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Hollandija pasirengusi 
išduoti KaižerĮ. 

I 

Airiai atidengia daugiau žiaurumu 
Anglijos Kalejimuose. 

Vengrai suima 3000 žydų. 

PADĖJIMAS LIETUVIU 
FRONTE BAISUS. 

Stockholm, liepos 14 d. 
Padėjimas lietuvių kares 
juostoje yra baisus. Mins- 
kas dabar yra sostine Lie- 
tuvos ir Baltrusijos sovieti-i 
nes valdžios. Pogromas Ly 
doje, arti Vilniaus, tęsėsi 
tris dienas. Lenkų legioni- 
ninkus kaltina apiplėšimu; 
miesto > užmušimu 150 
žmonių. v 

<v, 

H0LLAND1JA PASIREN- 
GUSI IŠDUOTI KAIZERĮ. 

Berlinas, liepos 14 dieną. 
Allgemeinc Zeitung sako, kad 

pasekmėje neoficialių tarimu 

Hollandijos ir talkininku Hol- 
landija sutikusi išduoti kaizerį 
teismui. 

Vokietija Turi Pareikalauti. 

Londonas, liepos 14 d. 
Talkininkai prašys- Vokietijos, 
kad ji pareikalautų iš Holandi- 
jos, idant ji išduotų kaizerį 
teismui. Viso talkininkai parei- 
kalaus 167 vokiečiu oficieriu 
teismui, įskaitant aukščiausius 
kariumenes viršininkus ir ei- Į 
vilius oficialus turėjusuis gali^ 
Vokietijoje kares laikų. 

AIRIAI ATIDENGIA DAU 
GIAu ŽIAURUMU ANG- 

LIJOS KALĖJIMUOSE. 
1 Paryžius, liepos 14 d. A- 
mehkos airių komisinin- 
kas J. A. Murphy, praneš- 
damas apie anglų žiauru- 
mus su airiais papasakojo 
daug atsitikimų, kur Ang- 
lijos valdžios viršininkai ne 

žiuri nei žmoniškumo nei 
teisingumo. Pav. jis matėsi 
su keliais kaliniais, kurie bu 
vo uždaryti kalėjime kelis 
mėnesius be jokio apkalti- 
nimo prieš juo?. Tarp jų 
moteris išlaikyta policijos 
stotyj visą savaitę be jokios j 
lovos atsigulti. 

P. Ueghy iš Barry, Corko, 
ouvo nuteistas dviems me- 

tams už tai, kad pasakė, 
jog dienos sapnai tų, kurie 
numirė 1867 m.lManches- 
teryj už airių re publiką, bu- 
vo teisingi ir jog nei vie- 
nas negali tarnauti dviem 
šalim. 

VENGRAI SUĖMĖ 3,000 
ŽYDŲ. 

Vienna, liepos 11 d. Pa- 
gal čia apturėtus praneši- 
mus Budapešte gatvėse ta- 
po suareštuota ti-įs tūkstan- 
čiai Galicijos žydų 

Vengrų sovietinės val- 
džios galva Bela Kun, at- 
sakydamas į lenkų protes- 
tą prieš šituos areštavimus 
pasakė: 

"Pogromai čia turi įvyk- 
ti, bet męs nenorime, kad 
Vengrijos žydai nukentėtų 
dėl Galicijos žydų speku- 
liantų, kurie užpludo šitą 
šalį. Męs taipgi atsisako- 
me sugrąžinti pinigus, at- 
rastus pas juos." 

KITAS STREIKAS LIEPOS 
21 D. 

Stockholm, liepos 14 d. 
Pirmas visuotinas streikas 
Skandinavijoje laukiama 
liepos 21 d. Jis prasidėsiąs 
Norvegijoje, tuo patim lai- 
ku kaip streikai Anglijoje ir 
Francuzijoje. Socialdemo- 
kratų partijos pildomasis 
komitetas slaptame posėdy- 
je vakar galutinai nutarė su 

stabdyti visą judėjimą Nor- 
vegijoje, įskaitant gelžke- 
lius protestan prieš įsiverži- 
ma Rusijon ir taipgi išreika 
lavimui rinkiminių reformų. 
Streiko nutarimas ketino bu 

,ti viešai paskelbtas šiądien. 

SUV. VALSTIJŲ AMBA- 
SADORIUS JAPONIJAI 
PASIŲSTA OMSKAN 

Tokio, liepos 14 d. Ro- 
land S. Morris, Suv. Valsti- 

jų ambasadorius Japonijon 
išvažiavo iš Tokio į Omską, 
visos Rusijos valdžios sosti- 

nę. Ambasadorius važiuo- 
ja siunčiamas Washingtono, 
kad jis praneštų apie padė- 
jimą Ottiske. 

45,000 AFICIERU IŠMO- 
KYTA KARĖS LAIKU. 

Washington, liep. 12 d. — 

Kares laikai išmokytų af^ie- 
t ii skait'njs išneša 45,000. 'A*- 

ficierų aukštesniųjų laipsnių 
i yra: 68 pulkininkai, 196 lei- 
I tenantai pulkininkai ir 2,298 
majorai. 

24,817 padavė prašymus, no 

rėclami įstoti nuolatinėn ka- 
< riumenėn. ; ; 

Skirtingos mintys. 

AflCf 
Kirne 

M n m- 

GRAN'MAMAV 
i mt a 
GLASS Of 
MIL^PIEASE? 

N 

Mergaitė, prašydama pieno mano palakdinti katę, močiute tikisi, jog anū- 

kė ketina pieną pati gerti. 

FRANCUZIJOS VALDŽIA 
PASIRĮŽUS KIŠTI STREI- 
KININKUS KALEJIMAN. 

Paryžius, liepos 14 d.—• 
t'rancuzų valdžia oficialiai 
paskelbė karę "trigubam! 
proletarų susivienijimui." 

Francuzų radikalams ta- 
po pranešta, kad jei jie ban 
dys šaukti tarptautinį pro- 
testo streiką liepos 21 d., 
tai jie ras valdžią pasiren- 
gusia jiemc pasipriešinti, 
net spėka, jei reikalas bus. 
Gelžkelių patarnautojai pa- 
metusieji savo darbą busią 
kaltinami "apleidimu savo 

vietos" ir atiduodami karės 
teismui. 

Kaip toli eis Anglijos, Ita 
lijos ir Francuzijos darbi- 
ninkai savo protestu prieš 
kišimąsi į Rusijos ir Vengri- 
jos sovietų reikalus, sunku 
pasakyti. Kai-kurie virši- 
ninkai skaito jį opum. 

STREIKAS SUSTABDO 
SIUNTIMĄ. AUSTRALI- 

JOS UOSTUOSE. 

Melbourne, liepos 14 d. 
Mažne visas judėjimas Mel- 
bourne'o ir Sidney'o uostuo 
se yra sustabdytas jūreivių 
streiku, kuris prasidėjo keli 
mėnesiai atgal Queenslande 
ir išsiplėtė po Viktoriją ir 
Naują Valiją. 

KONGRESUI NEPAVYKO 
PERGALĖTI DIENOS 

ŠVIESOS PANAIKINIMO 
ATMETIMO. 

Wa»hington, liepos 14 d. 
Šiądien kongresui nepavyko 
sumušti prezidento Wilsono 
atmetimą panaikinimo die- 
nos šviesos taupymo jstaty- 
mo. Prieš atmetimą bal- 
savo 247, o 135 balsavo už 
palaikymą atmetimo. Ka- 
dangi dviejų trečdaliu bal- 
sų tereikia pervarymui pro- 
jekto be atsižiūrėjimo j pre- 
zidento atmetimą jo, tai kon 
gresui tinko dar 7 balsų. 

PATARIA PANAIKINTI 
SMUKLES, O NE GĖRI 

MUS. 

WDshington, D. C., liep. 
12 d. Samuel Untermyer, at 

stovaujantis Anglijos indė- 
lininkus ir b' avarininkus 
liudydan.j pas senato teis- 
minį pakomitetį šiądien pa-< 
tarė panaikinti smuklę, o ne 

įvesti visišką d raudą. 
Jis patarė pataisyti karės! 

laiko gėrimu draudimo ak- 
tą, taip, kad butų draudžia- 
ma pardavinėti ir ant vietos 
suvartoti visokie gėrimai, 
turintieji savyje alkoholį. 

Tas, girdi, panaikintu smuk 
lCo. 

Untermyer sako, kad me- 

dikų žinovų ištyrimai paro- 
do, kad alus 2.75 nuoš. al- 
koholio nėra svaiginančių. 

Girdi, trįs puskvortės, tai 
daugiausia ką gali betilpti 
žmogaus pilvo, paprastai tel 

pa pustrečios puskvortės. 
Vienam galionui 2.75 nuoš. 
alaus imtų, girdi, ilgą laiką 
padalyti kokią nors veikmę. 

