jai. 

Aukavo sekančios y pa tos: 

Andrulis, V. F $2.00 
Kriukonis, X. C 5.00 
Špokauskas, Fr $1.00 
Andrulis, A 1.00 
Picktorman, \Vm 2.00 
Venckus, S 1.00 

Povilaitis, P. 
Markevičius, F, 
Rimkus, L. ... 

Čepulis, K. ... 

1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Girdvainis, F. 
Antanavičius, 1 

Šneras, L 
Kazlauskas, J 

$25.00 
Tuomi susirinkimas užsibai- 

gė ir visi pasižadėjo darbuotis 
iš paskutiniųjų nežiūrint jokių 
kliūčių. 

V aldy oa. 

AUKA "LIETUVAI GEL- 
I BĖTI DR JAI". 

Lietuviu Piliečiu Darbiniu? c t* 

kų Kliubo nariai pereitame nei 

dėldienyje išvažiavo už miesto 
dėl didelių karščių praleisti 
smagiai laiką ant tyro oro. 

Smagiai pasilinksminus, ne- 

kurie nariai priminė kjančia* 
unusų brolių Lietuvoje ir pon. 
A. Buchas davė įnešimą, kad 
paaukauti pinigų "Lietu /ai 
Gelbėti Dr-jai," kuri rūpinasi 
lietuvių vargų palengvinimu. 
Visi vienbalsiai pritarė tokiam 
pavyzdingam sumanymui. 

Aukavo sekančios ypatos:— 
Buchas, A. SI.00 
Buchienė, M $1.00 
Mažeika, R $1.00 
Tarulių šeimyna ....$1.00 
Ulis, P. $1.00 
Adomaitis, A $1.00 
Mikolajunas, J $1.00 
Ivanauskas, F $1.00 
Virbickas, E 50c. 
Birgela, 1 50c 
Oksas, J 50c 
Kabelis, D / .25r. 
Atruškevičius, S 25c. 
Rapševičius, P 25c. 
Viso labo surinkta $10.25. 

R. Mažeika, Rast. 

TOWN OF LAKE. 
Dr-stės, kurios dalyvaus 

Laisvės Varpo išleistuvėse. 
Aukavo: 

1.—Dr-te Šv. Vincento, $100 
2.— " Šv. Stanislovo, $100 
3.— " Šv. Kazimiero, $50 
4.— " D. L. K. Vyt. 

G v., $50 
5.— " Šv. Juozapo, $25 
6.— " Šv. Antano iš Pad- 

nos, $25 
7.—• " Šv. Kryžiaus, $30 
8.— " Šv. Jono Krikšt., $25 
9.— " Šv. Petro ir Po- 

vylo, $25 
10.— " Šv Jurgio, 
11.— " Baltos Rožės Kliu 

bas, $100. 
12.— " Balto Dobilo 

Kliubas, 
13.— " 

Lietuvių Gar- 
saus Vardo, $50. 

14.— " 

Tėvynės Mylė- 
tojų No. 1, 

15.— " 

Sunų Lietuvos 
No. 1, 

16.— " Lietuvos Did- 
vvrių No. 1, $^5 

17.— " Po Vardu Lie- 
tuva, 

18.— " Lietuva Tėvy- 
nė Mūsų, $2 S 

19.— L. L. T. Laisvė, 
$50 

20.— " 

Vienybės Bro- 
lių Liet. No. 1, $15 

21.— " 

Tikėjimo, Vil- 
ties ir Meilės, $15 

22.— " 

Meilės Lietu- j 
vių, $251 

23.— 
" 

Brolių Lietuvių 
No. 1, .$10 

24.— 
" 

F.. L. Jagailos 
Karaliaus, $50 

25 — L. T. Švesybes 
Lietuviu Xo. 1, $21.50 

\*isos viršminėtos draugijas 
dalyvaus Laisvės Varpo išlei- 
stuvėse, rugpjūčio 3 d. Tų drau 

gijų valdybos ir komitetai pra- 
šė paskelbti laikraščiose, kad 
tų visų viršminėtų draugijų na 

riai susirinktų nedeldienyj?, 
rugpjūčio 3 d., tuose svetainė- 
se, kur jos visados laiko savo 

susirinkimus, lygiai ant 12:30 

po pietų. Ant vietos susitvar- 
kę, jos maršuos pasitikti kiti; 
kolionijų draugijas. Visiems 
draugijoms suėjus j paskirtą 
vieta (bus paaiškinta progra- 
me), draugijos suinformuc/, Į 
ilga eilę,—ir tada bus imami 
visu draugijų krutamiej'e pa* 
veikslai. Visi turi išpildyti 
viršminėtus paliepimus, nes jo- 
kių atviručių, kaip kiti mano, 
nebus siunčiama. Neužmirš- 
kite visi susirinkti j savo sve 

taines ant 12:30 p. p. 
V is„s cia nepaminėtos drau- 

gijos, kurios žada dalyvauti 
(ir tokių yra daug), malonė- 
kite priduoti savo vardus ko- 
misijai arba Laisvės Varpo or- 

ganizacijos raštininkui,— .-I. 
J. Kareiva, 1805 IV. 46th St. 

