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LITHUANIAN DAILY 

Krasiniai susinėsimai su 

Vokietija atidaryti. 
*7. 

Gilinai sujudo dėl Italijos 
reikalavimų. 

Czechai įvesią anglų kalbą 
savo šalyj. 

DAUGELIS UŽMUŠTU 
ITALIJOS RIAUŠĖSE. 
Ryma8, liepos 14 d. Šią- 

dien įvairiose Italijos vieto- 
se atsitiko streikinės suiru- 
tės. Luceroj aštuoni tapo 
užmušti ir trisdešimts su- 

žeistų. Arti Genoos du an- 

archistai tapo užmušti susi- 
rėmime 3U karabinieriais. 

Po susirėmimui su anar- 

chistais Sestri Ponente, per 
kėturias mylias atstu nuo 

Genoos tapo suareštuoti ke- 
turi anarchistai. 

Visuotinas streikas prasi- 
dėjo Caltanisettoj, Sicilijoj. 
Žmonės maršavo gatvėmis 
sukaudami "Vive soviet" ir 
vertė maistų ir kitų reikme- 
nų pardavinėtojus ant pusės 
numušti kainas. 

Lucera yra senovinis mie 
stelis pietinėj Italijoj. 
KAreiviai Prisirengę Prie 

Suicilimo 

Premieras Nitti atstovų, 
bute šiądien užreiškė, kad 
Italijos valdžia yra gerai pri 
sire.igusi užlaikyti tvarką 
belaukiant visuotino streiko! 
visoj šalyj. 

Kareiviai esą paskaidyti 
visur po miestus ir kaimus 
ir jie yra aprūpinti daiktais 
daugiau kaip 48 valandoms, 
jei atsitiktų atkirtimas nuo 

bazų. 
Girdi, Italijoj nėra vietos 

visuotinam streikui, nes vai 
džia nenori kraujo liejimo 
ir stengsis jo išvengti. 

KRASINIAI SUSINĖSIMAI 
SU VOKIETIJA ATI- 

DARYTI. 

Washington, liep. 15 d.— 
Krasiniai susinėsimai tarp 

» Suv. Valstijų ir Vokietijos 
yra atidaromi šiądien pagal 
prisakymą su visuotinio kra- 
sos perdetinio Burlesono pa- 
rašu. 

CHINAI SUJUDO DEL 
ITALUOS REIKALAVIMŲ 

Paryžiu«, liepos 15 d. — 

Italija pradeda buti baisum 
taikos konferencijos kudi- 
kiu. Besirengiant pasiųti 
Austrijos sutartį priešų de- 

legatams, italų atstovai sus- 

tatė reikalavimus įdėjimui 

sutartin išlygos, kad Aust- 
rijos koncesijos Tientsine 
butų pervestos Italijai. Dr. 

|Wei, chinų delegacijos na- 

jrys, išgirdęs šitą, labai su- 
1 judo. 
j Vokiečiai sako, kad italai 
1 lošia atkaklų lošį, bandyda- 
mi gauti iš talkininkų teri- 

torijas Afrikoje ar kitur, 
j gązdindami, kad suvilti žmo 
nes gali virsti bolševikais, 
ar gali atnaujinti senus ry- 

; sius su Vokietija. 

ČECHAI IVESIĄ ANGLU 
KALBĄ SAVO ŠALYJ. 

Čecho-Slovakijos Komisi- 
ja lankanti šitą šalį pramo- 
nės ir žemdirbystes sąlygų 
istirymui, ketina ainerikinti 
savo žmonts ir žada įvesti 
šalies makyklose anglų kai-i 
bą vieton vokiškos. Komisi- 
joje yra dvylika narių — 

i parlamento narių: inžinie- 
riai, architektai ir žemdir- 
bystes žinovai. 

87 PRIGĖRĖ; 14 LAIVŲ 
PASKENDO NUO VĖT- 

ROS ČILIJE. 

Valparaiso, Chili, liepos 
15 d. Kiek žinoma, aštuo- 
niosdsšimts septyni žmonės 
prigėrė nuo vertos, kuri iš- 
tiko šitą uostą šeštadienyj 
ir septintadienyj. Keturio- 
lika laivų visokio didumo 

I paskendo. Nuostoliai nuo- 

savybe apskaitoma ant $200 
000,000. 

Vokiečių garlaivis Sals, 
kuris sudaužyta į šipulius ir 
išmesta ant kranto, neteko 
dešimties iš savo jūreivių. 

NUAJAS ANGLIJOS 
AMBASADORIUS. 

