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Vienas užmuštas, 3 miršta po streiko 
muši ui Argoje. 

Tik-ką padaryta laika yra tei- 
singa, sako Wilson. 

Wilson priešai gal priešinsis jo 
lygos plianams. 

TARYBA IŠ PENKiU 
PADEDA BOLŠEVIKU 

PRIEŠAMS. 

Paryžius, liep. T d.—Šia.i į 
dien taryba iš penkių pa- 
tvirtino suomių kareivių ir 
Omsko Kolčako valdžios 
pieną bendrai užpulti Petro 
gradą. Bendras »*aštas tapo 
pasiųstas Su v. Valstijų, An j 
glijos, Franci jos ir Italijos ! 
kariniams palydovams Ilsi-' 
singforse, kur yra įsakoma 
jiems paremti suomių val- 

, džią, jei ji sutiktų paklausy- 
; ti Kolčako prašymo pagel- j 1 bėti jam kovoti. 

APIE TUZINAS PAŠAU- | 
TŲ ARGOJE. 

Apie šimtą šūvių paleido 
kompanijos sargai ir strei-1 

kininkai. 
i 

Vakarykščiame muSyj, 
kur kornų produktų valy- 
mo kompanijos sargai ir 
streikininkai apsimainė dau 
giau Kaip 100 šūvių, vienas 

tapo užmuštas, trjs sunkiai 
sužeisti ir daugybė kitų leng 
viau sužeistų. Nukentėju- 
siais esą streikininkai. Už- 
muštu yi'ji M. Karcuik; mir- 
štančiais: Chas. Beupis, 
ijohn VVuchek ir John Ho- 
Jinck, 

PADARYTA TAIKA 
TEISINGA. 

New vork, liep. 8 d.— 
Prezidentas Wilsonas sugrį- 
žęs i Suv. Valstijas šiandien 
ir pirmutinėj savo kalboj 
ant Amerikos žemes po tai-, 
kos padarymui pasakė, kad 
tik ką padarytoji taika Pary 
žiuje yra "teisinga taika,. 
kuri, jei bus užlaikyta, ap- 
saugos pasaulį ruo bereika- 
lingo kraujo liejimo." 

WILSONO PRIEŠAI GAL 
PRIEŠINSIS JO LYGOS 

PLANAMS. 

Washington, liep. 8 d.— 
Prezidentas Wilsonas gali 
pralaimėti savo kovą prieš 
taisymą tautų lygos sutar- 
ties pirma negu jis pradės 
kalbėti tuoju tikslu, kad su- 
varius opozicijos senatorius 
į eilę už savo programą. 

Šiandien paaiškėjo, kad 
republikonai, būdami įsiti- 
kinę, jog jie turi balsų dau- 
giau, negu jiems reikia su- 

tarties peržvalgai geresniam 
apsaugojimui amerikiečių 
teisiu ir reikalų, nejuokais 
mano veikti, kad tuojaus pri 
verstus pakelti klausimą se- 
nate apie taikos sutartį, san 

dorą ir siūlomas sąlygas. 

TALKININKAI PASKYRĖ 
KOMITETĄ F1UMĖS 
RIAUŠĖMS JŠTIRTI. 

Paryžius, liep. 8 d.—Ta 
ryba iš penkių šiandien pa- 
skyrė talkininkų šalių komi 
tetą vėliausioms Fiumėj ir į 
kituose Adrijos portuose | 
kliūtims tyrinėti, kurios jvy-j ko tarp italų ir kitų talkinin i 
kų kareivių; Komitetas su- 

sideda iš keturių generolų, 
atstovaujančių, Franci ją, 
Italiją, Angliją ir Suv. Val- 
stijas. 

PREZIDENTAS PRIBUVO 
NEW YORKAN VAKAR 

PER PIETUS. 
L 

»j New York, liep. 8 d.—Lai 
• vyno diridžiaheliui lekiant 
į viršum, George Washington 

i laivas su prezidentu Wilso- 
nu pribuvo i Jersey'es augš- 
.tumas vakar 11:40 vai. ry- 
[to. 

Sunkiai sužeistais: Ad 
i Gudwell, Vasil Kocrki, Jos. 

Wojtkiewicz ir Mat Schi- 
nick. Lengvai sužeistais: 

} John Dillon ir M. Mattias, 
) O. C. Wfddatz, St. Drochuk. 
) Steph. Laiško, Fr. Grogyn- 

ski ir ketui i kiti, kurių var- 

dai nesužinota. 
Mažne 2,000 dalyvavo 

riaušėse. 
Darbininkai pareikalavo, 

Uad butų pripažinta unija; 
-'pirmadienis buvo paskutinė 

diena kompanijos viršinin- 
kams duoti atsakymą. Vie- 

, toj išpildyti darbininkų rei- 
^ kalavimą, kompanija griež 

tai atsisakė tą padaryti i] 
s padalino savo sargams vis* 
v vežimą šaudyklių. Nekuri< 
i darbininkų bandė eiti dirb 

^ti. Streikininkai norėjo 
f juos atkalbėti nuo to ir e/i: 

kompanijos sargai be jo- 
I kios priežasties, pradėjo į 
/ juos šaudyti. 

DAUG KANDIDATU I 
SUOMIJOS PREZIDEN 

TUS. 

Stockholm, liep. 8 d.—A t 
rodo, kad gen. Mannerheim 
bus išrinktas Suomijos pre- 
zidentu ateinančiuose rinki- 
muose, bet social-demokra-' 
tai yra baisiai priešingi jam 
ir ragina savo draugus bal- 
suoti už kitus buržiūjinius 
kandidatus. Tanner, social- 
demokratų kandidatas, esą 
negalėsiąs atsilaikyti prteš 
Mannerheimą, todėl jie ra- 

gina balsuoti už Stahlbergą 
Eriką, Passikivą, ar Ingamą. 

ITALIJOS KARALIUS 
GRŪMOJA PELNAGAU- 

DŽIAMS KALĖJIMU. 
Londonas, liep. 8 d.—Ita- 

lijos karalius Viktoras Ema 
nueliu3 išleido prisaką, ku- 
riame sakoma, kad ateityj 
pelnagaudžiai bus baudžia- 
mi 10,000 lyrų ($2,000), 
arba bus smerkiami kalėji 
mu nuo 3 mėnesių iki 3 me- 

tų ir beto bus kanfiskuoja- 
mos jų prekės. 

SINN FEINAI PADARYTI 
NETEISĖTAIS. 

Dublin, Airija, liep. 7 d 
—Iš Dublino rumo išleista 
paskelbimas, kuriame sako 
ma, kad visos Sinn Feinų 
organizacijos ir airiai liuos 
noriai Tippeiary apskrityj 
yra neteisėtomis draugijo- 
mis. 

VOKIEČIU AFICIEHAI 
STOJA JAPONU KA- 

RIUOMENĖN. 
Vokiečiai prcfesionala 

karininkai vietoje jieskojn 
kitokio užsiėmimo stoja 
japonų kariuomenę. 

BURLESON NEREZIG- 
NAVO. 

Washington, D. C., lief 
8 d:—Vyriausias pačtos pe 
dėtinis Burleson šiandiei 

i pasakė, kad pranešimai 
Į apie jo rezignavimą yra b 
[ pamato. 

Visa diena puiki, bet vakaras. 

WILSON PARSIGABENO | 
SUTARTI 450 SPAUSDIN- 

TŲ PUSLAPIŲ. 
New York, liap. 8 d.— 

Prez. Wilsonas, sugrįžda- 
Imas į Suv. Valstijas, parsi- 
I gabeno amerikini tekstą tai 
| kos sutarties su Vokietija ir 
kelis protokolus, kuriuos ji ? 

įteiks senatui ketvirtadienyj. 
Sutartis su Vokietija pa- 

daro 450 spausdintų pusla- 
pių su francuzų ir vokiečių 
tekstais greta. Ji skiriasi 
daugeliu žvilgsnių nuo pir- 
mu syk parašytos sutarties, 
kuri buvo pagarsinta Suv. 
Valstijose, bet svarbiuose 
dalykuose ji susitaiko su ori 
ginale. 

I CZECHO-SLOVAKU KA 
DINETAS REZIGNUOJA. 

-Praga, liepos, 5 d.— 
Suvėluota. Čecho-Slovakų ka 
bilietas su Dru Kramarzu prie 
šakyj, rezignavo. Prezidentas 
Masaryk prašė socialdemokra 
tų vado Tusaro sutverti nau- 

ja kabinetą. 

BOSTONAS PARDAVINĖ, 
JA ft2%" ALŲ. 

Boston, Mass., liep. 8 d.— 
Penki šimtai smulkių, gavu- 
sių naujus leidimus vakar 
pardavinėti alų, elių ir leng- 
vus vynus šiandien atidarė 

j biznio vietas ir pardavinėja 
2% nuoš. alų. 

VOKIEČIU GOVĖDA ATI 
DARO KALĖJIMUS. 

Bėrimas, liep. 8 d.—Pir- 
ir.adienyj Hanovere govėda 
užpuolė rumą ir kalėjimą, 
paleisdama visus kalinius. 
Įvyko susirėmimas tarp mi- 

įlnios ir valdžios kareiviu. 

CLEVELANDO STREI- 
KAS PASIBAIGĖ. 

Cleveland, O., liep. 8 d.— 
\ Gatvekarių darbininkai 

rlviandien sugrįžo; kompanija 
išpildė visus darbininkų rei- 
kalavimus. Streikas tęsėsi 
nuo septintadienio. Streika- 
vo 2,600 darbininkų. 

I 

NUMUŠIMAS ALGU IŠ- 
ŠAUKĖ STRAIKĄ. 

Denver, Col., liep. 8 d:— 
Denvero karų kompanijos 
darbininkai šiandien nuta- 
rė po vidurnakčiui streikuo- 
ti. Streiko priežastis yra 

ta, Hd kompanija numušė 
mokesti. Streikas liečia 
1,200 motormanų, konduk 
torių ir šapų darbininkų. 

DU PAŠOS PRIEŠINASI 
TURKIJAI. 

Paf> kržius, liep. 7 d.—Tai- 
kos konferencijos rateliuo- 
se šiandien apturėtos žinios 
iš graikų šaltinių nurodo, 
kad Mustafa Kamei Paša 
rengiasi sutverti atskirą tur 
kų valdžią Mažojoje Azijo- 
je. Kamei Paša, sakoma, 
turis 40,000 kariuomenės ii 
47 sunkias kanuolės bei kul- 
kasvaidžius; jis veikiąs iš 
vieno su Essad Paša ir jiedu 
atsisaką klausyti Konstanti- 
nopolio valdžios. 

SUV. VALST. ŽURNALI- 
STAI ORGANIZUOJASI. 

