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Lenku kareivijos laiko Lietu- 
vos žemo, nepaisydamos 

tautininku. 
Daug lietuvių nukentėjo nuo gaisro 

skerdyklų apygardoj. 

Rengiama didele kuva su 
pragyvenimo brangumu. 

GelžkeSių tarnautojai reikalauja, kad 
gelžkelius paimtų Suv. Valst. 

LENKŲ KAREIVIJOS 
LAIKO LIETUVOS ŽEMĘ 
NEPAISYDAMOS TALKI- 

NINKŲ PRISAKO. 

(Nuo Lietuvių Tautinės Ta- 
rybos, New Yorke). 
New York, liepos 31d. 

Kablegrama, Lietuv. Tau 
tinės Tarybom apturėta sią 
dien nuo jos atstovo Pa- 
ryžiuje, sako, kad Lietu- 
vos ministerių pirminin- 
kas p. Šleževičius, pasiun 
te iš Kauno šitokiu tele- 
gramą Talkininkų Vyriau 
siai Tarybai Paryžiuje: 

"Lietuvos valdžia tik- 
ką sužinojo, kad parla- 
mentas Varšavoje, sutin- 
kamai su .parlamentinės 
grupos sumanymu, paiie 
pė vyriausiam lenkų ka 
riumenės vadui nepaisyti 
laikinosios demarkacines 
linijos, kurią nuvedė tarp 
Lietuvos ir LenkiJos Ke- 
turių Taryba, ir paliepė 
lenkų kariumenei pasilik- 
ti visose dabar užimamo- 
se vietose, paremdamas 
savo nutarimą grynai pra- 

manytais faktais, tokiais 
kaip tas. kad kareivi jos 
lietuvių demarkacinės li- 

nijos pusėj susidedą is lie 

tuvių ir vokiečių. Tai yra 

melas, kurį gali priparo- 
dyti talkininkų karinės 

misijos Kaune. 1 aip-pat 
etnografiniai rezoliucijos 
daviniai visai be teisy- 
bes." 

Kabelyje il Paryžiaus 
sakoma, kad vokiečiai i?- 
t ikru j u Jau evakavo Kau 

ną ir visą rytinę Lietuvą 
ir kfcd, apleisdami Kau 

ną, jie sudegino savo ka- 

zarmes ir vieku paėmė ir 

išgabeno Vokietijon dvi- 
dešimts vagonų maistų, 
daigtų ir galvijų, įskai- 
tant keturis vagonus A- 

merikos miltų ir du tirš- 

tinto pieno. 
Žinios, Liet. Taut. Ta- 

rybos apturėtoc iš Lietu- 
♦ vos ir Paryžiaus paskuti- 

nėm i 5 keliomis, savaitė- 

mis, rodo, jog Lenkija ve 

da systematinę Lietuvos 

prvergimo ir prijungimo 
kovą, nežiūrėdama aiškių 

paliepimų iš pusės Talki- 

nikų galybių, iš kttfių Len 

kija laukia pripažinimo. 
Atsižvelgdama į teisin- 

gumą Lietuvių žmonių rei 
kftlavimų pripažinimo kai 
po nepriklausomos tautos 

ir atsiliepdama į Lietuvos 
valdžios prašymus apgy- 
nimo nuo tolesnio lenkų 
kareivijų veržimosi tikro- 
jon Lietuvon, Talkininkų, 
Taryba nuvedė demarka- 
cinę liniją tarp Lietuvos 
ir Lenkijos ir uždraudė 
lenkams ją pereiti iki Tau 
tų Lygos Taryba forma- 
liai neišriš viso to klausi- 
mo. Sulyg žiniomis aptu- 
rėtomis iš užsienio lenkai 
tolydžio pereidinėjo tą li- 
niją ir užėmė kelis svar- 

bius miestus Lietuvoje, 
priskaitant oostinę Vilnių 
ir dabar, atvirai priešin- 
damiesi, atsisasakė pasi- 
traukti. Lietuvių kariu- 
menė jau susikirto su len- 
kų kareivijomis, žinia, 
datuota, liepos 27d., pra- 
nešė apie ginkluotą susi- 
rėmimą linija keturių de-1 
šimtų penkių mylių ilgio. 

Tolesnio kraujo liejimas yra 
neišvengiamas, jei Ketu- 

rių Taryba nevalios pri- 
versti Lenkijos klausyti sa 

vo prisako. 

DAUG LIETUVIŲ IR LEN 

KŲ NUKENTĖJO NUO 
GAISRO SKERDYKLŲ 

APYGARDOJ. 

Chicago, rugpjucio 2 d. 
Skerdyklų apygardoj, vadi- 
namoj Town of Lake, arba, 
kaip lietuviai sako, Oleikoj, 
išsiveržė gaisras šiądien ank 
sti rytmety j. Ugnis išsiver- 
žė staiga šešiose vietose tar 

pe 43 ir 46 gatvių ir tarpe 
Honore gatves ir Hermitage 
Avenue. 
Ugniagesiams pabaigus ge- 
sinti apie 10 vai. ryto, pa- 
sirodė, kad ugnis sunaikino 
nuo 75 iki 100 medinių pa- 

laikių namelių, kuriuose gy- 
veno skerdyklų darbininkai; 
apie 1,000 vyrų, moterų ir 

vaikų liko be- pastoges; nuo 

stolio apskaitoma iki $300,- 
000. 

? Beyei': visi sudegusių na- 

mų gyventojai buvo lietuviai 
ir lenkai, dirbusieji skerdyk 
lose. Jų namai ir rakan- 

LIETUVOS KARIUMENES PERŽVALGA. 

Lietuvos Prezidentas A. Smetona, generolas Žukauskas ir karės ministeris 
apžiūri lietuvių kariumenę Kaune ant pleciaus ties katedra (Šv Petro bažnyčia). 

dai buvo visas jų turtas, ku- Į 
rį jie sutaupė per visą savo 

gyvenimą. Retas kuris jų1 
buvo apsidraudęs nuo ug- 
nies, o tie, kurie buvo apsi- 
draudę, pražudė savo po- 
pierius ugnyj. 

Nors ugnis prasidėjo pu 
siau ketvirtą valandą ryto 
ir nors daugumas jų dirbo 
naktinį d Ritą, palikę vaikus 
užrakytus namie, bet apie 
pietus nebuvo girdėti, kad 
kas butų pražuvęs. 

Dar gaisrui bedegant ėjo 
paskalas, kad negrai pade- 
gę. Vieni liudininkai pa- 
sakojo, kad jie matę negrus 
automobiliuose lekiant nuo 

gaisro pusės; kiti sakė ma- 

tę vyrus kapojant telefono 
vielas prieš pat gaisrui pra- 
sidedant, treti gi sakė matę 
negrus bėgant su degančiais 
dervokšniais rankose. Ket- 
virti vėl tvirtino, kad tai 
buvę balti^.ri išsipaišinę vei- 
dus ir padegė su tuo tikslu, 
kad sukursčius baltuosius 
darbininkus prieš juoduo- 
sius. 

Kas ištikro padegė, dar 
nesužinota. Padegėliams 
pašelpą tuojaus pradėjo sių- 
sti iš labdarybės biurų sker- 

dyklose. 

RENGIAMA DIDELĖ KO- 
VA SU PRAGYVENIMO 

BRANGUMU. 

Washington, rugpjučio 3. 

Vietų viršininkai visoj šalvj 
rengiasi paremti valdžią jos ko 

voj su pragyvenimo brangumu 
Daugelyje vietų pradedama 

tyrinėti pagamiįvmo lėšos, ap- 
laiminiai. retailiniai pelnai. Go 
verriorai, majorai ir didieji po 
sėdininkų teismai prisakinėja 
daryti ištyrimus. 

0 

Justicijos skyriaus viršinin- 
kai šrdien spėjo, kad dviejų 
savaičių bėgiu bus daroma iš- 

tyrinėjimai mažiausiai trisde> 
šimtyje valstijų. Vietų virši- 
ninkai Ohioj, Michigane, Ma 

rylande ir Nevv Yorke jau tyri- 
nėja. 

GELŽKELIŲ TARNAUTO-, 
JAI REIKALAUJA, KAD 
GELŽKELIUS PAIMTU 

SUV. VALSTIJOS. 
Washington, rugpjučio 3. 

Suv. Valstijų gelžkelių tarnau- 

tojai žada tuoj aus pradėti 
versti konge^ą, kad jis paimtu 
gelžkelius valdžios nuosavy- 
bėn. 

Gelžkelių brolių ir organi- 
zuotų darbininkų, vadovai ap- 
skritai yra. įsitikinę, kad jų ple 
nas nupirkimuii gelžkelių ir su- 

visuomrnejimui jų pairatus da 
linimosi su darbininkais pel- 
nais yra vienintelis tinkamas 
siulinimas ir jie rengiasi kovo- j 
ti kongrese su kapitalizmu dar 
uoliau, negu jie kovojo 1917 m. 

už. Adamsono aštuonių valan- 
dų darbo ir dešimties valandų 
mokesties įstatymą. 

DEVYNI STREIKININKAI 
KRITO SUSIRĖMIME SU 
BAZELIO KAREIVIAIS. 

Londonas, rugpjūčio 2 dJ 
Žinia iš Genevos, datuota j 
rugpjučio 1 d. sako, kad 
smarkiose riaušėse Bazelyj 
kareiviai šaudę j streikinin-! 
kus; 9 užmušę -ir daugelį i 

sužeidę. 
Bazelis, Šveicarija, rugpj. i 

1 d. Čia yra beveik visuo- 
tinas streikas. Pašaukta ka 
reiviai ir pastatyta vidur- 
miestyj su kulkasvaidžiais 
riaušėms malšinti; demons- 

truotojai mėtę akmenimis. 

OLTENE APSKELBTAS 
STREIKAS. 

Zurich, ŠveicariJa, ragpj. 
2 d. Pildomasis Darbo Ko- 
mitetas Oltene, Soleure'o 
kantone, apskelbė visuotiną 
streiką. 

BELAISVIAI TURI 
PADARYTI ILGĄ KELIĄ 

RUSIJON. 
Berlinas, per Kopenhagą, 

rugpjučio 2 d. Už kelių die 
nų 50,000 rusų belaisvių, iš- 
buvusių pas vokiečius ne- 

laisvėje nuo dviejų iki pen- 
kių metų bus grąžinama na- 

Imon nepaprastu keliu: Iš 

Hamburgo jie plauks į Juo- 
dąsias mares ir ten gal juos 
išsodins Poti'j. Kelionė ims 
keturias sąvaites. Trumpes- 
niu keliu vokiečiai negalį jų 
pasiųsti, nes lenkai nelei- 
džia jų per savo žemę. Ši- 
tuo keliu bus siunčiami tik 
tie, kurie paeina iš Kauka- 
zo ir uz-Kaukazio, likusiems 
gi 200,000 belaisvių gal dar 
parsieisią išbūti ateinančią 
žiemą vokiečių stovyklose. 