Londonas, liepos 15 d.— 
Šiądien po pietų valdžios 
pirmininkas atstovų bute 
Andrew Bonar Law pasakė, 
kad naujas ambasadorius 
Suv. Valstijoms tapo paskir- 
tas. Jo vardą žadėjo pas- 
kelbti ateinančią savaitę. 
Herai informuotuose rate- 
liuose spėjama, kad marky- 
zas Sallsbury busiąs Lordo 
Readingo pasekėju. Jis yra 
58 rnetų ir buvo pasekreto- 
riu užsienio reikalų 1900-3 
metuose. 

Kam livaras reikalingas? 

ORAN MA 
\NHERE PIP 
GRAfl'PA PUT f 
fH£ APRINK- g 
IM CAN? | 
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Močiutė! Ar nežinai kur diedukas padėjo livarą,man reikia palaistyti 

BAVARIJOS RAUDONŲ* 
JU VADUS LAUKIA KA- 

RĖS TEISMAS. 

Bėrimas, liepos 15 d. E- 
nch Toller, iš Mueneheno, 
komunistas ir paskutinis ba 
varinio sovieto viršininkų 
laukiantis teismo, vakar bu- 
vo pavestas karės teismui 
Muenchene. Svarbiausiu kai 
tinimu jo yra tas, kad jis už 
ėmė svarbiausią vietą rau- 

donosios gvardijos veiki- 
muose prieš valdžios karei- 
vjas Dachene. 

Tramvajų darbininkai čia 
10,643 balsais prieš 6,545 
nutarė streikuoti toliaus. 
Kadangi tas nepadaro dvie- 
jų trečdalių didžiumos, tai 
darbas turėtų prasidėti, bet 
daugumas darbininkų sako, 
kad jie streikuosią. 

UŽGRIEBĖ I.W.W LITE- 
RATŪRĄ STREIKININKU 

NAMUOSE. 

Rome, N. Y., liepos 15 d. 
Po streikinių riaušių, kurio- 
se tapo sužeisti keli žmonės, 
šiądein pramoninę šito mies 
to dalį daboja 200 valstijos 
kareivijos; šiądien miestas 
ramus. Kareiviai neleidžia 
niekur gatvėse susispiesti. 
Atimta iš streikininkų dau- 
gelis revolverių ir šaudyk- 
lių; vienuose namuose ras- 

ta šeši revolveriai ir apštis 
I.W.W. literatūros. 

Streikininkai daugiausiai 
svetimšaliai, dirbantieji prie 
metalo darbų. Jie reika- 
lauja didesnės mokesties ir 
aštuonių valandų dienos. 

7 ŽUVO MINAI PASKAN- 
DINUS MINU GAUDY- 

TOJĄ. 
Washington, liepos 15 d. 

[ Vienas aficieras ir šeši ka- 
reiviai žuvo ant Amerikos 
imnų gaudytojo Richard A. 
Buckley, kuomet mina spro 
go Šiaurės jurose liepos 12 
dieną ir paskandino laivą. 

STREIKAS PLINTA ANT 
SUV. VALSTIJŲ KOMISI- 

JOS LAIVŲ. 
New York, liepos 15 d. 

Šitame ir kituose Atlantiko 
uostuos^ streikuojančių jū- 
rinių darbininkų reikalavi- 
mas pripažinimo unijos yra 
didele kliūtimi sutaikymui 
streiko prasidėjusi vakar ir 
paliečiančio laivus operuoja 
mus Suv. Valstijų transpor- 
to komisijos. 

Šitas streikas įvyko komi- 
sijos viršininkams atsisa- 
kius išpildyti jūreivių reika- 
lavimą trijų permainų po aš 
tuonias valandas ir pripažini 
mo pirmystės unijos na- 

riams. 
Tolesnes pastangos už- 

baigti streiką prasidėjo šią- 
dien, bet unijos vadovai pa- 
sakė, kad jei darbininkų 
reikalavimai nebus visi iš- 
pildyta, tai susitaikymo ne- 

bus. '■ 

Ugniakurių organizacijos 
sekretorius ir unijos virši- 
ninkų pirmininkas Oscar 
Carlson sako, kad 400 laivų 
buvo sustabdyta šitame uos- 

te ir 15,000 darbininkų strei 
kuoja čia. 

JAPONIJĄ PAPIRKO, 
KAD PRISIDĖTŲ PRIE 

LYGOS. 

Wa»hington, liepos 15 d. 
Republikonų vadas, senato- 
rius Lodge šiądien senate 

pasakė, kad Šantungo ati- 
davimas Japonijai buvo kai 
na jai užmokėta už jos pa- 
sirašymą po tautų lygos su- 

tartimi, tuomi nuskriau- 
džiant Chinus. 

VOKIEČIAI GRŪMOJA 
AMERIKIEČIAMS BER-. 