! London, birž. 16 d.—Lon 
done tapo suorganizuota 
Amerikos korespondentų 
associacija, kurios tikslu 
bus ugdinimas bendro jos 

j narių, veikimo ir apgynimas 
jų reikalų. Šita organizaci- 
ja apima atstovus visų svar 

besnių Amerikos laikraščių 
ir žinių agentūrų. Jos na- 

riai pasiekia skaitytojus 
kiekviename Suv. Valstijų 
krašte. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PAGELBA VYKS KUBA- 

NĖS APSKRITIN. 
Washington, D. C., liep. 

8 d.—Pašelpine misija po 
Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus priežiūra netrukus ap- 
leis St. Nazaire, Francijoj 
ir vyks į Kubanės apskritį; 
Rusijoje ant rytinio Juodų- 
jų jum kranto, gabendama 
vaistus, maistą ir drabužius, 
civiliams ir kazokams karei 

Iviams tame apskrityj. 

VISA TARYBA UŽ TEISI 
MĄ KAIZERIO. 

Paryžius, liep. 8 d.—Tal- 
kininkų taryba sutinka, kad 
buvusia imperatorius Vilius 
turi būti teisiamas Londone, 
kaip tą pasakė Lloyd 
George žemutiniame bute 
pereitą savaitę. 

JAPONAI ŠVENČIA TO- 
KIOJE TAIKOS PASIRA- 

ŠYMĄ. 
Tokio, liep, 8 d.—Vakar 

įvyko didelis oficialis ap- 
vaikščiojimas taikos pasira 
šymo. Imperatorius Jošihi- 
to buvo pats prie specialės 
peržvalgos kariuomenės ir 
laivyno pajiegų. 

SCHEIDEMANN ŠVEICA- 
RIJOJ MĖNESIUI 

ATOSTOGŲ. 
Milan, liep. 8 d.—Buvu- 

sis Vokietijos premieras Phi 
lip Scheidemann, socialistų 
didžiumiečių vadas atvyko 
į Brissago, Šveicarijoje, pas 
ežerą Maggiore mėnesiui 
pasilsio. 

Minimalė mokestis Wiscon 
sino moterims 22 cent. va- 

landai. 

Milwaukee, Wis., liep. 8 i 

dl,—Wisconsino valstijos 
pramoninė komisija birž. 
27 d. nustatė minimalę al- : 

gos kainą moterims ir neme 
čiams jaunesniems kaip 17 i 

metų ant 22 centų valandai. |i 
STREIKUOJANTIEJI PA 
TARNAUTOJAI VALDO 
RYME KAIP CEZARIAI ! 

SENOVĖJE. 
kymas, birž. 14 d. (ko- 

resp. Ass. Press.) Patar- , 

liauto jai valgyklose pasku- 
tiniu laiku virto tikrais Ce- 
zariais Ryme, nes jie kon- 
troliuoja visuomenę, viešbu- 
čių ir valgyklų savininkus. ; 
Rymiečiai negali gauti pa- 
valgyti išėję iš savo namų, 
nes visame mieste nėra val- 
gomos vietos. Visos valgy- 
klos uždaiytos. 

KOLČAKO PRIPAŽINI- 
MAS PRIKLAUSO NUO 

SUV. VALST. PASIUNTI- 
NIJOS. 

vvash. u. u., liepos 7 d.— 
Amerikos ambasadorius Ro 
land S. Morris šiądien išvažia 
vo iš Tokio į Omską, Sibire, 
ištirti ton padėjimą. Valsty- 
bės skyriaus oficialai sako, 
kad Kolčako valc'uos pripa- 
žinimas, kurią svarbiausios 
■valstybės jau pripažino taikos 
konferencijoje, priklauso nuo 

jo pranešimo. Ambasadorius 
Morris susitiks Vladivostoke 
sn gen. Wm. S. Graves, kuris 
važiuos su juo į Omską. 

GOMPERSAS PASITIKO 
WILSCNĄ. 

Am. Darb. Fed. prezictenj 
tas, Sam: Gompers, vesda- 

įmas delegaciją iš 25 įžymių 
'darbininkų vadovų iš vidu- 
rinės i. pietines Amerikos 
šalių atvyko miesto peizaži- 
ne valtimi pasveikinti pre- 
zidentą. 

JAPONAI TURI IŠPLETO 
TI TAUTINĘ GALYBĘ, 

SAKO VADAI. 

Tokio, liep. 8 d.—Japonu 
diplomatai klausiami apie 
taikos padėjimą, pabrieže 
reikalingumą Japonijai "iš- 
plėtoti savą tautinę galybę." 
Jie priima tautų lygą, bet 
mano, kad ji neužkenks jų 
šaliai plėtotis. 

ŠVEDU JUREIVIU STREI 
KAS SUTRUKDO VAIZ- 

BOS LAIVYNĄ. 
Stockholm, liep. 8 d.— 

Švedų jūreivių unjios ap- 
skelbtas streikas, kuris pra- 
sidėjo šeštadienyj, paliečia 
visą švedų vaizbos laivyną. 
Nesusipratimai kilo del lai- 
vų savininkų atsisakymo 
duoti aštuonių valandų die- 
ną ir norminę algą ant laivų 
mažesnių kaip 700 tonų Bal 
tijos jurose ir mažiau kaip 
500 tonų šiaurės jurose. Tre 
čiųjų teismo komisija nuvy- 
ko Qothenburgan taikyti. 

HINDENBURGAS BUS 
ŠAUKIAMAS KAIZERIO 

byloj. 
Paryžius, liep. 8 d.—Dr. 

yon Bethmann-Hollweg, Vo 
kietijos kancleris karės iš- 
siveržimo laiku ir feldmarsa 
ias voa Hindenburgas, bu- 
yusis vyriausiu vokiečių ka- 
*eivijų vadu, bus talkininkų 
reikalaujami liudyti kaize- 
rio byloje tarptautiniame tei 
>me Londone, bet jiems ne- 

busią dovanojimo. 

VOKIEČIU SUSIRENKI 
VIAS SVARSTIS PATVIR- 

TINIMĄ ŠIANDIEN. 
Basei, Šveicarija, liep. S 

1—Sulyg pranešimu iš Wei 
naro vokiečių valdžios pro- 
jektas, leidžiantis patvirtin- 
i taikos sutartį, šiandien 
aus įteiktas šalies susirinki- 
mo konstitucinei komisijai. 
Visas susirinkimas apkalbės 
dokumentą trečiadienyj. 

5HERMAN REIKALAUJA 
IŠ WILSONO PRIPARO- 

DYTI SAVO GALIĄ. 
W*shin£ton, D. C., liėp: 

B d.—Illinojaus senatorius 
Sherman šiandien įnešė re- 

zoliuciją, kurioje jis klausia 
prezidento, kokią jis galią 
turėjo užkrauti tautų lygą 
ant šitos šalies žmonių ir j?a 
daryti jos valdžią pavaldžia 
jai. Įžangoje sakoma, 
kad prezidentas "su ketu- 
riais kitais piliečiais Pary- 
žiaus konferencijoje pasi- 
ėmė atstovauti Suv. Valsti- 
jų valdžią" ir reikalaujama, 
kad butų nurodyta konsti- 
tucijinis įgaliojimas šitam 
ir kitiems darbams. 

ORAS. 
Chicagoje ir apieiinkeje: 

Seredoje ir ketverge apskri 
tai gražu, šiądien truputį šil- 
čiau; lengvas vėjas, daugiau- 
siai pietinis. 
i Augščiausia temperatūra 83 
laipsniai apie 8 vai. vak?re. 

Saulėtekis 5:23 rvto; Sau- 
lėleidis 8:27 vai. vak. 
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Lietuvos Atstovybei Pary- 
žiuje Reikalinga Pagalba, 

Užvakar išspausdinome kable.sram^ 
nuo Lietuvos Taikos delegacijos pirminin- 
ko profesoriaus Voldemaro ir nuo Lietu- 
vos Tarybos vice-pirmininko Staugaičio, 
kuriame reikalauja iš Amerikos lietuvių pi- 
nigines pagalbos. 

Tas staigus ir netikėtas atsikreipima* 
pirmiausiai reiškia, kad Lietuva, Lietuvo: 
valdžia neturi pinigų užlaikymui sa\ro at- 
stovybės Paryžiuje. Jei ta atstovybė bus 
priversta pakrikti del pinigų stokos, ta: 
tuomet musų bus pralošta, nes pirmiausia: 
nebus kam ginti mųs reikalus, o paskui je: 
dar ir kas gintų, tai butų visų didžiųjų 
šalių diplomatams aišku, kad lietuviai ma- 
žai rūpinasi savo reikalais. Dabar taij 
klausimas pastatytas: arba męs amerikie- 
čiai užlaikykime Paryžiuje Lietuvos atstovu 
bęt ar lai žuva Lietuvos Neprigulmybė. 

Suprantama, kad nesiras nei vieno lie- 
tuvio tėvynainio, kuris pasakotų, kad ne- 

sirūpinkime lietuvių atstovybe Paryžiuje 
Nėra tokių lietuvių ir negaii buti. Bet kaii: 
tą atlikti. .X 

Liet. Neprigulmybės Fonde dabar, ro 

dos, yra apie 10—12 tūkstančių doliarii 
ir tie pinigai ant greitųjų ,turi buti persiųsti 
Valdemarui. Neprigulmybės Fondas vi- 
suomet siuntė pinigus kiek jis turėjo ir da 
bar ta oadarvs. 

Tautos Fondas turi apie 80 tūkstančių 
ir jei katalikams ištikro rupi Lietuvos ne- 

prigulmybė, tai jie turi tuos pinigus kogrei- 
čiausiai persiųsti Paryžiun. Cia turime 
pasakyti, kad iš 350 tūkstančių Tautos 
Fondo surinktų aukų iki šiol, kaip sugrį 
žęs iš Paryžiaus užreiške • advokatas Lopą- 
to, nei Lietuvos valdžia, nei jos atstovybė 
Paryžiuje dar nėra gavusi nei vieno cento 
Kam pirmiau siuntė Tautos Fondas pir- 
miau surinktas aukas — nesiginčysime, 
bet dabar turi pasiųsti. Jei ir dabar, kri- 
tiškiausiame momente Tautos Fondas ne- 

norėtų duoti Lietuvai pinigų, tai bus aiš- 
kiau negu Hiena, kokiais kelipis tas fondai 
eina ir ko geidžia katalikų sriovė, kuri į 
tą fondą deda pinigus. 

Pagaliaus yra Laisvės Varpo fonde k e 
li tūkstančiai doiiarių, kurie tuojaus pri- 
valo buti nesiųsti profesoriui Voldemarui. 

Šie visi centraliai Fondai tuojaus turi 
tai išpildyti. Jie prasižengs prieš Lietuvą 
jei užvilkins pasiuntimą. Tuom tarpu vi 
sos kolionijos turi subrusti rinkti aukas ir 
siųsti arba į tuos fondus, kurie tuojaus per- 
siunčia pinigus Paryžiun, arba patįs lai 
stačiai siunčia profesoriui Valdemarui. 
Nors dabar neturi buti varžytinių už fon- 
dus. žinoma, toki fondai, kurie pas save 
aukas laiko nežinia kam, arba kurie per- 
siunčia ne ten, kam jie skiriami, toki fon- 
dai netik turi buti ignoruojami, bet per- 
sekiojami su pagalba šios šalies Įstatymų, 
kaipo visuomenės prigavikai. 