ANGLIJA MOKA NEDAR- 
BO PAŠELPAS 750,000 

BEDARBIŲ. 
Londonas, rugpjučio 2 d. 

Skaitlius bedarbių, kuriems 
valdžia moka sąvaitinę pa- 
šelpą, pereitą gegužio mėn 

tapo sumažintas apie 500,- 
000 vardų. Nuo lapkričio 
iki gegužio valdžia šelpė 
apie 1,250,000 bedarbių; da 
bar šelpia jų apie 750,000. 

AUSTRIJOS VALDŽIA AT 
METĖ STREIKININKU 

REIKALAVIMUS. 
Melbourne, Australija, rug- 
pjučio 2 d. Valdžia šiądien : 

atmetė tas išlygas, pagal ku i 
rias streikuojantieji jurei-1 
viai sutiko grįžti prie darbo 
ir griežtai atsisakė paliuo- 
suoti unijos sekretorių Wal- 
shą, ko streikininkai reika- 
lavo kaipo išlygos. 

612,708 BELIKO SUVIEN. 
VALST. KARIUMENĖJ. 
Washington, rugpj. 2 d. 

Apskaitytoji kariumenės pa 
jiega šiądien yra 612,708 
oficierų ir kareivių, kurių 
156,270 yra Europoje, 8,477 
Sibire. 944 kelionėj į Eu- 
ropą, 66,736 kelionėj į Su- 

vienytas Valstijas, 357,357 
Suv. Valstijose ir 28,924 Su 
vienytų Valstijų valdybose. 

Nuo musių pertraukimo 
laiko atleista 3,133,120 ofi- 

cierų ir kareivių. Tik dvi 
Amerikos divizijos pasilie- 
ka Francuzijoj Pirmoji ir 

Trečioji, kurios sugrįž na- 

mon gal bėgiu trijų sąvai- 
% 

ELGIN GRŪMOJA ELEK- 
TRINIU KARU KOMPANI- 
JOMS ATĖMIMU TEISIŲ. 

Elgin, 111., rugpjučio 2 d. 
Elgino miesto taryba šiądien 
specialiame susirinkime pa- 
grūmojo Aurora, Elgino ir 

i Chicagos elektrinių karų 
kompanijoms atėmimu visų 
teisių Elgine, jei jos nepa- 
sirūpins tuojaus paleisti ka- 
rus. 

OPERINIS TENORAS NU 
MIRĖ KALĖJIME. 

Omaha, Nebr., rugpj. ld. 
Didėsės operos giesmininkas. 
Palmiro Aleotti, 29 metu am- 

C. 

žiaus, pasimirė čia kalėjime 
nuo šidies ligos. Jis buvo sulai- 
kytas ištyrimui jo proto sveiku- 
mo. 

Aleatti važiuodamas iš San 
Francisco Į Bostoną užimti vie- 
ta prie Carlo Opera Kompani- 
jos, išmušė langą vagone ir no 

rėjo šokti po ratais. 

LENKU IR ČECHO-SLO- 
VAKŲ GINČĄ. NUSPRĘS 

PLEBISCITAS. 
Paryžius, liepos 31 dieną. 

Lenkai ir Cecho Slovakai ne- j 
gali susitaikyti kas dėl Teęcht 
no apskričio, todėl vyriausioji 
taikos taryba žada pavesti iš- 
rišti šitą klausimą vietos žmo- 
nėms. • 

Komisija Lenkijos reikalais 
rašo konstituciją Galicijai.Ko- 
misija ketina patarti, kad Gali- 
cija butų po Lenkija, bet kad 
turėtu savavaldybę. 

RUSŲ MENŠEVIKU VA- 
DAS NORI PALAIKYTI 

ANGLIJOS KARIUMENĘ 
RUSIJOJ. 

Paryžius, rugpjučio 2 d. 
Nikolai Čaikovskij, šiauri- 
nės Rusijos laikinosios val- 
džios prezidentas vakar iš- 
važiavo iš Paryžiaus į Ix)n- 
doną. Jis stengsis perkal- 
bėti Anglijos valdžią, kad 
toji paliktų savo kareivius 
Archangelske. 

NELEIDŽIA GALVIJŲ IŠ 
KARBUNKULU UŽKRĖS 

TOS APYGARDOS. 
Sioux City, Ia., rugpj. 2d. 

Chicago, Milwaukee ir St. 
Paul gelžkelio oficialams 
pranešta šiądien, kad Iowa 
viršininkai uždraudė gaben- 
ti gyvulius nuo Platte linijos 
kuri eina per karbunkulu už 
krėstą apskritį, Piet. Dak., 
kur vieno ūkininko 50 gal- 
vijų puolė nuo karbunkulo. 

NEBRASKA PATVIRTINO 
MOTERŲ BALSAVIMO 

TEISĘ. 
Šiądien atstovų butas 94 bal 
sais prieš 0 priėmė bendrą 
rezoliuciją, patvirtinančią 
moterų balsavimo teisę. Se 
natas ketvirtadienyj davė 
270 balsų prieš nei vieną už 

patvirtinimą. Nebraska yra 
keturioliktoji valstija iš tų, 
ką turėjo patvirtinti. 

ORLAIVIS NUKRITO; 14 
UŽSIMUŠĖ. 

Rymas, rugpjučio 2 d. Or 
laivis Caproni, šiądien leku- 
sis iš Venecijos į Milaną, 
nukrito žemėn iš augštybės 
1,000 metrų ;jrti Veronos 
Orlaiviu lek«5 14 pašažteriij 
ir viai užsimušė. 

IŠMUŠĖ ŽYDUS ODESOJ. 

Londonas, rugpjučio 2 d. 
Pusiau oficialiai lenkų šalti- 
niai apturėjo pranešimus, buk 

!gcn. Gregorievo kareivia\ užė 
'mūsieji Odesą, apsupo žvclą 
kvartalą ir pradėjo skerdynes 
kurios tesėsi tris dienas ir tris 
naktis. 

Sakoma, kad Gregorievo ve- 

dami rusų kareiviai atliko žu- 
dynes. Ukrajinos ir Besarabi- 
jos žydai apskelbė keturioli- 
kos dienų gedėjimo laiką. 

Gen. Gregorev paėmė Ode- 
są šio mėnesio pradžioje pu 
•smarkios kovos; apie tą laiką 
jis sakes, kad jis prisirengęs 
prisidėti prie talkininkų, kad 
bendrai užpuolus bolševikus, 
jei tie padaris ofensyvą ties 
Dniestro upe. 

PARDAVINĖJIMAS KA-. 
RIUMENĖS MAISTU PRA- 
SIDĖS RUGPJUČIO 18 D. 
Karės skyrius paskelbė, kad 
fiardavinėjimas karės skyriaus 
turin.o antviršio maistų tiesiog 
visuomenei pakine krasa prasi- 
dės rugp. 18 d. Karės skyrius 
išdalino 58,000 krasos viršinin 
kų reikalingas tani pardavinėji 
mui formos ir blankos. Daik- 
tai busią pardavinėjimui tik 
skryniomis, arba kartonuose ir 
pirkėjai turės užmokėti persimi 
timo lėšas, lšpradžių buvo ma 
nyta pardavinėti tik skardinė- 
se sudarytas daržoves, bet pas- 
kui prie jų pridėjo dar ir kitus 
valgomus daiktus. 

7 IR 8 CENTAI UŽ VA- 
ŽIAVIMĄ KARAIS. 

Chicago, rugpjučio 4 d. 
Pradedant gal rytoj, o tik- 
rai trečiarlienyj važiavimas 
Chicagos žemutiniais ir aug 
štutiniris karais atsieis nuo 

dviejų iki trijų centų dau- 
giaus. Šitos nuomonės bu- 
vo vakar gatVekarių kom- 
panijų ir miesto atstovai be 
sirengdami eiti pas viešojo 
patarnavimo komisiją. Šitas 
bendras posėdis įvyks šią- 
dien 10 vai. ryto, kuriame 
kompanijų atstovai reika- 
laus, kad jiem6 butų leista 
pakelti kainą už važiavimą. 

Kadangi tik-ką sutaikyta 
me gatvekarių tarnautojų 
streike beveik pusė streikuo 
jančių nenorėjo taikytis, tai 
norint užganėdint darbinin- 
kus ir išvengti kitos kliūties, 
reikės tuojaus naujos sąly- 
gos įvesti, o tam kompa- 
nijos turį imti daugiaus už 
važiavimą. 

BELA KUN REZIGNAVĘS 
Londonas, rugpjučio 2 d. 

Exchange Telegraph kom- 
panijos žinia iš Kopenha- 
gos skelbia, kad iš Buda- 
pešto oficialiai pranešta, 
jog vengrų sovietinės val- 
džios pirmininkas Bela Kun 
rezignavęs. Amatinės uni- 
jos sutverę socialistinę val- 
džią. 

ORAS. 
Ckicagoj ir apielinkėj: 

Panedėlyj nepastovus oras. 

Augščiausia temperatūra va- 

kar 82 laipsniai apie 4 vai. 
vakare. 

Saulėtekis 5:45 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:02 vai. vak, u 
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Apie Lietuvių Dienos 
Pinigus. 

Visuomenei yra žinoma, kad Ameri- 
kos Raudonnamjame Kryžiuje Washingto- 
ne iki pastarųjų laikų buvo sudėti Lietu- 
vių Dienoje surinkti pinigai sumoje 130 
tūkstančių doliarių. 

Nesenai parvažiavęs iš Paryžiaus Cen- 
tralio komiteto pirmininkas p. Lopatto užreiškė, kad Amer. Raudonasis Kryžius už tuos pinigus ir dar savo kiek pridėjęs 

nugabeno Lietuvon .kelis vagonus gyduo- lių ir kad Lietuvoje dabar dalinama žmo- 
nėms medikalė pašalpa. 

Tą pat veik visuose laikraščiuose 
Centralio komiteto sekretorius p. V. K. 
Račkauskas paskelbė. Gi Lietuvos laik- 
raščiai pranešė, kad ištikro tenai Lietuvos 
žmnoėms teikiama pašalpa per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. 

Turėdami tokius neužginčijamus faktus 
lengviau atsidusome, nes tokia krūva pi- nigų pasiekė savo tikslą ir visokios pai- nės pasibaigė. Vienok pasirodo kitaip 
*8ama. 