STATYS LYGAI SOSTINĘ 
MUŠLAUKYJE. 

Bruxelle, liepos 14 d. Tai 
kininkų šalių komitetas, pa- 
eV.irta. apsvarstyti klausimą 
atminimo karės nuolatiniu 
paminklu, žada rekomenduo 
ti įsteigimą tarptautinio mie 
sto Belgijoje vardu Geopo- 
lis. Miestas turėsiąs buti pa 
statytas viename mušiu fron 
to sektore, kuris bus pada- 
rytas neutraliu. 

ITALIJA REIKALAUJA 
KONCESIJOS TIEN TSI 

NE. 
Paryžius, liep. 12 d. Šią- 

dien sužinota, kad Italija 
pasiuntė delegaciją taikos 
konferencijai prašyti, kad 
Italijai butų duota koncesi- 
ja Tien Tsine, Chinuose. 

Italijos prašymas įdėtas 
į penkiųjų tarybos progra- 
mą. 

SUV. VALSTIJŲ KARI- 
NINKAS K0NTR0L1U0- 

, JA RYGĄ. 
Danzig, per Londoną, 

liep. 12 d. Maj. Sarley, Suv. 
Valstijų karinis governoras 
Rygos; jis gelbsti užlaikyti 
tvarką ir padeda latvių ka- 
reivijoms iki Latvijos pre- 
zidentas pribus. 

Telegramos iš Rygos sa- 

ko, kad vokiečiu evakavi- 
mas tos vietos padarytų 
kliūtį. Šiądien septynioli- 
ka šimtų rusų belaisvių iš- 
plaukė iš Danzingo į Liepo- 
ju ir Revelį. 

-K T7TJ7T 

GRIU' ^TI SIENA UŽ- 
MUŠĖ UGNIAGESIUS. 

Philadelphia, Pa., liepos 
12 d. Septyni ugniagesiai 
tapo užmušti ir apie ?.4 yra 
sužeistų begesinant gaisrą, 
kuris sunaikino Jacobo Po- 
tasho ir brolių krautuvę 
penkias augštai? šitame 
mieste tuojaus po pietų. Ne- 
laimingieji atsidūrė lieps- 
nose, kada stogas ir sienos 
sugriuvo. 

ITALAI PADEDA BOLŠE-' 
VIKAMS. 

Neapolis, liep. 11 d. Jū- 
reivių federacija sulaikė 
garlaivį Cablons, plaukiantį 
iš Londono Vladivostokan, 
nes jame buvo gabenama 
aštuoniosdešimts skrynių ka 
rės daiktų siunčiamų talki- 
ninkų kareivijoms veikian- 
čioms prieš bolševikus. 

TALKININKU ULTIMA- 
TUMAS BELA KUNUI. 
Paryžius, liepos 14 d. Tai 

kininkų susivienijusios galy 
bes pasiuntė bendrą prane- 
šimą bevieliniu telegrafu 
vengrų komunistų užsienio 
ministeriui Bela Kunui, sa- 

kydami, kad jos negali tar- 

tis su juo, kol jis nėra iš- 
pildęs musių pertraukimo iš 

lygia- 

OREGONO TEISĖJAS 
APSKŲSTAS lTŽ DEGTINĘ 

SeatUe, Wash., liep. 13 d. 
Apskričio posėdininkų didysai 
teismas apkaltino augštesnio- 
jo teismo teisėją Clay Allen, 
keturis šerifo padėjėjus ir bu- 
vusį valstijos atstovų buto pir 
mininką už laikymą gėrimu 
priešingai įstatymams. Skun 
das pasekė ištyrimą prapuoli- 
mo 864 kvortų degtinės bir- 
želio 2 d., kuomet apskričio 
valdžios konfiskavo degtinę. 

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
PAČIAS ŠVEICARIJON. 

Geneva, liepos 14 d. Švei 
carijos laikraščiai, rašyda- 
mi apie atvažiavimą daugy 
bės moterų iš Rusijos ir Ven 
grijos, sako, kad tai esą dau 
giausiai pačios ar giminai- 
tės bolševikų vadovų, kurios 
prisiųsta Šveicarijon saugu- 
mui. 

Daugelis moterų turį pa- 
dirbtus pasportus. Didžiu- 
ma jų esą Čecho-Slovakės ir 
beveik visos gerai aprūpin- 
tos pinigais, kurie, kaip švei 
carų laikraščiai spėjo, esą 
padengimui lėšų bolševikų 
propagandos Šveicarijoje, 
Francuzijoje ir Italijoje. 

SLAPIEJI PASITIKI SENU 
NUTARIMU. 

Washington, liepos 14 d. 
Šlapių jų vadovai čia sako, 
kad Suv. Valstijų augščiau- 
sis teismas netrukus išblaš- 
kys teisėtas draudimo padė- 
jimo miglas, panaudojant, 
tarp kitų dalykų, New York 
valstijos apeliuojamojo teis 
mo teisėjų nuomones, kur 
1856 m. draudimo įstaty- 
mas išleistas valstijos legis- 
liaturos, panašus į aštuonio- 
liktojo pataisymo išlygas, 
buvo apskelbta neteisėtu. 

SERBAI PLĖŠIA RUMU- 
NIJOS MIESTUS. 

Geueva, liepos 14 d. Ru- 
munų biuras Berne paskel- 
bė, kad serbų kareiviai, oku 
pavusieji miestą Temesvar, 
evakuoja j j ir gabena su sa- 

vim visa, ką tik vertesnio 
randa; įskaitant 40 garve- 
žių, 1500 gelžkelinių vago- 
nų, mašinas iš dirbtuvių, gy 
vulius ir naminius daiktus. 

Biuras sako, kad miesto 
gyventojai protestuoja prieš 
tokį nedorą serbų pasielgi- 
mą. 

Pagal šitą biurą, Rumu- 
nijos valdžia atmetusi antrą 
bolševikų premiero Lenino 
pasiulinimą suvienyti Ru- 
muniją su Rusija. 

ELGĖTA SU $498 
KIŠENIUJE. 

New York, Rada Muller 
9 Bowery tapo suimtas už pra 
šinėjiiną išmaldų. Kuomet a p 
žiurėjo jo kišenius. rado juo- 
se $498. 

TAUTINĖ ŠVENTĖ. 
New York, liepos 14 d. 

Lapkričio 11 d. pirmas me- 

tines musių pertraukimo su- 

kaktuves žada apvaikščioti 
Amerikos Legionas, tautinė 
pasaulio karės kareivių or- 

ganizacija. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI! 

Skaitytojai tėmykite se- 

kančius "Lietuvos" NN, nes 

juose tilps žingeidus faktai 
iš karės alijantų su bolše- 
vikais Archangelsko fronte. 
Tuos faktus mums suteike 
tik-ką sugrįžęs kareivis Juo- 
zas Mickeliunas. 

SENATAS ATIDENGS 
TAIKOS PASLAPTIS. 
Washington, liepos 14 d. 

Komiteto didžiuma šiądien 
pareikalavo iš prezidento 
paaiškinimų apie šituos tris 
dalyku :s t 

1. Kodėl Šantungo pussa 
lis pavesta Japonijai ir ar 
tas tiesa, kad sekretorius 
Lansing, gen. Bliss ir Henry 
White protestavo prieš tą 
Paryžiuje Amerikos delega- 
cijos vardu? 

2. Ar tiesa, kad Japonija 
padarė slaptą sutartį su Vo 
kietija pasidalinti Rusiją ir 
kokie 'tikrai santikiai buvo 
tarp Japonijos ir Vokietijos 
karė9 laiku? 

3. Kodėl Nicaraguai yra 
leista įsiveržti Costa Ricon 
ir kodėl Costa Ricai neleis- 
ta pasirašyti po taikos su- 
tartimi Versailliuje? 

ITALIJA DEMOBILIZAVO 
2,200,000. 

Rymas, birželio 18 d. (ko 
resp.). Nuo musių pertrau- 
kimo laiko mažne 2,200,000 
italų kariumenės kareivių 
tapo demobilizuota. Tarp 
jų yra apie 225 generolai, 
75,000 aficierų ir 1,700,000 
eilinių kareivių. Tarnystėje 
pasilieka dar Italijos karei- 
vių apie 2,000,000. 

KONGRESAS TYRINĖS 
PRAGYVENIMO BRAN- 

GUMĄ. 
\Vashington, liepos 14 d. 

Mississippi atstovas John- 
son, demokratas savo rezo- 

liucijoj pasiūlė specialei ko- 
misijai iš šešių atstovų, pa- 
skirtų atstovų buto pirmi- 
ninko Gillet, ištirti pragyve- 
nimo brangumą. 

