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Suv. Valstijų Graikai pro- 
testuoja prieš bulgaru 

w užgrobimą Trakijos. 
Chiitai atidėjo paskelbimą užbaigimo 

kares su Vokiečiais 

Bijosi susirėmimo su Meksika 
Pasiuntė 162 Tank'us pasienin 

SUV. VALSTIJŲ GRAIKAI 
PROTESTL OJA PRIEŠ 
3ULGARU UŽROBIMĄ 

TRAKIJOS. 
Washington, rugp. 20 d. 

Graikijos Draugu komiteto 
delegacija atstovaujanti 
100,000 graikų kilmes ame- 

rikiečių, kuri yra Washing- 
tone užtarimui savo reikalų 
pas valdžią, kablegramoje j 
komisijos pirmininką prašo 
Amerikos taikos komisijos 
užtarti Graikijos tvirtinimus 

►**rieš sumanytąjį suteikimą 
Bulgarijai tam tikrų privile- 
gijų Trakijoje. 

Kablegramoje klausiama, 
ar "Amerika prisidės prie 
sutvėrimo sąlygų Balkanose, 
kurios neišvengiamai nuves 

prie kares. Ten sakoma, kad 
Graikijos reikalavimai kas 
del Trakijos yra "teisingi ir 
sutinka su apsisprendimo 
principu ir su kiekvienu at- 
sižvelgimu į žmoniškumą ir 
sveiką protą." Prašoma ko- 
misijos užtarti šituos reika- 
lavimus ir "parodyti teisin- 
gumą graikų tautai." 

CHINAI ATIDĖJO AP- 
SKELBIMĄ UŽBAIGIMO 
KARES SU VOKIEČIAIS. 

Pekin, rugp. 20 d. — Man 
datas paskelbiantis karę su 

Vokietija užbaigta nebus iš- 
lejsta iki Austrija nepasira- 
sis po sutartimi. 

BIJOSI SUSIRĖMIMO SU 
MEKSIKA. 

Wa$hington, rugp. 20 d. 
<rį vakarą Ivleksikos ambasa- 

* (V»rius, paskelbdamas praneši- 
ma Meksikos konsulio Presi- 
dioj,, kuriame tas reikalauja 
kad karės skyrius atšaukti; 
pulk. Langhorne'o kareivius 
"išvengimui kliūčių," nurodė 

galimybę susirėmimo Carran- 
zos kareivų su Amerikos bauc 
žiarr. vja ekspedicija, vejančia 
bandtus Meksikoj. 

Kiek galima bnv-o sužinui, 
ambasadorius nepaskyrė joki ) 

atstovo YYashingtone, bet ofi- 
cialiuose rateliuose duota su- 

;TA ;ti, kad kareiviai pasiųsti 
vytis banditus, sugavusius Da 
visą ir Petersoną ir laikiusius 
juos išpirkimui, šiuonii kartu 
jokiu budu nebus ištraukti. 

Gauta prieštaraujantieji pra 
nešimai apie Meksikas vald- 
žių atsinešimą Į Amerikos eks- 
pedicija. Telegrama karės sky- 
riui nuo gen. Dickmano, vedauj c i > pietinį skyrių parodo, kad 
Meksikos konsulis sutiko su j tu idant Carranzos kareiviai,, 
kurie buvo pasiųsti vytis pas- | 
kui banditus, butų sulaikyti, iš- 
vengimui susidurimo su Ameri 
kiečiais. t 

PASIUNTĖ 162 TAUN- 
KUS PASIENIN. 

Columbus, O., rugp. 20 d. 
šiądien sužinota, kad vėl 62 
tankai (šarvuoti automobiliai 
arba taip vadinami kubilainiai) 
nesenai tapo pasiųsti iš kariuo- 

I menės atsargos stočių čionai j 
f' riu^ Meksikos pasienyje. 

Pereitą savaitę buvo pasiųs- 
ta 100 šitų mašinų. Paskutinė- 
mis keliomis dienomis taipgi pa 
siųsta į vietas pasienyje tris 
tūkstančiai šaudyklių. 

Kariuomenės aficieriai atsi- 
jsako aiškinti siuntimų reikŠ- 
| mę. 

RODOMA PELĖS DEVY- 
NIŲ SPALVŲ. 

Cleveland, rugp. 20 d. — 

Nacionalė gyvulių auginto- 
jų draugija, kuri či alaiko 
savo konvenciją, išstatė pa- 
rodai daugiau kaip 200 pe- 
įlių devynių įvainų spalvų, 
tarp kurių yra japonės val- 
cą šokančios pelės; be to yra 
500 Gvinėjos kiaulaičių ir 
1,500 trušių. 

jj Vasarinis sportas namuose % 

SIBIRIEČIAI IŠMUŠĖ 200 
PABĖGUSIU KOMU 

NISTŲ. 
Omskas, rugp. 15 d. (Pa- 

vėluota). — Liepos 30 d. Si 
biro kareiviai užklupo 2000 
bolševikų ir vengrų išsilau- 
žusių iš kalėjiminės stovyk- 
losKrasnojarske ir 200 jų iš 
mušė, o visus kitus, iškyrus 
60 pabėgusių, suėmė. 

Kaliniai rengėsi užpulti 
kalėjiminės stovyklos nuo 

kalno, bet jie likosi apveikti 
Čecho-Slovakų kareiviai ren 

gėsi pagelbėti Sibiro karei- 
viams bolševikus ir ven- 

grus mušti, bet jų pagelba 
buvusi nereikalinga. 

NEBOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TRIS MIESTUS 

Londonas, rugp. 20 d. — 

Bolševikų priešų kareivi jos 
užėmė Chersonę, Nikolajavą 
ir Čerkc v ant Dniestros, 
kranto žemiau Kievo; šitą 
žinią padavus savietinės ka- 
riuomenės raštinė Maskvoje 
bevieliniu telegrafu. Prane- 
šime priduriama, kad ryti- 
niame fronte bolševikų ka- 
rei vi jos užėmė Iletską po 
smarkiai kovai. Iletskas yra 
apie už 40 mylių nuo Oren- 
burgo j pietvakarius. 

SUTVĖRĖ VARTOTOJŲ 
LYGĄ FRANCIJOJ. 

Paryžius, rugp. 20 d. — 

Montmartre apskričio pilie- 
čiai ir šeimininkės sutvėrė 
Francijos "Vartotojų" lygą 
kovai su pragyvenimo bran- 
gumu. Steigėjų tikslu yra iš- 
plėsti iygą iki nacionalės pir 
kėjų federacijos, kurios na- 

riai bus visoj šalyj. 

KAUKAZAS JIEŠKO 
TAIKOS. 

.. Paryžius, rugp. 20 d. — 

Anglijos valdžia tik ką pa- 
siuntė svarbią misiją Kau- 
kazan tikslu sutaikymo tri- 
jų svarbiausių tautų tame 
krašte — armėnų, gruzinų ir 
totorių. Anglijos komisija 
veiks išvien su Amerikos pa 
šelpos komisija Mažoje Azi- 
joje. Anglijos komisijos per 
detiniu yra John Wardrop, 
kuris turi laipsnį vyriausio 
konsulio ir kuris karės me- 

tų buvo pirma Bergene, Nor 
vegijoje, kur jis perleidinė- 
jo visus nusirašinėjimus tarp 
Rusijos ir talkininkų, o pas- 
kui buvo pasiųstas Maskvon 
kur jis buvo vieninteliu Ang 
lijos atstovu po sovietine 
valdžia. 

Yra ypatingai tikimasi, 
kad šitai misijai pavyks su- 

taikyti armėnus ir totorius 
ir tokiu budu padėti pama- 
tą pastoviai sutarčiai tarp 
naujai sutvertų užkaukaži- 
nių republikų. 

KARAI VAIKŠČIOJA 
MUSKEGONE. 

Muskegon, Mich„ rugp. 
20 d. — Karų vaikščioji- 
mas, sustojęs del pakėlimo 
kainos už važiavimą iki sep 
tynių centų d^ savaiti tam 

atgal, šiądien vėl pradėjo 
vaikščioti. Nors kompanija 
ima tik 6 centus, iki valsti- 
jos komitetas nutavs kainą, 
bet tik retas kas važiuoja 
karais. Penkcentiniai busai, 

1 pradėję vaikščioti dvi savai- 
ti atgal, daro gerą biznį, im- 
dami po 5 centus. 

SILEZIJOS SUKILIMĄ 
VEDA LENKAI. 

Beriina"', rugp. 18 d. — 

Visuotiną sukilimą augštu- 
tinej Silezijoj, kaipo augš- 
čiausią laipsnį skaitlingų ne 

ramumų, atsitikusių šitame 
apskrityj suplianavo šiądien 
lenkų organizacija, kaip pra 
nešimai skelbia. Lenkų ka- 
reiviai eina pagelbėti mili- 
cijai padaryti tvarką. 

Streikas, kuris buvo be- 
veik suparaližavęs pramo- 
nę, pradedąs silpnėti. Dau- 
gelis kalnakasių nubalsavo 
grįžti prie darbo. 

sumanytojo sukilimo va- 
dai sako, kad jie nelauksią 
dabar besitariančių čia ko- 
misijų ramaus išrišimo jų 
kliūčių. Tie vadai yra vadi- 
nami "Didėlės Lenkijos." 
agitatoriais. 

RUSU FRAKCIJOS JIEŠ- 
KO PARAMOS PAS 

BELAISVIUS. 
Berlinas, rugp. 19 d. — 

Konkuruojančios rusų frak- 
cijos šiądien varžasi viena 
su kita traukdamos karės 
belaisvius kiekviena savo 

pusėn, kada jie bus sugrįžę 
savo kraštan. Aleksandras 
Kerenskis kaip jo draugai 
sako, esąs čia slapta atvy-' 
kęs viename nuošaliame 
viesbutyj. Kerenskis karštai 
priešinąsis Aleksandro Guč 
kovo atvirai propagandai, 
kaukiančiai belaisvius at- 
galeivio Kolčako kariuome- 
nėn. Kokį kitą tikslą turi 
Kerenskis nežinia. 

Maskvos bolševikų val- 
džiai darbuojasi pasiunti- 
nys Muskovski. 

VOKIETIJA MATO 
ARGENTINOJE ŽADĖTĄ. 

JĄ ŽEME. 
.. Berlinas, rugp. 20 d. — 

Yra laukiama, kad, kaip tik 
pasportai bus gaunami, keli 
milijonai vokiečių apleis Vo 
kietiją ir bandis jieškoti pel- 
ningesnio užsiėmimo svetur. 