Dabar svarbiausia valanda musų isto- 
rijoje. Visi darban pinigiškai gelbėti Lie- 
tuvą ! 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. Į 
KALTINA LENKUS PLĖŠIMU 

LIETUVOS. 
A. M. Martus, iš New Yorko, Lietu- 

vių Tautinės Sandaros ir Amerikos Lietu- 

vių Nacionalės Associacijos pirmininkas, 
pasikalbėjime su "Travlers" laikraščio at- 
stovu šiądien pasakė, kad Paderewskio ve- 

damas lenkų valdžios puolimas yra daug 
aršesnis negu puolimai, kuriuos lietuviai ir 
ukrainiečiai nukentėjo po vokiečių valdžia. 

"Lenkai yra be apšvietimo", pasakė 
p. Martus; "apie vokiečius bent tiek galima 
pasakyti, kad jie apšviesti. Lenkai, atėję 
Lietuvon ir UVainon, plėšė, draskė ir už- 
mušinėjo kiek*'Aeną, kas jiems nepasisku- 
bino pasitraukti iš kelio. Jie bando už- 
krauti lenkų valdžią ant šitų tautų, susidė 
jusių į krūvą kovai su bolševikais fronte 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrių. 

"Lenkai ten puola, kur jie mato silp- 
ną vietą". 

—Iš "Boston Travler", Liepos 1, 1919. 

LIETUVIAI PRAŠO PAS AMERIKĄ 
PRIPAŽINIMO. 

Paryžius, bal. 19 d. (Korespondencija 
į Associated Press). — Lietuvių Komisija 
Taikos Konferencijon savo laiške rašyta- 
me Valdybės Sekretoriui Lansingui prašo 
Su v. Valstijų ir jų talkinnkų pripažinti lie- 
tuvių valdžią. Komisninkai sako, kad 
Lietuvos rubežių klausimas galima atidėti 
tolesnim laikui; lietuviai vien prašo di- 
džiųjų galybių pripažinti Lietuvai nepri- 
klausomybę. 

"Atidėlioti pripažinimo klausimą iki 
laikos Konferencija nustatys Rusijos po- 
litinį stovi ir nuspręs bendrą veikimą", sa- 

koma laiške, " reiškia tiek pat, ką remti 
anarchiją ir suirutę viešpataujančią Lie- 
tuvoje ii trukdyti tvarkymo darbą". 

"Yra visokių mažų tautelių, kurios at- 
siskyrė nuo buvusios Rusijos imperijos ir 
kurios savo vieku ir galybe parodė pasau- 
liui, kad jos vertos nepriklausomybės. Ati- 
dėliojimas pripažinimo joms nepriklauso- 
mybės ir nedavimas joms reikalingos pa- 
gelbos, kurios jos prašo, ypatingai, kuomet 
toji pagelba padės talkininkams įvesti tvai 

j ką Europoje, butų didele paklaida. Be to, 
išvystymas ir suorganizavimas šitų naujų 

į valstybių buvo pamatu, kuriuo rusų klau- 
simas gali buti išrištu. Tolesniu žingsniu 
gyvenime šitų mažų valstybių, be abejo, 
bus sudarymas vienokio, ar kitokio su- 

Į sivienijimo, kurį jos turės pilną teisę su- 
! daryti, pasiremdamos taisyklėmis, kurios 
, bus suteiktos Tautų Lygai. 

"Koiei dabartines politinės ir ekono- 
T minės sąlygos Lietuvoje bus, tol Vokieti- 

ja naudosis tomis sąlygomis ir rusai bol- 
ševikai gaivys savo troškimą". 

"Vokiečiai vis dar tebeužima Vakari- 
nę Lietuvos dalį; Jie gabena svetur me- 

džius, maistą ir įvairius žemdirbystės pro- 
duktus. Vokiečiai paprastai nustato sa- 
vas kainas ir moka už daiktus Ober Ost 

1 pinigais. Kartais jie visai neužmoka žadė- 
dami atgabenti prekių iš Vokietijos išve- 
žimų subalansavimui. 

"Kadangi negalima sukontroliuoti ši- 
tų transakcijų, kol Suv. Valstijos ir talki- 
ninkai nėra pripažinę Lietuvos nepriklau- 
somą valstybę, ir kadangi nėra jokios kon- 
trolės ant jos rubežių, tai Vokietija pilnai 
pasinaudoja šituo padėjimu. 

"Del tos priežasties negalima suturėti 
rasų rublio nuo cirkuliavimo po Lietuvą. 
Butų dideliu politiniu patogumu ne tik 
Lietuvai, o ir kitoms užinteresuotoms ga- 
lybėms, jei butų ga^.na suturėti, ar iš- 
stumti rusų rublį iš cirkuliacijos, nes šituc 
budu bolševikų propaganda Lietuvoje sek- 
tųsi sustabdyti. 

"Taikos Konferencijai pripažinus mūsų 
tautinę valstybę, męs galėtume kontroliuo- 
ti savo piniginius reikalus ir diskredituoti 
fiktyvius vokiečių ir rusų popierinius pini- 
gus, atsisakyti legalizuoti jų vartojimą ir 
pasekmingai suparaližiuoti vokiečių ir bol- 
ševikų propagandą, kurią jie veda vien 
ačiu šitiems beverčiams savo pinigams. 

"'Lietuva tiki, kad bolševikai negali iš- 
likti po pirmo sumušimo kovoj". 
Lietuviai uždavė bolševikams smarkų smū- 

gį, bet, neturėdami karės daiktų, jie nega- 
lėjo nuvaryti savo pergalių iki galutino 
galo, kuris galėjo buti galutiniu išvijimu 
bolševikų. 

"Męs aiškiai norime pabriežti, kad 
yra tvarka toje Lietuvos dalyje, kurią lie- 
tuviai paiiuosavo nuo bolševikų. Męs da- 
bar ypatingai prašome pas Sus. Vlstijas ir 
talkininkus ginklų, šovinių ir daiktų lietu- 
vių kariumenei užbaigimui taip gerai pra- 
dėto darbo valymo lizdo bolševikų Lietu- 
voje. Męs neprašome kareivių pas talki- 
ninkus, nors tokią pagelbą mielai priimtu- 
me. Męs prašome tik pagelbėti mums ap- 
rūpinti musų pačių kareivius šitam darbui 
ir tuo budu padėti talkininkų reikalams. 
Argi galėtų talkininkai nepripažinti Lietu- 
vai nepriklausomybės ir nesuteikti para- 
mos, per kurią gauna patiems tiap dide- 
liai pageidaujamas patarnavimas ir iš- 
vengimą reikalingumas siųsti talkininkų 
kareivijas Rusijon." 

— Iš Buffalo News", Birželio 27,1919. 

Tiesa Tautų Kovoje. 
Karė jau pasibaigė, vie- 

nok tautų kova dar nepasi-1 
baigė ir vargiai ji greitai 
pasibaigs. Viskas, kas tik 
gyvas ant žemes kamuolio, 
kariauja už savo tiesas, už 
teisę buities. Kas nekaliau 
ja, tas žuva, tam nėra, sau- 

lės šilumos, tam nėra skly- 
pelio vietos. Kova už bū- 
tybę yra pasaulio gyvenimu. 

šaulyje užviešpataus ramy-l 
be, išnyks karės. Vienu žo- 
džiu užstos tikras rojus. Vie 
nok čia visa nelaimė yra žo 
dyje "tegul." Tas "tegul" 
neįvyksta, ir kol neįvyksta, 
tol pacifistas yra prasižen- 
gėliu, nes jis savo pacifizmu 
duoda kam nors užlipti ant 
sprando, o užlipimas ko 
nors ant keno nors sprando 
yra vergija. Ta tarp pasaulio tautų 

kova eina ne tik ginklais; 
eina ir komercijos srityje, 
moksle, organizavime, kėli- 
me kulturos ir t. t. Visų tų 
kovos budų čionai juk nega 
Įima išskaitliuoti. Kuomet 
jau tautos tiek pašišiausia 
viena prieš kitą, kad jau 
negali susikalbėti, tuomet! 
pradeda kalbėti kanuolės. 
Tuomet užstoja karės metai. 

Kiekviena tauta kovą, ar 

ba karę paprastai pilnai iš- 
teisina. Kiekviena tauta 
jaučia, ir netik jaučia, bet 
ir yra įsitikinusi, kad jos 
pusėje teisybė, o priešas ne- 

teisingas, skriaudikas. Ir 
šioje k arė j S talkininkų pu- 
sėje kariavusios tautos bu- 
vo įsitikinę, kad jų pusėje 
teisybė, kad jos už tiesą ir 
žmoniškumą kariauja, kaip 
kad lygiai buvo įsitikinu- 
sios vokiečiu mispip 

Vienas prakilniausių žmo 
nių, kuris gyveno ant žemes, 
buvo Kristus, kuris atnešė 
savo dievišką šauksmą 4,Ra- 
mybė ant žemes." Kristaus 
bažnyčia įsisteigė, apvaldė 
didelę pasaulio dali, davė 
žmonijai augščiausią krikš- 
čionišką kulturą, bet vienok 
to vieno kampinio akmens 
pasaulio žmonių sugyveni- 
me negalėjo padėti. Ir šian 
dien gilus supratimas ar lo- 
zungas "Ramybė ant že- 
mės" yra tiktai šauksmu, o 
ne tikru įvykusiu daiktu. 
Nėra ramybės ant žemės, 
kol yra kova už buvį; ir ne- 
bus ramybės ant žemės, nes 
niekad nepasibaigs kova už 
gyvenimo teisę. Keisis kc- 
vos įrankiai, iš grubių žiau- 
riu jie vis darįsis malones 
niais, švelnesniais, kruvinas 
kovos vietą užims morališ- 
koji, intelektuališkoji ar ki- 

| tekia kova. 
Taip tai žiuri civilizuotos 

tautos. Paprasta kalba kal- 
bant, jokis civilizuotas žmo 
gus neduos kam nors 
sau ant kulnų ar ant spran- 
do. Jei jis tiktai jaučia, 
kad kas nors jam lipa ant 
sprando, kenkia jam, jis ga 
tavas savo gyvastį padėti, 
bet to nedaleisti. Kas ne- 

pavelija jodinėti kitiems 
ant savo sprando, tas yra 
laisvas žmogus ir toki žmo- 
nės sudaro laisvą tautą. 