Komitetas turės rekomen 
duoti kongresui tinkamą bu 
dą sumažinimui pragyveni- 
mo brangumo ir nubaudi- 
mui tų, kurie ima perdide- 
lius pelnus. 

VENIZELOS TVERIA BAL 
KANOSE LYGĄ BE 

RUMUNIJOS. 
Berlinas, liepos 14 d. —- 

Graikijos ministerių pirmi- 
ninkas Venizelos pradėjo 
tverti naują lygą Balkanuo- 
se, kaip praneša Viennos 
laikrašitiis Tagel»latt. Laik- 
raštis pritaria, jo g negalima 
manyti, kad Rumunija pri- 
sidėtų prie tokios lygos da- 
bar. 

oras. 
* 

Abelnai gražu ir vėsiau 
utarninke; seredoj gražu. 

Augščiausia temperatūra 
95 laipsniai apie 4 vai. vak. 

Saulėtekis 5:28; Saulelei 
dis 8:24 vai. vakare. 



The LlthuanJan Daily 

LIETUVA 
f, t Pu.bjlshsd dali y, exęept 8undays, by tho 

Llthusnlan Pubjlahlnb Co„ |ro, 
3253 80. Morgan 8t, CHICAGO, ILLINOIS. 
— T^lepūono: Boulevard 4:250 

EDiTOR, B. K BALUTIS 

Bntorod aa SecondrClass? Mattor Jsly 13th, 1893, at the | 
P<»t Offlco ąt Chlcago, 111^, undcr act of Mareli 3rd 18i>7# 

1 

Subacrlptiotj Prlcet 
|o Ohicago, by mail—i 

One year W.OO 
8fc?, monihfl — 3SP 
Throę month* l,8ą 

ln Chlckgc, V ccrrier—• 
Qne copy ■ 9 .0? 
Per mok U 
Per motith .w 

la g» "Dflfited tnaU— 
Ono ye*r $5,00 

! Bts montha —^ 3.00 
thi^o montha 1.85 

ta Osnade, one year_ $7,00 
Jb al> other countrloj, 

per year — $8.00 

Prenumeratos kain«; 
Chlcagoje, per kraE%— 

Vienas mėtau — $$.00 
ėešlal tnčoetilaL- 3.50 
Tr)a mėnesiai 1.85 

CMcagoJe, per !fcneš!otoj»— 
Viena kopija $ .02 
Per eąvaltę .12 
Per m§nes| —— .15,6 

8u7, Valst,, per kras%— 
Vienas metas $5.00 
dešl mėnesiai 3.00 
Tris m&negla! 1.05 

Kanadoje, metatas — $7,00 
| yinas kitas fenile, 

metams ... $S,0€ 

prrmtiraomtoa katwv apgarninimij skyriy)e, Apgarsini- 
mu kaina autelktama paroiktUavuu, \ 

|*jl8i«jt)U RodakoiJon ir noeunaudoti rankraščiai gra- 
ttnaml atgal tik tada, kada gr^inlrao reikalaujama, 
vankraatj RodakcHJoD elončiant, it- kjĮiomet gražinimo 1S- 
>oq prie makraSOk) fra prt<}3to«, 

"Lietuva" otna kaaditm, įSaktrtemt nedOdienhis 
liOldSJat; Ltotuvo# Dienraščio J3endrov3, Redaktorius: 

Ad* Broniu# Balutis, Ad^ai ▼laonaa koresponden- 
.... 

1 

Lithunniar, Pwbll»hlng Co, 
, 

.' $>53 60. Morgan 8tv ęhlcagv>, ;il, 
j Telephoji/i pouloyard 4250 

1 11 ■■■■.■ » ■ — 

Žemes Klausimas Lietuvoje. 
Lietuva žemdirbystės šalis. Nuo to 

reikalo kaip Lietuvoje bus- svarstytas že- 
mes klausimas, priklausys gerbūvis viso 
krašto, visos Lietuvos. Ir dėlto tai žmonės 
stovinti prie valdžios ir Lietuvos laikraš- 
čiai nemažai rūpinasi tuomi klauismu. Lie- 
tuvoje juk negali taip buti, kaip buvo iki 
karės. Buvo daug dvarų apimančių geriau 
sias Lietuvos žemes, kurių savininkai di- 
delėje didžiumoje sau lėbaudavo Paryžiu- 
je, Nitzoje ar Monte Karloje, o lietuviai 
tą žemę dirbdavo patįs būdami pusiau ai 
kani ir negalėdami duoti jokios apšvietos 
savo vaikams. Jei taip butų ir po karės, 
tai ištikro kam bežemiui arba kumečiui gei- 
sti tos neprigulmingos Lietuvos, juk jam 
tuomet butų vis vien jis skurstų kaip skur- 
do iki šiolei. 

Vienok dabartine laikinoji Lietuvos 
valdžia padarė tiesiog radikaiiškas per- 
mainas. Ji paskelbė, kad kiekvienas Lie- 
tuvos žmogus ar šeimyna turi gauti nuo 

25 iki 50 akrų žemės. Tiek žemės viena 
šeimyna su pagelba mašinų lengvai gali 
apdirbti ir gražiausiai iš jos gali pragy- 
venti. Bet, kad gauti tą žemę, turi kiek- 
vienas kariauti už Lietuvos neprigulmy- 
bę, turi stoti kareivijon. 

Ir iš tikro tai geras valdžios padava- 
dijimas. Pirmiausiai Lietuvoje žemės už- 
teks visiems. Juk daug yra žemės buvusios 
rusų valdžios, paskui kamgi laikyti ponų 
dvarus, kurie iki šiol engė lietuvius darbi- 
ninkus. Kas apdirba žemę, tam ji turi ir 

priklausyti, tas turi ją ir ginti. Jei žemę 
apdirba kumečiai, tai ta žemė turi jiems 
ir priklausyti. Tai Lietuvos valdžios pa- 
davadijimas ir dėlto ta pati valdžia to- 
kias žemes neleidžia nei kitiems parduoti, 
nei atiduoti ant randos. Jei kas nenori 
dirbti žemės, tai lai užleidžia vietą tam, 
kuris dirba ir nori dirbti. 

Bežemiai tokiu badu gaudami žemę 
natūraliai turi ginti ją, turi ginti ir tą val- 
džią, kuri suteikia tas žemes. Dabar Lie- 
tuvos žmonėms aiškiai pastatytas klausi- 
mas: arba Nepriguiminga Lietuva ir vi- 
siems žmonėms žemė, arba pasilikti poli- 
tiškai ir ekonomiškai prigulmingais nuo ki- 
tų. Kitais žodžiais kalbant, jei bus Ne- 
priguiminga Lietuva, bus aprūpinti žeme 
bežemiai. Lietuvos neprigulmybė, tai iš- 
siliuosavimas kumečių ir šiaip darbininkų. 
Nepriguiminga Lietuva — tai darbininkų 
klausimas. Ir jei Amerikos lietuviai bol- 
ševikai eina prieš Lietuvos Neprigulmy- 
bę, tuom pačiu kartu jie eina ir prieš Lie- 
tuvos darbininkų reikalus, prieš išliuosa- 
vimą Lietuvos darbinnkų iš po poniško jun 
go. Bet juk Amerikos lietuviai bolševikai 
nežino ką daro. 

Bef čia gali buti užmetimas, kad Lie- 
tuvos valdžia tokį socialižtišką žingsni da- 
ro tiktai'delto, kad ji sunkiame padėjime, 
kad ji nori "brangia" kaina pirkti Lietu- 

,vos neprigulmybę. Tokis užmetimas te- 

gali išeiti tiktai iŠ Lietuvos priešų. Len- 
kams juk bus .svarbu kaip nors apšmeižti, 
išniekinti Lietuvos valdžią, nes ta valdžia 
vienu smugiu panaikina lenkų viešpatavi- 
mą netik Lietuvoje, bet ir Lietuvos kaimy- 
niškuose kraštuose. Neteisingas tas užme- 
timas butu dėlto, R&d Lietuva neturi jokios 
a la junkerište partijos. Visos Lie- 
tuvos partijos neišskiriant nei krikščionis 

demokratus savo partijinėse programose ; 
kaip tiktai tokią žemės reformą yra užsi- 
briežę. Dabar gi kada tų partijų susidarė 
koalicijinė Lietuvos valdžia, jos tą progra- 
mą ir įkūnija gyvenimam Taigi tokis žin- 
gsnis Lietuvos valdžios ir patvirtina tą, 
.kad ką lietuviai žada, ką yra užsibriežę, 
tą tuojaus ir išpildo, kaip tiktai pasitaiko 
pirmoji proga. 