Naujai suorganizuotasis 
imperinės išeivystės biuras 
užgina, kad vokiečių komi- 
sija Argentinoje bando gau- 
ti leidimą apsigyventi ten 5 
milijonams vokiečių, kadan- 
gi tai esą daug gaugiau ne- 

gu pietų Amerikos šalis gali 
staiga asimiliuoti (sugerti), 
bet girdi, naujojo biuro de- 
legatai tuoj važiuosią Ar- 
gentinon, kad apsaugojus 
nuo apiplėšimo ir apgavimo 
tuos vokiečius, kurie ten nu- 

vyks. 
Biuras sako, kad Ai-genti- 

na yra drauginga vokiečiams 
ir teikia geras progas išla- 
vintiems — daillydėm, laik- 
rodininkams, mechanikams 
ir raštspaudžiams. 

Vyliausias Argentinos 
konsuliatas sako, kad Ar- 
gentinon pasiųsta komisija, 
kurį pirks žemę ateiviams ir 
taisis ukes bei mokyklas. 
Argentinos valdžia mielai 
priimanti dideles vokiečių 
kolionijas, tik įeikalaujanti, 
kad jie priimtų Argentinos 
pilietybę ir tokių budu ne- 

bus pavojaus turėti valstijo- 
je valstiją. 

Apsisaugojimai busią da- 
romi nuo bolševikų. Atei- 
viai ypatingai pageidauja- 
mi Chaco, Misiones, Chubu- 
to teritorijose ir ant valdžios 
žemių. Dykai bus duodama 
nuo 20 iki 200 hektorų tąja 
išlyga, kad jie nebus par- 
duodami; gyvuliai ir maši- 
nos bus duodama kreditu. 

BADAS APSIREIŠKIA BU- 
DAPEŠTO GATVĖSE. 

Vienna, rugp. 18 d. — 

Budapeštas yra politiniu šur 
muliavimo miestu ir visos 
gatvės yra pilnos alkanų 
žmonių. Vengrai visomis pu- 
sėm!.: mato ištikusią juos 
tragediją; pirmu kartu bė- 
gyje tūkstančio metų tapo 
susiaurinti jų rubiažiai. Jie 
taipgi išreiškia pasipiktini- 
mą tuo, kad jų namus laiko 
užėmę kareiviai tos tautos, 
kurios jie labiausiai neap- 
kenčia. 

MONTENEGRAI KOVOJA 
SU SERBAIS. 

Rymas, rugp. 20 'd. — 

Smarki kova eina tarpe mon 

tenegru ii serbų arti ežero 
Skutari. Serbai esą išskerdę 
Karnicos apielinkės gyven- 
tojus. 

Užėmė Suvalkų 
gub. kraštą. Gy- 
ventojai kalia 
karštą protestą 

Kaunas, rugp. 17 (per 
Londoną rugp. 20 d.) — 

Lenkai vėl perėjo demarka- 
cinę liniją ir užėmė kitą Lie 
tuvos žemės plotą Suvalkų 
guberinijoje. Sujudimas čia 
yra didelis ir demostracijos 
yra daroma visur su protes- 
tais prieš 'enkų Įsiveržimą. 

Tuksiančiai šiądien susi- 
rinko prieš francuzų komi- 
siją. Vienas kalbėtojas su 
r.šaromir. akyse kalbėjo į 
francuzų atstovus, išėju- 
sius ant balkono. Jis sakė: 

"Francuzai buvo praradę 
Alzaciją ir Lotaringiją. Da- 
bar atgavo tas provincijas 
ir turėtų pagelbėti kitiems. 
Franci j a buvo skaitoma iš- 
gelbėtoja Lietuvos ir ji ža- 
dėjo pagelbėti mums prieš 
lenkus, bet dabar ji remia 
lenkų užkariavimo politiką. 
Męs melagių nenorime dau- 
gi aus. Męs protestuojame 
prieš lenkų užėmimą mūsų 
krašto su francuzų kareivių 
ir šovinių pagelba. Męs ne- 

turime kur eiti, jei bent į 
Ameriką, jei lenkai užims 
Lietuvą, mums geriaus bus 
apleisti savo šalį ir keliauti 
Amerikon/' 

Regykla buvo labai grau- 
di, begiedanat tautinius him 
nus buvo girdėt daugelis ver 

kšlenant. Net kareiviai ver- 

kė. J 

Francuzų karinis atstovas 
atsakė: 

Viena Francija neišvedė 
demarkacinės linijas.i Vis 
talkininkai atsako už tai. 

Vyrai minioje prisiekė ko 
voti iki paskutinos už savo 

laisvę ir šalį. 

DES MOINES GATVEKA 
RIŲ STREIKAS PASI- 

BAIGĖ. 
Des Moines, rugp. 20 d.— 

Gatvekariai pradės vaikščio 
ti šiądien po pietų. Šitas bu- 
vo paskelbta šiądien prieš 
pietus motorininkų ir kon- 

duktorių susirinkime. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 

Ketverge lietus rytmetyj, 
paskui gal giedra ir vėsiau 
Augščiausia temperatūra va- 

kar 84 laipsniai 5 vai. vak. 
Saulėtekis, 6:04 vai. ryto; 

saulėleidis 7:41 vai. vakare. 
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LIETUVOS LIAUDIS APIE BOLŠE- 
VIKUS. 

Užėjimas bolševikų, arba teisingiu 
sakant rusų, ant iLetūvos padarė Lietuvai 
daug skriaudų. Grobė Lietuvą rusai, pas- 
kui per keturis metus grobė vokiečiai Ant 
galo ur;ėjo rusai musų Kapsuko vadovau- 
jami, kurie viską grobti dabaigė, palikda- 
mi tiktai tuščias sienas ir išnaikintus lau- 
kus. Apie tai, kiek bolševikai padarė 
skriaudų Lietuvai, jau nemažai buvo musų 
laikraščiuose rašyta, buvo ganėtinai nu- 
šviesta. Vienok vis tai buvo rašyta inte- 
ligentijos, kuri iškarto permatė tas baisias 
skriaudas. Vienok jau dabar girdime Lie- 
tuvos liaudies balsą. 

Atsidarius paštui su Lietuva pradėjo 
Amerikon ateidinėti daugybė laiškų iš įvai- 
rių Lietuvos vietų. Tai vis rašo Lietuvos 
paprasti žmoneliai savo giminaičiams Ame- 
rikon; rašo kaip moka, netaisykliškai, vos 
įskaitomi. Tokių laiškų mums daugybes 
prisiunčia, kurių visų m^s jokiu budu ne- 

galime sunaudoti, bet tie laiškai, tai yra 
tikras, tikras ir galingas neperdėtas Lie- 
tuvos balsas. 

Tie laiškai vienu žodžiu sako, kad buvo 
baisu prie rusų buvo baisiai prie vokiečių, 
bet kaip užėjo rusai bolševikai, tai pasi- 
darė tikras pragaras. Kokį laišką nei pa- 
imsi, kiekvienas yra gyvu dokumentu šau- 
kiančiu prieš bolševikus ir jų tvarką. Tie 
laiškai liudija, kad bolševikai persekiojo 
žmones, atėmė viską iš žmonių; ?isur kur 
tik bolševikai užėjo, pasidarė badas. Ne- 
gana dar to, bolševikai varu išvarė jaunas 
Lietuvos vyrus Į savo raudonąją armiją ir 

y privertė kariauti jų eilėse. Ir to dar nega- 
na, bolševikai tyčiojosi iš to, kas lietu- 
viams yra šventa. 

Tai]> šaukia ne tiktai lietuviai, kur bol-, 
ševikai atsilankė, bet šaukia ir iš tų vietų 
kur jie neatsilankė, o tik žino apie tas 
nedorybes ir nežmonišką elgimąsi. Iš vie- 
nos vietos rašo: 

"Šįmet javai labai gražiai išrodo, duo- 
nutės užteks netiktai mums patiems, bet ii 
tiems, kuriuos bolševikai apiplėšė". 

Kitam laiške rašoma: 
"Bolševikai visKą atėmė, neturime nei 

duonos, nei sekli] ,nei padarų. Badas gre- 
sia" 

Gi p. Pabijanskui į Rochesterį tiesiog 
rašoma: 

" ir dabar negalim tų visų nelai- 
mių apsakyti; męs negalime nei mis- 
lyti, tik širdis dreba, tik ašaros bėga, pei 
kelis metus negalėsime apsakyti, nuo ašaix 
išsigelbėsime, kaip žemėje rasime amžiną 
ramybę, tik niekaip riegaMme apsakyti apie 
bolševikus.' Meldžiamės, kad nuo bolše- 
vikų apsisaugoti, nes jie kaip pargaio žvė 
rjs" pas mus lavo atėję " 

Vėl Antanui Girskiui Chicagoj brolis 
rašo. 

4V:š ir daugiau mųs kaimo draugi; 
nuo Naujų Metų jstojom į Lietuvos kariu- 
menę ir kariaujam su bolševikais. Su jais 
kitaip negalima kalbėti, kaip tik su kardu." 

Panašių ištraukų męs galime parašyti 
daugybes, bet v'sur tas pats, visur Lietuvo? 
žmonės panašiai rašo. Tai gyvi dokumen- 
tai, tai išdavimas diplomo rusams bolše 
vikams už jų elgimąsi Lietuvoje. Ir tik 
reikia stebėtis, kad dabar dav randasi to-, 

rių fanatikų ,kurie bando užstoti rusus bol-1 
>evikus. 

Paprastai pranešimus laikraščiuose bol 
ševikams simpatizuojanti gaivalai išaški- 
tia, kad tai melas, kad tai išmislas. Bet 
irgi gali buti melas, kuomet paprasčiausi 
kamiečiai, politiškos nuovokos neturėdami, 
vienu balsu taip liudija. Lietuva šaukia 
prieš bolševikus ir to sauksmo gali negir- 
dėti tiktai ligoti žmones. 

Dar blogiau Lietuvos liaudis atsilie- 
pia apie lenkus. Tik męs labai mažai laiš- 
kų gauname iš tų vietų, kur lenkai užėmę 
laiko. Nemenkesnes baisenybes išgirsime 
ir iš ten, kaip bus išvyti. Jau ir dabar 
vienas kitas laiškas pasiekia ir liudija len- 
ku baisiausį elgimąsi su lietuviais. 