Pas mus liettfvius gi ki- 
taip yra. Pas mus "ramy- 
bės" pageidavimas viską 
perviršija. Musų lietuvis 
viską gali nukentėti; jis ant 
savo galvos leidžia kuolus 
tašyti, kad tik nenustoti sa- 
vo ramybės. Ant ramaus 
sprando visi jodinėja. Tas 
ramumas, tas nenorėjimas 
ginti savo teisių yra pasi- 
davimas Kitiems,-yra vergi- 
ja. Iš čia ir paeina tas blo- 
gas, kad lietuvių ramybė ir 
neginimas savo tiesų leido 
lenkams ir rusams ar vo- 
kiečiams viešpatauti Lietu- 
voje. 

Pacifistas—tai gyvenimo 
vienuolis. I vienuolynus ei 
na visi tie ramybės jieškoti, 
kuriuos gyvenimas sulaužė, 
Pacifistais tampa nuilsėliai 
nusidirbusieji, bet ne tie, ku 
rie gyvenimo ir spėkos pil- ni Pas ką yra spėkos, tas 
ramus nebus. 

Pab mus lietuvius yra be- 
galiniai daug potencialių 
spėkų. Jos miega dar sal- 
džiu miegu. Reikia tiktai 
jas sukelti. Lietuvos žmo- 
nės jau sukilo, jie nors pei penkis metus nešė karės sun 
kenybes, jų sodžiai išdegin ti, gyvuliai atimti, ūkės iš- 
griautos, bet iie griebiasi už 
ginklo ir neleidžia niekam 
sau ant sprando užsilipti. Jie nenori daugiau vergau- ti! 

Amerikiečiai lietuviai dai 
tik bunda. Dar ir šiandien 
randasi svajotojų apie ra- 
mybę, bet jie kas kartas nyk- sta. Ir turi nykti, nes atbu- 
do lietuvių tauta. 

Lietuviai stoja karėn už 
savo tiesas. Jei turi teisę francuzai, anglai, ameriko- 
nai kariauti už savo teises, tai lygiai tokią pat teisią tu 
ri ir lietuviai. 

Jei jie airi teisę gyvena, tai ir lietuviai turi no 
žesnę teisę. Jei civilizuotai 
tautos teisingos, tai teisingi 
ir lietuviai kovoje už savo 
teises. 

"* 

% 

Vienok šitokie priparod) 
mas nera argumentu. Gai 
buti anglai, irancuzai ir 
amerikonai klaidingi kovoje už savo teises. Neprirodi- 
nėsime to. Jei jie klaidin 
gi, tai ir mes bukime klai- 
dingais ir kariaukime ui sa- 
vo teises. 

Kuomet pasaulyje, dar vi 
sų teisių pamate yra spė- 
ka, tai ir mes organizuoki 
me spėkas. Vengkime pa 
cifizmo—nes jame yra mir- 
tis. 

P. N--US: 1 

Lietuvių ramumas yra is- 
torijos produktas. Vakarų 
Europa turėjo savo ricierius 
ir tas dar ir šiandien pas 
juos atsiliepia. Lenkai tu- 
rėjo savo "šliachtą," kuri 
mokėjo daugiau didžiuotis 
ir girtis, negu ką nors veik- 
ti. Ir lenkų tautoje šian- 
dien tas yra. Rusai per il- 
gus metus buvo totorių ver- 

gijoje ir juose iki šiandien 
atsiliepia vergiškumas, ra- 
mumas. 

Lietuviai visuomet vengė 
karių, traukėsi, slėpėsi miš- 
kuose ir tas atsiliepia iki 
šiandien. Šiandien kovoje I 
už savo gyvenimo laisvės tei 
sę niekas taip labai neken- 
kiu, kaip pacifižmo, tai yra 
ramybės, dvasia. 

Kas yra pacifistas? Pa- 
cifistu yra ramus žmogus, 
nenorintis karės, geidžian- 
tis ramybės. Pacifistas jau 
čia, kad jis teisingiausis žmo 

i gus, kad jis nieko neskriau- 
džia. Tegul tik visi, 

j jo, buva pacifistais, tai pa-i 

KEISTA AGITACIJA. 
Jau nuo keleto metų dau 

gelis sveikai protaujančių 
lietuvių piktinasi ir gėdina- 
si keistos .agitacijos tūlų 
musų laikraščių, kurie neva 

atstovauja nuomonę, taip 
vadinamųjų, progresyvių 
partijų. Ta keista agitaci- 
ja sukoncentravo visą savo 

spėką, kad neatbūtinai už- 
mušti lietuvių tarpe jų šven- 

tą ir naturalj pageidavimą, 
— pageidavime pilnai ne- 

priklausomos Lietuvos. Ste- 
bėtinas dalykas. Koks gi 
idealas šiądien lietuyių tar- 
pe gali buti svarbesnis ir 
prakilnesnis, jei ne liaosy- 
bė ir pilna nepriklausomy- 
bė Lietuvos? Jei męs kai- 
po tauta nesistengsime is 
visų savo pajiegų išgaut: 
sau ką mums kaip tautai pr 
dera, tai visi musų kulturos 
ir kHi darbai yra visai bergž 
di, — nes męs tada neturė- 
sime jokio tikslo, apart p;re: 
to ištautėįimo. 

Pasirodo, kad paskuti' 
iriuose laikuose ta pragaiš- 
tinga idėja, jei ją apskri- 
tai idėja galima pavadinti 
pradėjo dar smarkiau plė 
totis tarpe visokių musi 

tamsunelių. Lyderiukai su 

bolševikėjusių lietuvių pri 
sakė savo agitatoriams, kac 
jie visur ir ant kiekvieno 
žingsnio kenktų Lietuvos 
nepriklausomybei? Tok 
prisakymą gali duoti tiktai 
neišmanėliai, arba išsigimė 
liai. 

Kiekvienas toliau matan 
tis lietuvys lengvai gali per 
spėti Iltinius tokios pra 
gaištingos propagandos lie 
tuviu tarpe. 

Apskritai propaganda šii 
clien lošia labai svarbią ro 

lę. Be tam tikros propagai 
dos ir pinigų tiesiog nega 
Įima nieko pravesti, ypatin 
gai politikos klausimuose 
Reikia žinoti, kad lenką 
šiądien nors ir badauja, be 
visgi pavartoja milijonui 
pinigais, kad išdirbti ir pa 
lengvinti sau kelią Lietu 
vos užgrobimo 

i^enKams yra laoai svar 

bu, kad lietuvių tarpe buto 
nesutikimai — ir, kad ypu 
tingai lietuvių liaudis ne 

mąstytų netik apie Lietuvo 
neprigulmybę, bet ir api( 
kokią nors savyvąldą. Yn 
faktas, kad lenkų proj)agai 
da turi savo agentų lietuvii 
tarpe ir tai tiems visai ne 

žinant. Vienas iš didžiau 
siu Lenkijos šovinistų ir im 
perialistų, lenkų armijos V2 

c-as, gen. Pilsudski, mokėjo 
gauti simpatijas nekuriu mi 

sų trumparegių veikėjų, 
Net laikraščiuose jie jį au- 

gščiau statė už savuosius 
kovotojus už liuosybę. Pil- 
sudskį, prisidengė skraiste 
socializmo pasistengė nei 

apgauti išdalies musų bolše- 
vizmo apaštalą — Kapsu- 
ką. Lenkams buvo svarbu, 
kad nepasitikėjimas savo 
laikiniai valdžiai lietuvių 
tarpe ir platinimas rusiško 
bolševizmo Lietuvoje ženg- 
tų kosmarkiausiai, nes tas 
jiems davė progą alian- 
tų akyse įsiveržti į Lietuvą 
ir neva tvarkyti kraštą. Pa 
sėkmės mums yra gerai ži- 
nomos: Lietuvos sostinė yra 
ienkų rankose. 

Tokią pačią propagandą 
lietuvių tarpe varo 

" 

ir rusai. Ant nelaimės vi- 
soki laisvos Lietuvos prie- 
šai randa sau tarpe lietuvių 
gerų tarnų. Vieni iš tų va- 

ro tą- pragaištingą darb$ j 
gerai žinodami, nes jie yra 
apmokami, o kiti, visoki ti- 
piški agitatoriai varo tą pro 
pagndą, manydami, kad jie 
neva gelbsti darbininkų iš- 4 
liuosavime iš po kapitalistų 
jungo. 

Jei koksai žmogus mano, 
kad jisai yra šv. Petras, ar 

popiežius, — ir tą skelbia, 
jam galima dovanoti. Tokšr 
žmogus yra nepavojingas y 

maniakas. Bet, jei koks \ 
nors tamsunas prisidengęs 
neva darbininkų gyvenimo 
klausimu, išdrįsta sakyti, 
kad Lietuvai neprigulmybė$ 
nereik, tai toks maniakai 
yra labai pavojingas lietu- 
viu draugi i ai. Lietuvoje 
tokius šiądien žmonės per- 
sekioja, nes jie žino, kad 
lai yra Lietuvos priešų tar- 
nai agitatoriai. 'j • 

Čia Amerikoje panašus 
agitatoriai turi buti varomi 
lauk iš lietuvių firpo. 

Lietuvių visuomenė turi 
viešai parodyti savo tikrį 
spdvą. Kiekvienas lietui 

■ vis visados turi turėti saič 
netik už garbę, bet už prie-1 
dermę persergėti mažiai^ 

, išmanančius savo broliui 
nuo tų Lietuvos priešų. Kuo 

i mažiau męs turėsime savo j 
tarpe tų apsuktų tamsunė- i 

■ lių, tuo greičiau męs da- \ 
[ sieksime tą visiems mnm 

> brangų idealą, — Laisvos 
5 ir Neprigulmingos Lietuvos, 
i Kazys Ceka. 

Trumpai Kalbant 

P A AUGŠTINIM AS. 

Ponas Mosto\vski pirmiau 
tarnavo lenkų sokolams; pas- 
kui garbinęs ir rėmęs p. Gabrį, 
kurį dabar Lietuvos valdžia 
jieško kaijo prasižengėlį; ant 

1 
galo jis parvykęs iš Europos 
Amerikos spaudoje pasisakfc 
esąs už stipria Lenkiją, kurios! 

; žinoma, stiprumą sudaryti ga-V 
1 li prijungimas prie jos Lietu- ♦ 

k vos. Ir dabar už tuos: lenkams 
3 tarnavimą, prasižengėlio rėmi- 

mą ir Lenkijos stiprumą kuni- 
gų sriovės veikėjų paaukštini- 
mas į Tarybos pirmininkus. 

Jei taip, tai kunigų sriove* 
! turėtų poną bolševiką Kapsuką 

paaukštinti į Lietuvos prezl- 
dentus. Tas juk dar daugiau 

3 toje linkinėje pasidarbavo: 
i tarnauja rusams, Vilnių atida- 
L vė lenkams ir eina prieš Lietu- 
i vos žmonių išrinktą valdžią su 

į ginklu rankose. 