LINE. 
Berlinas, liepos 13 d. Pa7 

vėluota. Šiądien susirinku- 
sia būrelis vokiečių ties Y. 
M. C. A. namu, grūmojo 
amerikiečiams dalyvaujan- 
tiems pasilinksminime. 

FRANCUZU SOCIALISTU 
TARYBA NUBALSAVO 

PRIEŠINTIS TAIKOS SU- 
TARČIAI. 

Paryžius, liepos 13 d. (Pa 
į vėluota). Nacionalė socia- 
listų partijos taryba šiądien 
nusprendė priešintis taikos 
sutarties patvirtinimui. Už 
opoziciją balsavo 1,420 prie 
šais 214, prie 387 susilaikiu- 
sių. 

KONDUKTORIUS GAVO 
$65,000 UŽ SUŽEIDIMUS. 

Cumberland, Md., liepos 15 d. J. Walter Widmeyer, 
konduktorius ant vakarinio 
Maryland gelžkelio iš Ha- 
gerstowno vakar apturėjo $65,000, apskundęs Suvieny 
tų Valstijų gelžkelių admi- 
nistraciją už sužeidimą jam 
sprando kliudymu praeinan !čio vagono ant gretinių bė- 
gių. Jo padėjimas yra toks, 
kad mažiausias krestelėji- 
mas gali buti jam mirtingu. 
ALAUS PARDAVINĖTO 

JUS. 
St. Louis, liepos 15 d. Su- 

vienytų Valstijų apskričio 
prokuroras, Hansley trauks 
tieson visus smuklininkus, 
pardavinėjančius alų 2.75 
nuoš. Nuo to laiko, kaip 
karės laiko draudimas inėjo 
galėn daugiaus kaip pusė 
smuklininkų pardavinėjo to 
liau alų 2.75 nuoš. 

SIUNČIA PAGELBĄ SU- 
GEDUSIAM LAIVUI. 
New York, liepos 15 d. 

Suv. Valstijų garlaivis Os- 
sipee iš pakraščio sargybos 
šiądien išplaukė gelbėti jū- 
rinį transportą Edward Lu- 
ckenbach, kuris vakar vėlai 
davė žinią, jog jis sugedęs 
juroje.' 

Luckenbach plaukė iš 
Bresto į Newport News. Jis 
pranešė, kad jis randasi už 
800 mylių nuo New Yorko 
|j rytus. u :.Mk\ 

600 ARMĖNU VfiL 
IŠŽUDYTA. 

Londonas, liepos 15 d. 
Laikraščių agentūros tele- 
grama iš Erivanės sako, kad 
Užkaukazio provincijoje 
Karabathe totorių kareiviai 
išžudė šešis šimtus armėnų. 

Skerdynė padaryta pagal 
provincijos gubernatorius 

paliepimą. 
Talkininkų kareiviai jį su 

areštavę. 

ŠVEICARIJA BE 
LAIKRAŠČIU. 

Berne, liepos 14 d. Šią- 
dien nei vienas laikraštis ne 

išėjo. Šveicarijoj dėl ma- 

šininių raidžių rinkėjų strei- 
ko, kurie reikalauja 42 va- 

landų sąvaitės. 

TRAUKS TIESON 2.75% 
WISCONSINO GUBERNA 
TORIUS P\SIRAŠĖ PO 

ALAUS PROJEKTU. 
Madison, Wis., liepos 15. 

Gov. Philipp, pasirašyda- 
mas po Mulbergero aliniu 
projektu, leidžiančiu daryti 
ir pardavinėti 2y2 nuoš. alų, 
šiądien pasiuntė pranešimą 
legisliaturai, prašydamas a- j 
tasteigti tam tikrus įstaty- į 
mus supenduotus Mulberge- 
rio projektu, draudžiančiu 
pardavinėti gėrimus ir pa- 
tentuotus vaistus, turinčius 
mažiau kaip 2nuoš. alko- 
holio. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
2 MIESTU. 

Londonas, liepos 15 d. 
Helsingforso žinių agentūra 
šiądien pranešė, kad Rusi- 
jos bolševikų kareivijos, ka- 
riaujančios su Kolčako ka- 
reivi jomis Uralo fronte pa- 
ėmė Permą ir Kungurą. A- 
bu miestai yra svarbus ir' 
yra buvę Kolčako kariume- 
nės rankose. 

TRJS GARLAIVIŲ UNI- 
JOS PASIDAVĖ STREIKI- 
NIKŲ REIKALAVIMAMS. 