Šiądien viena tik taisyklė yra turėti 
liuosybę — tai imti ginklą į rankas ir ves- 
ti aršiausią karę su lenkais ir rusais. Ver- 
čiau žuti, bet ne vergauti! Ir Lietuvas 
žmonės kariauja, jie verčiau žus musiuose, 
bet nebus, lenkų ar rusų puspadžiais spar- 
domi. 

♦ j 

i Sv©tsm©|© Spaydloj© i 
Apie Lšatuvius 

ŠALIS BE KRUTAMU PAVEIKSLŲ. 
Lietuva seniausia republika Europoje 

niekuomet nėra mačiusi Charle'o Chap- 
lin'o, pasakė Viešosios Informacijos Komi- 
teto filmiij skyriams direktorius Charles S. 
Hart. Jo nuomone Lietuvoje yra laukas 
plėtojimui filminės pramonės. 

"Karės metu jokie paveikslai nebuvo 
rodomi šitoj šalyj. Prieš karę didžiumą fil- 
mų siuntė ten Vokietija ir tik keli pateko 
ten iš Amerikos per Rusiją. Ir tie, kurie 
buvo pasiųsti, buvo prasti. Didžiuma te- 
atrų, kuriuose jie buvo rodomi, buvo įtai- 
syti lošimui ir buvo keliaujamų krutamu 
paveikslų. Fil.ninė organizacija -kaip cir- 
kas keliavo ir gabeno su savim teatrą. 

"Lietuva yra rinka Amerikos išveži- 
mams. Blokadą nuo Lietuvos nuėmė Kari- 
nės vaizbos komitetas. Ir Lietuva atsi- 
griebs nuo savo baisių karės išpustijimų 
greičiau negu daugumas kitų šalių del jos 
tvirto neprigulmingumo. Lietuva atsi- 
griebs dėlto, kad ji yra ncprigulminga eko- 
nominiai. 

Nors ji nedaug pinigų beturi, ji ne- 

daug jų ir reikalauja. Ji yra pati save 
užlaikanti ir užaugina maistų daugiau ne- 

gu jai reikia jos pačios reikalams. 
Ta šalis, kuri yra stipri ekonominiai, 

be išėmimo yra geriausia šalimi krutamu 
paveikslų pramonei pradėti. Nuosavybė 
vis dar pigi, o darbininkai taipgi nebran- 

Visų gi labjausiai krutamieji paveiks- 
lai neturės konkurencijų su drama. Visoj 
Lietuvoj nėra nei vieno profesinio teatro 
lietuvių kalboj. Amerikos filminės pramo- 
nės Lietuvoj visai neturės kliūčių ir augs 
drauge su šalimi. 

—Iš VVilk^s-Barre Time-Ledger. 

LIETUVOS STABMELDYBES KUNIGAI 
TAI TIKRI UGNIES TIKYBOS GLOBĖ- 

JAI. 

Daugelis kankinių, būdami aštriai ka- 
mantinėjamais, sakė: "Mano tikyba yra 
kaip deganti liepsna". "&.v» nešu tikrosios 
:ikyoos ugnį pirmyn", yra žodžiai taip daž- 
nai pakartojami, -kad virto beveik trivie- 
lias. Ar tas yra netikėtu atsitikimu, kad 

Į :laugumas karčiausių tikybinių frazių vie- 

naip ar kitaip turi susijungimą su ugniniu 
paveikslu? 

Atsakimą į šitą paklausą duoda vienas 
įdomiausių papročių pa-Baltmario republi- 
cos Lietuvos, kuri dabar bando gauti nepri- 
klausomybę talkininkų karės tikslų pama- 
;ais. Tikyba ir tikėjimas yra išreiškiama 
ugniniais vardais todėl, kad dauguma mu- 

iu prosenių buvo ugnies garbintojais. Pa- 
davimas pargyveno stabmeldybę, įėjo j pa- 
;ią krikščionybę ir palieka kuoaiškiausiai 
natomu kalboj, kurią męs vartojame, kal- 
oėtiami apie tikyba. 

Lietuvoje šeimyniniai tarimai daromi 
)as židinį. Visų svarbiausi susirinkimai 
jungiasi su židiniu. Ugniai niekuomet ne- 

eidžiama išgeti. Seniausioje, šeimynoje 
:mona turi prižiūrėti ugnį, apžarstvti ją pe 
enais ant nakties, ir atkloti rytmety j. Ko- 
lei gi seniausia moteris, o ne seniausias 
/•yrąs? Nes stabmeldybės laikais ugnies pri- 
žiūrėjo visuomet moterįs, vaidelutės, kurios 
>ašvęsdavo savo gyvenimus tam vienam 
larbui. 

Todėi, kuomet męs kalbame apie ug- 
rlngą tikėjimą, ar apie liepsningą tikėji- 
mą, tai męs primename tuos senovinius 
laikus, kuomet buvo garbinama ugnis. 

— Iš Chicago Evening Post. i 

Bolševizmas 4,000 Metų Atgal. 
Kelbant apie revoliucijinį 

judėjimą manoma, jog žy- 
ir.iasiu revolilucionierių va- 

du iš senovės laikų yra 
Spartakas, grekas, kuris dar 
prieš Kristaus gimimą sukė 
le Rymo imperijos vergus 
pireš Rymo aristokratiją ir 
valdančiąją kliasą, kad pa- 
[liuosavus vergus iš prie- 
spaudos, kurioj jie buvo lai- 
komi Rymo patricijų. 

Bet nesenai išskaityta vie- 
nas Egipto senas rašinys, 
kuris nurodo, kad apie 200C 
metų prieš Kirstaus gimi- 
mą Egipte buvo didelis su- 

mišimas. Sulyginus neku 
riuos apsireiškimus, tuolai 
kinis sukilimas buvo pa> 
našus šiuolaikiniam Rusi-1 

jos bolševizmui. 
Štai nekurios ištraukos is 

senovės dokumento: 
"Užmušta valdininKai ir 

atimta nuo jų įvairus do- 
kumentai. Iš teismanamių 
išnešta teisdarystės įstaty- 
mai ir išmesta lauk; žmo- 
nės mindžioja ir plėšo juos. 
Kas vakar buvo, šiądien jau 
nėra — sunaikinta. Visa 
šalis sukasi it tekintojo ra- 
tas. V 

Turčių vaikams buvo dau 
žomos galvos į muro sie- 
ną, kitus vaikus išmesta tyr 
laukiuosna žvėrių suėdimui. 
Turčiai tapo vergais ir tu- 
rėjo atlikinėti sunkiausius 
darbus. Miesčiuonir prista- 
tyta prie girių akmenių 
gi dižiunai š*o pasaulio pir-j versti buvo darbuotis san- 
deliuose. 

I 
"Tie, kurie seniau dėvėjo 

puikias drapanas paskui j 
vaikšgčiojo skuduruose. Ka 
daise turtingos ponios, ta- 
po elgetomis ir vaikščiojant 
po šalį pageidavo mirties. 

"Mokesčių niekas nerin- 
ko, plėšikai užpuldinėdavę 
namus ir praeivius apiplėš- 
dami ir užmušdami juos. 
Ūkininkai nustojo dirbti ir 
badas didinosi. 

"Pamiršta apie juoką'; vi- 
sur girdėjosi nusiminimai; 
visur buvo pilna kraujo, 
net ir vanduo pavirto krau- 
ju". 

Šis rašinys gal nupieštas 
ir perstipriomis spalvomis, 
bet jame matosi didelis nu- 

siskundimas ant žemesnės 
kliasos, kuri, matomai, ta- 
me laike paėmė krašto kon 
trolę į savo rankas, ar bent 
privedė taip dalykus, kad 
augštesnė kliasa neturėjusi 
^alės kontroliuoti šalies rei- 
kalus. f 

Tuli laikraščiai paminė- j 
ję, kad senovėje Egipte bu- 
vo vergų sukilimas panašus 
į dabartinį bolševizmą, pa- 
sididžiuoja, jog bolševizmo 
judėjimas visuomet buvęs 
didesniame ar mažesniame 
laipsnyje. Kiti gi paminė- 
ją tą faktą, pabi^žė jog 
bolševikiškas judėjimas 
Egipte privedė sali prie nu- 

puolimo. 
Nuo savęs turime pažymė 

ti, kad judėjimo prieš val- 
džios kliasą buvo, yra ir bus 
vienur atsižvelgiant į aplin- 
kybes, tas judėjimas esti 
silpnas, dažnai lokalis, ku- 
rfcme dalyvauja tik atski- 
ros grupės; kitur visa šalis 
dalyvauja judėjime prieš 
valdančią grupę žmonių. 

Pavyzdžiui visa Lietuva 
kjla prieš tuos, kurie norė- 
tų po senovei valdyti Lietu- 
vą. Tai yra judėjimas vi- 
sos šalies, visų elementų, 
kuriems jau nusibodo buti 
po globa kitų ir norisi pa- 

tiems tvarkyi savus reika- 
lus. Ir judėjimas prieš val- 
dančias grupes bus, ne 

paisant kas ne valdytų, ra- 
sis žmonių, kurie bus ne- 

užganėdinti tuo ar kitu. 
Link užreiškimo, kad ša- 

lis gali žuti nuo bolševizmo 
reikia su tuo sutikti, bet yra 
vietoje pridurti, kad šalis 
gali žuti ir nuo kapitalizmo 
ir nuo biurokratizmo ir vi- 
sų kitų izmų, kur nebus pai- 
soma į minių balsą, kur ne- 

bus rūpinamasi plačiosios 
visuomenės gerbuviu, bet 
tik bus duodamos privile- 
gijos grupei žmonių. 

Galingoji Rymo imperija, 
Kuriai nebuvo tais laikais 

lygios griuvo todėl, kad Ry 
mo • aristokratija tik paisy- 
davo savo grupės reikalų, 
gi į kitus luomus neatsi- 
žvelgdavo. Tas pats at- 
sitiko su Rusija monarchiš- 
ka ir panašiu keliu Mna Ru- 
sija bolševikiška. Rusija 
monarcniška keršijo visiems, 
kurie drįso ką nors tarti 
prieš monarchiją; Rusija bol 
ševikiška keršija visiems, 
kas drįsta nesutikti su bol- 
ševizmu. 

Kerštas valstybės yra žy- 
me valstybėo silpnumo. 

R. A. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
LEITENANTU FRANK O. 

JOHNSON'TJ. 

Leitenantas Johnson'as 
nesenai sugrįžo iš Europos 
ir parsivežė nutikėtai dau- 
gybę įdomių žinių, bet ir 
kratomųjų paveikslų iš Pa- 
balti jos krašto, Lietuvos ir 
Lenkijos. 