Užvakar gavome iš p. J. J. Bielskio 
atvirą laišką į Centralį Komitetą. To laiš- 
ko turinys polemiškas, todėl norėdami iš- 
vengti polemikos ir kivirčų, kurie yra kenksmingi lietuvių visuomeniniam darbui, jo nespausdiname, o tik perduodame jame pažymėtus faktus. 

A. L. Taryba (katalikų) sulyg nuta- 
rimo New Yorko visuotino seimo turi to- 
kią pat teisę prie Lietuvių Dienos pinigų, kaip ir Centralis Komitetas. A. L. Tary- ba tų pinigų pasiuntimui nuskyrė tris įga- liotinius ir reikalavo, kad tiek pat įgalio- tinių nuskirtų ir Centralis Komitetas. Bet 
Centralis Komitetas tokių įgaliotinių ne- 
nuskįręs, o tik paskelbė, kad už L. Die- 
nos pinigus Amerikos Raudonasis Kryžius 
Lietuvoje dalinąs pašalpą. Tuom tarpu ps sirodo, kad tie 130 tūkstančių iki šiair 
laikui guli Raudonam jame Kryžiuje Wash- 
ingtone ir kad Raudonasis Kryžius iš lie- 
tuvių reikalaująs bendro nuosperendžic ką su tais pinigais padaryti. Bielskis bė- 
gyje sąvaitės reikalauja iš Centr. Kom. į- 
galiotinių; kad bendrai nutarti ką su tais 
pinigais padaryti. 

Jei p. Bielskit) tas kiškas teisi agas, tai štai kas yra: Amerikos Raudonasis 
Kryžius davė auką Lietuvai ir kiek jis davė ar nedavė, jokios menkiausios at- 
skaitos iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus lietuviai negali reikalauti. Jei jis šelpia Lietuvos žmones, tai lietuviai turi išreikš- 
ti Ameri' or Raudonajam Kryžiui kodi- 
džiausį dėkingumą. 

Jei Lietuvių Dienos pinigai dar iki 
šiol guli A. Raudonajame Kryžiuje, -tai 
kokią gi teisę Centralis Komitetas turėjo paskelbti, kad už tuos pinigus jau Lietu- 
voje dalinama pašalpa. 1 Tai neatleisinas 
pasielgimas. Centralis Komitetas pirmiau 
negu kalbėti, turėjo žinoti, ar ištikro Lie- 
tuvoje žmonės Šelpiami už tuos pinigus,! 
ar Amerikos Raudonasis Kryžius ščlpia už j 
save pinigas. 

Jeigu p. Bielskio laiškas pasirodytu 
neteisingu, tai tuomet jis daugiau neturė- 
tų vietos tarpe veikėjų. Bet sunku jam ne- 
tikėti. 

Kuomet dalykai taip virto, męs rei- 
kalaujame, kad tuojaus tas visas klausi- 
mas nuodugniai butų ištirtas. Kuogrei- 
čiauiai turi susidaryti komisija iš kelių 
narių nuo katalikų ir iš tik pat narių nuo 
Centralio komiteto. Neužtenka, kad ta 
komisija ištirtų dalyką, bet ji turi turėti 
pilniausius įgaliojimus tuos pinigus, tą 130 
tūkstančių doliarių kuogreičiausiai per- 
siųsti Lietuvos Raudonajam Kryžiui, juk 
tą L. Raudonąjį Kryžių lygiai remia abi 
sriovės; tautininkai ir katalikai. Arba 
dar geriau, — tuos pinigus reikia pasiųsti 
Lietuvos valdžiai. 

Męs šio klausimo,jei jis nebus išriš- 
tas^ jau neužleisime ir raginsime visuome- 
nę, kad ji griebtųsi aštresnių piremonių 
link tų, kuirių globoje tie pinigai yra. Juk 
tai tiesioginis tyčiojimasis iš visuomenės, 
jei tie pinigai dar iki sol čionai guli. Ten 
Lietuvoje žmonės deda paskutinį skatiką, 
deda savo gyvastis ant Lietuvos aukuro, 
badu miršta, neturi kuom apraišioti žaiz- 
dų savo kovotojų už Lietuva o čionai pi- 
nigai guli ir tai tiktai dėlto,kad mūsų par- 
tizanai v?dovai negali susitarti. Ne, taip 
negali ilgiau tęstis! 

KAUNAS, TAI BABELIS DAUGYBĖS 
kalbų. 

(Rašo Michael Farbmar'). 
Inėjus Kaunan, apima keisti jausmai; 

tik keli mėnesiai atgal jis buvo tvirtovė 
vokiečių besiveržiančiųjų Rusijon, o dabar 
yra sostine naujos šalies, kovojančios su 

rusų bolševikais ir imperialistine Lenkija 
už savo neprigulmybę. 

Tai yra typinis provincijinis vakarų 
Rusijos miestas. Jis yra biednas, purvinas, 
menkas ir trukšmingas — grynas Babilio- 
nas, kur trukšmingai lenktyniauja už bu- 
vimą, įtekmę ir pripažinimą kalbos lenkų, 
balgudžių, vokiečių, lenkų, lietuvių ir žy- 
dų. 

Net naujoji lietuvių kariumenė nesu- 
geba išrišti kalbinio klausima. Bent aš 
pats girdėjau kelis augštus lietuvių aficie- 
rus tarp savęs kalbant rasų kalba. Dauge- 
lis kareivių lietuvių kariumenėje kalba 
baltgudžių kalba, kuri yra mišiniu ukrai- 
niečių ir rusų kalbos. 

U bet, nežiūrint šitų daugekalbmių 
ypatybių, yra kaž kas tokio, ką verčia jaus- 
tis, jog matai naujos tautos gimimą. Gal 
but, kad šitą jausmą padaro labjausiai 
prasta, įspūdinga tautinė lietuvių naujos 
kariumenės uniforma ir geltonai, raudonai 
žalios vėliavos, kurios gausiai plevėsuoja 
viršum daugybės — praporciniai imant, 

į perdidelės daugybės — valdžios ir kariume 
nes trobų šito miesto. 

Vienok, kaip ten nebūtų, Lietuvos bu- 
vimas yra aiškus ir matyt, kad naujoji val- 
stybė kovos už pripažinrną. Kol kas Lie- 
tuvą kaipo valstybę pripažio tik Vokieti- 
ja ir kiekvienas čia klausia, kodėl talki- 
ninkai nesiskubina pripažinti Lietuvos is- 
torinės ir tautinės teisės prie laisvės. Da- 
bar gyvuoju klausimu yra sątikiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos iv likimas Vilniaus, 
Gardino ir kitų Lietuvos kraštų, kuriuos 
užėmė lenkai. Tvirtas ir, kaip daugumas 
čia sako, žvėriškas lenkų įsigeidimas turė- 
ti Vilnių, kuri jie vadina savotiška lenkų 
tautos šventviete, įkaitino lietuvių tautinin- 
kų kariumenės ir diplomatų kraują beveik 
iki virimo laipsnio. 

Pasakos apie tariamus lenkų žiauru- 
mus Vilniuje ar areštavimai bei trėmimas 
lietuvių inteligentų pykina žmones. Lie- 
tuvos gynimo kc aitetas išlipino manifestus 
apskelbaineius karę lenkų imperializmui 
ir lenkų dvarininkams, kurie atsisako, o jau 
išdalies baigiamų žemės reformų. Anto- 
ganizmas pasiekė trūkimo laipsnį ir apsi- 
reiškia didžiausio nusiminimo ir įpykimo 
ženklu. 

I mane buvo išreikšta paabejojimas 
tuo, ar Lietuva su savo maišytais gyvento- 
jais, kurių dalis stipriai pritaria Rusijai, 
be išėjimo į jurą, galės gyvuoti kaipo ne- 
prigulminga valstybe be Vilniaus ir parem- 
tą, kaip daba** Kaunu ir jau užimtomis 
dalimis Lietuva, kaipo valstybė yra ne- 

suprantama. Kas pritaria Lietuvos nepri- 
klausomybei, tas turi sutikti su teisingumu 
ių reikalavimų Vilniaus ir jo apielinkių. 
Paryžiuje ir kitur mainoma ne žemlapis, 
bet kas daugiaus. Tai yra gyvi žmonės, 
tautinės esybės, kurios kovoja už buvį. 
Leidus Lenkijai pasilikti Vilnių, Lietuvai 
butų mirtis. Nėra reikalo apgaudinėti sa- 
ve tuo, ką reiškia Vilniaus likimas. 

—Iš Baltimore Evening Sun. 

Martin orlaivis, kuris š'kiiamas lėkimui skersai Suvicny- tas Valstijas; jis turįs 800C 
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Žemes Klausimas Lietuvoje., 
Laike pervesmių Kuopoje i a 

prasidėjus organizuotis nau- 

jai Lietuvos velclžiai, daugelis' 
lietuvių Amerikoje pradėjo 
kalbėti apie tai, kad naujai at- 

gimusioj Lietuvoj bus paleng- 
vintas bežemių ir mažažemių 
ekonominis padėjimas. Bet j 
tokius užreiškimus tuli lietu- 
viai, Lietuvos neprigulmybės 
priešai, atsakydavo pasityčio- 
dami, kad nacionalistiški vadai 
tik dumia lietuviams akis, nes 

nieko panašaus nebus. 

Laikui bėgant jaunutės Lie- 
tuvos laikinoji valdžia, ačiu tė 

vynainių paspirčiai, vis stiprė- 
jo ir pradėjo tvarkyti vienas 
po kitam šalies reikalus Tei- 
sybė, dar toli gražu tie reika- 
lai nėra tinkamai sutvarkyti, 
nes vaidybiniai reikalai, tai ne 

pavienio asmens reikalai ir jų 
sutvarkymui reikia nemažai ir 
spėkų ir laiko, bet daugelyje 
sričių jau padaryta geroka pra 
džia ir pradžia 'pageidaujamon 
plačiųjų minių pusėn. 

Vėliausiai atėjusis iš Katino 
laikraštis "Lietuva" supažin- 
dina n;us su Žemes Reformos 
Komisijos paaiskimu, reikale 
rinkimo statistiškų žinių apie 
mažažemius ir bežemius. Mi- 
nėtas paaiškinimas seka: 

Papildomieji paaiškinimai Že- 
mės Reformos Komisijos sta- 

tistikos žinioms riii/cti. 