Tokis žemės tvarkymas xrra naujas 
nuotikis istorijoje. Chicagos dienraštis 
"Herald and Examiner" suminėdamas tą 
faktą, kad Lietuvos valdžia dalins karei- 
viams publiškas žemes be tiesos pardavi- 
mo ar išrendevojimo sako, kad taip pana- 
šiai elgdavosi ir senovės Romos gyventojai 
laike Romos žydėjimo. Nuo Romos laikų 
iki šių laikų nebuvo panašių atsitikimų. 
Jei ir būdavo duodamos kur žemės, tai tik 
turtitngiems, tik generolams, bet prasti ka 
reiviai savo šalyje negaudavo žemių. Tab 
laikraštis sako, kad toki s lietuvių pasiel 
girnas yra moderniškesnis (geresniu) uz 

amerikiečių žemės klausime metodą, kur 
apskritai publiškoji žemė atiduodama ge- 
ležinkelių nuosavybėn. 

Taigi tokis žingsnis padarytas Lietu- 
vos vale ios ant tiek svarbus, kad randa 
atbalsi n t tolymoje Amerikoje, o ką jau 
bekalbėti apie pačios Lietuvos žmones. 
Vos spėjo lietuviai paimti valdžią į savo 

rankas, kaip jie moka taip tvarkytis, kad 
visi nusistebi. Tai tiktai pati pradžia, o 

toliau svetimtaučiai daug ko galės pasimo- 
kyti nuo lietuvių. 

Jei Lietuvos valdžia taip aprūpina 
bežemius, tai yra darbininkus žeme, tai 
visi darbininkai privalo remti ją. Kas ei- 
na prieš tokią valdžią ir Lietuvos Nepri- 
gulmybę, tas eina priešais darbininkų bū- 
vio pagerinimą. Žingeidu 'mums tiktai 
ar lietuviai socialitsai bolševikai ir dabar 
akiveizdoje šitokio fakto išdrįs eiti prieš 
Lietuvos Neprigulrnybę ir kartu prieš Lie 
tuvoš darbininkus, žingeidu, ar jie ir 
ant toliau drįs tyčiotis iš Lietuvos darbi- 
ninkų. ... : ]:• 

•> 
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Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius,! 
LIETUVOS TEISĖS PR!E NEPRIGUL- 

MYBĖS. 

Paryžiuj Franci ja. — Verasillines su , 

tarties išlygose nebuvo paminėta apie šalį i 
padarančią naujovinę Lietuvą, bet iš Vo- 
kietijos buvo pareikalauta, kad ji žiūrėtų 
kaipo į pastoną ir neatimamą nepriklau- 
somybę visų tu žemių, kurios buvo buvu- 
sios Rusijos imperijos dali.nis ir pripažin- 
tų pilną galią visoms sutartims talkininkų 
padarytomis su buvusiomis Rusijos valsty- 
bėmis ir naujus rubežius. Todėl negali bu-j 
ti nei kalbos apie tai, kad Lietuvos kaipo 
atskiros valstybės buvimas yra užtikrintas.1 

Kodėl Lietuva turi buti laisva, nesun- 

ku atsakyti. Šalis, lietuvių apgyventa, gu- 
li ant Pietinio Baltiko kranto, su Prū- 
sija vakaruose, Lenkija rytuose, Rusija pie 
tuose ir Latvija šiauriuose (?). 

Padavimas sako, kad lituviai išdirbo 
teisę prie šito krašto per 8000 metų. Jų 

t pradžia pranyksta senovėje. Bet didelėse 
'lietuvių ir latvių kolonijose Suv. Valstijo- 
se vis dar tebeatsimenama Utolemėjaus pa 
sakojimas apie dvi genti, galindus ir su- 

dėvius, kurie galėjo buti šios dienos lietu- 
vių proseniais. 

Lietuviai kaip ir latviai, yra atskira 
indo-europinės, arba arų padermės vienetą, 
visiškai skirtinga nuo savo artimųjų kai- 
mynų, slavų, ir germanų, kurie taipgi yra 
arų kilmės. 

Kuomet žmonių "padermė" yra ta pa- 
ti, tai skirtumas tarp įvairių šakų turi buti 
ne tiek išvaizdoje, kiek jų kalboje, 
bude, papročiuose, pasielgimuose ir įpro- 
čiuose. Bet visos šitos ypatybės pasiduoda 
permainoms, antai civilizacija ir kultura 
nutrina aštrias skirtingumo žymes ir kul- 
tūringieji žmonės tampa daugelyje dalykų 
panšiais. Kalba, nors ji žymiai persimai- 
no, jos, kaipo tautos ypatybės vertė pasi- 
lieka nepaliesta. 

Vartodami kalbą, kaipo rodyklę tau- 
tų pažinimui, męs atkreipiame domą i tris: 
svarbiausias kalbos ypatybes; 

Vieną Į jos žodžių sudėjimą; antrą 
!į jos tarsnių sitemą; trečia, i jos žodyną. 
Arų\ kalbos žoditybiniame sudėjime męs 
visųpirmiausiai matome, kad senesnesSs 
aru kalbos yra linksniuojamos, o naujas- 
nesės ne. Germanų kalbos ypatingai grieš 
tai skiriasi nuo visų kitų arų kalbų ir kal- 
bų žiriov&i mano, kad germanai pasisavi- 
no arų kalbą, patįs nebūdami arų pader- 
mės. Pasak Izaoko Taylovo priėmė arų 
kalbą nuo savo kaimynų lietuvių ir keltį 
ir didžiuma jų kulturinių žodžių yra pa- 
imta, arba nuo lietuvių, ar nuo keltų. 

Kas dar neskaitė kapito- 
no Dudley S. Hill korespon- 
denciją iš Kauno apie padė- 
jimą Lietuvoje, kuri tilpo 
Baltimorės laikraštyje 
"Sun", ir vertimas, kurios 
tilpo "Lietuvoje", 161-me 

numeryje, tai tuojaus pasi- 
stengiate tą padryti. Kapit. 
Hilll teisingai aprašo Lietu- 
vos ir jos žmonių padėjimą. 
Aprašymas visų Lietuvos 
vargų jo koresponuencijoje, 
tiesiog verčia ir spiria kiek- 
vieną lietuvį tuojaus grieb- 
tis už darbo Lietuvos gel- 
bėjime Daugiau jau lauk- 

| ii negalima. .Veikti reikia 

j tuojaus. 
Kap. Hill sako, kad šią- 

dien svarbiausia Lietuvos 
priedermė yra kova už sa- 

vo laisvę. Jisai eako, kad: 
—"Galima parašyti visą kny' 
ga vien apie šitą mažą ša- 
lelę. Kaip ji turi kariauti 
už savo gyvastį diena iš die- 
nos, iš vienos j.uses su vo- 
kiečiais grobiančiais ką tik 

i nutverdami, lenkais iš au- 
ti os pusės, ir bolševikais iš 
trečios". Toliaus jisai sa- 
ko: — "Atijęs į šitą šalį 
su tokiu pasišventimu kovo- 
jančią už savo reikalus aky- 
vaolojc tokių sunkenybių, 
negali neturėti jiems giliau- 
sios užuojautos ir palinki- 
mo daryti tai, ką daugelis 
yra padrę, o tai įstoti lietu- 
vių karhjimenėn". 

Lai tie žodžiai kaip kap. 
Hill būna omenyj kiekvieno 
lietuvio — "įstoti Į lietuvių 
kariumenę". žmonės Lie- 
tuvoje gerai rino, kad šią- 
dien jie lu vienais žodžiais 
ii maldomis pavo teisių ne- 

gaus. Jiems liko griebtis 
kardo. Visa Lietuvos vil- 
tis šiądien yra lietuvių ka- 
riumeiiėje. Tai lietuvių ka- 
riumenei, męs Amerikoje tu 
rime gelbėti ir tai tuojaus. 

Buvo bandymai Ameri- 
kos lietuvių jaunuomenės 
prie jos prisidėti, bet iki 
šiam laikui iš tų bandymų 

gc 

nieko konkrečio neišėjo. 
Jei pasirodys, kad męs 

kol kas negalime prisidėti 
ypatiškai, tai musų prieder- 
mė čia, ypatingai prie- 
dermė lietuvių jaunuo- 
menės yra šelpti musų bro- 
lius kareivius Lietuvoje. 

Tarpe kitų dalykų kap. 
Hill sako: — "Lietuvos ka- 
reiviams trūksta drabužių 
iv venas visas batalijonas 
mušlauKyje yra basi". 

Reiškia, kad Lietuvos jau 
nimas nors basas ir alkanas 
gina savo tėvynės liuosybę. 
Ką gi sulyginus daro čia mu 

su jaunimas? Nieko! Ar ne 

sarmata mums, kad musų 
broliai vieno kraujo kenčia 
lokį vargą, mums čia besė- 
dint ir sulyginamai gerai gy 
venant. .r. 