"Iš visų vietų ir valdžių 
man geriausiai patiko Lietu- 
va ų- jos žmonės", sakė Lei- 
tenantas Johnson. "Iš visų 
valdžių, pas kurias męs lan- 
kėmės viena tiktai Lietuvos 
valdžia pasitiko ir priėmė 
Amerikos ir alijantų misi- 
jas, kaipo svečius. Aš vie- 
šėjau pas prei 

1 

Sme- 
toną apie savaitę įaiko; tai 
yra geras išmintingas žmo- 
gus. Iš kitų įžymių lietu- 
vių man patiko sek?nti: 
Premieras Šleževičius, Vy- 
riausis Karės Vadas, Gene- 
rolas Žukauskas ir Karės 
MĮinisteris Merkis; pagal 
girdėtus komentarius, tai ir 
kiti svetimų šalių misijų 

nariai šiame atžvilgyje su- 
tiko su mano nuomone". 

Apie lenkų valdžią Lei- 
tenantas Johnson atsiliepė, 
nelabai prielankiai. Pagal 
jo nuomonę Franci ja berei 
kalingai eikvoja pii.igus 
Lenkijai, nes jų pastangos 
pageidaujamų vaisių neat- 
neš todėl, kad lenkai jiems 
"teikiamus ginklus vartoja 
pavergimui savo kaimynų— 
lietuvių,, ukrainiečių ir balt 
gūdžių. 

•'Sprendžiant lenkus ir jų 
valdžios pasielgimą su Ame 
rikGS ir Anglijos misijo- 
mis", sako Johnson'as, "yra 
aišku, kad jiems rupi kas 
kitas — tik ne ramybė. Aš 
pats girdėjau, kaip tūliems 
amerikiečiams buvo patar- 
ta kuogreičiausiai iš Varsa-, 
vos išsinešdinti, nes, girdi, 
mums čia nereikia Ameriko- 
niškų ir Angliškų išnaudo- 
tojų. Męs patįs mokėsime 
savo turtus priderančiai su- 

naudoti. 
"Lenkiją nevaldo Pade- 

rewskis, kaip eia yra mano- 

ma, bet valdo Generolas 
Pilsudskis; Paderewskį pa-< 

nuadojama, kaip įrankį iš- 
monijimui pinigu iš Ameri- 
kos turtuolių ir tie piningai 
galų gale, sunaudojami ne 

pagerinimui žmonių būvio o 

tiktai kariškiems tikslams 
užgrobimui kaimyniškų že- 
mių." 

*'Leiskime, kad ir Fran- 
cuzų misija Kaune, — ji 
tenai buvo ne su tikslu su- 

teikti lietuviams pagelbos, 
bet su politišku išskaitli?.- 
vimu, kad labiau pasitar- 
navus lenkams. Aš taip 
tvirtinu todėl, kad tuli Fran 
cuzų misijos aficierai tame 

prisipažino ir aš pats tam 

tikiu, kad jų tikslas Lietu- 
voje buvo ne kitoks, nes jie 
žingeidavo ypatingai apie 
Lietuvos armiją — susitvar- 
kymą, didumą ir stiprumą « 

— abelnai apie armijos or- 

ganizaciją, o taipgi apie 
Lietuvos valduos santikius 
su Vokietija. Ant kiek man 

teko patėmyti, tai Lenkija 
butų jau senai Lietuvą pra- 
rijusi. Ir dar čia pas mus 

klaidinama žmones, buk 
Francuzija, o iš dalies ir An 
glija su Amerika, bent iki 
labai nesenai, rėmė lenkus 
ginklais neva apsigynimui 
nuo bolševikų. Tikrą tei- 
sybę pasakius Lietuva dar 
tebėra vokiečių globoje ir 
vokiečiai visokiais budais 
taikosi prisimeilinti prie lie- 
tuvių, kad palaikius drau- 
giškus ryšius; ant galo, jei- 
gu ne vokiečiai lietuviai bu- 
tų buvę beginliai ir nebūtų 
'galėję nei nuo bolševikų nei 
nuo lenkų užpuolimų atsi- 
ginti. Kaip lietuviai už 
jiems padarytas skriaudas 
vokiečių neapkęstų, vienok 
kur-gi jiems kreiptis pagel- 
bos? Gal -pas alijantus. ku- 
rie iki šiol lietuvius penėjo 
vien prižadais? 

"Aš neabejoju, kad Vo- 
kietija su laiku užvaldys ne 

tiktai Lietuvą, bet ir visą 
Pabaltijos kraštą, nes ir da 
bar Lietuva, kaip ir visas 
Pabaltijos kraštas tebėra vo 

kiečių rankose. 
"Vra sakoma, kad vieno- 

je Kurliandijoje yra vokie- 
čių armija susidedanti iš 
100.000 vyrų, kuriai tai ar- 

mijai pritaria visi "baltai", 
t. y. vokiečiai baronai, kurie 
tenai turi užgrobę milžiniš- 
kus žemės plotus; taipgi, jie 
valdo beveik visą Pabalti- 
jos krašto nuosavybę. Tuo 
tarpu gi to krašto žmonės 
— latviai ir estai — veik 
jokios nuosavybės neturi ir 
tie, taip vadinami "baltai", 
ypač dabar, žiuri j juos, kai 
po į bolševikus Mat lat- 
viai išdriso užprotestuoti 
prieš vokiečių įsiveržimą į 
jų kraštą, o taipgi pasiprie- 
šino prieš počius baronus, 
kurie parsikvietė pagelbon 
vokiečių armiją. Už tai gi 
latviai dabar vadinami bol- 
ševikais ir žudomi todėl, 
kad jie išdrįso pasipriešinti 
dabartiniems nekviestiems I 
valdonams". 

Po tam išsikalbėjome pla- 
čiau su Leitenantu Joh1,- 
son'u apie jo parvežtas kru- 
tamųjų paveikslų filmas ir 
jisai pasisakė, kad pas jį 
kreipėsi tūlos ypatos, tarpe 
kurių buvo p. Čėsnulis ir 
ponia Turčinavičienė. Kai- 
na už filmas, kurias jis man 

minėjo, yra prieinama ir 
man rodos, kad lietuviai 
*erai padarytų, kad pavei- 
kslus, ypač tuos iš Lietuvos, 
lupirktų ir su prakalbomis 
r paaiškinimais parodytų 
Amerikos lietuviams. Aš 
su tikras, kad kiekvienas 

lietuvis, ar lietuvaitė, pa- \ 
mate tuos paveikslus nepa- 
sigailėtų, kad ir sunkiu sa- 
vo uždarbiu pasidalinti su 

pavargusiais savo viengen- 
čiais anoje pusėje jurų. ^ Agentu Leitenanto John- ** 

on'o paveikslų yra: Otis F. 
Wood. Inc. 17 W. 38 Str., New York, N. Y. 

C. Pilėnas. 

ATSIŠAUKIMAS 
I VISAS LIETUVIU GEL- 

BĖJIMO ORGANIZA- 
CIJAS. 

Pildomas ctbiejų Tarybų 
Komitetas sa\ o posėdyje. Rug. 
.7 d. 1919, išklausęs pranešimo 
p. Turčyna nčienės, Taut"S 
ivomisionicrkos Lietuvos Lab- 
iarybės, nutarė priimti j>>s į jlaną suorganizuoti Pagelbinj \ 
(Auxiliary) Amerikonų Kc- \ 
niteta prie musų gelbėjimo or 

*anizacijų idant per jį sukelti 
rbor po šimtą tuksiančių dole- 
rių kas mėnuo Lietuvos lab- 
darybės reikalam. 

Suorganizavimui tokio Pa- 
galbinio Amerikonų Komite- 
to yra reikalaujama kad męs y Lietuvai turėtum vieną bendrai 
Lietuvių Komitetą atstovauji 
jauti visas musų gelbėjimo or v 

ganizacijas. Reikalingumą to 
kio Komiteto užgyrč Pildoma- 
sis Komitetas ir nutarė tam 
tikslui sušaukti bendrą konfe- 
renciją visų musų organizaci- 
jų kurios turi sau už užduoti 
gelbėti Lietuvos žmones. 

Šiuomi yra visos musų gel- 
bėjimo centralės organizacijos 
prašomos neiŠvengtinai daly- 
vauti šioje konferencijoje. 

.Yra pasiūloma kad šį 'kon- 
ferenciją atsibūtų Rugsėjo, 
(Sept.) 1-mo., 1919, Xew Yor 
ke. Patariama kad kiekvie- 
na organizacija šioje konferen 
c'ioje turėtų po vieną balsą, 
tokių budų skaitlius atstovų 
gnli būti siunčiamas pagal iš- 
gale ir nuožiurą organizacijų. 

Jeigu jokių paremtų pasiū- 
lymų permainyti čion išdėsty- 
tas išlygas nebus padaryta iki 
Rugpjuco 25, 1919, ši<>s išly- 
gos sakitysis priimtomis. 

Pildomasis Komitetas išrin 
ko nuo savęs komisiją iš Kun. 
Petraičio, p. P. S. Yillmonto. |f 
p. Staknio ir Dr. JonikaičiK i 
Jų užduotis bus pagelbėti jvy-^ 
kimi šia konferencija ir paskui 
kooperuoti su tuo Komitetu 
kuris bus išrinktas šioje Kon- 
ferencijoje. 
Farybų ligzckutyvis Komite- 

tas per AI. J. Finikas. 

Jauniausias S. Y. kareivis Mi- 
•l.ael P>ourciain; jis yra liktai 
14 metų amžiaus. 



L. G. 1). SIUNČIA AUKAS 
LIETUVON. 
Nuturimas. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Pildantis Komitetas susirinki 
me, laikytame rugpjučio 1(J 

*' 

diena, nutarė pasiusti rugsėjo 
2 diena Lietuvo? Raudonam 
Kryžiui visus pinigus-aukas, 
kurie bus įplaukę iki šio mė- 
nesio pabaigai. Todėl atsi- 
kreipiame j visus L. ( j. I )rau- 
gijos skyrius, kad 'jie skubiai 
prisiųstų surinktas aukas iki 
šio mėnesio pabaigai, nes pa- 
gelba Lietuvai reikalinga 
urnai ir negalima laukt, kol 
susiorganizuos ir bus prisiruo 
šę j kelionę sanitarė? vienu- 
tės, kurios bus siunčiamos ne 

• užilgo po išsiuntimo pinigų, 
nes jos bus tuoj prisiruošę į 
kelionę. Todėl reikia dar la- 
biau subrusti kad po išsiunti- 
mo pinigų, jų ir daugiau su- 

rinktume išsiuntimui sanitarių 
vienučių ir kitiems raudonojo 
Kryžiaus reikalams. 