Kai kuriems nearišku, kaip 
turi huti užrašomi mažaže- 
miai su šeimynomis. Taigi 
paaiŠKiname: 
Mažažemiai turi but; užra- 
šomi visi, kurie turi ne- 

daugiau 6 deš. (miestuose 
3 deš.) žemės, nežiūrint ar 

jie turi sunų ar ne ir n e 

ž i u r i 11 t, k i e k j i e 

t u r i metų; nes 

m a ž a ž e m i ų už- 
rašo m a tik 

u k i a i, o ne ž m -oi 

n ė s. Jeigu mažažemis tu- 
ri suaugusių sunų (nuo 20 
ligi 55 metų), tai jie gali bū- 
ti užrašomi tik tad"., 1:ada vi 
sai atskirai gyvena kaipo že 
mės ukiu užsiimą beže- 
miai n k i o d a r 

b i n i n k a i; ir jie (be- 
žemiais) užrašomi tik ten, 
kur gyvena arba kur dirba. 
Tie mažažemių sunus, kur iš- 

gyvena prie tėvo, užrašomi 
tik kaipo šeimynos nariai 

'' 

(j lapo a skirsnį 9), o ne 

kaip atskiri mažažemiai. Jei 
gu mažažemis turi sūnų, gy- 
venančiu atskirai nuo tėvo c 

ir dirbančių fabrikuose ar 
kitur ne žemės ukyie, tai to 
kie nepriskaitomi ir neįra- 
šomi niekur, žodžiu, j la- 
pus a—A įrašomi tik tie ma- 

žažemiai, kurie p a -Į 
t y s ž e mę v a 1 d o, 
o Į lapus b—B tik tie beže- 
miai (o/dinarčikai, samdi- j 
ninkai, savabučiai), k u Į 
rie cavysto- 
v i a i g y v c n d a 

m i ž e m ė s ūkio 

d a r b u s d i r b a i r 

yran c'jaunesni 
kai 2 0 ir n e s e 

n e s n i kai 55 m e 

t ų. 
A.l.b.i.n.a.s R.i.m.k.a. 

Žemes Reformos Komisijos 
sekretoius. 

Kn unas, 
1919 m. liepos 2 d. 

Iš šio pranešimo matosi, kad 
Lietuvos valdžia vos paėmus 
į savo rankas šalies tvarkymo 
vadeles, ilgai nelaukdama, pra 
deda rūpintis mažažemių ir be- 

žemių reikalais, tai yra džiu- 
ginanti mums žinia, nes dau- 
gelio musų troškimai pradeda 
pildytis. 

Reikia tikėtis, jog rasis ne- 
mažai ir tokių, kurie pradės 
daryti užmetimus, kodėl Lietu 
vos valdžios pranešime rūpi- 
namasi mažažemiais kurie tu- 
ri tik mažiau 6 dešimtiniu že- 
mės ir kodėl rūpinamasi tik 
tais bežemiais,, kurie dirba 
ant ūkių? 

I tai turime atsakyti, kad, 
matomai, valdžia yra nuomo- 

nės, jog turįs daugiau šešių 
dešimtiniu žemės galįs užtek- 
tinai gerai pragyventi. Ir iš- 
tikro, gerai įdirban ir gerai 
tvarkan ukę, daleiskime, iš 7 
dešimtinių gali gerai pramįsti 
vidutinio didžio šeimyna. 

Gi reikalais dirbtuvių ir ki- 
tokių įstaigų darbininkų, kurie 
žemės apdirbimu neužsiima, 
Žemčs Kcfonufos Komisija 
nei negali užsiimti, tai kitų 
komisijų reikalas. Pagauliaus 
ne ūkių darbininkams, nei ne- 

galima teikti žemės, nes ji pas 
juos butų be naudos, ir ko ge- 
ro jie pradėtų ja spekuliuoti. 

Ta žinia, kad Lietuvos val- 
džia ant pirmųjų pradėjo rū- 

pintis žemės reformomis,, yra 
ženklu, kad ateTfyje Lietuvos 
gyventojai nors maisto turės į 
tai yra reikalingiausias žmo- 

gaus gyvenime dalykas, tą ga- 
nėtinai prirodė praėjusi karė. 

R. A. 
J 

j NEPAPRAT1JA, CHIRO 
PRAKTIKA, NATUROPA- 
T11A IR KITI CHIROMAN- 

TIŠK1 DALYKAI. 

"Lietuvos" 168-tame nume- 

ryje pasirodė p. M. Stapulio- 
nio straipsnis po antgalviu 
"Kur Eisiu?" Savo straipsny- 
je autenus sako, kad jisai stu 
dijuoja kokią lai naprapatiją 
ir velija, kad ir kiti lietuviai 
tą padarytų. 

Norai p. Stapulionio yra ga- 
li buti geri, bet didelę klaidą 
jLai daro, kad neišaiškino 
tiems, kuriems velija studijoti 
Naprapatiją, kas jinai tokia 
yra, nes musų vaikinai pa- 
klausę p. Stapulionio rodos, ga 
lės kitą syk labai paklysti ir 
visai bereikalingai išmesti pini 
gą ir pražudyti laiką. 

Amerikoje paskutiniuose lai i 
kuose masažistai visokios, r u.-į šies pradėjo tverti savo mo-i 

kyklas, kad įgyti sau augštcs 
nį vardą ir taippat lengviau 
uždirbti pinigą. Visos, taip 
vadinamos Naprapatijos, Cbi- 
ropraktikos, Osteopatijos ir tt. 

yra niekas daugiau, kaip pa- 
prasti masažai su to skirtumu 
tiktai, kad vietoje paprasto žo-1 
džio masažas yra vartojama 
grckiškas neva augštai skam- 
bantis žodis. 

Tiesa, apart paprasto rau- 

menų ir gįshi jie taippat lavina 
si ypptiškame nugarkaulio ma- 

sažavime. 
Masažas apskritai yra nau- 

dingas dalykas, nes jisai pa- 
taiso cirkuliaciją kraujo. Ki- 
tą syk nekuriose atsitikimuose 
daktaras pamokina pacientą 
kaip masažuoti kokią no**s kū- 
no dalj, arba paliepia pacien- 
tui eiti pas masažistą. 

Visa bėda yra tame, kad vi- 
sokie Amerikos—patai, netu- 
rėdami medicinos pamatinio 
supratimo, tai yra 
anatomijos, histologijos, pato- 
logijos, fiziologijos ir bakteri- 
ologijos, be kurių joks pama- 
tuotas gydymas yra tiesiu ne- 

galimas nesakant jau apie dau- 
gelį kitų mokslo šakų, arti su- 

rištų su medicina, grebiąs i gy- 
dyti visokias lipas. 

Tame yra c įdėlis pavojus 
lengvatykiai publikai. Kaip 
sakiau, pirmiau masažas yra 
naudingas, bet ne visur ir nc 

visada. Yra atsitikimai, kui 
jisai net gali buti pavojingas. 

Taip vadinamas daktaro gy 
dymas, tai yra ne kas kitas 
kaip pagelbėjimas gamtai pa- 
taisyti kokią nors nuoskaudą. 
Pamokintas daktaras žino ką 
ir kaip gamta veikia visokiose 
nuoskuadose—ir jisai išmano 
kaip jai pagelbėti tokiose atsi- 
tikimuose. Vieną syk reik vai 
stų, kitą syk šaltų ar šiltų kom 
presų arba maudynių, kitą syk 
vėl ypatingo judėjimo ar masa 
žo ir tt. ir galų gHe gali buti 
operacijos. 

Visokios rūšies—patai gaiii 
tos beveik visai nepažįsta, to- 
dėl jie negali žinoti, kaip žmo- 
gus gamtai pagelbėtų visokių 
nuoskaudų pataisyme. 

Daugelis ligų pasidaro nuo 

infekcijos, tai yra nuo mažų 
mikroskopinių gyvūnėlių j kū- 
no audimą įsibriovusiu. Priel 
tokių ligą priguli maliarija ar 
ba ypatingas drugys. Kiek \: 
soki—paty|i tokį pac'entą ne 

masažuotų arba'kaip jam ne- 

rašytų ir netrintų jo nugar- 
kaulio, jie jj neišgydys, o tik- 
tai pablogįs, jo padėjimą. Tie 
gyvūnėliai gyvena kn.ujuje ir 
vienatinis kol kas žinomas bū- 
das juos panaikinti yra vaistas 
chininą. 

Butų galima daug panašių 
pavyzdžių duoti. i 

Turi savo naudą taip vadi- 
nama "Christian Science," tū- 
luose psychikos, tai yra -nervų ligose, naudingas yra ir masa- 
žas idlose ligose, bet labai ne- 

naudingu ir pavojingu dalyku 
yra, kada visoki—"patai'' į kalbinga žmonėms, kad iie ga- li, arba apsiima gydyti visas į ligas. 

Jie gali vartoti savo meto- 
dus tiktai jK) priežiūra išmanau 
čių pamokytų gydytojų. Jų 
gydymas be tam tikros priežiū- 
ros labai tankiai yra labai pa- 

/ 

vojmgas. 
Taigi, kas nori palikti masa- 

žįstu, gali mokintis Naprapa- 
tijos. Sulyg mano nuomonės, 
geriaus butų musų jaunimui 
prasilavinti daugiau ir paimti 
geruose universitetuose medi- 
cina arba dentisterija, jei tos 
mokslo šakos patinka. Męs 
jau ir taip turime daug viso- 
kių netikrų gydytojų. 

C. Kasputis, D. D. S, 

Juokeliai. 
GERAS SIEKINYS. 

— Maryte aš labai norėčiau 1 
gauti jus paveikslą. \ 

— Del kogi? \ 
— Butų gerai iš jo padaryti i 

paveikslus ant bonkučių ku- 1 

riuose dedamos mano išrastos 
gyduolės del plaukų augimo. 
Tamistos toki dideli ir gražus 
plaukai. 
... _ t«r 

MENAS. 
— Ką tamista manai apie 

oru lakiojimą. 
— Aš manau, kad dabar 

,oru lakioti nėra jau taip dide- 
lis dalykas. Bet kad butų ga- 
lima oru gyventi, tai dar neat- 

sirado tokio dailininko, kuris 
(tai dar neatsirado tokio daliniu 
tai butu išradęs. v 

\ > 

TIKI. 
— Jonai ar tu tiki į sapnus. 
— Taip, aš tikiu, tik ne į 

visus. Aš tikiu į tuos sapnus, 
kurie geri. 

TAUPI. 
— Mano žmona labai taupi. 
— Tai tu laimingas. 
— Persistatyk sau, ji taupo 

savo šliubinius drabužius, kad 
kartais nereiktų pirkti, kaip an 
,tru kartu ištekės. 

TEISME. 
— Kaltinimasis! Ar tu pri 

sipažįsti, kad pavogei kiaulę 
su septiniais paršiukais? 

— Ponas teisėjau. Aš pri- 
pažįstu, kad kiaulę pavogiau; 
bet paršiuku aš nejudinau. Jie 
patįs paskui atbėgo. 