čia atsišaukiu į musų 
jaunimą, ypatingai į jauni- 
mą, kuris tiktai kic pargrį- 
žo iš kariumenės. Jei męs 

,'!:.ol kas del tulų priežasčių 
negalime prisidėti savo dar- 
bu, tai pagelbėkime jiems 
nors tokiu mažu dalyku. Tą 
kiekvienas iš musų gali pa- 
daryti. Visiems mums, bu- 
vusiems Amerikos kariume- 
nėje, Dėdė Šamas padova- 
nijo uniformą, šinelį, "swea- 
terus" ir porą gerų avalų. 
Tų drabužių męs dabrr ne- 

turime tiesos dėvėti, o ava- 

lų nenorime, nes jie nėra 

sportiški, nors yra geriausi 
ir patogiausi kareiviams. 

Taigi broliai, visi, kurie 
tarnavote Suv. Valstijų ka- 

riumenėje, pradėkime tuo- 

jaus gelbėjimo darbą musų 
brolių kareivių Lietuvoje. 
Męs tą darbą turime sutvar- 
kyti patįs, nes musų Raudo- 
nas Kryžius tuomi užsiimti 
negali. Apskritai jokis Rau 
donas Kryžius neužsiima ap 
rėdymu kariaujančios ka- 
riumenės. 

Męs turime patįs sutverti 
Lietuvos kareivių gelbėji- 
mo organizaciją. Manome, 
kad lietuvių Amerikos ka- 

riumeneje tam auta apie i 
30,000. 

Męs buvusieji kareiviai 
lengvai galėtumeme aprėdy 
(.i visą diviziją. 

Bet jei męs kol kas, ypa- 
tingai prisiartinant žiemai 
aprėdysime nors tą basą ba- 
talijoną, apie kurį rašo kap. 
Hill, tai yra apie tūkstanti 
kareivių, męs atliksime mil- 
žinšką darbą. Mums bus 
reikalinga nuimti Suv. Val- 
stijų guzikus nuo uniformos 
ir sudėjus truputį pinigų 
męs galėsime pagaminti ži- 
bančius guzikus, panašiai, 
kaip turi anglų kariumene. 

Kaip Chicaga davė pra- 
džią lietuvių Kareivijos bu- 
rių organizacijai, tai tegul 
Chicagai bus lemta ir da- 
bar pradėti šventą darbą 
Lietuvos kareivių šelpimo, 
ypatingai to baso Lietuvos 
batalijono. Lietuvių bata- 
lijonų organizavimas del vi- 

| sokiv priežasčių, pasirodo 
kol kas dar yra darbas pro- 
blematiškas. Organizaci- 
ja gi Lietuvos Kareivių Šel- 
pimo ypatingai per buvusius 
Suv. Valstijų kareivius yra 
dalykas visai galimas ir su- 

lyginamai lengvas. 
Geistina butų išgirti nuo 

kitų buvusių kareivių. 
C.'Kasputis. 

Teįsybe8 iš Dugno, 
Apie daugelį moterų ge- 

riau mąsto, negu kalba. 

Neturi priešų tiktai tas, 
kuri visi neapkenčia. 

Meilė tai tik priežastis 
atlikimui nelemto darbo. 

Iš proto išeina kartais ir 
tie, kurie jo neturėjo. 

Kas gali buti kvailesnis 
už tuščią bonką? 

TIKRAS ATSAKYMAS. 
— Sakykite, ką veža i ka- 

pus. 
— Nugi t,7, kuri$ yra pir- 

mame vežime. 

Be to, žodybytinis lietuvių kalbos su- 
dėjimas yra mažne toks pat kaip Sanskirto, 
seniausios žinomos arų kalbos. Taip pat 
ji yra labai artima senovinėms grikų ir lo- 
tynų klboms. Šitos trįs kalbos yra arti- 
mos viena kitai visais kiu.is atžvilgiais ir 
šituo pasiremiant galima sakyt, kad seno- 

biniai indusai, lietuviai, graikai ii romėnai 
buvo brolvaikiais. 

šitas pats skirtumas tarp įvairių arų 
grupių ranaama fonentinėje sitemoje. Ant 
šito pamato galima sutverti teoriją, kad 
arų padermė pasidalino į tris svarbiausias 
šakas: sanskirtai, lietuviai, graikai ir ro- 
mėnai yra seniausia; slavų a^tra ir germa- 
nų trečia, šitaipos kalbų giminingumas 
pastato lietuvius į pirmaiusių ir senaiusių 
grupę. 

Kokią vietą lietuvių kalba užima šitoj 
seniausioj grupėj tai dar liekasi nuspręsti, 
izaokas Taylor savo veikale apie air pra- 
džią tvirtina, kad lietuviai turi geriausią 
teisę atstovauti primityvę kalbą ir aras. 

Ben. W. Dwight savo knygoje "Modenr 
Philology" (Naujovinė filologija) rašo: 
"Tai yra kalba labai didelės vertes filolo- 
gui. Tai yra seniausia savo formomis už 
visas gyvąsias pasaulio kalbas ir savo es- 

me ir dvasia yra artimiausia sanskirtui. 
Podraug ji taip panaši graikų ir lotynų kal- 
boms, kacl etimologo ausiai daugelyje žo- 
džių ji užima vertėjo vietą, su savo veidu 
atkreiptu į lotynu kalbą, o ranka rodančia 
i sanskirtą".. 

Šita didėji paslaptis, atidengta kal- 
bos yra neapsakomos svarbos istorininkui, 
jieškančiam teisybės žmonijos nuotikiuo- 
se. Kalba yra palikusi savo žymes kiek- 
vienoj šalyj; žmonės duoda vardas vietoms, 
kurie daug kartų išlieka nesugadintais 

savo formomis. Šitie geografiniai vardai 
yra pėdsakais žmonių gyvenusių pasauly- 
je visais šimtmečiais prieš atradima kokios j 
nors firmos rašto nuotakiams užrašyti.- ' 

^et istorija kaip ji nebūtų nepilna, 
męs atsižinome iš jos, kad mažne visos 
gyvuojančios Europos tautos atsirado isto- 
riniu laiku. Graikija, Roma, ir kitos žino- 
mos istorijai valstybes buvo įsteigtos ne 

pradinių gyventojų, bet Įsiveržėlių i jų ša- 
lis. Tokiu budu naujovinės tautos yra spė- 
kos valdymo produktu. Tas i'i nuveda prie 
paklausimo: "Kas gi buvo tie, kurie buvo 
aukomis?" 

Iš Graikijos ir Pomos istorijos męs at- 
sižinome, kad pelazgai gyveno tose šalyse, 
kurias paskui užėmė helėnai ir romėnai 
su lotynais. Pelazai senai išnyko iš istori- 
jos; jie susimaišė su pergalėtojais ir susi- 
tapatino, vienok y;*a negalimu daiktų, kad 
jie butų išnykę visai; tūlas jų pėdsakis tu- 
ri buti pasilikęs ir jis turi buti randamas 
kalboje. 

Yra priparodyta, kad palyginamas su- 
veda lietuvių kalbą su graikų ir lotynų Į 
artimą giminystę. Šita gimnystė yra taip- 
gi randama varduose, kai kurių žmonių. 
Pėdsakas yra taipgi randamas civilizacijo- 
je ir kulturoje, apsiejimuose ir dvasioj, pa- 
pročiuose, tikėjime ir idėjose. Visose, ši- 
tose tautinio gyvenimo išvaizdose yra pri 
parodymų, kad pelazgai ir lietuviai tai vie- 
na ir ta pati tauta. 

Tuo patimi priparodymo pamatu yra 
nustatomas faktas, kad senoviniai Hittitai. 

|arba (Jhetai, kurių civilizacija žydėjo 25 
\šimtmečiais prieš Kristų ir paskui buvo 
priimta graikų, buvo lietuvių proseniais. 
Gheati menama yra buvę proseniais Ge- 
tų, kurie savu keliu yra laikomi proseniais 
neujovinių žemaičių, vėlesniuose laikuose 
įsteigusių lietuvių respubliką, 

Būdami seniausia arų tauta, lietuviai 
atrodo buvę pradiniais gyventojais Mažo- 
sios Azijos ir visos vidurinės bei Pietinės 
Eurr )os. 

— Iš "Christian Science Manitor", 
(Pabaiga rytoj) 

Trumpai Kalbant 
I » 

Bolševike nežino, kad ^bolševi- 
kams nėra privatiškos nuosa- 

vybes. 
Žinoma socialiste bolševike 

M. M. Rice-Raėiutė-Herman 
<■—Purviene visą laika stovė- 

jusi uįž bolševikus pagaliaus \ 
pačių bolševikų likosi apšauk- \ 
ta kaipo donosčikę, Mat ji 
anot bolševikų organo "Mūsų 
Tiesa" įskundus ją. 