Dr. S. BicčtSf Pirm. 
Dr. J. Sarpdlius, Sekr. 

SMARKI MEILE. 
— Šitą moterį aš labai myl 

Įėjau. 
— Eik jau, eik. Kaip ji' 

tik tave prie savęs prisileido, 
tai už dviejų savaičių tu ja pa 
metei. 

— Bet užtai pirm to aš pa 
skui ja du metu sekiojau. 

TARNAUJA VISUOME- 
NEI. 

Tėvas bara savo jau suau- 

gusį sūnų. 
— Kada tu pradėsi žmonis 

kai gyventi? Kada išmoksi 
apsiėjimo. Tu turi dirbti. Juk 
reikia gi visuomenei tarnaut''. 

— Aš ir tarnauju. 
— Tu? O kuom? 
— Blogu pavyzdžiu. 

Vho 
J*raternal\ 
ylga 

The Problems of 

Peace and the RigHts 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažu tautu 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių roi- 
kalms. čia rasite apart ki-1 
tų šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

$ 
THE NEW LITH 
UANIA. i 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk ilų knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

!■ 

jST. PAUL IR MIX.\*EAI'() 
LIS, MINN. 

Lietuvai Gelbėti Draugijo: 
skyrius 13 turėjo pikniką. 1( 
diena rugpjueio. Diena buv( 
patogi ir piknikas nusisekė pu 
kiai. Piknike taipgi buvo lai 
komos prakalbos ant atvyre 
oro. Kalbėjo vietiniai veikie- 
jai, kurie ragino remti Lietu- 
v s reikalus, nes ji dabar rei- 
kalauja didelės pagelbos. 

St. Pauliečiai ir Minneapo 
lieėiai atjaučia vargams mušu 

brolių Lietuvoje ir noriai ra- 
šosi prie Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos. Šiame piknike prisira- 
šė net 30 narių, užsimokant 
po $2.00. 

Komitetas, kuris pradėjo or 

ganizavinyy darbą yra iš sekan 
eių ypatų: J. Kansaitis, pirm., 
J. Sabas vice-pirm., A. Mon- 
dei'ka, prot. sekr., M. Bieza, 
sus. sekr. A. Sultsa, iždin., M. 
Sabaliauskas, iždo globėjas. 
Nariai iš St. Paul: T. Samu- 
laitis, P. Kai ris, W. Riccne, J 
Ivanauskas, J. Zanaveckas, T. 
Silenas, O. Kansaitienė, O. 
Mondeikienė, K. Zanaveekie-( 
nė, M. Kavalskis; nariai iš< 
Minneapolio: J. Ulkis, R, Pe- 
keliūnas, S. Japkins, M. Jap 
kienė, T. Kibartas, J. Tama- 
šauskas, II. Vitkus, A. Masis, 
]'. Lindikas, Y. Kaskeviėius. 
M. Skrebis, M. Kaskevičienė., 
A. Šimkus ir J. Česnauskas. 
Viso sumokėta $60.00, kurie 
jau pasiųsta L. G. D. Centro 
valdybai. 1 

Nuo pikniko liko pelno 
$25.68, kurie tapo pasiųsti į 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
lą, nes tam reikalui buvo reng- 
ias šis piknikas. 

Garbė St. Paul ir Minneapo 
is lietuviams, kuriu nors nery, 
)et sumaniai ir nuoširdžiai geibi 
st i Lietuvai kovoti už savo lai; 
sve. Čionykščiai lietuviai gelb] 
sti kovoti ir iš politiško žvilg- 
snio ir taipgi Kovėti su ligo- 
mis ir badu. Prie darbo vi-| 
si, lai musų darbas buva dar 
tobulesnis. 

Viardu Komitetu sekr. 
A. D. Mondeika. 

ROCHESTER, N. Y. 
Yra partarlė, kur sakoma: 

eisi gausi mušti, neisi gausi 
mušti. Panašiai galima pasa- 
kyti ir apie Rochesterį. 

Mes darbuojamies veikiame 
dėl Lietuvos labo. Stengia- 
mies teiRti parama Lietuvai 
medžiagiškai; taipgi stengia- 
mies auklėti lietuvystės sielą, 
idant kiekvienas lietuvys tap- 
tų geru tėvynainių. P>et kar- 
tais ir už tai gauni, taip sa- 

kant, mušti. 
Padirbdinus žemlapius pra- 

sidėjo juos niatinti tarpe žmo- 

nių. Tikslas yra dvejopas: 
supažindinti lietuvius su mū- 

sų tėvynės reikalavimais ir pa 
daryti kiek pinigo sušelpimui 
musų brolių Lietuvoje. Juk 
ženilapiai išleisti žmonių pini- 
gais, todėl jie turi but išparduo 
ti, kitaip fondai turės nuosto- 

lių, taipgi galės mažiau šelpti 
ir musų tėvynę. 

Kadangi dėl augštokos žeu", 
lapių kainos, žmonės pradėjo 
nenoriai pirkti, todėl pradėjau 
ženilapius pardavinėti kiek pi 
giau l)ile tik išplatinus ženila- 
pius ir nemarinavojus jų, kai[ 

I sakosi, sandėliuose. Bet mu 

sų klebonas n< ^rejo pardavinc 
ti tu is pačius ženilapius bran- 
giau. 

Kadangi nesutikau taip da- 
ryti, kaip kun. Kasakaitis nori 
tai jis pradėjo mane persekiot 
ir pagaliaus net prilygino prii 
krokodi iiaus. 

Už ka tokis užsipuldinėji- 
mas? jei aš pigiau už kun. 

; Kasakaitį pardavinėju ženila- 
) pilis, tai tame juk nėra jok j o 

, blogo, juk centras, kuriame aš, 
1 kaip lyginai ir kunigas Kas i- 

kailis, gavome žemlapius, ne- 

, draudžia mums iai dargyti. 
1 št ikro keistu dalyku pas 

mus dar dedasi. Ar, t n > j męs, 
nors bent apšviestunija mušu, 
pradėsime rimčiau žiūrėti i gy 
venimą. 

/. Saunoms. 

Atbudimas. 

Laike Rusijos carų viešpa- 
tavimo, mokslas buvo išskirti- 
na privilegija tiktai aukštesnei 
žmonių kliasai. 

I Kaimiečių mokinimas buvo 
| ausme užgintas; ncpaklausy- 
įti buvo prasižengimas aštriai 
baudžiamas, net kartais ištrč 
miniu i Siberiją. 

Autokratijos galybė buvo 
palaikoma pirma iš nežinoji- 
mo; paskui iš prievartos. Jos 
viršenybė ant žmonių nebūtų 
buvus palaikoma taip ilgai prie 
varta jeigu žmonės butų buvę 
išsilavinę protauti ir jeigu 
iiems butų buvęs kelias prie 
proto šaltinio—m<>kslo. 

Kusijos autokratija \ isuo- 
mct bu va akla. Jos viešpata- 
vimas pripildė ja saugumo jau 
smu. Tautiška pažanga siautė 
tiktai jos pačios mažą ratelį. 
Paklusnus žmogus ir arklys 
buvo skaitomi lygiais. Tiktai 
valdančioji kliasa tegalėjo pro- 
tauti. 

Bet kaimietis pertraukė ry- 
šius, kurie jį su arkliu rišo. 

Ir tada—atkeršijimas. Ak- 
las atkeršijimas. 

Lekcija, kurią išmokome iš; 
Rusijos autokratu ir jų.nemic 
laširdingo žudymo yra moks- 
las—mokslas, kuris veda prie 
tikro protavimo, mokindamas 
teisingas doktrinas, mokslas, 
kuris skaito žmogiški gaivalą 
už svarbų. 

Kiekvienas gyvenantis žmo 
gus turės pripildyti vieta dar- 
be, kuris jo laukia šiame pašau 
lyje. Tas darbas reikalauja, 
kad mes atsikrtume žmoc'u O o 

■nuo arklio. Jeigu ir siekimas 
jo proto butų mažas, lėčiau ši- 
tas žmogus žino, kad jis ran- 

dasi pasaulyje,-pasaulyje, ka- 
me žmogus yra skaitomas- aug 
štesniu už arklį. Žmoni jo jau 
žino, kad šis žmogus turi galę 
protauti, ir žmonija turi \ esti 
tą galę tinkama vaga. Tai yra 
pirmutinė žmogui pareiga. 
!Žmogaus priderysle yra klau- 
syti. 

Žmonija dar nėra išpildžius 
priedermės civilizacijai, pasta- 
tydama mokyklas, samdydama 
mokyt jus ir pristatydama kny 
gas veltui. 

Ji dar turi surasti nemokin- 

|tą žmogų ir jam pasiekiamai 
padėti proga mokintis. Jam 
reikia duoti šviesą. 

Nemokslingumas turi pra- 
nykti. Žmogaus gale mąstyti 
turi buti apversta žmonių nau- 

dai. 
Nemokintas žmogus nėra 

tinkamas apimti savo darbe 
dalį, Našta, kuria jis turėtų nc 
šti yra kito nešama. 

Tas negera; neteisinga žmo- 
gui; neteisinga žmotiijąi. 

1 Apart mokslo, teises kiekvic 
nam žmogui, turime 'kreipti 

įatyda į žmonijos teises kas 
link v naudingumo kiekvieno 
žmogaus. Dabar, labiau, ne£ 
kitų b'ikiuo laiku pasaulio is 
torijoje, civilizacija rcikalau- 

i ja jo patarnavimo. 
Pilietybės komiteto, ve.ikimt 

raportai, Naturalicijps. Biurui 

t\t£jĮM -t a £*** 

i parodo kad yra sukeltas dide- 
lis žingeidumas pratęsti vieši 
mokyklų pavankumus, kad pa- 
darius šita svarbų principą to 
Imlu! Didelis skaičius dirbtu- 
vių jau turi įsteigusios moky- 
klas mokinti savo darbinin- 
kus; bažnyčios, perkeitė kai- 
kuriuos savo kambarius į mo- 

kyKlos 'kambarius, kad priė- 
mus nemokančius; o atjaučiau 
ti žmones pašvenčia laiką juos 
mokyti; ir atsirado liuosnoriu, 
kurie neša mokslo žodį į ne- 

mokančių namus. 