Visų vietinių draugijų susi- 
rinkimą.: įvyks ketvergo vaka- 
re, ant 8-nių, liepos 31 d. p. 
J. J. Elias svetainėje. 

Kadangi yra labai daug svar 
biu reikalų apkalbėjimui, ypač 
kaslink pačio apvaikščiojimo, 
todėl visų draugijų atstovai ii 
valdybos neatbūtinai malonė- 
kite pribūti. 

Su pagarba, 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS 
Cicero Lietuviai! Ketver- 

ge vakare, lygiai ant . :30, 
Juozo Yukniaus svetainėje, 
4837 W. 14 St. ir 49 Ave., 
atsibus prakalbos, kad su- 

tverti "Lietuvai Gelbėti 
Draugijos" (L. Raucl. Kryž). 
skyrių. Dalykai yra labai 
svarbus, todėl kiekvienas 
lietuvys gyvenantis Cicero 
neatbūtinai privalo ateiti. 

Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
skyrius ant Wesf Sidės turė^ 

susirinkimą ketverge, liepo: 
31 d., 8 vai. vakare, M. Melda- 
žio vetainėje, 2242 \V. 23 P? 

Visi nariai malonėkite būti- 
nai atsilankyti. Maloniai kvie- 
čiame visus L. Raudono Kry- 
žiaus darbu žingeidaujančius, 

L. G. D. skyr. Komitetas. 

KAREIVIŲ ATYDAI! 

Buvusieji Dėdės Samo karei 
viai ir aficicrai yra kviečiami 
atsilankyt Mark White Sąuafe 
svetinėn, Ket vergo vakare, 
liepos 31 d., 7 valandą vakare 
dėl susiformavimo Laisvės 
Varpo išleistuvių parodou. 

Varpo išleistuvės įvyks se- 

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

Dr. S. Biežis, leitenantas. 

DR-STĖ ŠV. ANTANO IŠ 
PADVOS. 

Šita dr-stė yra nuo 18tos 
gatvės lietuvių kolionijos. Sa- 
vame prieš pusmetiniame su- 

sirinkime, birželio 22 d. drau- 
gija vienbalsiai nutarė daly- 
vauti Laisvės Varpo išleistu- 
vėse ir iš savo iždo paaukavo 
$25.00. 

Lai skamba Lietuvos Lais- 
vės Varpas nuvargusiai Lietu- 
vai laisvę—ir lai gyvuoja de- 
mokratinė, neprigulminga ir 
laisva Lietuva! 

Valdyba. 

KNYGOS LIETUVAI. 

Pereitame T. M. D. 22-ros 
kuopos susirinkime, gerai žino- 
mas chicagiečiams ant lietuvių 
dirvos darbininkas, p. \ Vii 
kevičius, ir jo sesuo Zofija pa- 
aukavo trisdešimts šešias kun- 
igas 22rai kuopai su tikslu, kad 
, tos knygos butų siunčiamos 
Lietuvon. Tos knygos yra vel- 

tos $25. 
Pon. Yilkevičius visuomet 

atsižymi gerais darbais. Kur 
reikalinga yra ])agelba Lietu- 
vai, tai jisai buna, taip sakant, 
ant pirmos ugnie. 

Yra labai pageidaujama, kad 
ir kiti lietuviai sektų p. Yilke- 
vičiaus pėdomis ir paaukautų 
savo knygas T. M. 1). 22 kuo- 

pai. kuri prie pirmos progos 
pasiųs Lietuvon. Visi žinote 

kaip knygos šiandien Lietuvai 
yra reikalingos. 

Kas aukaus Lietuvai kny- 
gas, tai turi jas nunešti ]). Jus- 
tino Kulio aptOkon, Halsted ir 
33čia gatve. 

Iki šiam laikui knygų surink 
ta jau pusėtinai. 

Ačiu visiems aukautojams. 
Kviesdami visuomenę pa- 

remti musų naudingą darbą, 
liekame. 

Su guodone, 
T. M. D. 22ros kuopos 

Valdyba. 