Nežinia tiktai kodėl tokia 
"buržuaze" laiko L. S. Sąjun- 
goje. Juk ar gi galimas daik- 
tas priešintis p. bolševikui re- 

daktoriui, kad jis neišgavęs 
leidimo naudojasi svetiniais 
straipsniais. Ilermapienei bol 
Aevike beesant senai reikėjo 
žinoti, kad dabar jokiu nuosa- 

vybių nėra ir visi gali naudotis 
svetimu darbu. 

KLAUSO KLEBONO. 
Iš klebonų t«rbut nei vienas 

taip uoliai neidarbavo Amer- 
Lietuvių Seimui, kaip ta atliko 
šv Jurgio parapijos klebonas. 
Jis rengė prakalbas, agitavo 
kad tik draugystės nedalyvau- 
tų. .'iet tuomet draugystės 
ant greitųjų nespėjo "supras- 
ti^ kleboną ir seime dalyvavo.; 

Dabar jau tos draugijos pil- 
nai "suprato" ko klebonas no- 

| ri ir nedalyva ja jokiame pa- 
|rengime. Štai ir pereita ne- 

Icleldienj šv. Jargi-o parapiją 
buvo surengusi pikniką, o 

draugijos nedalyvauja ir gana„ 
Ir ko tie žmonės neprasima 

110? Tai tik išmislas, kad 
draugijos neklauso klebono. 
Visi matote, kaip klauso. 

SOCIALIZMAS TIKRAI 
PLATINASI. 

Yra maži gyvūnai, kurie 
niekad nemiršta, o platinasi. 
Tai vienceliniai gyvūnai. Yiefl 
celinis gyvūnas paprastai vie- 
nas persiskirta pusiau,— 
tlaro du, tie vėl skiriasi pusiau 
—jau bu va keturi ir taip bega- 
•o. -4 

Dabar tas pats yra su sočia-1 
lizinu. Buvo vienas socializ- 
nas pas lietuvius, bet pasida- 
rė paskui du. Lietuvoje socia- 
listai stoja už Lietuvos nepri- 
gulmybę, o čia ne. Daba n 
amerikiečiai vėl persiskėlė pu- 
šiai*. Girdėtis kad bolševikai 
dar žada skilti į purvinius ir. 
stilsoninius. 

Ir susilauksime kelių Šimtų 
socializmų vietoje vieno. Ar 
tai ne progresas? 

JUOKELIAI 

GATVĖJE. 
— Paskolinkite man ciga- 

t'eta. 
— del Avęs neturiu ci- 

garetu. 
— Ponas, as tamistos man- 

dagiai prašau. Neverskite gi 
mane prie nemandagumo pa- 
imti jus už gerklės. 

NĖRA GERO BE L LOGO. 
— Jonieška, išmesk lauk 

tas visas bonkutes nuo gyduo- liti; mano vyras jau pasveiko 
nuo reumatizmo. 

— Tai negerai. Kaipgi dabar męs dasižinosime apie 
oro permainas. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 
Vakarykščiame N. p. C. 

K. straipsnyje^ "Lietuvių Po 
litika ir Visuomenė" yra 
klaida, permainanti mintį. Ten pasakyta antrame punk 
te sekančiai: "Musų visuo- 
menė privalo atsidėti ant vi 
šokių veikėjų etc." Turėtų buti: "Musų visuomenė ne- 

privalėtų atsidėti." Buvo 
praleista dalelė "ne." 



Iš Gyveninis Lietuvių Amerikoje. 
SPRINGF1ELD, IL. 

Liepos h dieną atsibuvo Lic 
tuviu L'kėsu l'ašaipinės Drau- 

gystės pusmetinis susirinki- 
mas, kuriame tarp kit-ko tap: 
išrinkta sekančiam pusmečiui 
valdyba. Yaldybon išrinkta 
pirm. Y. Feiferis, pirm. pag. 
J. Feiferis, 1. Sekr. J. Tači- 
lau.kas, 2. Sekr. V. Stankevi- 
čius, ižd. G. Tačilauskas, trust. 

J. Berniackas ir P. liagdžiu- 
nas, r. A. Misiukiavičius ir A. 
Valaitis, marš. A. Valutkiavi- 
čius, ir F. .Valantinas, atsto- 

vas prie knygyno V. Žvingila. 
Ši draugija nors nėra labai 

skaitlinga nariais, bet turi ga- 
na stiprų ižd a. Laike savo de 
šimties metų gyvavimo drau- 

gija nemažai yra pasidarbavu- 
si lietuvių labui ir taipgi prisi- 
dėjo prie suorganizavimo lie- 

tuvių knygyno, kurį palaiko 
4 progresyviškos draugijos ir 
3 kuopos. 

Čia lietuviu vra nemažas 
būrelis, bet sutartino veikimo 
nėra; tas daug kenkia lietuviu 
abelniems reikalams. Vienu is 

svarbesnių reikalų yra salė. 
Dabar lietuviai kraustosi iš vie 
uos vietos kiton, kompininkau 
ja pas kitataučius ir prie to tuo 

ka augštas randas. 
Šiuo laiku čia darbai eina 

silpnai. Čia darbai yra beveik 
tik kasyklose, bet didžiuma jų 
dirba vos pora dienų savaitė- 
je; tik dviejose kasyklose dir- 
bąs eina gerai. 

G. Tačilauskas. 

HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

"Darbininko" No. 76 p. Še- 
reika išsijuosęs tci'ina Dažny 
tinio Birutės choro pirminiu 
k;j, ir kitus narius, buk jie man 

dagiai elgėsi visuomenės su- 
sirinkime, kur buvo svarsto- 
ma apie reikalus Amerikos 

Lietuvių Seimo. 
P-nas Sereika pagali aus už- 

reiškia, kad B. B. choras au- 

kaus Lietuvos Neprigulmybės 
Fondan $50 doliariu, jei kas 
nurodys Harrisone ar Kear- 
n> draugija, kuri butų dau- 
giau aukavus Lietuvos reika- 
lams. Bet, girdi, jei nesiras 
tokia draugija, tai korespon- 
dentas, tvirtinąs, kad B. B. 
choras blogai pasielgė turės pa 
aukauti $10 Tautos Fondan. 

Pilnai sutinku priimti tokį is 

šaukimą ir esu tikras, kad lai- 
mėsiu L. N. Fondan $50. Te- 
gul Birute su visais savo pa- 
liudijimais, gautais už aukas 
iki tam laikui kada tilpo "Dar 
bininke" pakvietimas, ateina į 
Lietuvos Sunu Draugijos su- 

sirinkimą ir ras, kad minėta 
o 

draugija yra daug daugiau 
aukavusi Lietuvos reikalams 

negu Bažnytinis Birutės cho- 
ras. 

Sutartus pinigus padėsime, 
kaip aš taip ir birutiečiai susi- 
rinkime ant stalo S. L. Drau- 
gystės valdybos globon, kuri, 
isrišus klausimą, perduos pi- 
nigus sul/g sutarties. 

Kaslink B. D. choro didelio 
veikimo, kaip p. Šereika uiš- 
reiškia, tai choras veikia nenn 

žai, bet visa bėda tamę, kad 
dažnai jis veikia Lietuvai i»e- 

naudon, nes vieton veikti san- 

tarvėje, dažnai tik trukdo dar- 
biu 

Vietinis. 
I 

4 
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R OCH ESTE R, X. Y. 
Birželio 28 ir 29 dienose čia 

atsibuvo prakalbos kurias rc.i 

ge Liet. Darbininku kuopa. 
Kalbėtojumi buvo mokinys p. 
Račkus. 

Pirmą vakarą jis aiškino 
apie Kriestaus mokslą ir rei- 
kia pažymėti, kad taip gerai 

dalyką išdėsti, kad nekuric 

įviusų kunigai silpniau dalykus 
nušviečia. 

Antrą vakarą aiškino apie 
socializmą ir jo pradžią. Suly^ 
kalbėtojo socializmą sugalvo- 
jo žydai ir dėl žydų naudos. 
Girdi, daug menkos doros žmo 

nių pasidaro socialistais, kad 
paskui išnaudojus darbinin- 
kus. Bėt kalbėtojas neprie- 
šingas teisingam socializmui. 
Kalbėtojas taipgi srparkiai u z 

važiavo tiems tautininkams ir 
katalikams, kurie nepaiso Lie 
tuvos reikalų. Kalbėtojas 
ypač išpėrė kailį socialistams. 

Kalbėtojas susirinkusiems 
labai patiko ir rochesteriečiai 
'sumetė kalbėtojui užbeiginiui 
mokslo net $124. 