Lietuvai nie;vO. 
"Drauge" ir "Darbininkor* 

C 
gerus vaikus naudingus Die- 
vui ir žmonijai." Gerai a jklcri 
vaikus, kad jie butų naudingi 
Dievui ir žmonijai, bet reikiaį 
norėti, kad jie nors kiek butnf 
naudingi ir Lietuvai. Į 

VIS VAŽIUOJA. Į 
Nesenai prekybos ir pramo- 

nės reikalais Lietuvon išvažia- 
vo p. R. Karuža, baigęs ekono- 
mijos augštus mokslus, paskui 
išvažiavo p. Karosa^, papras1 * 

ias vyrukas; dabar važiuoji 
karštas vaikėzas Vaškas. Jei 
ir toliau taip bus, tai amerikie- 
čių atstovais bus sunčiami penk" 
mečiai vaikai. 

\ 
PIRMA PAGELBA. 

— Daktare! Nešiotė pasi- 
gėrusi išmetė iš vs«.nkų rna 
no kūdikį, kuris sau gaivu 
lę prasiskėlė. 

— Na, ir ką tu padarei' j 
— Pirmiausiai sumušiaihjjj nešiotę. » į 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
KENOSHA, WIS. 

Apsilankius čionai netikė- 
tai teko pamatyti vietos paro- 
dą, kurioje dalyvavo ir lietu- 
viai. 

Lietuviai nešė amerikonišką 
vėliavą ir kitą trijų spalvų ža-| 
lia, balta ir raudona vėliavų 
tur but vieton lietuviškos vė- 

liavos, paskui vėliavų sekė be- 
nas, iš 12 ypatų. 

Toliau sekė mergaitės neši- 
nos "service" vėliavą, gi pas- 
kui jų būrys lietuvių kareivių, 
kas darė puikų įspūdį. 

Sekantis numeris buvo veži- 
mas su kaizeriu, kuris bepers- 
tojimo pjovė malkas; ant ve- 

žimo buvo tinkamas užrašas. 
Lietuvių skyrių užbaigė ne- 

mažas fliotas ant kurio sėdėjo 
Columbia ir lietuvaitė, gana 
gražiai pasipuošus. 

Lietuvių skyriui galima bu- 

tų užmesti tik ne lietuvišką vė- 
liavą ir kiek .silpnokas buvo.be- 
nas, bet šiaip, tai viskas pui- 
kiai atrodė, 

Chicagietis. 

riečia, tai salėje didžiausia ty- 
la, bet kaip tik šiam pasiseka 
iš serbo išsprukti,, tai salėįe 
kįla didžiausias triukšmas, 

į aplodismentai. 
F ag:-, liaus po 23 minutu im- 

tynių Aleliunas jveikje serbą, 
kas iššaukė salėje griausmin- 
gus delnų plojimus. Aleliunas 
paskui pranešė, kad, kur jam 
teko ristis, is dar niekur nėra 
pralaimėjęs. 

žodžiu sakant šis piknikas 
nusisekė kuopuikiausiai ir visi 
buvo juo užganėdinti, išski- 
riant gal tuos, kurie Birutei 
pavydi, liet tokiems niekuomet 
neįtiksi. 

Birutiečiai džiaugiasi pada- 
rę kiek pelno, taigi turės ateity- 
je už ką mokintis dainų ir kitų 
lalykų. Šis piknikas aiškiai pa- 
rodo, kad birutiečių tarpe yra 
sumanių ir darbščių veikėjų. 

Pittsburgictis. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Žodis "Draugo' korespon- 
dentui. 

"Draugo" No. 144 tilpo iš 
Sioux City p. Prakalbose Bu- 
vusio korespondencija, kurioje 
^orepondentas apsilenkė su 

teisybe, aprašynėdamas mano 

<albą. Kiek iškreipęs sakinį, 
paskui daro mane eminanižčus 
išvedimus. 

Nepaisičiau į "Draugo" ko- 
respondento prasimanymus ir 
žeminimus, jei tas lytėtų tik 
nane asmeniškai, bet tas lytisi 
r L. A. B-vę, todėl tarsiu šia- 
ne reikale keletą, žodžių. • 

Prakalbose Buvęs tvirtina, 
>uk aš, kaįpo L. A. B-vės agen 
as, prakalbose įkalbinėjau 
mionėms nepirkti Bendrovės 
iėrų. Ar gali but žioplesnis 
prasimanymas? 

SUAREŠTAVO J. JUKELĮ. 
Scrantono, Pa. angliški laik- 

raščiai iš birželio 30 d. prane- 
ša, kad ten tapo suareštuotas 
bolševikų prakalbose Joseph 
Jukelis, 42 metų pianų dirbėją 
iš Ne v/ iYorko, kuris, sakoma, 
prasižengęs savo kalboje prieš 
Pennsylvanijos valdžios įstaty- 
mus. 

Toliau laikraščiai pažymi, : 

kad J. Jukelis yra pildomame j 
komitete Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. J. Jukelis, kaip pra- i 

neša laikraščiai, susirinkime 
buvo svarbiausioju kalbėtoju. | 

Greta J. Jukelio tapo areš- j 
tuota ir keletas kitų ypatų, ku- ; 

rie yra kaltinami platinime ■< 

draustinos literatūros. 

Jeigu kalbėjau bendroves 
/ardu, tai ir vfrlijau jai gero. 
f ei, aiškindamas tuolaikinę si- 
uaciją Europoje, priduriau, 
cad bendrovė gali turėti men- 

cą, pasisekimą Lietuvoje, jei 
lalykai susidės neprielankiai 
ink pramonės Lietuvoje, tai 
as dar nereiškia, kad bndrovė 
legali užsiimti pramone Ame- 1 

•ikoje ir neturėti gerų pasek- ! 
nių. , 

Gali but, kad mano kalba i 

Prakalbose Buvusiam atrodė 
nažai "bizniška," nes aš aiški- 
įau susirinkusiems taip, kaip 
:uo laiku dalyaki atrodė. Bet 
as tik paaugština bendrovę, 
airios atstovas nenori žine- 
lėms dumti akis. Todėl žmonės 
L A. B-ve pasitiki ir tas ben- 
drovei yra naudinga. 

Nors Prakalbose Buvęs už- 
reiškia, kad po prakalbai L. A. 
B-vės šėrų pardavinėjimas ta- 

po palaidotas, bet nuo to laiko 

jau pardaviau 65 šėrus. Tas 
parodo, kad Prakalbose Buvęs 
įiepermato dalykų ir bereikalin- 
gai klaidina skaitytojus klaidin- 
gais aprašymais. 

Prakaltose Buvęs taipgi 
praneša visuomenei, buk aš sa- 

kęs: iš nelaimės Lietu- 
va gautų Neprigulmybę ir t.t.' 
Sulyg "Draugo" korespondeiv 
to aš priešingas Lietuvos ne 

prigulmybei. Tai yra grynas 
melas ir, matomai, stengimasi 

PITTSBURGH, PA. 

Liepos 4 dieną, Ehvin parke i 
atsibuvo Birutės choro pikui- ] 
kas. Tai buvo vienas iš ge- ] 
riaušių piknikų Pittsburge ir < 

žmonių prisirinko į 600 ypatų ] 
ir visi smagiai praleido laiką, \ 
Piknikas buvo su gana dideliu } 

prcgr^mu. • 

i 

Buvo net keturios vaikinų j 

lenktynės. Dovanas laimėjo sc 

kančiai: K. Sargantas skustu- 
vą, Al. Račas sagutes ir spii- j 

ką, V. Demikis lx)iiką vyno ir j 

J. Packevičius žiedą ir špilką. ; 
Toliau sekė dvejos merginų 

lenktynės, kur viena mergina ] 
laimėjo dėžutę pauderio ir per- 
fumo ir kita, Izab. Šeperdaitė 
bonkutę per fumo. 

Dar buvo ir moterių dvie- 
jos lenktynės. Ona Aleliunienė 
laimėjo dešrą, slyvų, grušių ir 
tomaičių; O. Didjurgicnč spe- 
cialiai p. O. Gilienės pasiutą 
paduškaitę. Moterų lenktynės 
buvo žingeidžiausios, nes do- 
vaną laimėjo dikčiausią mote- 
ris. 1 

8 valandą vakare šokių sa-Į 
lėje prasidėjo ristynės lietuvio1 
Kaz. Aleliuno su drutuoliu ser- 

bu Joe Sculk iš Cleveland, O. 
Daugelis pirmu kartu matė 

ristynės ir visi sekė ristikus su 

didele atyda. Susirinkusių upas 
buvo pusėje lietuvio. Kuomet 
serbas lietuvį kiek labiau su-i 

KARMOS į 
| 

Yra gera proga, norinčiam smagiai gyveh- | 
| ti, gauti pigiai gerą farmą Louisianoj. Aplink pasi- | 
\ turinčiai gyvena lietuviai ūkininkai. Platesnėms in- | 
Į formacijoms atsišaukite pas— į 

C. K A S P U T I S, 
i 3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. I 
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juodinti mane, nes niekas ir 
niekad man panašaus užmeti- 
mo negali padaryti apart Pra- 
kalbose Buvusio 

Antraeiliu dalykų nejudin- 
siu, nes gaila dėlto laikraštyje 
vietos. 

Jurgis M. Biliūnas.' 

Žinios=Žineles. 
Newark, N. J. Katalikai- 

klerikalai paprastai kelia 
riaušes tautininkų sureng- 
tuose susirinkimuose. Jie ne 

užganėdinti ir savo klebo- 
nu, karu jis bepartyvis. 

Waukegan, 111. Birželio 
29 d. buvo parapijinėje mo- 

kykloje surengtos iškilmės 
išleidimui vaikų baigusių 
tą mokyklą. Buvo suruoš- 
tas gražus programas. 

Cambridge, Conn. Čionai 
yra dvi kooperatyviškos lie- 
tuvių krautuvės. Jos verčia 
si neblogiausiai. 

Binghampton, N. Y. So- 
eailstų apskritys surengė so- 

cialistų kuopai praklbas, 
kad jos narius pamokinti. 
Kalbėjo Ar.ainas ir iteikė 
receptą, keiksmo menševi- 
kų. ~ 11 •" t *£• 

Kitą dieną du socialistu 
tarpe savęs surengė mušty- 
nę. Mūšyje vienam pramuš 
ta galva, o kitas gavo juo- 
dus akinius. 

Aurora, III, \ maža ko- 
Įionija, bet 

* 

šįmet buvo 
surengtos ti prakalbos. 
Laisves M; .1 draugija 
stato scenc .kalą " Pir- 
tri Žingsn 1 

Stoughtu*., Mass. Labda- 
rybės draugija suruošė fė- 
rus, nuo kurių liko pelno 
f276,44, kurie skiriami pa- 
statymui tautiško namo šia- 
me mieste. 

Hudson, Mass. Socialis- 
;ai išleido atsišaukimus-pla- 
iatus prieš vyčių kuopą. 
Fuose nurodoma, kad vy- 
Hai visai ne darbininkai ir 
neturi darbininkiškos m ei- 
to 

Pana, IH. Suareštuota Jie 
va Burdzilauskienė. Ji kai 
tinama už slaptą svaiginan- 
čių gėrimų pardavinėjimą. 