JUS STEBĖSITĖS 

Jeigu tu išrodai sergąs, jei- 
gu neturi. apetito, jeigu sergi 
vidurių užkietėjimu, išplitimu, 
galvos skaudėjimu, jeigu miegi 
be poilsio, jeigu jautiesi nulin- 

dęs, be energijos,—kuogrei- 
čiausiai imk Trinerio American 
£lixir of Bitter Wine ir jus 
stebėsitės kaip iki šiol jus ga- 

lėjote, be jo apsieiti. Jus galite 
ii gauti kiekvienoje vaistinėje, 
nes Trinerio Ai įerican Elixir 
of Ritter Wine yra įstatymiš- 
kos gyduolės, sutinkančios vi- 
sais atžvilgiais su blaivybės re- 

guliacijomis, ir vėl buvo užgir- 
tos Gegužės 2, 1919 per Suvie- 
nytų Valstijų International Rc 
venue Departamentą Washins 
tone. Jų sudėtinės, karčios žo- 

lės, šaknis ir žievės turi labai 
svarbią gyduolišką verte, valai: 
čą vidurius ir užlaikančią jas 
švariais. Šios gyduolės taip 
pat kaip ir Trinerio Angelicat: 
Ritter Tonic, atsakantis gyvy- 
bės atbudavotojas, kuris jau 
yra gerai žinomas per 29 me- 

tus. Visore vaistinėse. Josepl" 
Triner Company, l."M3—43 So 
Ashland Ave., Chicago, Tll. 

Apgarsinimas. 

A IA 

Antanas Tamošauskas 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sulaukęs 37 metus amžiaus, 
Liepos (July) 29 dieną, 5- 
tą valandą iš rytu. Ameri- 
koj išgyveno 10 metų, ve- 

dęs, Amerikoj paliko 3 bro- 
lius: Madostą, Petrą ir Jo- 
ną. Vienas liko Lietuvoj. 
Paėjo iš Kauno gub., Pane- 
vėžio pav., Klovainių par., 
Laipuškų kaimo. Lavonas 
randasi parvežtas pas švo- 
gerį, Joną Pranincką, prie 
3433 Lowe ave, Chicago, 
111. Laidotuvės įvyks pėt- 
nyčioj 12-tą valandą dieną, 
Rugpjūčio-August 1, 1919, 
į tautinškas kapines. 

Pasilieka nuliudime mote- 
ris, Kazimiera Tamošauskie- 
ne. Visus gimines ir pažįs- 
tamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse. 

PAJIEŠKAU pažįstamu ChicagiePiŲ, 
Petro Valitcko. Jono Pranckuno ir ki- 
tu manę pažįstančių meldžiu pranešti 
savo antrašus, arba atsišaukti i "Lie- 
tuva.'' I. S. ?.2r.M So. Morgan Street. 
Aš šiomis dienomis esu Chicagoje at- 
važiavęs iš Sioux City, lova, tad no- 
rėčiau matytis su savo pažjstatnais. 

IGNAS SMETONA, Lenietis. 

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

duodu per 9 metus išdirbtu "Pictures 
Gallery" biznį. Pelno atneša $200.Ou j 
menes}. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALIUšIS, 208 Vnlley Street, 
Dayton, Ohio. 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakery Body" 

Geras ir Pigus 
Atsišaukite i "Lietuva" 

REIKALAUJAME 25 MERGINŲ PRIE 
darbo dirbtuvėje, $14 j savaitę besi- 

mokinant. Piece work arba šmotukais 
uždirbama nuo $16. iki $20. j savaitę. 
AMERICAN INS JLATED WIRE AND 
CABLE CO., 954 W. 21-st Street. 

ANT PARDAVIMO. 

Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 
3528 Lowe Ave., medinis namas C kam 

barių su maudyne. Kaina $1850. 
2853 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 

riai, su toiletais ir gesu. Kaina $2150 
3543 Union Ave., dviejų mgštų namas 

2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2350 
510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 

su maudyne. Kaina $2.000. 
2618 Wallaee St. Pulkus namas. Kaina 

$2.000-, Įmokėti $300. 
3807 Emerald Ave., puikus dveji; flia- 

tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.500. 

3331 Wallace St., 2 fliatų mūrinis na 

mas, 6 0 kambariai. Bargenas tla 
tai $4.000. 

3212 Normai Ave.. 6 kambarių namas, 
Kaina $1850, jmokėti $200. 

Emerald Ave., netoli nuo 31-mos, C 
fliatų mūrinis namas, randos neša 
$G3. Kaina $0300. 

3128 Union Ave., 2 f'iatų mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 

ER.NIS E. FEENEY 

603 W. 31ma Gatvė Chictgo, III. 

FAR' 
Tie, kurie norite i Jot i'armų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. 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 farmų su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
išmokėtų. Ir męs duodame darbų ant 

farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilno 
vertę. Imsim lotus kaipo dalį {mokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žiui'; 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, \Visconsin. 
Ą 

✓ ORESSMAKING 
COLLEGE 

ifuklna siuvimo, tiiplxao, dtsignjns 
dienomis ir vakarais dėl bizuto U 
aamų. Paliudijimai lšdi»odaTJ ir vi®- 
tos parūpinamos dykai. AtsiioukykiU 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
sutelkti jums patarimu. 