Visur atbudimas. 
Taika, tvarka, ir žmonių gc 

rovė reikalauja, kad nemoks- 
lingumas butų viešo mokinimo 
pergalėlas, kad visi žmonės ga 
lėtų pažinti šalį, kurioje jie 
gyvena, jos valdžią ir Konsti- 
tuciją. 

KODĖL PARDAVINĖJA 
AMERIKOS įvllLTUS LIE 

TUVOJE. 

/Itsakymas p. Janavičiui 
i s iientlcyvillc, Pa. 

Tamsta rašai, kv.d seniau 
'Lietuvoje" buvo paskelbia, 
iog už Lietuvių Dienos pini- 
gus jau pasiųsta maistas Lietu 
'on, ir dalinama žmonėms; gi 
'Lietuvos'' numeryje 197, 
aiškė iš Lietuvos ]>. Juozapai- 
:iui rašoma, jog J ietinroje 
Vmerikos miltų svaras kainuo 
'a 95 kapeikas. Taip pabrie- 
:cs Tamsta' užreiškė ar tai 
aip šelpiama lietuviai už mu- 

sų aukas (norima pasaky- 
ti, kad nešelpiama bet varoma 

biznis). 
Nuo save? turime Tamstai 

pasakyti, kr.cl šelpimas Lietu- 
vos žmonių eina kitaip negu 
Tamsta supratote. PU šalpa 
teikiama tik tiems kurie neturi 
ko valgyti, neturi už ką nusi- 
pirkti ir net regeli užsidirbti 
sau ant pragyvenimo. 

Kaip kiekvienoj šalyj, taip 
ir Lietuvoj yra tokiu kūne tu- 
ri duonos; yra tokiu, kt^ie ga- 
li užsidirbti siau pragyvenimą 
šiems pašalpa neteikia; įa, ir 
yra tokiu, kurie reikalauja pa- 
šalpos t. y. našlaičiai, seniai, 
kurie neturi kur prisiglausti, 
paliegieliai ir panašiai ir jiems 
pašalpa teikiama. Ta liudija 
Inžinierius Naruševičius, tą 
liudija amerikoniški koresp >n 

deniai slavo pranešimuose ir. 
amerikonai sugrį&ę iš Lietu- 
vos, kurie buvo pasiusti tenai 
su talkininkų misija. 

Mitai ir kiti produktai par- 
davinėjama tiems, kurie ne- 

reikalauja pašalpos. Jei mil- 
tai amerikoniški, tai nei 'iš- 
kia jog tai miltai skirti lab- 
darybei. Tai miltai gauti pas 
Ameriką už atlyginimą ir 
juos gali gauti tik už atlygini- 
mą, bet tas neturi nieko ben- 
dro su Lietuvių Dienos aukų 
sunaudojimu. 

IŠ VYČIU SEIMO. 
Rugpjūčio 12 13 ir 14 die- 

nomis atsibuvo Pittsburge, 
Pa. 7 Vyčiu Seimas. Plačiau 
apie seimą rašyti neapsimoka, 
bet yra pažymėtini du dalykai. 

Kilus klausimui apie orga- 
nizavimu vyčių kariumenės, 

1 
po tulo apkalbėjimo prieita 
prie išvedimo, kad jokia karui 
menė, neprivalo but skirstoma 
j įvairias grupes, tode! ir vy- 
čiai neprivalo organizuoti at- 
skira kariška organizaciją, nes 

yra .suorganizuota Lietuvos 

sargai' ir>prie'jų:dė"tjs. Tai'yra 
sveikas'-tarimas. 

, liet greta Šito pridaryta.an- 
tras tarimas, kurį geru tarimu 
pavadinti jau negalima. Ne- 
garas jis tuomi kad juomi 
skiėpinami jaunuoliu sieloje 

> neapykanta. Sulvg to tarimo 
bus išbraukiama ;iš organiza- 

cijos visi tie, kurie remia tau- 
tiškas ar kitokias nc vyčių or- 

ganizacijas, Tiesiog nutarė, 
kad vytys neprivalo remti jo- 
kios kilos organizacijos kaip 
tik sava. 

Tai yra gana keistas tari- 
mas. Pasirodo, kad jokia or- 

ganizacija nesibijo taip žmo- 
nių, kaip vyčiai. Ar gi jau 
vyčiai yra toki mulkiai, kad 
jiems nevalia susieiti su kito- 
kių pažiūrų žmonėmis, kad 
pasikalbėjus bilc reikale. Ne- 
sinori taip manyti, nes vyčių 
tarpe yra nemažai suprantan- 
čių reikalus vyrukų, tai kam- 
gi juos varžyti. 
-Vyčiai turėtų buti pavyz- 

džiu draugiškumo, pakantu- 
mo; bet pradedant neapkęsti 
kitų, vyčiai gali susilaukti ne- 

apykantos iš kitų. Tai argi 
prie to lietuvių tauta turėtų 
siekti ? 

lštikro tai liūdnas apsirei- 
škimas jaunose dienose besi- 
tveriančios iš griuvėsių Lietu- 
vos.' 

T c n Buvęs. 

S EI T YN1 D AB ART INIO 
PASAULIO STEBUKLAI. 

Chemiškasis skyrius Kur ne 

liaus universiteto (Iiaea N. Y. 
—Red.) pasKclbč rezultatą 
anketos kurioje buvo užklau- 
sta kas dabar yra septyniais 
pasaulio stebuklais. Pasirodo 
kad jais yra: bevielinis lelegra 
fas, sinetiškoji chemija, radi- 

jus, antitoksinas, Panamos 
kanalas, orlaiviai ir telefonas. 
Prancūzai didžiuojasi kad še- 
ši jų išrasti, o tik vienas ame 

rikieeių. Panamos kanala su 

pienavo franeuzas Lessepas, 
orlaivius išrado franeuzai 
Adera, Šaniuta ir Muideris; 
antitoksiną garsusis f: aneuzas 

Pasteris; radijų atrado fran- 
cuzė-lenkė poni Kiuri; sinte- 
tišką j.'j, chemija Bertoldas; be- 
vielini telegrafą Branli. Tik- 
tai viena telefoną išrado gar- 
sus amerikietis Tanias Edi- 
sonas. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
į JMAI, 

Ten Buvusiam, JJtica, N. Y<\į 
Kad kokia ten parapijonkajį 

pakrapino kitą su pamazgomis j 
ir paskui turėjo užsimokėti| 
penkis doliarius bausmės, toli | 
mesnėms visai nežingeidu, to-, 
dėl korespondenciją sunaudo-.j 
ti negalime. 

J. IL'ODIKIS PAJIEŠKO j 
GIMINIU. 

Juozas Juodikis Kauno gu- 
bcrnijos, Panevėžio partipijos, 
Rėklių sodžiaus prašo giminiu 
ir pažįstamų Amerikoje su juo 
susirašyti. Jo adresas: Cliar- 
bin, Chinese, Post restante, 
J. Juodikis. 

TEISYBES IŠ DUGNO. 

Gerai kuomet teatre muzika j 
užmigdo žmones. Bėdžiau 

kaip ji žadina. t 

Senos mergos meilė, tai vis 
vien kaip vekselis, kuriam se- 

nai išėjęs terminas. 

Lietuviška Gydykla DR. D8CKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias liga3 w..jjauslais budais ir su pagelba 
naujausių lr tobuliausių elekiriklnių įtaisų. Ofieo valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 yak. Nedėldienials 10 iki 12. 1646 West 47-ta netoli nuo Marshfleld Ava > III ■|UBį^MC^roer^f»gT'-T»-iiocaw 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUIC MUŠU KAINAS. 
ant Turų, Rimų Ir 8toaama Poplerls SPECIAulAI: Melcva rr.alevojimul 6tubų iš vldsue, po $1.60 ui' 

CARR BROS. VVRECK1NG CO. 
8003-3039 60. HALSTtD STREET, CHICAGO, ILL. 

1^113 KIvJT 
Męs perkamo Liberty lionds H 
j'ila% "Cash" vertę. AtneSklte 
uvba atsiųskite. 
AtrfJaro kasdien nao 9—6 
UTurninkals Ketvergals ir 
SuTjutoniis 9—9. 

— — 

BONDS 
CASH 

S.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina paTvTflr 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKELS NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

i^nfomaula (Iloną Ir uaktj. Pristato autoraobiliue leatuvūms, ba- 
llanre, krikStyn-in* ir t.t. 

Žinomus per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas- 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuOja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

* Henry J. Schnitžer State Bank® 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

4tas DIDELIS PIKNIKAS 
Surengtas 

Ryin.etines žvaigždes PašeSpos ir 
Pasilinksminimo Kliubo 

Nsdeliojs, Rupjučia-Aug, 24,1919 
Geo, M, Chernaucko Darže 

lyoks, ill. 

Pradžia 9:00 vai. ry^e Įžanga 25c. ypatai. 

Rytmetinei Žvaigždes parengtuose piknikuose, pub- 
lika visuomet pilnai užganėdinta. Muziku susidės iš sep 
tynių Chieagos muzikantu po vadovyste l'lory J. Jereck 
I isi k u osk aitlin g i ausia i kviečiami atsilankyti ir nčtikri 
name, kad nei vienas atsilankęs nesigailės. (įomitetas. 

MCKSLC, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVA'.TRASflS 

"DIRVA" 
Eina penktadieninis: 

Kaica metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime diilel] knygų sankrovų Ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia indomiausia mūrų laidos Knvga, 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuutimu. 152 puslapiai: Su C paveikslais lš vlenuo- 
lių-zokonlnkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, ne.s knį-ga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordfiriaiir yc- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superior Street Cleveland, Ohn 

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

" 

"Vienintelis Kelias" į STARVCD ROCK State Perką f 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO 20tos< 

Iš Chicagos Archer Ave.f ir, 

5n Abi Pusi VV ^ll^et^r,rS^yChicaa°S2.SU l"*" PUS' 
_■Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd St., 

KAINOS (NĖJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 5, 19 .8 8 
••'•t » v" s >'" «? V "•*'■' \ § 

C 9 9Ta kuriuose nuo 50 ir mažiau £ A Buriuosi nuo 200 
-kaip 200 žmonių* ^'^•O'vr jr daugi&u žmonių 

Kad paniekti Archer Ave. stotį, imk į pietus eina tj gatvekarj ant State gatv5s arba Archer Avenue 
pažymėtą. "Archor-Cicero," arba imk' tranbferą, nu kitų gatveakrių perkertančių ]iū'Jas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJI, išeina i?, Chicago kas Utarninkfc Subat* ir Nedeig. $ ** Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Burenu 1410 Otis Pailding, 10 £o. La Salle St.( £ 

■ū Telefoną- Franklin 2077 arba McKioley 2795 
S Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: vloliet 2511. £ %• r o 
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|i Vietines Žinios S 
; KAREIVIŲ ATYDAI. 