Milwaukee, Wis. Darbai 
prastai eina, o pragyveni- 
mas labai brangus. Kivir- 
čai tarpe kunigo ir socia- 
listų tebesitęsia. 

Dorrisville, 111. čionai yra 
katalikiška bažnyčia, bet ku 
nigai neužsilaiko. Atva- 
žiuoja pabūva ir vėl išva- 
žiuoja. 

Minersviile, Pa. Laisva- 
maniai surengė prakalbas. 
Kalbėjo tūlas Kučinskas, aiš 
kindamas krikščionybės blo 
gasias puses. 

RocKester, N. Y. T. M. D, 
kuopa surengė pikniką su' 
praklbėlėmis; kalbėjo p. K. 
Norkus. Viskas gražiai pa- 
vyko.- -'-gT# 

Springfield, Mass. Miesto 
majoras oficaliai užkvietė 
lietuvius dalyvauti ketvirto- 
sios liepos iškilmėse. Lie- 
tuviai užkvietimą priėmė. 

PRIE ORGANIZAVIMO 
GELEŽINIU IŠDIRBINIU 

FABRIKO IR MUSU 
TECHNIKU AMAT- 

NINKŲ. 
Pradėjus organizuotis gele- 

žies amatninkams New [Yorke 
ir atsišaukus į visus kitur gy- 
venačius Amerikoje, gavome 
daug karštai užtariančių laiš- 
ku iš visų kolionijų 

Matome, kad lietuviai amat- 
ninkai gerai supranta, kad tik- 
tai susijungus glesimc sulošti 
didelę rolę. Sujungę savo pa- 
tyrimą, jiegą, ir skatikus, su- 

bilda vos ime sau gyvenimą ir 

Lietuvą padarysime ekonomiš- 
kai stipria, kad ir musų priešai 
neišblaškys ir nepavergs. 

Nevv Yorkc vieliausiamej lai- 
kytame susirinkime iškelenie 
sekančius tris klausimus, kurie 
bus pamatinis tikslas musų or 

ganizaeijos. 
1) Kad, tokia techniška or- 

ganizacija užsiimtų techniška 
apšvieta musų amatninkų. Pa- 
gamins 11* išleis reikalingus 
rankvedžius-vadovelius sulie- 
tuvinant visus vardus techniš- 
kų įrankių ir terminių. Jeigu 
galima, įsteigti technišką mo- 

kyklą; pasimokinti mech. pie- 
šimo, piešinių (planų) skaiti- 
nio, reikalingų techniškų išro- 
Kavinių ir Kitko. 

2) Pastatyti Lietuvoje gele- 
žinių įrankių ir mašinų gamini- 
mui fabriką su liejykla (foun- 
tlry). 

Kaip Lietuvos rubežiai bus 
atidari, reiks nusiųsti ten kele- 
tą žmonių padarymui reikalin- 
gų sutarčių su valdžia, surasti 
iš kur geležį galės nusipirkti ir 
pasirūpinti fabriką pastatyti. 1 

Parinkome net gerą del jie- 
į'os mašiną (inžiną), kuris va- 

rytų dideli fabriką už kelius 
doliarius į dieną. 

3) Tikimės, kad Lietuvos 
valdžia gaus iš šios šalies pas- 
kolą pasipirkimui čia įvairių' 
mašinų ir geležinkeliams gar- 
vežių-lokomityvų. Taipgi ir 
mūsų įvairios bendrovės pirks 
)ersiu;itiiniii į Lietuvą ūkio ir 
dtokių mašinų. Todel-gi tokia 
techniška sąjunga turės surink- 
ti grupią technikų, inžinierių ir 
mechanikų, kurie tas mašinas 
išdirba arba apie jas gerai nu- 

simano, kurie pagelbėtų parink 
i, peržiūrėti, ir nupirkti. Nes 
jeigu taip pirkimas nebus allie 
tanias, tai Amerikos fabrikai , 

jarduos mums tokias mašinas, 
kurių niekas kitas nebeperka 
■» tokių prisipirkę ne naudą, 
bet didelį nuostolį turėtumėm. 

Visi technikai, amatninkai, 
kaip tai: mech. inžinieriai, dt- 
zainieriai-piešėjai, modelių pa- 
ternų dailydės, mašinistai, kai 
viai, geležies liejikai ir kit 
rengkitės prie vienybės j dide 
lį darbą. 

Norinti informacijų ir atsi 
šaukdami rašykit pas J. Kri- 
patitis 120 Grand St., Brook- 
lvn, N. Y. 

Liepos 13 d., nuo 10-tos va 
landos ryte, po No. 103 Grand 
St., Brooklvn, N. Y. turėsime 
susivažiavimą. Visi iš artimes- 
nių apielinkių malonėkis atsi- 
lankyti. Reiks pagaminti piln^ 
projektą ir padėti pamatus or 

ganizacijai. 
Inž. V. Vaitkus. 
J. M. Kazlauskas 
J. Kripaitis 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
P-s R. Mickeliunas gyvenan- 

tis prie Morgan gat. Chicagoie 
gavo laišką iš savo tėvynės iš i 
Šiaulin apskrities. Ant laiško 
Lietuvoj krasos ženklai už 60 
skatikų ir antspauda: "Šiau- 
dai" 26-IY-19. Tarp asmeni- 
nių reikalų rašo: 

"Baisiai pasilgę jusų, nes 

per visa karės laika mes nieko 
nežinojome nei apie jus, nei jus 
apie mus. Gvvenimas liūdnai 

išrodo. Sulaukėme Velykų ir 
kartu sulaukėme Laisvos Lie- 
tuvos ir tai gyvenime, bet 11c 

ant popieros. 
Per karę buvome išvaryti iš 

namų, bet tik ant vienos nak- 
ties. Mus prievarta varė rusai, 
bet geras rusas daktaras mums, 
patarė slapčiomis tuojaus grįž- 
ti ir sugrįžome j namus. 

Ant mus lauko stovėjo trįs 
rusų pulkai, viską išmindžiojo, 
pašarą išvogė, visus gyvulius 
iavciiis.c, uiius išvogė. sugrjzo- 
me kaip į pustynę, reikėjo pas- 
kui duonos ir gyvulių pirktis. 

Tuojaus užėjo vokiečiai. 
Kartus gyvenimas buvo prie 
jų, spaudė mus baisiausiai, per- 
sekiojo atiminėjo ka tik galėjo. 
Ant galo po vokiečių užėjo bol 
ševikai. Jie mus valdė apie po- 
ra mėnesių, dar blogiau buvo. 
Ant galo vokiečiai išvaikė bol- 
ševikus. Dabar jau męs po Lie- 
tuvos valdžia ir net linksma. 
Esame laisvi. 

Toliaus Bronislovas (5 kle- 
>ų) pasidavė liuosnoriu i Kau- 
na į karės mokykla, M.Done- 
laičio gatvė No. 13, o Vladis- 
lovas irgi pastojo kariumenen 
kovo mėnesyje. Jisai yra Šiau- 
liuose. Tai matote kokis pas 
mus gyvenimas. Giname savo 
kraštu kaip tikta' pajiegiame. 

Esame sveiki visi: tėvai, 
broliai ir seserįs. To ir jums 
linkime iš tikros širdies. 

Męs tuoiii tarpu kaimuose 
dubnutės turime, kavojame. 

Iki pasimatimui. 
Mickcliunai" 

IDEĄLIS ŠEIMYN1NKAS. 
— Stebėtina dėl ko tai 

Petraitis vos galą su galu 
suduria- Jis gauna tiek 
daug pinigų ir prie to jis 
tokis geras šaimyninkas. 

— Taigi užtai, kad jis 
geras šeimyninkas... 

— ?! 
— Apart šios šeimynos, 

jis turi dar porą kitų šeimy- 
nų. 

APIE GYDYTOJUS. 
— Tai reiškia, tamistą išĮ 

gelbėjo daktaras? 
— Ne, ne daktaras, bet 

trukumas. 
— Kaipgi? 
— Visai paprastai. Aš ne 

;urejau pinigu nusipirkti gy 
iuolių, Kuomet jis parašė 
man receptą. 

PARSIDUODA LABAI PI 
GI AI ICE KRIMINĖ, KEN- 
DŽIU IR CIGARU ŠTO- 
RAS PRIEŽASTIS PARDA 
VIMO—EINU I KITĄ BIZ 
NI ATSIŠAUKITE GREI- 
TAI VICTOR BAGDONAS.. 

3231 So. Halsted St. 

Jei skauda — patrlu- 
jįį! liite su 

A? , Pain-Expeller 
Ų' sfP>' 'Tis suminkštins tuos 
1 pastvrusius raumenis ir 
r V J* ^us Jausitės vel miklus 

/f ir vikrus. 
.VįtfįŽ*v ~V Žiurekite, knd butu 

Š /'V'.' su INKARO ženklu ! 
Gulima caut visose 

nptiekoso ui "k; ir G5c 
arba iėslsiuždiut nuo 

F. AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Brmduiy, New York 

Pradčk Naujus Metus su tobulu akii; rt 

gėjirau, taip. kad niet"; nepraleisturnci per r 
sus metus, kas tlU sali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių r.i 

galvos skaudėjimus, trumparegystė trbn t«li- 
vegysti prašaunama, pasitarkite su manim 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija D Ji KAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., 4HICAG0 
Kampas IStos Gatvei. 

3ėios lubos, virš pIatt'o aptiekus. Tčruyklte 
• ifcJūo paraJą 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki S vai. ,'^k. 
Kedė'iaj: nuo l> t?!. įyto iki 12 va], dienoj. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teis»ng03 Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. Vyru ir jaunų vaikinų dutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriskos kelinės $3.00 !•* augsčiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augsčiau Ei'kite sau overkotus dabar. Kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augsčiau Fuli dross, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augsčiau. Krautuvė atdara kas vakarę, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Suimtomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON ! Instelgta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 
-i 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų Ir] Kampas Iowa St. ^HfeafemoterŲ ligas taipgi Ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^hirurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. HalsteT^^ 
Valandos: 11—(J popiet; Nedėliomis l'x—1 popiet. Chicago 

AS ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A5\labai sirgau per 3 metus, nuslabntka pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nusoboEjlmas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abclnas spėkų mtrtqflmas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. ncsigaflfjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau Baro 
sveikatai psgclbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, BItt£fi$, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reu~afRnTo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. J\f*jjas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai at*tgavo. 
Reumatizmas franyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyVe po užmušimui visų ligų. Bi- 

giu o menesių isgeraavau Kas t, po ouieii oa- 

lu'aras, Bitteria, ir po 3 tnfn. savo paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-ba' jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Salutam mylistų ger^dėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiem! 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTIGN. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois 

HPLIETUVOS ŽEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
lėlius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš S dalių. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. \ 
2) Prieš Istorinė Lietuva. \ 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1433). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padaliiiimį. ^ 

S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 31253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

KAPITALAS & 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
I LIETUVIU VALSTIJINI BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

$1,500,000.00 
Ant pinigų padėtu Bankan iki 15 d. Liepos (Ju- 
iy) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 6 dienas laiko perkelti savo 

pinigus į šį parankų, stip/ų ir saugų BanUą ir 
gauti pilnąę nuošimtį nuo Liepos 1 mos. 

— VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONLiON, Vice Prezidentas, 
JOHN I. BAGLZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

RSftLSTATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAG0 

BANKINĖS VALANDOS: PanedOliais, Suicdomis, Kctver- 
gais ir Petnyčiomis nuo 0 vai. ryto iki 5 vai. pa pietų. Utar- 
niukais ir Subatomis nuo 'J vai. ryto iki 8:30 vai. vakare. 



IliETUViŠKAS HOTELISI 
{Į Del pakeleviu kurie gali 

gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
£38 W. 33 St. Chicago 

'hone Yards ?750 

<HKw<Joao<»ao0oo<KH>ao^ao<K,H>a 

DR. S. MIKELI S f 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^ 

CHcagos Ofisas: 
471* SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

464/ W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

_ 

CKHK CH>^X}0CHKKHHKKHKW<IIKH>U 

I Dr. M. HerzM į 
1$ RUSIJOS Z 

Gera' lietuviam* žinomas per 16 ae- į 
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgai 
Ir akušeris. 

Gydo aitrias Ir chroniškas lipu, vy- 
rų. motern ir vaikų, j.atral naujausiu 
metodą X-Ray ir IrfHkius elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18rh j 
Street, netoli Fisk Street. 

vAL.\NDOS: I.'uo 10—'2 pietį). Ir 
6—3 vaSrar.Ms. Telephone Ganai 2110 

GYVĖJIMAS? *412 S«. TlaMerf St 
VAI/ANI5DS; 3—0 —v Mlclsl. 

«HCHCKH?<HCH2W3 

a~ n rKK5%JCH^CHCH5HH>fii 

1 Dr. G. M. Glaser j 
x Praktikuoja Jau 27 met«J 
X 3149 8. Morgan St., karta 32 et §į 
g Specialistai Moteriškų, Vyrišku, 

ir ChroniAki,i Ligu. 
e Valandos: 9—10 ryto, 1?—3 po g 6 plet. 5—8 v ak., Nedėl. 9—2. 
g TELF.rONAS YARDS CI7. g 

Tel YAPJS 15810 

DR. J.KŪLIS 
LIETiJvMS GYDYTOJAS 

IR CH1RURGA8 
jįr'r crydo visokias Ilgas moterių 

valkų ir vyrų Sp^Ciallškal gy* 
r]o limpančias. uŽ9iset»ėjusiafi 

»)aalap+it«ąa8 ęym ligaa 
9259 So. Halsted St, Chicayo, ft 

PRIMESIMAS 
Del Mūsų Darbininkų GerovS*. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

n CHCHKKHX«K*»XCH» 

| PJione Bonlevard 2160 

| Dr. fl. J. Karalius 
g (J28iSEN£iU3l08 

LIGOS 

Valandoa: 9 Iki 12 1* 4 lkl 9 
vakarais. 

3303 SO. MORGAfc STREET 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIK V 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: antiškos ir lietui'iikos 

aritmetikos, knygvei y*tea, stenografijos, tr 
pewriting, prklybos teisių, Suv. Vai31. iftort 
Jos, abel-.ioa istorijos, geografijos, politikinfi 
ekonomijos, pilletyjtis. djiliarašyatfs. 

Mokinimo valar>df»3: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietį]. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30 

3106 S. Halsted st., Chicago 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai. teiaingtausial lr daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patja dirbame grabus lr 
turime savo kaiabonua ir au- 

tomobilius fr per tai nereikia 
Lietuviams pis žydelius Sauk- 
ties; Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, kriV-tynots* 
lr kitiems r«ikal?ms diona ar 

nakt}. 

3305Auburn Ays. Orater 4139 

VIETINES ŽINIOS 
TIKRAS LIETUVISKAS 

SUSIRINKIMAS. 

į Tovvn o f Lake pereito j su 
I bato j parėjęn iš darbo išėjau 
Ipadulineti po miestą. ?inu 
1 pro P. V. Peržynskio sve- 

jtaine, ir girdžiu, kad sve- 

tainėje baisiausias lemiąs, , 
tartum ten keletas vilkų staul 
gia. 

Kiekvienas praeivis susto 
ja nustebintas trukšmu, kad 
sužinojus kame dalykas ir, 
kiek lukterėjęs, užreiškia, 
kad tai turbut lietuvių, susi- 
rinkimas ir eina toliau. 

• Taip, tai buvo susirinki- 
mas kokios ten lietuviškos 
tautiškos draugystės, kurios 
nariai kėlė lermą, tartum 
net sienos braškėjo. 

Tūlas gal pamanys, jog 
tautiška draugystė smerkė 
lenkų šeimininkavimą Lie- 
tuvoje, kurie kaip įmanyda- 
mi slopina lietuvišką laisvės 
sielą, idant Lietuvą vėl pa- 
vergus, kaip buvo seniau. 
Taip manydamas didžiai 
apsiriktu. 

Suriku ir lietuvių tautai 
kovoti už savo laisvę, kuo- 
met jos narių tarpe yra ne- 

mažas būrelis, kuris stengia 
si trukdyti tą kovą už savo 

laisvę. 
Nors tas yra geru dalyku, 

kad didžiuma lietuvių su- 
pranta, jog tauta tik tuomet 

J b iis laisva, kuoirtet jfi pati 
kovos už savo laisvę, o ne- 

lauks kol kiti jai laisvę pa- 
gamins. / 

Girdėję*. 

KONFERENCIJA. 
CHICAGOS DRAUGIJŲ 
Vakar vakare Wodmano sve 

lainėje atsibuvo Chicagos Dr- 
jii konferencija užbaigimui 
Seiro reikalu. 

į Pasirodo, kad cliicagiečiai 
surengė Seimą labai pasek- 
mingai. Netik pasekmingai iš 
dvasinio atžvilgio, bet pasek- 
mingai ir iš finansinio atžvil- 

gio. 4'# 
Mat seimui ir seimo koncer 

tui buvo duodamas geriausias 
programas ir gražios salės; 
ta;pgi daug lėšų buvo įvairiai 
rekliamai augių spaudoj ir tu- 
1; manė, kad Chicagos drau- 

gijos turės nemažai pridėti. 
"Draugas" dargi paskelbė, 

kad draugijos pridėsiancios 
tukstančius, vienok rengimo 
komisijos pirmininkas p. Bag- 
džiunas savo raporte ramiai, 
kaip ir visuomet, pranešė, kad 
padengus seimo iškaščir > dar 

liko virš trijų šimtų doliarių. 
Sugaudė delnų plojimas užgir 
dus tokį pranešimą. 

Rengimąsi prie išleistuvių 
Laisvės Varpo taip-pat eina 
puikiai; jau daugelis draugijų 
nutarė dalyvauti išleistuvėse 
in corpore; kitos gi pavieniais. 

Susirinkusiems ypač tas pa- 
tiko, kad nuo parodos išleis- 
tuvių bus imama judami pa- 
veikslai. 1 

Vėliau išėję iš svetainės 
pora vyru užreiškė, kad duk 
sta koletas cicilikų, kam sei- 
mas užgjręs orgaįnizavi'mą 
lietuviškos armijos. 

— Kas galvoj, sakau cici 
likams, jei mylinti Lietuva 
nori ginti ją nuo užpuolikų 
lenku? 

— Mat, gird|j, didžiu!ma 
draugystės nutarė dalyvau- 
ti Amerikos Lietuvių Seime 
ir remti Seimo nutarimus, 
na tai j;a ir stengiasi visaip 
trukdyti darbą, bile tik drau 
gystė mažiau prisidėtų prie 
lietuviškų darbų. 
* 

— Kodėl, sakau, pirmi- 
ninkas nenuramina triukš- 
mo kėlėjų, juk taip susirin- 
kimai negali but vedami? 

— Kas juos, girdi, nura- 

mins, turbut ant kiekvieno 
ciciliko reiktų turėti po pir- 
mininką ir tai dar su lazdą, 
tai tada gal ir nuramintų 
juos. 

Šis lermas lietuviškame 
susirinkime, kurį kėlė dideii 
"šalininkai" demokratizmo, 
meta žiupsnelį šviesos, ko- 
dėl anglų socialistų partija 
prašalino lietuvius sociali- 

stus iš partijos. 
Matomai jie ir socialistų 

partijoje tokios tvarkos lai- 
kėsi, kai lietuviškuose susi- 
rinkimuose, užtat ir buvo 
prašalinti. 

Ir ištikro, jokia organiza- 
cija negali tinkamai gyvuo- 
ti, jei jos nariai stengsis 
trukdyti įkūnijimą gyveni- 
man nutarimų. 

SUIMTA TRIS BANKO 
VAGILIAI. 

Policijai pasisekė suimti tris 
vag'lius ir $15,000 pinigais ir 
paskolos bondsais. 

Suareštuotieji, kaip paaiški 
turėjo dalyvauti ue viename 
apiplėšime, nes pas juos rasta 
bondsai prigulinti dviem ban- 
kom. 

Kaltinamų užpuolimuose ant 

bankų yra suareštuoti sekanti: 
t Artliur Hammill, 21 metų, 
surius buvusio policisto, kuris 
aštuoni metai atgal tapo pa- 
liuosuotas iš tarnystės su pen- 
sija. 

Garfield Sullivan, 21 m. 
3712 So. Paulina S t.; jis poli- 
cijai yra žinomas kaipo auto- 

mobilių vagilius nuo 16 metų 
David Gibson, 5611 So. Pau 

lina St., atsitarnavusis karei- 
vis, kuris kariavo Prancūzijo- 
je ir yra sužeistas net tris sy- 
kius. Jis turėjęs garadžių ant 
Halsted ir 35 gatvių. 

Policija dabar pradėjo stro- 
piai jieškoti dar dviejų ypa- 
tų Thomas O'Brien ir Roy 
Stevvart, kurie sakoma prigulė 
jo prie būrio su trimis areš- 
tuotais ir apiplėšinėjo bankas. 

Kaip policija spėja, šis bū- 
rys yra apiplėšęs pereitą ket- 
vergą Do\vners Grove First 

National bank ant $22,000. 

KONDUKTORIAI REIKA- 
LAUJA PAKĖLIMO MO- 

KESTIS. 
Apie 1500 gatvekarių kon 

duktorių ir motormonų pa- 
nedėlio vakare turėjo susi- 
rinkimą apsyarstymui klau- 
simo algų. 

Šiuo laiku gatvekarių dar 
bininkai gauna algos iki 48 

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

4- 

Wm. D. Murdock & Co. 
J. MOZ1RIO ASST. MGR. 