SKRYBĖLĖ IŠGELBEJO. 
— Ir ką tau pati sake, kai]) 

tu jau švintant parėjai. Ne- 
uždėjo ragų. 

1 — Skrybėlė išgelbėjo. Aš 
'pasakiau, kad išlošiau jai ant 
skrybėlės, tai ji net mane pa- 
bučiavo. 

SULYG IŠBANDYMO. 
— Žinai ką, kurna, nieka- 

dos nelaikyk pas save ant "bur 
do" moterų. Su jomis didelė 
bėda. Neapsiginsi nuo pliot- 
kų. 

— O argi tu laikei pas save 
moteris ? 

— Ne, aš nelaikiau, bet pa 
ti buvau. 

PERDIDELIS TAUPUMAS 
— Aš girdėjau, kad ta^ dė- 

dė nori nieko nepalikti tau pa- 
laikų ? 

— Norėti tai nori, be jis to 
nepadarys. 

— Kodėl ? 
— Jis labo i taupus. Jis neno- 

rės išleisti pinigu padarymui 
antru užrašu. c c 

DAR BLOGIAU. 
Mano pati turi bloga papro- 

tį naktimis kalbėti. 
— O tai nieko. Mano pati 

dar blogiau daro, ji naktimis 
dainuoja. 

RESTORANTE. 
— Šitas valgis niekam ne- 

tikęs. Ir kiaulė neėstų. 
— Na tai ir neėskite. 



IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 3 
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EAST ST. LOUIS, ILL. 
l'as lietuvį suėmė tris t roku* 

(jėralip. 

Anglų laikraščiai prineša 
kad tapo suimta pas lietuvį 
Krank Sabutį saliune tris bač- 
kos degtines, apie tuzinas pus 
bačkių degtinės, koniakų ir vs» 

no, 150 keisti degtinės ir 

vynų bonkomis, ir vienas lo 
das alaus 2% nuošimčių stipru 
*»• 

Progą suimti minėtus gėra- 
lus, kaij> praneša anglų laikras 
čiai, davęs pats Sabutis, kuri^ 

) atsilankius i>as ji policistams 
j ?tt va rantu dėl tulo menko rei- 

kalo, susipyko su |>olicistais ir 

dargi ketinęs suplėšyti išduotą 
prieš jį varantą. 

Tada ploicija išgavo nuo tei 

sėjo kitą varantą padarymui 
Sabučio name kratos ir radusi 

augščiau minėtus gėralus su- 

ėmė. .Varantas daryti kratą 
išduota ne sulig naujo blaivy- 
bės įstatymo, nes Illinois val- 

stijoje to nevalia daryti, bet 

pasiremiant senuoju įstatymu 
link gemblierių namų. 

Dabar F. Sabutis bus kalti- 

namas, sulig prokuro nuomo- 

nės, kuris jau darė tulus tirine- 

jimus, pardavinėjime svaigi- 
nančių gėralų (mat po baru 

rasta bonkos su degtine ir taip 
gi tuščios bonkos nuo degti- 
nės), ir kaijK) palaikytoją gem 
blierių. 

Jei butų prirodyti, kad Sa- 

butis pardavinėjo svaiginan- 
čius gėrimus, tai jam gręsia 
bausmės iki $1,000 ir vieni me 

tai kalėjimo. 
Taksų inspektorius*, apžiurę 

jęs suimtuosius gėralus, užrei- 

škė, kad ant tūlų dalykų nėra 

žymių, jog yra užmokėta val- 
diškos taksos ir galimas daly- 
kas, jog bys pakeltas apkalti- 
nimas ir apie įemokėjimą tak- 

su. .u t 

Suimtie'ie gėralai yra apkai 
nuojami ant $5,000. Sabutis 
laikė saliuną E. St. Lotus apie 
per dešimts paskutinių metų. I 

Suimant gėralus šimtai žmo 

nių sukinėjosi apie gėralus, 
matomai, ne vienam seilė var- 

vėjo,, bet tik akimis ir galė- 
jo džiaugtis. 

Vietinis. 

LAWRENC2, MASS. 
Iki šioliai Lavvrence lietu- 

viai neturėjo savos svetaines, 
nors skaičius lietuvių siekiąs 
virš keturių tūkstančių. Kiek- 

vieną sykį lietuviai norėdami 

parengti ar tai prakalbas, ar 

balių, ar ką kitą, turėjo eiti klo 

niotis lenkams, tiems didžiau- 
siems lietuvių priešams. Kar 

tu lietuviai taipgi išmokėdavę 
kitataučiams ir nemažas pini- 
gų sumas. 

Kad padarius galą tam vis- 

kam, pradėta galvoti, kad ko- 
kiu nors bucFu įsigijus lietu- 
viams svetainę.. Liepos 27 die-i 
ną įvyko visuomeninis susirin- 
kimas dėl apkalbėjimo įsigijo 
OTO svetainės, kuriam reika- 
lui visi pritarė. Pasirodo, jog 
randasi pardavimui gana gra- 
ži vokiečių svetainė, kurią lietu 
viai irgi gerai žino. 

Susirinkusiųjų • tarpe kilo 
klausimas keno vardu turėtų 
but perkama minėta ar kita sve 

tainė. Kliubo nariai, kurie be- 
ne pirmiejie pajudino įsigiji- 
mo salės klausimą, tvirtino, 
kad svetainė butų ptrkama 
kliubo vardu, bet daugelis bu- 

•vo tam priešingų; gi Z. Kašie- 
ta gana plačiai išdėstė nepa- 
rankumą, jei svetainė butų per 
kama kliubo vardu ir patarė 
pirkti svet. visuomenės vardu 

kam didžiuma pritarė. 
Čia pat susirinkime jau bu- 

vo pardavinėjama svetainės 
serai, kuriuos beveik kiekvie- 
nas pirko. Tai smagi žinia, 
kad nors kartą ir Lavvrence 
lietuviai pradeda rūpintis to- 

kiu naudingu ir reikalingu daly 
ku. 

Latvrenčiskif. 

DETROIT, MICH. 
Dar Viena Plytelė Del 

Lietuvos. 

Lietuviu Daktarų Draugija 
Amerikoje, pilnai suprasdama 
savo }>areigas ir užsidegusi tė- 

vynės meilės, sutvėrė Lietuvai 
Gelbėti Draugiją, kurią Ame- 
rikos Lietuvių Seimas Chica- 
goje užgirė. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Centrrlis Komitetas per Spau- 
dą ir laiškais pradėjo kalbint 
l lietuvių grįčių duris, kad Lie- 
tuvos sunųs ir dukteris dar kar 
tą ištiestų ranką Vaitojančiai 
Lietuvai. 

Ir lietuviai, taipgi supratę 
savo pareigas, visur pradėjo 
tverti L. G. Draugijos komi- 
tetus, kad sumažinti vargus ir 
skausmus savo brolių ir sese- 

lių Lietuvoje. 
Taigi būtina pareiga kiekvie 

no lietuvio ir lietuvės pagelbė- 
ti vaitojančiai Lietuvai, prisi- 
dedant prie Lietuvai Gelbėti 
Draugijos, užsimokant $2.00 j 
metus. Visos mokėstįs, aukos 
eis tiesiog į Lietuvą, Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. 

Detroite pradžia darbo jau 
padaryta ir jau aukos plaukia. 

Liepos 25 d. įvyko lietuvių 
būrelio susirinkimas, kuriame 
po trumpo ir nuoširdaus pasi- 
kalbėjimo, tapo sutverta. Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos (Lie- 
tuvių Raudonas Kryžius) Ko 
mitetas. Šis komitetas tapo 
įgaliotas veikti tik iki Naujų 
Metų, tai yra organizavimo 
periode. Jam pavesta nuskirti 
Gub-komitetus-kolektorius į ra- 

jonus, kurių pereiga bus pri- 
rašinėti narius, rinkti aukas ir 
drapanas. 

Komitetas taipgi tapo įga- 
liotas surengti prakalbas ir at- 
spausdinti atsišaukimus į vie- 
tos lietuvius ir draugijas. 

Komiteian išrinkta šie: Ona 
Račkauskienė, pirm., K. Šnuo- 
lis, rast*, jonas Gailiunas, ižd. 

M. Aleksiunas ir J. Laukie- 
ms, iždo globėjai. 

Ir šie nariai sumokėjo meti- 
nės mokestis ir aukas: 

Jonas Gailiurias, ... .$5.00 
Jonas Laukionis, ....5.00 
Juozas Tamošiūnas, ..5.00 
M. Grigas, 3.00 

Po $2.00: 
J. M. Andriušis, M. Alek- 

siunas, K. Gauronskis, K. 
Šnuolis, V. Radzevičiūtė, P. 
Račkauskas, J. Ambrozevičia. 

Viso $32.00 
Dar kiti dalyvavusiu susi- 

rinkime prisižadėjo užsimokėti 
prie pirmos progos. 

K. Šnuolis, sekr. 

BROOKLYN, N. r. 
New Yorko ir apielinkės ci- 

garu ir cigaretų darbininkai 
streikuoja skaičiuje j trisde- 
šimt tūkstančių darbininkų; 
daug darb. unijistai, o kurie 
dar nebuvo prisirašę, tai dabar 
smarkiai rašosi prie unijos. 

Daug dirbtuvių jau susitai- 
kė, bet nekurios dar vis strei- 
kuoja, nenori priimti unijos; 
is pastarųjų viena Brooklyne, 
kur dirbą didžiumoje lietuvės 
ir paliokės, dirbdavo ilgas va- 

landas ir už mažą užmokestį, 
j beveik sutiktų ant reikalavimų, 
įtik jokiu budu nenori pripažin- 

, ti unijos, o darbininkai be uni- 

Suvienytų Valstijų generolai Prancūzijos ambasadoje YVashingtone, kur Prancūzijos 
ambasadorius^ vardu savo valdžios pasveikino, kaipo Prancūzijos garbės legijonos narius 

jos nenori grįžti, supranta kas 
gali buti po streikų sugrįžus 
be unijos ypač lietuvės, kurios 
smarkiai pikietuoja. Kumpa- 
nas, prisisamdęs paliokų strei- 

klaužių, vežioja su savo auto- 

mobilium, pereita savaitę vežė 
iš darbo streiklaužes, tai pi- 
kietninkės ėmė leisti žaliais 
kiaušiniais į automobilių, gavo 

ir pats kumpanas per kalnie- 
rių, užtata paėmęs policmoną 
ir tas dvi merginas pikietnin- 
kes nuvežė į korta, kurios už 
pusvalandžio jau buvo namie, 
dabar vėl para streiklaužių ap- 
kūlė, tai kumpanas išpirko va- 

rantji ir vėl pikietninkes norė- 

jo areštuoti, bet geri žmonCs 
neleido. V. N. 