Rugpjucio !4 cl. "Lietuvos' 
svetainėje atsibuvo Ameriko.; 
lietuviu kareiviu susirinkimas. 
Susirinkimo tikslas buvo su >r 

ganizuoti lietuvius kareivius, 
kurie tarnavo Su v. Y aisti iii 
kariumenėje. Tas jau padarv 
ta. Susirinkimą vede buvęs 
pirmos klesos inžinierių seržan 
tas p. J. Zamkus. Kareiviu 
susirinko apie 30. Rengėjai 
tikėjosi, kad susirinks daugiau. 
Priežastis matyt buvo susini i 
kimo blogas apgarsinimas, j 
Rengėjai nesuspėja atsakan-' 
ciai išgarsinti. 

Tikimės, kad ateinančiame 
susirinkime, kuris atsibus ket 
verge, rugpjučio 21 d. "Lietu- 
vos" svetainėje" 3249 So. 
Morgan gatvė, visi Chicagojc 
ir apielinkėse gyvenantieji ka- 
reiviai atsilankys ir prisidės- 
prie šios svarbios ir naudingos 
organizacijos. 
■ ... 

1 
Po trump> susirinkimo už 

duoties paaiškinimo buvo įneš 
tas ir paremtas įnešimas, kad 
išrinkti pirmininką neapntbe- 
žiuotam laikui. 

Šios organizacijos pirminiu 
'ku liko išrinktas dr. S. Biežis, 
buvęs pirmas Su v. Valstijų ar- 

mijos leitenantas. Raštininku 
išrinktas J. Zamkus, buvęs pir 
mas seržantas. 

Pirmininkui užėmas vietą, 
buvo vienbalsiai nutarta pada 
ryti Amerikos Lietuvių Karei 
vių Susivienijimo pradžią ir 
prižadėta darbuotis energingai 
del naudingos šitos organiza- 
cijos ateities, kad jinai atneš- 
tų naudą netik mums, bet ir 
musų tėvynei Lietuvai, kuriai 
ypatingai musų darbas yra Iri 
bai reikalingas. 

Toliaus buvo išrinkta 
sija iš pei kiu ypatų konstitu- 
cijos ir kitų reikalų sutvarky- 
mui. Taip pat buvo duotas ir 
priimtas įnešimas, kad karei- 
vių organizaciją paskirti į du 
skyrių. I antrą skyrių galės 
prigulėti kiekvienai lietuvys' ir 
ne tarnavęs Suv. Valstijų ka- 
Tiumėje, nesenesnis 30 metų, 
nežiūrint kokių pažvalgų jisai 
nebūtų, nes kareivių organiza 
cija yra bepartyvė. 

Męs kareiviai esame prisi- 
rengę tarnauti Lietuvai čia 
Amerikoje ir taip pat anapus 
vandenio. 

Visi lietuviai privalo įstoti 
į musų organizaciją. 

Vienybėje yra galybė! 
Komisijos Narys. 

KAREIVIŲ ATYDAI!! 
Lietuvių kareiviai, svar- 

biausiai gi tie, kurie esate 
buvę kariuomenėj, malonė- 
kite kuoskaitlingia* įsiai at- 
silankyti susirinkiman ket- 
vergo vakare, rugpjučio 
(August) 21 d. 7:30 vai. 
vakare "Lietuvos" svetai- 
nėje, 3249 So. Morgan gat- 
vė sale "Lietuvos'' redakci- 
jos. v » 

Malonėkite susirinkti visi 
aficierai ir kareivi?i — ka- 
talikai, socialistai ir tauti- 
ninkai į bepartyvę vienybę. 
Visi už vieną ir vienas už 
visus. Bus didelė garbė mū- 

sų visuomenei ir didelė nau- 
da musų Tėvynei Lietuvai. 

Turime svarbių dalyku 
apsvarstimui, kuriuos kiek- 
vienas privalo žinoti, būtent, 
kad mus paliokai daugiaus 
UŽ nosių nevadžiotų. Ateiki 
te visi 

Kviečiai, Centralė Karei- 
vių Taryba Chicago, 111. 

REIKALE LAISVĖS VAR- 
PO AP VAIKŠČIOJIMO 

MARŠALKŲ SUSIRINKI 
MAS. 

V isu kolionijų Maršalkos 
teiksitės (.susirinkti pėtnyčioje. 
rugpjučio, 22 d., \Voodmarvo 
svetainėje, 3251 Lirne gafrvė 
lygiai ant ^nių vakare. 

Šiame susirinkime bus galu 
tinas programo- surėdimas, ir 
bus paskirtos vietos Draugi- 
joms, kurios dalyvaus. "Lais- 
vės \ arjM)" apvaiksčiojime, ku 
ris atsibus nėdėklienyje, rug- 
pjuėio-24-tą d. 

J. I\ Evaldas. 
G e ne ralis Ma r š a 1 ka. 

"LETUVOS" REIKALE. į 
"Lietuvos" dienraščio rėmė 

jai ir šėrininkžti, gyvenanti 
Chicagoje ir apielinkėse, yra 
maloniai, kviečiami pėtnyčio- 
je, ,7:30 vai. vak. susirinkti 
"Lietuvos" Svetainėj, 3249 S. 
Morgan St., "Lietuvos" dien- 
raščio sąryšyje su laisvės 
Varpo Išleistuvėmis. 

'' Lietuvos" .i d m i n istraci ja. 

PAVOGTA DAUG 
AUTOMOBILIŲ. 

į Policija praneša, kad be- 
gyje paskutiniu 24 valandų, 
Chicagoje pavogta 12 auto- 
mobilių. 

VAIKĖZAI UŽPUOLĖ 
ANT DETEKTYVŲ. 

Vakar nakties laike tris jau- 
ni lenkučiai užpuolė ant dvie- 
jų detektyvu, ant kampo EI- 
ston ir Division gatvių. "Ran- 
kas augštyn" sušuko lenkai— 1 

v 

i plėšikai ant detektyvų. De- 
tektyvai vietoje pakelti, rankas 

^ nuginklavo lenkus ir nuvedė 
i jos į i>olicijos stotį. 
1 ŽAIDĖ SU DEKTUKAIS. 

Chester Valperaitis, matyt 
j lietu vys, dviejų metų, 6947 
T&lman A ve., mirė Englc- 
vvood ligonbutyj-e nuo apdegi- 
mo. 

Vaikas, motynai išėjus, ra- 

do dsktukus ir pradėjo su jais 
žaisti. Degantis degtukas kri- 
to ant jo drabužių, kurie tuo- 

jaus užsidegė ir V.alpera:tis la- 
bai apdegė. 

r- — —"———— 

PROTESTANTIZMAS 
RUSAMS. 

Žinomas Chicagoje Moo- 
dy Biblijos institutas žada 
atidaryti neapmokamus kur 
sus rusams, kurie priėmė 
protestų tikėjimą. Vė- 
liaus jie bus siunčiami į Ru- 
siją kaipo misionieriai. 

Moksleiviai galės užsilai- 
kyti iš darbų prie institu- 
to. 

| PASITURNTIEJI PASI- 
NAUDOJA PROGA. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
neseniai pradėjo pardavinėti 
nekuriose Chicagos krautuvė- 
se maistą u t papigintą kainą. 

Chicagos laikraščiai prane- 
ša, kad kol kas iš tos progos 
pasinaudoja tiktai žmonės dau 
giau pasiturintieji. 

Valdžia patėmijo, kad gy- 
ventojai iš darbininkiškų kvar 
talų kol kas visai nežingeidau 
ja valdžios valdonių produktų 
pardavimu. 

Tai yra stebėt'nas dalykas, 
nes valdžia tuomi nori paleng 
vinti ypat'ngai darbo žmonėm. 

Apart vidurmieščio departa 
inentinių Icrautvių Valdžios 
valgomus daiktus galima pirk 
ti dar sekančiose krautuvėse. 
—L. Klein, Halsted ir 14 gat 
ve r "Twelfth Stroet Store," 

Halsted ir 12-ta; Sol Klein, 
f-Ialsted ir 20-ta; J. Oppenhei 
ni'cr, Ashland ir 48ta. 

Lietuvės turėtu iš to pasi- 
naudoti, nes visokius valgo- 
mus pr uluktus galima gauti 
nesulyginamai pigiau, ypatin- 
gai vaisiu, dar/. »vuj ir mėsos 
k< nservu*. 

TOWN OF LAKE; SUSI- 
VIENIJIMAS LIETUVIŠ- 

KŲ ORGANIZACIJŲ. 
Viršminėtas susivienijimas 

šaukia visu vietiniu draugijų, 
kiu>pu, kliubu ir tt. extra susi- 
rinkimą. Yra pageidaujama, 
kad visų ant Tovvn of Lake 
organizacijų atstovai dalvvau 
tų šiame susirinkime. N r a 

daug svarbių ir neatidėlioja- 
mų dalyk", apsvarstymui, ypa- 
tingai Laisvos Varpo išleistu- 
vės, kurios įvyks nedėldienyje, 
rugpjučio 24 d. 

\ isi draugysčių atstovai 
nuo To\vn «./ Lake yra kvie- 
čiami susirinkti ketverge, rug- 
pjūčio 21 d., J. Klias svetainė-' 
j c, lygiai ant 8nių vakare. 

Su pagarba, 
/ \ildxba. 

I 

TOWN OF LAKE; LAIS- 
VĖS VARPO APVAIKŠ- 

ČIOJIMO REIKALE. 
Kadangi pereitame susirin 

kime atstovai nuo 26 Įvairių 
draugysčių užgyrė, kad visi, 
kurie dalyvaus Laisvės Varpo 
išleistuvėse, turės susiorgani- 
zuoti ant vietos, ant Tovvn of 
Lake, ir paskui eiti Bridg-epor 
tan, kad sutikti kitų kolionijų 
draugystės, kur bus imami vi- 
sos parodos krutamieji payeik- 
slai, todėl draugijos iš To\vu 
of Lake, kurios dar nenneužs! 
registravo, yra kviečiamos ta 

kuogreičiaušiai padaryt1'. 
Kiekvienai draugijai bus 

paskirta vieta ir tąip pat visos 
draugijos bus pažymėtos pro- 
grame. 