ANSONIJA, CONN. 

Šis trs iš streiko. 

"Lietuvoje" jati buvo rašy- 
ta apie streiką Ansonijoje, 
lx!t jam užsibaigus verta vėl 
pranešti apie pasekmes. 

Streikas yra perpus laimė- 
tas. Brass Co. pakėlė darbi- 
ninkams po 10 centu į valan- 
da, gi tiemsf kurie uždirbdavę 
į dieną penkis doliarius ir dau- 
giau, pakėlė 25 nuošimtį. Ma- 
nufaeture Co. pakėlė visiems 
po 10 centų į valanda, taipgi 
ir kitos dirbtuvės pakėlė al- 

gas panašiu budu. 
Darbininkai norėjo laimėti 

kiek daugiau, bet kompanijos 
gudriu budu, taip sakant, su- 

laužė streiką. 
Pirmiausiai miesto mayoras 

pasisiūlė buti tarp streikierių 
ir kompanijų tarpininku. Jis 
patarė darbininkams stoti dirb 
ti ir bedirbant tartis su darb- 
daviais dėl padinimo mokes- 
ties ir kitų pagerinimų. Bet 
darl)ininkai tokį pasiulijima a t 
mete. I 

Po to tapo sušaukta, tai]) 
į vadinamas, tik amerikonu su- 

isirinkimas, ten ateiviu nebu 
•vo, bet už tai buvo daug ir ne 

darbininkų, bet įvairių boselių 
ir panašiai. Tame susirinki- 
me tapo nutarta, kad ameriko- 
nai darbininkai stoja dirbti 
reiškia tik ateiviai streikuoja. 
Tas buvo plačiai aprašyta an- 

glų laikraščiuose. 
Nors darbininkų susirinki- 

me buvo perspėta netikėti to- 

kiems pranešimams, bet dau- 
gelis amerikonų stojo dirbti, 
paskui vienas jx> kitam stojo 
Įdirbti ir nekurie ateiviai. Pa 
galiaus, kompanijoms pasisiu- 
lus pakelti algas stojo darban 
ir visi. 

L>uvo pargebenta nemažai 
ekstra policijos, kuri, reikia 
pridurti, su žmonėmis elgėsi 
žiauriai. Bile kiek tai žiūrėk 
ir gabena policijos stotin, daž 
na?, pirm to su lazda pasvei- 
kinę. Nemažai ir lietuvių bu- 
vo areštuotų ir užsimokėjo 
bausmę. 

Taipgi ir pas mus moteris 
buvo įsimaišę muštynėn su po 
licistais. Tula rusė, beginda- 
ma savo vyrą, pusėtinai apdau 
žė policistą akmenais; bet, pri- 
buvus daugiau policijos, ji ta- 
po areštuota. 

Su bfaivybe ansoniečius pu- 
sėtinai prigavo, mat prieš pa- 
baigą visi stengėsi atsigerti ir 

gėralų prisipirkti, bet po sa- 

vaitės saliunai vėl atsidarė ir 

gerk kiek *ik nori (ar ir deg- 
tinę pardavinėja?); kiti apgai- 
lestauja, kad bereikalo' visko 
prisipirko. * 

Prie progos priminsiu, kad 
''Lietuvos" Xo. 150 yra klai-' 
'linga žinutė. Ten pasakyta, 
kad Arsonijoje yra nemažai 
biznierių, bet Lietuvos reika- 
lais niekas nesirūpina, išskinti 
J. Toreilą, nors visi iŠ lietuvių 

daro pragyvenimą. Tai ne vi- 
sai teisinga. Yra vienas kitas, 
kad Lietuvos reikalams neuž- 

jaučia. ttet yra keletas lietu- 
viu biznierių tikru tėvynainiu 
ir visur ir visad remia Lietu- 
vos reikalus, kaip aukomis, 
taip ir darbais. 

Reikia pažymėti, kad vietos 
lietuviai, kuriu čia yra į pora 
tuksiančių, ketina pradėti ne- 

remii tų biznierių, kurie nere- 

mia Lietuvos reiklaų. Ren- 

giasi,taip sakant, pradėti juos 
ramiai boikotuoti. * 

Vietinis. 

DAYTON, ORIO. 

4 ir 5 d. liepos čia atsibuvo 
susivažiavimas 3-čio apskričio 
L. D. Sąjungos. Dclei tos 

progos 5-tą dieną vakare bu- 
vo surengta vakaras su įvai- 
riu programų. 

Pirmiausiai išėjo ant scenos 

mažu mergaičių choras. Nors i, O C 

šio choro dainose ir buvo tru- 

kumų, bet nuo vaiku nei ne- 

galima idaug ko reikalauti, 
lypač kad choro vedėjas J. Šeš- 
tokas turis menką patyrimą 

chorų vedime. 
Paskui deklamavo maža mer 

gaitė Miliškevičiutė, kuri sa- 

vo užduotį atliko, taip sakant, 
artistiškai. Tai gera dekla- 
muotoja. 

Pagalinus perstatė viena de 
legatą iŠ Clevcland, Ohio kaipo 
kalbėtoją, kuris tuivvjęs užim- 
ti programe žymią vietą. Bet 
užėjęs ant estrados pasisakė, 
kad jis ilgai nekalbėsiąs, idant 
nevarginus susirinkusiu jų. 

Pakalbėjęs keletą minučių 
vėl užreiškė, kad ilgai nekal- 

bėsiąs ir tuoj pasiskundė, kad, 
dėl uolaus daytoniečių veiki- 
mo, esąs susinervavęs, ir tuoj 
užbaigė kalbą ragindamas dė- 
tis prie L. D. Sąjungos. 

Kad užbuvinus^publiką už- 
ėmė estradą vietos klebonas, 
nors jis nebuvo dėtas ant pro- 
graino. Šis nuosekliau aiški- 
no apie katalikų darbininkų 
reikalus. 

Po prakalbų buvo sulošta 
komedija "Barzdaskutys," bet 
lošimas išėjo gana silpnai 

Toliau dainavo vyrų kvir- 
tetas ir taipgi mišrus choras. 
Dainos nusisekė silpnai,—nė- 
ra harmonijos. Čia, berods, 
yra mokytojo kaltė, nes cho- 
ristai vis gana smagus jauni- 
mas. 

J et dar kaltesnė yra kleri- 
kam gremėzdiška politika, ku- 
ri persekioja net dailą, jei tik 
jos išpildytoji! nėra klerikalu 
tarnas. 

Neseniai Daytone lankėsi p 
Šimkus ir p-lė Rakauskaitė su 

koneertu. Šiame koncerte 
choristai ir chorų vedėjai ga- 
lėjo pasemti sau šį ta naudingo 
dailos muzikos srytyje. Bet 
ar pasistengė Daytono daini- 
ninkai paklausyti, kaip sudai- 
nuoja ta ar kitą dalyką geres- 
ni dainininkai? 

Ne, jie šalinosi nuo to. Ar, 
geriau pasakius, klerikalų gre- 
mėzdiška politika privertė juos 
Šalintis nuo to, nes tą patį va- 

karą surengė savo pasilinksmi 
nima, bile tik sutrukdžiuš iš- c" 

,girsti koncertą. Dainininkai, 
žinoma, neturėjo progos išgir- 
sti geresnių giedorių, o iš to 

turi blėdį patįs. 
T. A. S. 

Žinios - Žineles 
•*Maltimore, Md. Keistu- 

čio draugija turėjo/susirin- 
kimą, i kuriame ivįenas "su- 
siprątėlis"'į; užmetė" draugi- 
jai, kam ji mėtanti bereika- 
lingai pinigus. Mat ši drau 
gija kas mėnuo moka po 3 
dol. ♦ Lietuvos šelpimui į 
Cen. Komitetą. 

1 Rochester, N .Y. Išgyve- 
nęs aštuonis metus choras 
"Aidas" dabar užbaigė sa- 

vo dienas. Jis buvo perse- 
kiojamas iš abiejų pusių. 
Jis bučų i)' dabar gyvavęs, 
jei nebūtų jame pradėję šei 
mininkauti socialiste i. 

I Wi!kes-Barre, Pa. P-lė El- 

| la Skritulskaitė (iš New Bri- 
tam) čionai užbaigė "Art 
ir Needlwork'" kursą. Ji 
yra gabi piešėja. Vienas 
jos paveikslas jau išstaty- 
tas parodon. 

.New Philadelphia, Pa. 
Čionai buvo rengiamos pra- 
kalbos, bet prakalbos ne- 

įvyko dėlto, kad buvo ren- 

giamos SLA. kuopos vardu 
visai tai kuopai nieko neži- 
nant apie tai. 