Darbo Stovis Gereja. 
Telegrafų pranešima5 Suvie 

nytii Valstijų Biuro per savai- 
tę, kuri baigias Liepas 19 d., 
gauti iš 80 miestų per visa, 

Suvienytas .Valstijas parodo 
darbininkų pervirši siekianti, 
177,392, prieš savaitę-gi buvo 
211,290, 96 miestuose. 

Pranešant visuomenei su- 

trauką raportų, J. B. Donsmo- 

ro, generalis direktorius Su- 

vienytų Valstijų samdymo Biu 
ro, praneša kad tai bus pasku- 
tinis, dėlto kad Biui.a.* negali 
apmokėti iškaščių, kuriuos tu- 

ri pakelti gaudamas informaci- 

jas. Sumažinimas samdymo 
Biuro fondo yra priežastimi 
sustabdymui raportų leidimo. 
Pirmutinis iš jų pasirodė sa 

vaitę ])o karės užbaigimo, kad 
suteikus Karės Departmentui 
ir Karės Industrijos Skyriui 
barometrą spręsti industrialę 
demobilizaciją. Taipgi jie pri 
davė daug svarbos perstatyda- 
mi darbo situaciją Amerikoje, 
savaitę po savaitės. 

Raportai nebūdavo visai pil 
ni ir dažnai jie buvo 'lesupran 
tami, ir turėjo parodyti kiek 
bedarbių iš viso yra. Rapor- 
tai niekad nemėgino to daryti. 
Kas buvo daroma buvo tai da- 
roma kad .parodyti stovį svar- 

biausiose vietose ir atstovau-j 
jančiose industrijose tuose cen 

truose; raportai tiktai praneš- 
davo situacijos stovį abelnai. 
Yra vilties, jeigu Kongresas 
užtvirtintų bilą dėl nuolatinio 
šaliai samdymo Biuro, šitie 
raportai bus vėl išleidžiami, 
daug plačiau apsvarstyti, nes 

kaip matoma, jie gali daug 
naudos atnešti. 

Iš 80 miestu, iš kuriu buvo c, c. 

gauti pranešimai, 3S praneša 
perviršį,, 16 miestų trukumą, 
kuris siekia 23,980, o 26 pra- 
neša, jog yra tiek kiek reikia. 
Šie skaitmens parodo, kad nors 

darbininkų perviršis yra be- 
veik nepersimainęs, tečiau Iru 
kūmas yr?. gana daug padidė- 
jęs. Iš 38 pranešusių valstijų, 
20 praneša perviršį, 19 tiek 
kiek reikia ir 8 trukumą. Kai 
kurioęe valstijose trukumai ir 
perviršiai yra patėmyti įvairio 
se darbo sakose. 

NAUJOJI ANGLIJA. Is 
pranešimų iš 12 Naujosios An 
glijos miestų, 7 praneša pervir 
Šį, o kiti tiek kiek reikia. In- 
du*trialiai santikiai .abtlnai 
imant yra geri,'tiktai Bostono,! 
kur vra perviršis ant 15,000,! 
santikiai pažymėta nenusisto- 
vėję. Brįdgeportas praneša 
perviršį ant 800 sulyginus ,su 
1200 pereitą savaitę. Pervir- 
šis Nevv Havene sumažintas 
iki 2000 ir Nonvich vėl prane- 
ša perviršį ant 700. Portiand. 

Me. perviršis yra 250, suJygt 
mis su 200 pereitos savaites. 
Fall River praneša pervirši 
ant 75 su gerais inclustrialiais 
santikiais. Manchesteris vėl 
turi pervirši ant 800. Provi- 
dence yra tiek kiek reikia. 

CENTRALES VALSTI- 
JOS. New Yorko mieste vėl 
pranešama, kad yra 100,000 
bedarbiu. Albanv perviršis su 

m žintas iki 4,000, ir Yon- 
kers šią savaitę praneša per- 
viršį and 1,390. Binghamp- 
tonas, Buffalo, ir Syracuse 
praneša, kad yra tiek kiek rei- 
kia. Namų statytojai Syra- 
cuse streikuoja. Iš South P>eth 
lehern. Pa. vėl pranešama, kad 
[yra tiek kiek reikia su gerais 
industrialiais santikiais. 

CENTRO • VAKARIAI. 
Chicago praneša 30,000 per- 
viršių. Kast St. Louis turi 
1.000, Joliet 400, Peoria 1,000. 
Rockfordas praneši perviršį 
ant 362 kai-kuriuose darbuose, 
o trukumą ant 600 kituose. 
R ode Islande yra perviršis and 
500. Industrialiai santikiai, 

abelnai imant, geri. South 
Bend praneša, kad yra tiek 
kiek reikia, sulyginus su 300 
trukumu pereitą savaitę. In- 
dustrialiai santikiai nenusisto 
vėję. Jš Akron, Ohio prai 
šamas trukumas ant 2,500. 
Darbininkai įvairių metalų 
darbų ten streikuoja, tas pais 
pranešama ir iš Gevelando. 
Iš Clevelando ir Davton pra- 
neša, kad yra tiek kiek reikia, 
ir iš Cincinnati ir Youngtown 
kiekvienas. 

ŠIA U P-VAK ARI AL De- 
troitas praneša trukumą ant 
5,000 su aštriais industrialiais 
santikiais, o iš Granu Rapids 
trukumą ant 500. Darbo są- 

lygų nepatenkinimas apėmęs 
automobilių darbininkus. Min 
nesota abelnai praneša, kad 
yra tiek kiek reikia, su gerais 
industrialiais santikiais. Butte, 
Mont., praneša, kad yra tiek 
kiek reikia, o Omaha trukumą 

o 

ant 300 su aštriais industria- 
liais santikiais. Milvvaukee 
turi perviršį ant 3,300 ir Supe- 
rior praneša trukumą, ant 500. 

PIETAI !R PI ET-VAKA- 
RI AI. Little Roek praneša tru 
kumą ant 500 su aštriais indus 
trialiais santikiais. Floridn 

v v 

taip-pat praneša mažą perviršį t 
o Atlanta turi trukumų ant 
425, ir Savannali ant 650. 
Louisville tui perviršį ani 

1.000 ir industrialiai santikiai 
yra aštrus. New Orleano pra 
neša pervirš ant 3,000 kai-ku- 
riose darbo šakose, o trukumą 
ant 3,000 kitose. St. Louis 
praneša perviršį ant 4,000. 

North Carolina praneša maža 
perviršį, taip-pat Oklahoma. 
Chattanooga turi perviršį ant 
(>00 ir Memphis ant 100, o 
Nashville praneša kad yra tiek 
kiek reikia. Dalias praneša 
jog yra tiek kiek reikia ir iš 
Houston praneša trukumą ai;t 
700. Iš Charleston, W. Va. 
praneša trukumą and 0,100 ir 
iš Wheeling, kad yra tiek kiek 
reikia. 

PACIFIKO PAKRAN- 
TES. Iš Los Angeles praneša- 
ma, kad yra tiek kiek reikia su 

aštriais industrialiais santi- 
kiais. O iš Oakland praneša, 
kad turi perviršį ant 200, ir iš 
San Francisco ant 500. Oak- 
lande vis dar trūksta darbinin- 
kų prie laivų statymo. San, 
Francisco darbo santikiai esan] 
ti gerai. Portlande turi 1,77? 
per daug su aštriais industria- 
liais santikiais. Iš Seattle pra| 
nešama, kad yra tiek kiek rei- 
kiama, o iš Spokane, kad turi 
perviršį. Industrialiai santi- 
kiai abiejuose miestuose yra 
aštrus. 

Prie Darbo Lietuvos 
Mylėtojai! 

Kaip matosi, paskutiniu lai 
ku T. M. D. veikimas lig ap- 
snūdo ir narių tarpe maža en- 

tuziazmo ir maža veiklumo, 
tai atkreipusi atydon T. M. D. 
22ra kuopa, nutarė savo mėne- 
sini-'me susirinkime, sušaukto 
Chicagos apskričio kuopų kon 
xerenciją ir paskatyti narius 
šios organizacijos ir visuome- 
nę prie didesnio veiklumo. 

Konferencija įvyks 14 d.i 
RuJgsėjo-September, 1919 m. 

1-mą valanda po pietų, '"Lie- 
tuvos" Bendrovės svetainėje, 
3249 So. Morgan St., Chicago. 

Apart Įvairių kitų draugi- 
jos reikalų skiriamą apkalbė- 
jimui sekančius dalykus: 

1. Išleidimas p. Šerno raš- 
tų. 

2. Išleidimas įvairių kiti; 
knygų. 

3. Rinkimas knygų ir jų 
siuntimas Lietuvon. 

4. Rengimas piskaitų žie- 
mos metu. 

5 Suradimas būdų pa'didin 
ti nariu skaitlių ir dr-jos iždo 
įplaukų. 

6. Surišimas apskričio kuo 
pų, kad jos tankiau galėtų ben 
drai veikti. 

7. Abelnai pasitarti apie 
draugijos veikimą, jos visus 
reikalus ir didesnį draugijos 
išplėtojimą. 

Geistina, kad visos kuopos 
skaitlingai dalyvautų šl-»je 
konferencijoje. Todėl i: ski- 
riame, kad nuo kiekvienų 10 
narių ir mažumos dalyvautų 
po vieną (\) atstovą. 

Visos apelinkčs kaopos ma 
lonės tuojaus išrnkti savo at- 
stovus ir jų vardus—pavardes 
bei adresus tuojaus prisiųsti 
musų konferencijos rengimo 
komitetui adresu: Mr. J. Šio- 
lis, 903 IV. 33rd St., Chicant, 
///. 

Taipgi labai pageidaujama, 
kad T. M. 1)., kuopos ir pavie- 
niai nariai, vistiek kur jie ne- 

gyventų, prisiųstų komitetui, 
gerus ir naudingus draugijai 
patarimus bei sumanymus. Bu 
tų malonu tokių sumanymų ic 
patarimų gauti kuodaugiau- 
sia ir greitu laiku, kad butų 
galima viską išlaiko sutvarky- 
ti ir priderančiai prirengti kon 
ferencijos apsvarstymui. 
Konferencijos Rcng. Kom. 

• 

M. K. Šilius, Juozas Šiolis, 
h. Piipauskas, Jonas 11 gandas 

ir M. J. Damijonaitis. 

Teisybės iš Dugno. 
Gatvėje nėra priprasta val- 

gyti, bet užtai badauti, ta' kiek 
tik nori. 

Jei nori patikti kitam žmo- 
gui, t«i atydžiai klausyk, ką 
jis tau pasakoja. 