Rengėjų Komisija,— 
M. Klimašauskis, 

L. Geležinis. 

L. G D. REIKALAI. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

2-ras skyrius turėjo prakalbas 
rugp. 16 d., Meldažio svetai- 
nė* e. 

Pasekme nekokia buvo, ka- 
dangi nedaug atsilankė žmo- 
nių. Malonu buvo paklausyti 
naudingų prakalbų ir plačiai 
susipažinti su Raudono Kry- 
žiaus tikslais. Kalbėjo dakta- 
rai gerb. Naikelis ir dr. Striku 
lis. Po prakalbos surinkta au 

kos sekančiai: Draugija Šv. 
Roką $5.00. 

J. Raudis, $3.00 
J. Paunksnis, 2.00 
V. Brazauskas, .... 2.00 
P. Chikauskis 2.00 
A. Linkus, 2.00 
A. Butkus, 2.00 
P. Smitas, 2.00 
A. Daubaris, 1.00 
J. Šaskas, 1.00 
A. Pauža, 1.00 
VI. Urbanavice 1.00 
V. Grigaliūnas, 50c. 
ir X, 25c. 

Viso $24.75. 
Eskulapas. 

TEATRU MUZIKANTAI 
IR DARBININKAI SU- 

STREIKAVO. 
Vakar visų didelių teatrų 

muzikantai ir darbininkai 
sustreikavo. Jie prijaučia 
streikuojantiems aktoriams. 
Dabar vidurmiestyje visi di 
deli teatrai yra uždaryti, 
apart vodevilių ir krutamų- 
1ų paveikslų. Minios, ku- 
rios turėjo bilietus persta- 
tymams, turšjo grįžti na- 

mon. Streikuoja sekanti 
teatrai: Studebaker, Gar- 

Į riek, La Salle ir Pakce. 

LAISVĖS VARPO IŠLEIS- 
TUVĖS l'IKRAI ĮVYKS. 

Nedėlioje, Rugp.-Auę. 24 
d. 7 Regiment Armory 31 ir 
Wenthworth Ave. Pradžia 
parodos 1 vai. po pietų nuo 

Bridgeporto. 
VISI RINKITĖS SKAIT 
LINGAI IR LAIKU. 

L. L. V. Komitetas. 

ATSIDARĖ LIETUVIŠKA 
GROSERNĖ IR KONFE-i 
TIONERY ŠTORAS. UŽ- 
LAIKAU AISKRIMO, SO 
DAS IR KITOKIU VAL- 
GOMU DAIKTU IR PRO- 
DUKTU. GALIMA GAUTI 
VISOKO PILNAI. BUNA 
ATDARAS IŠ RYTO 6:00 
V. IKI 1©:00 VAL. VAKA- 
RO, TAIP IR ŠVENTADIE 
NIA1S. 
STANISLOVAS BRUSO- i 

KAS, 
725 WASHINGTON AVE. 
TELEFONAS 5308. 

RAUNE, WISCONSIN. 

BARGENAS. j 
10 akerių puikios žemės 

visai netoli, Chicagos, 45 
minučių važiavimas iš mie- 
sto Chicago & Northern 
Railroad geležinkeliu. Šis 
plotas žemės labai tinka 
auginimui vištų arba daržo- 
vių. Šį žemės šmotą galima 
pirkti pigiai ir ant lengvų 
'išmokėjimų. Jeigu įsigysi šią 
žemę galėsi aužaukinti sau 

iki valios maisto ir buti ne- 

prigulrningu. Tai yra tikra3 
bargenas. Jeigu norite H- 
mėti pasiskubinkite. 
Klauskite Paul Rauby, 1404 
W. 18th St., Telefonas Ga- 
nai 6296. 

"LIETUVOS1" STOTIS 
UHICAGOJE 

DOWN TOWN 
N. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adam». 
S. E. Cor. Stato & Madison. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & FranUlin 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washiugton. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Vau Buren & \Vell& 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. State & S. W. 18th 

WEST SIDE D1STR1CT 
2240 West 23rd Place 
2241 W^st 23rd Place 
2214 W. 28rd Place 

AR JUSU VDURIAI TaIP 
GI STREIKUOJA.? 

Šiandien streikas yra kas- 
dieninis apsireiškimas. |ei j u 

su viduriai irgi sustreikav >, 

beabėjo kad jie turi gana svar 

bia priežastį, ir jūsų prėder- 
111 e yra pavart >ti visas jums 
prieinamas žmonės atvedimui 
ja atgal jnldyti tai]) svarbią 
funkciją. Trinerio American 
Klixir o t 1 iittcr \\ ine yra ge- 
riausių taikintoju. Jos išvalo 
vidurius, prašalina nereikalin- 
gą užsilikusią medegą, kuri 
gimda tik uodus, kurie para- 
lizuoja 'jų narmalį veikimą, ir 
taika vel užviešpatauja. (ial- 
vos skaudėjimas, pritvirtini^,/ 
nerviškumas ir kiti siptomaij 
pragaišta ir vėl jautiesi pui-< 
kiai.—Kiekvienas vaistinin- 

kas turi užtektinai Trinerio 
American Elixir of Bitter 
\Vine. Jeigu turi slogas pa- 
mėginu Trinerio Antipu'rin, 
kuris jeigu gerai atltt š«.»tas ši 
lutame vandenyj yra dienas iš 
geri atilsių skalavimui gerklei 
ir nosies. Josepli Triner Com 
pany, 1333-43 So. Ashland 
A ve., Chicago, 111. 

Reikia Darbininkų 1 
c > I 

REIKALAUJAME 

DARBININKŲ. 

BELT SANDERS | 
IR KITU DIRBTUVĖS j 

DARBININKU | 

MEDŽIO DARBUI. 
GERA MOKESTIS 

IMPERIAL METHODS CO. 

750 SO. CIRCLE AVE. 

FOREST PARK, ILL. 

IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS GATVE- 
KARIUS I FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE., 

REIKALžMGI GROSER 
.. NĖS RAKANDAI. 

Kas turite pardavimui 
'Grosernės Rakandus", ma- 

lonėkite atsišaukti "Lietu- 
vos" dienraščio administra- 
:*ijon, 3253 So. Morgan St. 

PARSIDUODA 3 mediniai namai, 
>u pase akro lotu prie kiekvieno, j Taipgi 10 akrin&B farmoa ir aktiniai 
lotai parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilnesniij informacijų klauskite: 

PETER MICHTELSEN, 
11F> St. and St. l^iiois Ave., 

Mt. Greenwood, 111. 
Telefonas liC. 

CICERO, ILL. 
Parsiduoda Lotas. Lot 28 
in Block 35. Prie 51st Ct.! 
Cicero, 111. Rašykite J. PHI- 
LIP, 1212 State St., Racine, 
Wis. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro uorgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul rtallanko i ofia^. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. LaSalk dt 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE OUESSMAKING 
C0LLEG2 

Muklna sIii7imo. kirpimo, dfcstfcalng dienomis ir vakarais dėl bizulo ii 
namų. Paliudijimai lšduoda~*.l ir tW 
tos parūpinamos dykai. Atsii&ngyk'.te 
arba rašykite, o to?s px9i?tnngB?m>: 
sutelkti jums patarim®. 

SARA FVTEK, Principal 
2407 W Madlson St. 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUGU PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

REUABLE CLOTHES 
SHOP 

4657 S. ASHLAND AVENUE. 
TELEPHONE DROVER 4828 

f Br. G. M. Glaser 1 
& rraktikuoja Jau IH metai § 
g 8149 8. Morgan St., karti 32 it. § 
g Speclall«ta* Mcte.»o».g, Vyrifiką, X g ir Chroniškų Ligų. o 
g Valandos: 8—10 ryto, 12—1 po {f 5 plet. 6—h vuk., Nedėl. »—S. c 

į TELF-ONAS YAP.D8 687. § 
Ui O-CKHS 0-CK>^rt^»tHWCH«H5HaiKr®ia 

| DR. I. E. MAKARAS. | 
£ LIETUVIS GYDYTOJAS * & 
t> Ofisas: 1741 \\?~47lh STREET. £ f Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M: T 

Tlofonas: lioulevard 3480. J, 
'į* Rezidencija: 4515 So. VVood Street. 
'** Telefonas: Yards 723. JU 

fel YAP.DS 1558 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
«r7do vlsofcias Ilgus moterių 
vaikų ir vyrų Speciaiiškai gy- 
do limpančias. uisiHenėJusia# 
Ir paslaptingas vyrų liga*r 

3259 Sc. Halsted St, Cnlcajo, 

I Phone Bonlevard 2160 

1 Dr. fl. J. Karalius | 
UŽ3TS£N£JUSIOS 

LIGOS 

| Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki « 

vakaraia. s 

3303 SO. MORGAN STREET 
I | 
BlllllilllUUIIIUIIIIlHllllllllllllllllUHIIIlUID!!!:i!iiiilUIUnUHDiiBMinitt 

I Dr. M: Herzman I t IŠ RUSIJOS 
V v o Gerai lietuviams ilnamas per 16 *e- J. 
v tų kaipo patyru gydytojas, okirurgas •> 

'£ ir akušeris. T 
X Gydo aitrias ir chroniikas ligas, tj- 
X. rtj. moterį) ir vaikų, pagal naujausiai 

metodas. XR»y ir kitokius elektros 
•J* frietaisus. 
X Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 

Street, netoli Fi«k Street. X 
4« VALANDOS: Nuo 10—'.2 pietų. Ir <?J 
y 6—8 vakar? i*. Te'.ephone Canal 3110 *f T GYVENIMAS: 3412 &•. Halsted St V 
X, VALANDOS: R—9 Hktal. T 

A, Masalskis 
LIETUVIS fiRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauaiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tiee: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
iakM. r-?m 

1*205 Auburn Ave. Tel. Drover 4133 
; ■ n —— r; 

Vėliavos 
Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaito, 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" 

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

Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 

v 

Lietuvos Zemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Ta: puikiausis ir geriausis, labai gra- žiai spalvuotas zemlapis iki šiol pa- 
darytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė į Paryžių Taikos Kon< 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Ši- žemlapis perkan* kainuoja $1.00. 

Nieko nelaukdami 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 
:r Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
;y visuomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: Į ^5 qq 

Čekius ar Money Orderius siuskite a d "esu 

"Lietuva", 3253 3. Morgan St., Chicago, III- 

=3 r** 
^ M 
evl' — 

S'S. 
JS .*>: 

Vardas lr ri'B.^^rdė 

No. Ir Gatvfe 

Miestas Ir Valstija 

kurli} dovaną norite? 
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