SARĄ FATEK, Principal 
2407 W. Madlson St. 

€205 S. dalited SU xobV VVellB St 

REIKALAUJAME MA1- 
NIERH į IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki č 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta ran- 
das vieną mylią j vakarus| 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O Box 65 

Solv^.y Colliers Company 
Hemphill, W. Va. i 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeč'o labai prieinamo- 
mn: sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti Dinigai, tegul atsilanko } ofis^. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. LaSaHe 
Telefonas Franklln 5I80& ) 

PMNESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovė*. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

LIETUVISKAS MITELIS 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 V/. 33 St. Chicago 

Phone Yards 2750 

« •* * 

DR. I. E. MAKARAS, f 
LiE-UVjS -C-Y-DlT-°jAS ? CHIRURGAS 

& Ofūas: ~\7A\~ W. 47th STREET, y 4- Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. f 
V Tlcfonas: lioulevard 3480. Y •J" Rezidencija: 4515 So. Wood Street. a 

Telefonas: Yards 723. JL 

re! YARDS 15ŠT" 
. J.KŪLIS 

LIET'JVIS GYT5YTOJA8 
IR CHIRURGAS 

v*ydo visokias Ilgus moterių 
vaikų Ir vyrų Speciališkal gy- 
do limpančias, užsinenėjuslat 
Ir paslaptingas vyru ligas 

3259 So. Halsted 3t, Ctilcago, ffe 

Dr. M. Herznian 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuvian's žlnorua* per 16 ne- 

tų kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
ty. moterį) ir vaiki), pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
[rirtaisus. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Halsted Su 
VALANDOS: 8—9 —r. tiktai. 

♦ ♦ • ••••»• 

IDR. S. NflIK&LIS 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

g Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Loyer 7042 

| Cicero Ofisaa: 
4847 W. 14-th 8TREET 

Telefonas Cicero 39 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 2f metai 

3149 8. Morgan 8t., kartt S2 «t 
8peclall«ta« Moteriški}, Vjritk^, 

ir Chroniški) Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 fo 
plet. 8—8 vak., Ned§l. 9—S. 

TELEFONAS YARD9 6«7. 

A, Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus Ir 
turime eavo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 
tiakt}. » 

3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karais | 
UŽ3VSEN ĖJUSIOS 

L I Q O 8 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 iki 9 Į 
vatar&li. 

3103 SO. MORGAN STREET 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTL'D ST. 
Ofiso valandos 

*.0:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yarda 2644 

KM....MIIIUII llll lllllllllll II Wlllllltllllllllll1ll|lllllllllllJIIIII!IIIIllll. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, L«ntii, Ftžmų Ir 8togams S-oplerlo SPECIALIA!: Malevpi malevojlmul stuby iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TEO STR-EET, CHICAGO, ILU. 

i»¥>»*VM>inAOAnA'VVVW¥,V 

I.IBEI^TY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds u t t piiflį "Cash" vertę. Atnefklte V-^- ^r-\^ X i 
arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—8 

y A Utarninkais Ketvergaia ir Mllwauke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budads ir gu pagelba 
naujausių ii* tobuliausių elektrlkinių lUitų. Ofiso valandos: 9 iki 12 rytt, 4 iki 8 vak. Nedfildienlalg 10 iki 12. 1G45 West 47-ta netoli nuo Mar»hfleld Ave. —t—m*— — 

1543 W. 46th St, Telefonas Yards 7125. 
Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 
tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną ir naktį. Savininkas P. Walt,eraitis. 

0'TTTVTVTV,1 

"Vienintelis Kelias" | STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO20tos 

/hfk n A Iš Chicagos Archer Ave, Ir^K M A ——— 

,nAbi pusi $2.50z. 5 0,nAbi Pusi 
___________ >K aaB® W 

Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd St., T "• v ̂  —— 

tKAINOSINEJUSIOS IN GALĘ LAPXRI ČI05, 1918 — 

Q 9 O A Buriuose nuo 50 ir mažiau 0 O c A Buriuose nuo 200 $£•£1/ kaip 200 žmonių. jr daugiau žmoniij Kad pasiekti Archer Ave. stotį, imk | pietus eina tj gatveVari »nt State gatvSs arba Archer Avenue pažymėtą, "Archer-Cicero," arba imk transferą, nu kitų gatveakrių perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJI, išeina iš Chicago kas Utarnink% Subatą, ir N )deię. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Bureau 1410 Otis Building, 10 Po. La Šalie St., Telefonas Frankiin 2077 arba McKinley 2795 
Rašykite: Grnerala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir Informacijų. Telefonuoklte: Jollet 2511. 
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