Kiekvienas žmogus yra kal- 
vis savo laimės. Tik vienas 
kala šviną, o kitas au'*sa. 

Tylėjimas yra auksas. Bet 
jei taip ištiko yra, tai visi ne- 

byliai turėtų buti milionieriais. 

Mažos tautos, kartais daro 
elidelias klaidas. 

DOVANAI 
Vėliavos Akyvaizdoje 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant 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" 

"Penkics Sąvaitės Apverstoje Taurėje", 
"Mušis tarpo 'Kardo' ir Povand, Laivn". 

Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 

K 
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Lietuvos Žemlapis 
Originalia iš Šveicarijos, Eurepos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kuimtis, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
dalytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė j Paryžių Taikos Kon^ 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
ji turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Iki Rugpjučio-Augiist, 30 dienai, 1919 
Nieko išlaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šiąs dovanas galima gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

dienraštyje rasite, daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
ii- visuomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, 1LL. 

Lietuva metams kainuoja: j 
Čekius ar Money Orderius siųskite adresu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, lli- 

Vardas ir Tr^rirde 

No. k Gatvfe 

Miestas ir Valstija 

kurią dovaną norite? 



VIETINĖS ŽINIOS 
EXTRA! 

DRAUGYSČIU KONFE- 
RENCIJA. 

Utarninko vakare, VVodma- 
no svetainėje, \\. 33 ir Limc 

st. atsibus svarbi draugysčių 
viršininku ir atstovu konferen 

u c 

rija. Dienos klausiniais yra 
netikėtas sulaikymas Lietuvos 

Laisvės Varpo išleistuvių, su- 

tvarkymas ėmimo paveikslu 
kolionijomis, ir prie to šiori 

konterencijon atsilankys ukra 
jinų delegacija su labai svar- 

biu reikalu, apie kurį konfereii 
ei ja irgi turės spręsti. 

Konf. pirm. I>. Butku*. 

LIETUVIAI, NUKENTĖJU 
SE NUO DIDLLIO TOWN 

.. OF LAKE GAISRO. 

Dideliame gaisre, kuris ant 

Town of Lake sunaikino kele- 

tą blokų, sekančios lietuvių šei- 

mynos nukentėjo: 
Stella Užukarienė, 4515 Ho« 

nore st. Jonas Paukštis, 452*' 

Honore St., Stasys Kundrotas 
4530 Honore St., Steponai 
Balčius, 4522 Honore St., Pet- 
ras Zavila, 4523 Honore St. 

j. Simonaitis, 4530 Honore St 
Kazys Filipavičius, 4530 Ho- 
nore St., S. Valterkis, 4522 
Honore St., V. Zakarčius, 4522 
Honore St., Jurgis Martin- 
kus, 4516 Honore St., Ant. 

Būdvietis, 4522 Honore St., 
L. Vauskis, 4522 S. Honore 
St., S. Klamenupis, 4526 So. 
Honore St. 

Jonas Redveikis, 1851, W. 45 

St., II. Krajalis, 1851 W. 45th 
St., L. Banevičius, 1840 \V. 
45th St., Viktorija Butkevičie- 
nė, 1852 W. 45tli St., Petrą? 
Petkelis, 1857 W. 45th St. 
Romanas Pakštas, 4535 So. 
Lincoln St., Auna GuŠienė, 
4527 S. Lincoln St., S. Girio- 
tas, 4541 S. Lincoln St., An- 

drius, Kuklauskas, 4523 So. 
Lincoln St. 

Jonas Greičius, 4533 S. VVood 
St., V. Krauklis, 4350 So. 
VVood St., Kazys Vanagas, 
4531 So. VVood St., A. Kabelis 
4357 S. Wood St. 

Visų tų lietuvių namai su- 

degė visai. Daigtų išgelbėta la 
bai mažai. Daugelis tų lietuvių 
turi dideles šeimynas. Jų pa- 
dėjimas yra labai apverktinas. 
Kol kas jais rūpinasi Ameri- 
kos Raudonas Kyžius ir kitos 
labdaringos organizacijos. Gir 
dėjome, kad nekuriu lietuvių 
namai buvo visai neapdrausti 
nuo ugnies, todėl su gaisru jie 
prarado visus savo turtus. Iš 

namų išgelbėti beveik nieko ne- 

buvo galima, nes gaisras medi- 
nius namus sunaikino labai 
greitai. 

PARKŲ DARBININKAI. 
NEUŽGANĖDINTI 

'Mašinistai, pniciantai ir ve- 

žėjai, kttric dirba prie parkų, 
pietinėje miesto dalyje, reika- 
lauja algos pakėlimo. Specialė 
parkų komisija žada atkreipti 
atydą į darbininkų reikalavi- 
mus. 

AREŠTUOTA DU TULKAI 
W. Burkhart, publiškų dar- 

bų komisionieritis, laikė prakal 
kį padegėliams ant Town oi 
Lake. Savo prakalboje jisai 
aiškino nukentėjusiems, kad 
miestas juos prupins, duo> 
valgį ir drabužius. Du tulku, 
kurie turėjo Burkharto kalb-į 
paaiškinti; lenkai vietoje tikro 
vertimo, įmonėms pasakojo, 

kad j u namus padegė neva juo 
dūkai ir kad žmones dabar tu- 

ri eiti mušti juodukus. 
Vienas iš audencijos paaiš- 

kino Burkhartui, kad jo tulkai 
pasakoja visai ką kitą žmo 
nėms. Abu tulku, VV. K. Jonei 
ir J. Lencke, kurie neva žmo- 
nėms aiškino lenkiškai Burk- 
harto kalba, buvo tuojaus areVf 

J tuoti už bereikalingą kursty- 
nę prie> juodveidžius. 

sustreikavo daily- 
DES. 

Calumet apielinkėje namu 

statymas visai sustojo iš prie- 
žasties dailydžių streiko. Daily 
dės reikalauja algos pakėlimo 
iki 85c į valandą. Kontrakto- 
riai nesutinka. Miestuose Ham 
mond, Gary, Whiting ir Eastf 
Chicago darbai prie namu sta-l 
tymo vertės trijų milionų do-Į 
liariu visai sustojo. 

CIGARŲ DIRBĖJŲ 
STREIKAS. 

Chicagoje 4.000 cigarų dir- 
bėjų reikalauja 50 nuošimčių 
algos pakėlimo. Jų reikalavi 
mai atsakyta. Manoma, kad pa 
nedėlyje cigarų dirbėjai pra- 
dės streiką. 

GRĘSIANTIS PLIENO 

DARBININKŲ STREIKAS. 
Amerikos Darbo Federacija 

renka balsus plieno darbininkų1 
visose dirbtuvėse kaslink gene- 
ralio streiko, anorna, kad vi- 
duryje šio mėnesio darbininkų 
balsavimai nuspręs, ar strei- 
kas bus ar ne. 

LIETUVOS UNINiNKO 
DRAUGIJA DALYVAUS 
LAISVĖS VARPO IŠLEIS- 

TUVĖSE. 
Pereitame nedėldienyj Lietu 

vos Ūkininko draugija nutarė 

dalyvauti išleistuvėse Lietu- 
vos Varpo. Iš iždo paskyrė 
aukos $50. doliarių. 

Smagu pažymėti kad ši drau 
gija užgirus Raudonojo Kry- 
žiaus skyrių, kuris keletui die- 

nų praslinkus susitvėrė ant vie- 
los. Ypačiai pavyzdingas už- 

manymas nutarta, kad kiekvie- 
nas Lietuvos Ūkininko draugi- 

jos narys butų ir Raudonojo 
Kryžiaus nariu. Įgaliavo finan 
sų raštininką kolektuoti meti- 
nes mokestis, Įtraukti j knygas 
ir gale metų išduoti raportą 
visų tų, kurie nepriklauso prie 
Raudonojo Kryžiaus. Supran- 
tama, kietaširdžiam* bus kai- 
štai—nors nutarta priverstinai 
netraukti prie kryžiaus. 

Tikima, kad neatsiras to 

kiti, kuris nesupranta tą svar- 

bų reikalą. 
Ant vietos tuoj prisirašė ke- 

liolika narių ir užsimokėjo me 

inės mokesties ]x> $2. 
Draugija pati prisirašė kai- 

po didelis narys ir iš iždo nutar 
ta mokėti metinės mokesties 
po 5 doliarius. 

Geistina, kad ir kitos drau- 
gijos pasektų panašų pavyzdį. 

Eskulapas. 

IŠMUŠĖ LANGUS "UNI- ] 
TE D CIGAR STORES" 

KRAUTUVIŲ. 
Streikuojantiejie klerkai ži- 

nomo tabako trusto "United 
Stores" išmušė dvidešimt langu 
penkiolika trusto krautuvėse. 
Tame liko nužiurėtas nekoksai 
Albert I-evv, kuris vra strei- 
kuojančių klerkų prezidentas. 
Apart jo yra areštuoti dar ke- 
turi kiti. Meną iš streikierių po- 
licija peršovė jam bėgant. 

SUSIRINKIMAS NAMU 
SAVININKŲ ANT 

BRIDGEPORTO 
Atsibus rugpjuvio 4tą d., 

VVodmano svetainėje, 8tą vt- 

landą vakare. 
J. P. Evaldas, sekr. 

DR-STĖS, KURIOS DALY- 
VAUS LAISVĖS VARPO 

IŠLEISTUVĖSE. 
Dr stė Saldžiausios Širdies 

V. Jėzaus No. 1. 
Savame pusmetiniame susi- 

rinkime šita draugystė vienbal- 
siai nutarė dalyvauti Laisvės 
Varpo išleistuvėse. 

Valdyba. 
Dr-ste L. T. Viltis. 

Paskutiniame susirinkime nu 
tarė prisidėti "incorpore" prie 
L. Varpo išleistuvių iškilmių. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 
Čia liko sutyertas '"Lietuvai 

Gelbėti Dr-jos" skyrius (Liet. 
Raud. Kryžius). Tas atsitiko 
ketvergo vakare. Kalbėjo dr. S. 

■ .. 

Biežis. Žmonių susirinko pusė 
tinai. Po ])rakalbų buvo keletas 
klausimų. Vienas nesusipratę;- 
ir menkai mastantis žmogutis 
savo klausime norėjo (lamdyti, 
kad tokia.organizacija nėra rei- 
kalinga. Nors Lietuva tuojau? 
reikalauja greitos daktarų pa- 
gelbos ir taippat vaistų, drabu- 

žių ir 1.1., bet tam žmogeliui ne- 

žinia kodėl rodosi, kad tokia or- 

ganizacija nereikalinga. Matyt, 
kad toks žmogus yra išsigimė, 
lis, arba koksai nors Lretuvos 
žiaurus priešas. 