1447 S. 50TH AVE. 

CICERO, ILL. 

centų į valandą, bet kįlant 
algoms kita sakų darbinin- 
kų ir gatvekarių darbinin- 
kai irgi nori gauti didesnę 
užmokestį. 

šį sykį darbininkai ketina 
išstatyti reikalavimą, kad 

jiems butų pakelta alga iki 
80 centų į valandą. B.it 
kompanijų viršininkai už- 
reiškė, kad prie dabartiniu 
įplaukų, t. y. kuomet už per- 

| važi avį m ą gatvekarių mo- 

| kama tik 5 centas, tai ir ma- 

žo pakėlimo algų padaryti 
negalima. 

Kompanijų agentai, pasi- 
kalbėjime su koresponden- 
tais lužreiške, kad norint pa- 
kelti gatvekarių darbinin- 
kams algas iki 80 centų į va- 

landą, pervažiavimas gatve 
karju atseisią^ net 10 cenU], 

MEDŽIOKLĖ PASKUI 
PLĖŠIKU. 

4- 

Ties Wabash ave. ir 61 
gatve septyni vyrai sulaikė 
automobilių L. A. Smith,. iš- 
metė iš jo šoferį juoduku 
Barnett ir užreiškė, kad a > 

tomobilių sugrąžins 9 valan- 
dą vakare ties 22 gatve ii 
P»hiP r.alnnrl £mo 

Valandėt vėliau septyni 
vyrai, dviejuose autoįrobi- 
Ifiuose, pribuvo prie Man- 
hattan Bottling kompanijos 
ofiso 306 W. 29 gatvės ir 
penki suvėję į vidų ir, atė- 
mę iš ofise buvusių apie 
$1000, nudumė. 

Nors policija daug darba- 
vosi, kad suėmus plėšikus, 
bet neturėjo jokių pasek- 
mių. Pagaliaus ji nuspren- 
dė palaukti ties 22 gat. ir 
Blue fcland ave. gal plėši- 
kai ištikro išpildys savo žo 
d j juodukui šoferiui. 

Apie 9:10 7 plėšikai su 
tuo pat automobiliu ištikro 
radosi netoli tqs vietos ant 
Blue Island avę. bet pora 
blokų ir pakol policistai 
tvarkėsi, tai šie suspėjo ap- 
sidirbti su krautuvininku Ko 
varik ir jo keliais kostume- 
riais, iš kurių nutvėrė apie 
$200 

Plėšikai leidosi automobi 
liuje bėgti gi polieistai au- 
tomobiliuose yytis. Belenk 
tiniuojant kartais daryta į 
65 mylios į yalandą, bet plė 
šikai sugebo pabėgti. 

Kiek vėliau tie patįs plė- 
šikai užpuolė Peter Bartelo 
saliuną 6109 So. State ir su- 

kolektavę apie.$75 išsinešė. 
Po pusiaunakčio detekty- 

vų viršininkas suėmė tris 
vyrus automobiliuje, kuiis 
nešinosi be šviesų ir be nu- 
merio, bet po pirmam tardy 
mui nėra galima spręsti av 

vyrai turi ką bendro su šai- 
ka septinių. 

NAUJAS -jA&TARAS 
LIETUVYS. 

Nesenai baigusis mokslus 
Dr. I. E. Makaras jau ati-1 
darė savo ofisą 1741 W. 
47.th str. ant 2 lubų. Smagu 
yra pažymėti, kacl lietuvių 
daktaru vis didėja. 

— * 

PAJii^šKOJIMAS IŠ 
METU VOS. 

Pajicj savo sunaus Vin- 
co l'urncikos paeinančio iš Do- 

mantonių, Vilniaus' gub. Tra- 
kų pav. Prieš karę gyveno 
Wcstfeld, Mass. Rutinai rei- 
kalingas namie, kadangi mano 

kiti du sumiš Juozas ir Petras 
puolė karėje, o aš jau be svei- 
katos ir per tai ūkis žūva. Kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti 

iuo adresu: Jonas Burnieka 
Domantonis, Alytaus Pasta, 
\ ilniaus redylx)S, Alovės vals- 
čiaus. 

Parsiduoda narnas už Brigh 
ton Parkių, 2 karvės, galima 
laikyti kiaulių, žąsų, ančių ir 
vibtų kiek tik nori. Atsišau- 
kite vakarais nuo 6 iki 10. 
Petras Rishkus, 2.S37 S. Emc- 
rald A v., 1 mos lubos iš fronto 

* 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko t ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalle St 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLGuE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dtftignlng 
dlenomlB lr vakarais dėl bizulo ii 
namų. Paliudijimai lšduodanU lr vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistougsime 
suteikti juma patari cq». 

SARA F*TEK, Principal 
2407 W. Madison St 

C205 S. llalsted 3t- 1S60 WeUs Si 

FARN.03. 
Tie, kurio norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gėry kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemo paraiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmg. su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farma 
išmokėtu. Ir męs duodame darb«ą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
vertę. Imsim lotu9 kaipo dalj Jmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žini'j 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wlsconsln. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 Platai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų, 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
tc-je 3437 S. Union Avc. kaina 
$15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
čin mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PARSIDODA REZIDEN- 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs ^0 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartės 80 
akrų farmą, Grand Rapids. 
Mieli, kaina tik $3.000 

SUSIRINKIMAS. 
Akcijonicrių Keistuto Pasko 

lininio ir Budavojimo Draug: 
jos No. 1 atsibus subatoje lie- 

pos (July) 12, 1919 m., \Vod- 
niano svetainėje; 8-tą valanda 
vakare. Pageidaujama, kad 
visi susirinktų, nes bus rinki- 
mas Direktorių sekantiems me 

tams. 

J. \ Evaldas, Rašt. 

PAJIEŠKAT" SAVO BROLIŲ BRONIS- 
lovo, Pranciškau.t ir Juozapo Juškevi- 
čių ir seaerės Si uislavos Jie visi paei 
na iš Kauno ^ub "'ei.' ių ji .., Gaduna- 
vo miestelio. ia jie visi gyveno 
Chicagoje. Prie k^rę Bronislovas ifcva 
žiavo j Lietuvą. >> Pranciškus, Juo- 
zapas ir sesuo išvažiavo j kit$ miestu, 
bet nežinau ki. Meldžiu Jų pačių ar- 
ba kas apie juos žino atsišaukti šiuo 
adn > u: Le<>n Petrikas, 30 Long Raw, 

Giengordock, Scotland. 

REIKALAUJAME M AINI ERIŲ IN 
Kentucky v:.lstlją. Galima uždirbti 

gerus pinigus. Pavieniai arba vedę 
žmonės hi šeimynomis. Kelionės lėšos 
apmok;: n lTž patarnavimą,, nerei- 
kia mo ■ ;i ikite 30 So. Canal 
Sc. Antros i u uos. 

L. E.TŲ VI6KAS HOTELIS. 
Pinuis lieiuvifckas Hotelis Chicagoj, 

prio 1006 South Halsted St. ftisai Ho- 
telis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdoma singelinms ir 
ženočiams ir priimame pak6U viua. 
Ruimai parsamdomi nuo dieno®, sy :ii- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieir. 1 mos, 
taipgi su valgiu. Namiub valgyk .u 

ONA P r: T r. i s, Savininkė. 

$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele ^ire, 20 akrų :kl;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičius Real 
Estate. 

3253 S. Morgan St. 

ANT PARDAVIMO DVIEJŲ AUGŠTU 
minias prie -"10 Emerald Ave., 2 

fliataii po 4 kaimbarius, ir 2 flintai po 
5 kambarius. Raudos neša $500 | me- 
tus. Iš priežasties ligos savininkas yia 
priverstas parduoti pigiai. Telefonuo- 
kito Stewart 5748. 

ANT PARDAVIMO 
Parsidunrl namas 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, randos neša $500 į me- 
tus; s: »• patirsite ant vietos. Sar 
vJninK;. pirmo flioro iš fronto, 
prie 948 ... 35th Place. 

Reikalai.'ama merginų prio darbo 
dirbtuvėje. $14 \ sųvaltę laike mo- 
kinimosi. $17 iki $20 J B&vaitg ui 
"plece work." 

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

REIKALAUJAMA RANKI NŲ SIU- 
vėjų (moteriškų). Lengvas ir pasto- 
vus darbas. Geras užmokestis. Trum- 
pos valandos —nuo 8 iki 4; 45. Paty- 
rimas nert i kalingas. 

Madame Leo Marchand 
11)20 W. Monroe St.. 

Nokinkite tą Berniuką ar Mergele 
TAUPYMO KLIUBAS 
PAGELBES JUMIS 

Padekite kassąvaite regulia- 
riSkai po doiiari ar daugiai;? 

Depositors State Bank 
4(533-37 SG, ASHLAND AVK. 

ATDARA KASDIEN IKI 4:5 i< t»lST. SUBATOM IKI 9 VAKARO. aETVERGO VAKARE 7 IKI 9 
Nariai Federales Ke^ re Bank Turtas: 5,000,000.00 

Lietuviai Patarnautojai 

REIKALAVIMAI. 
Reikalaujame darbinin- 

kų j foundry, pastovus dar- 
bas, gera mokestis. Atsišau- 
kite greitai. ,4 Į _£; 

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

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda gramafonas su lietuviš- 
komis notomis. Visai naujas. Varto- 
tas tiktai viena menes}, vertės 50 do- 
liarių, parsiduoda už puse prekės prie- 
žastis — išvažiuoja ant farniŲ. Atsi- 
sau M te 2238 W. 21 St., 3-čios lubos, 
iš /ronto, nuo 5 iki 10 valandos va- 

1 karė. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums roikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 cenfų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Si vieta ran- 

das vieną mylią 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. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jleškote farraų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wl8Consine, kame daugybė jau gy- 
vena ir Jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, gražių lelkų (ežerų), ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi wo biznius užsidėję, ir yra proga lietuviams dauglaus bizlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- giai, po $16.00 lr augščtau až aknj. Galite pradėti pirkti f&rma bu $100. ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtu farmį. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėje po daug valstiją, bet tinkamesnės veltos dėl uklnlnkys- tos nesurado, ftkip Wisccnsino lietuvių kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- siog lietuvių bendrovės pas savininkus minėtų farmų, o jums bus prisiųsta knygelė bu platesniais paaiškinimais lr žemlapiu. 
LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 3301 S. HAL8TED ST.. CHICAGO. 

8 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. g g ant Purų, Lentų, R8mų Ir 8togama Pjplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų Iš vidaus, po $1.50 už galioną ? 
CARR BROS. WRECKING CO. 

Q 3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, i L L. § 
iiimiiiroimiinnniiiiiniiniiiiniiiniiiiiiiinin™ 

BONDSl Męs perkame Liberty Bonds n s v * c—v j -j pilną "Cash'' vertę. AtneSklte uttL.v_J}JlIL H arba atahj.kit* J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdleu nuo 9—6 
wi v %. Utarnlnkals Ketvergais ir *335 Mllwauke Ave. 

Subatomls 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 
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