Nashua, N. H.' Socialistai 
pajuokimui vyčių, sakoma, 
ant vieno savo surengto va- 

karo, užnėrė ražančių ant 
šluotos. Paskui buk išėjusi 
socialiste ir bjaurius "pote- 
rius" ooteriavusi. (Nesir.ori 
tikėti -okiai negražiai ži- 
niai. — R e d.) 

Indiana HarVor, Ind. Čio- 
nai lietuviai gana ramiai gy 
vena. Didelių nesusiprati- 
mų nėra. Tik merginos čio 
nai meta lietuvių organiza- 
cijas- * 

Tampa, Florida, čia lie- 
tuvių beveik nėra. Darbai 
gerai eina ir iš kitur pribu- 
vusiam darbą nesunku gau- 
ti. Darbai daugiusiai ciga- 
rų dirbtuvėse. 

..Mcntello, Mass. Buvo 
"Žiburėlio" vakaras, "ži- 
burėlis" tai vaikų organiza- 
cija. ; y 

Kalbėjo "nežaliežnikas" 
kun. Mockus. Jis kaip ir 
visuomet teršė katalikų ti- 
kėjimą. , 

Waterbury, Conn. Vilijos 
choras surengė pikniką, bet 
delei streiko mažai svečių 
atsilankė. Paskui tas cho- 
ras surengė Butėno naudai 
koncertą, kuris vidutiniškai 
pavyko. j 

Grand Rapids, Mich. 
Birž. 29 d. čia šventė vieti- 
nis klebonas savo jubilejų 
— 25 metų kunigavimo su- 

katuves. Buvo bažnyčioje 
ir svetainėje iškilmės. 

Pittsburgh, Pa. Čia vieti- 
nis klebonas sutvėrė L. R. 
K. Raudonojo Kryžiaus sky 
rių. Kason pirmu kartu su- 

dėta $59.25 Lietuvos Raud. 
Kryžiaus naudai. 

Rochester, N Y. T.M.D. 
kuopa turėjo gražų išvažia- 
vimą. Nežiūrint, kad tą pa- 
čią dieną buvo keturi pik- 
nikai toje pačioje vietoje, 
TMD. kuopos piknikas pa- 
VykO. ;; fc j 

Waterbury, Conn. Čionai 
16 birželio prasidėjo strei- 
kas. Streikas išaugo jau 
beveik į sukilimą. Buvo 
baisus triukšmas ant Bank 
str., lietuvių apgyventoje 

New Haven, Conn. Čio-j 
<• 

nai' karė tarp tautininkų" ir 
klerikalų, pasekėjų eina pil- 
nu smarkumu. Nesutikimus 
inkvepia vietinis klebonas. 
Dabar' jau vieni prieš kitus 
protestuoja. 

DIDELIS METfNIS 

Apskr. 011111. Vate. 

Nei, Liepos 201a, 
—"— 1919 —— 

IKOIAN SROVE PARKF 
Ne\v Haven, Cotin. 
ant Raven Rock" 

Pradžia 10 vai -rytine 
tyj. I įsus nekviečia 
SLA. iv* Apskr. Ko m: 

VERTA $9000 UŽ $7300. 
.Tik-ką gavome kįelis vi- 

gai naujus murinius namus, 
kas laike 5-kių dienį nu- 

pirks, tai galės uždirbti po 
$1,700 ant namo, nes tokio 
EARGENO visoj Chicagoj 
nerastumėt. Kas iruite $1,- 
500, c^Iite pirkti, o likusiu? 
iš randų išmokėsite, nes ne- 

ša daugiau kaip 10%. Na- 
mai pabudavoti ant 30 pė- 
dų loto pločio, gatvės ištaisy 
tos ir išmokėtos. Randasi 
gražioj vietoj netoli nuo 

Marąuette Parko tarp Lie- 
tuvių apgyventos vietos. Na- 
rnai pabudavoti, pagal nau- 

jausiu madą su "sur* par- 
lors", mosaic padlagos mau- Į 
dykiese, taippat tarpduryse, 
su knygų šėpoms ir ugniavie 
te "fire-places" su elektra 
ir gazais, puikus beismentai 
išcimentuoti, su skalbyklo- 
mis su naujausia 3ystema a o 

šildomi. Žodžiu sakant, vis- 
kas pirmos klesos, kuriuose 
ir milijonierius gali gyventi. 

Norintieji pasiskubinkite, 
nes tokių NAMŲ niekad už 
tokia prekę negausite, nes 

jie yra verti apie pora tūks- 
tančių daugiau, negu už 
kiek dabar parsiduoda. 
LIBERTY LAND & IN- 

VESTMENT CO. 
3301 S. Hals.ed St. 

"LIETUVOS" TŪZAS. 
Pereita, savaitę lankėsi 

Chicagoje žinomas visuo- 
meniškas veikėjas p. Juo- 
zas Saunoras iš Rochester, 
N. Y. 

Juozas Saunoras. 
Jis atsilankė ir mųs re- 

dakcijoje ir maloniai pasi- 
kalbėjome. Jis papasako- 
jo daug indomių dalyki}. Jis 
yra vietinis didelis veikėjas, 
daug pasidarbavęs del lietu- 
vių, visuomet remia Lietu- 
vos reikalus neatsižvelgda- 
mas Į partijas ar srioves/ Ir 
dabar p. Saunoras kiek, ga- 
lint dirba : del'"Lietuvos", 
taipgi pardavinėja Lietuvos 
žemlapius, knygas> užraši- 
nėja laikraščius. Vienu 
žodžiu jis daug pasitarnau- 
ja lietuvystės darbe. Jis 
gyvena 7 Dudley str., Ko- 
chester, N. Y. % 

ŽINIOS 
Iš Paryžiaus 
"Li"TrLRedak' AUV.B.K. BALUTIS p1rZ£T 

Taškos Kongreso apie 
Tėvynės Padėjimą 

TAI BUS LABAI ŽINGEIDUS RAŠTAI, TODĖL SKAITYKITE 
KIEKVIENĄ' "LIETUVS" DIENRAŠČIO NUMERI, K> y -.AR 
BIŲ ŽINIŲ NEPRAL^IDUS. v 

UŽSIRAŠYKITE IR SKAITYKITE "LIETUVĄ" 
KAINA: 

CHICAOOJE 
KITUR 
KANADOJE 

$6.00 METAMS: 
$3.00 " 

7.00 » 

LIETUVA 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠT18 

"DIRVA" 
Eina penktadieni air: N 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metama $2:60 
Numer'us pažiūrėjimui siunčiamo dykai. 

Turime didelj knygų.sankrovą ir katalogu siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3o štampu , u Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo 
Uų-zolconlnkių gyvenimo už tandžlai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite moūey ordartti* OP' ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" , 

7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
F S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prie piano 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) .60 Į 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) .60 j 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 Į 4) Era, mano brangi (Basa) -50 į 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge r Kaina75c. j 
c Vai putė, putė J 

6) Kur bakūžė samanota .50 j 
Gaunama Lietuvos Knygyuo, 8253 S. Morgau St. Chieago, 111. | 

Ar tiorl Daugiaus Žinoti?? į 
GEOGRAFIJA arba žemes aprašymas. Pagal j Geikie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Šernas. Su pa- j veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mūsų že- 

mę, jos pavydalą,'diduma, augštį vulkanų, metan- 
čių išr savęs ^įgni; kur ir kiek joje yra anglių, gele- | 
žies, aukso, druskos ir kitų mineralių ir t.t., kiek ir 
kur kokios jūrės, ežerai, upės, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kolric kuriuose vandenys-: surųs, prėski ar kar- j 
tų. Iv!ek sviete yra viešpatysčių, kokius jos plotus j 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi mieste*. 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima ir t.t. Žemė 1 
aprašyta dalimis k. t. Europa, Azija. Afrika, siauri- 
nti ir pietinė Amerika, Knyga didelė 6x9 colių, 
spanfo grazl* turi pusk 469, popieros viršais $2.25 

Gražiuose audimo apdaruose $3.00 
Užsisak) k jrj. tuojaus ir susipažink su pasaulin, 

ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šios knygos, 
jums apsimokės šimteriopai Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite: 

i 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, Iii. 

LIETUVOS ŽEMLAPiS. i \-mmu ■ n i?™———. 

ORIGINALAS S JTEIKTAS PER 

UL1UVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ į LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 
PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- < ielius, upes, ežerus, kaluus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus j VLas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 dalių. 

1 1) Lietuva ir Europinė# Valstijos. 
i 2) Prieš Istorinė Lietuva. \ i '?) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 

4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (^316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (13!).?—143'J). 
7) L-etuvos Valstybė prieš Padulinimį. 
3) Dabartinė Lietuva. 

Mięra 23x38 colių, Spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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