Mokese:ų sumokėta $20.30. 
(Visi prižadėjo smarkiai darbuo- 
tis. 

Valdyba išrinkta iš sekan- 
čių ypatų: 

T. Stanislovaitis, pirm. 
A. Kisielius, pirm. pagel, 
S. Petraitis, kasieriu^. 
S. Kirkulis ir K. Laudan- 
skis. kasos globėjai. 
K. Deveikis, sekretorius 
1505 S. 51 a\\. Cicero, Tll 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas I. Kasevičius, 25 Hin- 
dle av. 

Vice-pirmininkaa B. Sugentas, 38 
Laura St. 

Protokolų raštininuas B. Balutis, 
08 Melvilla av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
n i av. 

Maršalka Juozas šala3evičius, 221 
Cardoni av. 

Maršalka Pr. Barkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų vedėjas B. Kadys. 79 Mel 
trtlle av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 19b 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni a". 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini nedėldienj kiekvieno mėne 
sio jietuvių pobainyt'.nėje svetainėje 
prie VVestmenister ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 

i- 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas Šimulis, Vlce-Pirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Leįnugaris, Prot. RaSt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

45J.2 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkevlczius, Iždo Globčjas 

2556 W. 60th StTeet, 
Nikodlmas Kllmašauskis, Iždo Olob. 4441 So, Washtenaw Ave. 
Petras Šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So Marahfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Street 

Nelaikykite Namie Pinigų nei 
Brangenybės Popierių • 

kaip tai: bondsų, mortgečių, abstraktų, ugnies arba gy- vybes apdraudimo polisų. 
Saugiausia tokiems daiktams vieta yra 

Depositors State Bank, 4633-37 S. Ashland Ava, 
ČIA YRA NEDEGANČIU ŠĖPŲ SYSTEMA, VIENA 
DIDŽIAUSIU CHICAGOS MIESTE, KUR GALIMA NUSISAMDYTI SKRYNUTĘ UŽ $2.50 METAMS. AR- BA BRANGESNĘ 

Ugnies Apdraudimas. 
pas mus daroma labai geromis ir pigiomis sąlygomis. Pinigus SIUNČIAME Į TĖVYNĘ ir gvarantuojame. Jums patarnaus musų banke LIETUVIAI KLERKAI. 

Bankas atdaras kasdien iki 4:30 po piet. 
Ketvergo vakarais nuo 7:00 iki 9:00 vai. 
Subatoje atdara ištisą dieną iki 9:00 vak. 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 S. Ashland Ava., Chicago, Ui. 

I LOGIKA. i 

Pati — Tu nemyli manęs. 
Mieste nėra nei vienos gra- 
žesnės moteries, j kurią tu 
nebutumei įsimylėjęs. Tu 

Pats. — Na jei aš visas 
myliu, tai tame skaičiuje ir 
tave. Ko gi tu verki. 

Pajieškau savo brolio, Juo1 
zo Gurklo, paeina iš Kauno 
rėdybos, Ukmergės apskri- 
čio, Kupiškio valsčiaus, Var 
niškių osdžiaus, Geistina 
butų susirašinėti 

Vladas Gurklis, 
13116 Benwood Av., 

Cleveland, Ohio. 

KAS RADOTE? 
Pamesta ant Milwaukee 

Ave., pakelį su brangiomis 
popieromis. Radėjui duosiu 
dovanų. Meldžiu grąžinti 
Mr. Henry Katz, 1362* No. 
Lincoln St. 

Parsiduoda keturių rui- 
mų Rakandai, žema prekė 
ir tik vieni metai vartoti, 
taipgi kam yra reikalinga 
kreipkitės tuojaus, męs ren 

giamės išvažiuoti ant far- 
mų. Atsišaukite iki 15 šio 
mėnesio vakarais į namus. 

T. A. B. 822 W, 35th St. 
Chicago, UI, 

E XT R A! 
Parsiduoda Uke 
80 akrų su budinkais, užsėtais lau- 
kais, pagal miestą., sūrių dirbtuvė 
prie pat ūkės, bažnyčia, ir irokykla 
arti su kitais parankumais ant vietos 
šita puiki ukė parsiduoda iš priežas- 
ties Šeimyniškos, suiurtės, kadangi vy- 
ras su motoro skiriaci ir teismas 
jiem dviem nutarė turtą, pasidalyti 
per pusę, tai ši ukė turi buti par- 
duota lėgyje 20 dienų. $3000 doliarių 
reikia jnešti tuojaus, o likusius ant 
1G metų išmokėjimo. Važiuokite grei- 
tai, o tikrai laimėsite, nes vieta labai 
puiki ir tokia ukS labai retai pasi- 
taiko. Atsišaukite žodžiu arba raštu 
pas: P. A. MAŽEIKA, R, 34. Camp- 
bellsport, Wis. 

RiekalauJama lėberių dir 
bti fandreje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

PARSIDUODA 
grosernė ir bučernė, gero], lietuvių 
apgyventoj vietoj. Parsiduoda iš 
priežasties nesveikumo. 

JUOZAS NAUDŽIUS, 
4064 S. Artesiau 'Ave. 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakery Body" 

Geras ir Pigus 
Atsišaukite j "Lietuva" 

REIKALAUJAME MA1- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Angljs nuo 3 iki £ 
pėdų augšcio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą 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 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyvent' iV.it iarmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viska> 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
Serų kelių Ir graiių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė paraiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 ui 
akerj. Galite pradėti dirbti fauną su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmą 
Išmokėtą. Ir męs duodame darbą, ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dali įmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rivs--, TVisconsin. 

LIETUV1SKAS HOTEUS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar menesio. 

PREKĖS PIGIOS 
NRS. T. R0D0V1CZ 

936 W. 33 St. Chicago 
Phone Yards 2750 

IDR. S. NflIK&LlS I 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 i j 1 Chlcagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVE j 
Telefonas Drover /0^2 j Į Cicero Ofisais į 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 19 

Dr, Virpa Narbutt 
Physician & Sargcon 

3001 West 2211d Street 
01 ix Marshall Blvd, 

Ofiso valandai; 
2 Iki 4 po piet 
7 iki 9 vakava 

Tel. Lavvndile 660 
OyvenlmeaJ 

TiL Rockwall 1881 

Pradėk Nauju* Metus su tobulu aidu r* 
gijimu, taip. kad aifcfo ns-p.'aleistv.mei per t 
uis metus, kas ttU ^aii buti naudingu 

Gerai pritaikanti akiniai prašalins akių Į] 
galvos skaudėjimus, trumparegyste aiba t»U 
regįstS prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egramlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OMICAG" 
Kampas l^tes Gatvės. 

3čios lubos, viia Platt'o aptiekus. Ttmyklte 
i :t£Uo par-ią 

Valandos: nuo 9tos raL lyt* iki S vai. rak. 
Nedilioj: suo * v»i. įjio iki i<Z vai. diena*. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo* 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko 1 ofis%. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. La Salio 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE OR£SSMa5nG 
COLLEGE 

Mokinr siuvimo, kirpimo, dt^tgning 
dienomis ir vakarais dėl hizulc U 
aamų. Paliudijimai išduodamai Ir ri» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasietnagsime 
<utelkti jums patanm%. 

SARA FVTKK. Principal 
2407 VV. Maalson *t. 

C 205 S. Halsted SL. A&SO Wells F i. 

DR. L £. MAKARAS, j 
LIETOy j S GY BTTOJAs H CHIRltftAs į trr*. 4?Tu štreetT * 
Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 V. M. 

Tlefonas: Boulevard 3480. ^ Rezidencija: 4515 So. Wood Street. \ Telefonas: Yards 723. 

Dr. M. Herzman 
5Š RUSIJOS 

Gerti lietuviams ilnomas per 16 Be- 
tų kaipo patyręs gydytojai, ckirnrgu (r akuSerts. 

Gydo aitrias i. tbrooi&kas ligaa, ry- 
tų. moterį) ir vaikų, r"*g«' naujausia* 
metodas. X Ray ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10— 12 piet* Ir 
6—8 vakarfia. Teiephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St 
VALANDOS: 8—9 t*p. tikul. 

.jlAIAtl. • * • 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABINIUS 

Patarnauja Laidotuvėse koge- 
riaualai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, £ad 
męs patjs dirbame grabua lr 
turime savo karabouus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams iras žydelius ftauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veaelijoras, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktį. 
3305 AubuiuAve. Tel. Drover4139 

Dr. G. M. Glaser 
rrakttkuoja Jau V metai 

S149 8. Morgan 8t, ktrtl S2 «t 5 
8peclail»taj Moteriškų, Vyriikų, 5 

;r Chroniškų Ligų. 
V'alando*: 9—10 ryte. U—S 90 5 
piet. t—» rak., NedSl. 9—S. c 

TELEFONAS YARD8 617. j 

r«l VAP.D8 15SS 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIR GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrydo visokias liga* motert% 
vaiky lr vyrų SpeciallSkal gy- 
do limpančias. uistaenSJuala# 
lr paslaptingas vyru llgaa^ 

3259 So. Halsted 81, Chicago, f* 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

tai ii 

Bnbk.^mi Ir ■artH—I I «l m 

Žemai915c 
Viršui 10c 

Čia prirokujamt ir kart# mokesti 

imiuiiuiiiHmiuMumu 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, L«ntų, RŠmy Ir Stogama Poplerlo 

SPECIALIAS: Maleva malevojlmul etubų Ii vidaus, p* $1*50 už ęalloną 
CARR BP.OS. WRECK1NG 00. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICASO, IUL. 
mimniiiiiin 

¥¥*i<W¥i 

UBERTY BONDS 
Męa perkamo Liberty Boruta u 
pilną "Cash'' verto. Atneškite, 
or^a atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Keivergala 1* 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G- SAGKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Wood ir Pauline gatvių: 

STASYS SIMKUS StŠĖ& w ■ liW 1 ¥imil¥¥ ant Michigan Ave., arti Van Buren 
MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 Iki 9. 
Pirm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

Lietuviška Gydykla DR. OICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budads ir au pagelto 
naujausių ir tobuliausių elekMkinlų Jtaiaų. Ofiso valandos: 9 iki 1,2 ryto, 4 iki 8 vak. Nodildleniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ava. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatftoti laiku, vėliausių stalių ir konservatyvlškų modelių >20.00 Iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotal nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinžs $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir aug&člau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvgtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau FuJI dreas, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augičiau. Krautuvė atdara kas vakarį iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po piety. Subatomis iki 10 Valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1S02 1415 80. HAL3TED STREET 
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