New York, liepos 15 d. 
Trįs didelės garlaivių lini- 
jos, kurių laivai buvo pa- 
liesti jūrinių darbininkų 
streiko, pasidavė ir sutiko 
išpildyti darbininkų reika- 
lavimus. / .i'} 

TALKININKAI PRIVER- 
ČIA PERMAINYTI VAL- 

DŽIĄ VENGRIJOJE. 
Londonas, liepos 15 d. 

Central News telegramai iš 
Hamburgo cituoja laikraštį 
Hamburg Kurier, kuris sa- 
kąs, kad dėl talkininkų spau 
dimo Vengrijoje umu laiku 
žada buti permainos val- 
džioj ; kunigaikštis Albert 
Apcnyi busiąs nauju užsie- 
nio ministeriu. 

PENNSYLVANIJA ATSI- 
SAKO IŠDUOTI NEW 

.. YORKO VALSTIJAI 
THAWĄ. 

Harrisburg, Pa., liep. 15 
d. — Gov. Sproul šiądien 
atsisakė išduoti New Yorko 
valstijai milijonierių Harry 
K. Thawą, kuris anais me- 
tais nusove architektą 
White. . 1 

SKAITYTOJŲ 
\T Y D AI! 

Skaitytojai tėmykite 
sekančius "Lietuvos" 
NN, nes juose tilps žin- 
geidus faktai iš karės 
alijantų su bolševikais 
Archangelsko fronte. 
Tuos faktus mums su- 

teikė tik ką sugrįžęs ka 
reivis Juozas Mickeliu- 
nas. 

ŽAIBAS SUŽEIDĖ 25 
GATVEKARYJ. 

Pittsfcurg, liepos 15 d.— 
Dvidešimts penki žmonės ta 
po sužeisti, keli pavojingai, 
kuomet žaibas trenkė i pri- 
sigrudusį Hamilton Av. gat 
vekarį ties 5-ta ir Wood gat 
vėmis vidurmiestyj, ištikus 
perkūnijai šiądien po pietų. 
Daugelis moterų ir vaikų ta 
po sutrypta ištikus panikai. 

Į ZEPPELININĖ LINIJA 
TARP CHICAGOS !P 

BSRLINO. 
New York, liepos 15 d. 

Vakar vietos vokiečių laik- 
raščiuose ir viename ame 
rikiniame laikraštyje apskel 
bimuose paskelbta, kad apie 
spalio 18 d. pradės vaikš- 
čioti vaizbiniai ir pasažie- 
riniai Zeppelinai per Atlan- 
tiką tarp New Yorkn ir Ham 
burgo su Bostonu, Chicaga, 
Berlinu ir Duesseldorfu kai 
po uostais. 

TALKININKAI NEREIKA- 
LAVO PAS HOLLANDI- 

JĄ KAIZERIO IŠADVIMCj 
Paryžių#, liepos 15 d. _ 

Talkininkų šalių komitetas 
karės atsakomybės ) .jausi-. 
mu šiądien svarstė tuvusio 
vokiečių imperatoriaus liki- 
mo klsniiną, Bi^o sakoma, 
kad nebuvo statyta reikalavi 
mas Holaridijai, kad ji iš- 
duotų W ilhelmą Hohenzol- 
lemą. j. : 

MOF<OKKOS BANDITAS 
RAISULI KOVOJA SU 
ISPANŲ KAREIVIAIS. 
M&drid, liepos 15 d., — 

Buvo oficialiai pranešta, kad Morokkos bandi.tas Rai- 
3uli šeštadienyje pr adėjo už 
puolimą ant ispanių sargybų ir susinešimų linijos tarp La 
roche ir Tztuan. Kova tę- saisi su Jidtlias nuostoliais 
iš abiejų pusių. 

KABELIAI PRIIMAMI 
VOKIETIJON 

New York, liepos 15 d.— 
Western Union šiądien pas- kelbė, kad kabeliai biznio 
pranešimai jau galima pri imti Vokietijon, bet turi bū- 
ti parašyti anglų ar francu- 
zų kalbą. 

ORAS. 
Chic&goje ir apielinkėje: 

Seredoje gražu su vidutine tem 
peratura. 

Augščiausia temperatūra 
75 laipsniai apie 9 vai. ryto. 

Saulėtekis, 5:28 v. ryto; sau 
lėleidis, 8:23 vai. vakare, 
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Lietuva Nepiigulmingųjų 
Tautų Tarpe. 

Šiame numeryje telpa straipsnis p. Gaus 
tvino, kuriame aprašomos iškilmės Wash- 
ingtone 4 liepos. Męs visi žinomo, kaip 
brangi ta diena kiekvienam žmogui Ame- 
rikoje gyvenančiam, nes tą dieną Suvie- 
nytos Valstijos Amerikoje ingi jo savo Ne- 
prigulmybe. Suvienytos Valstijos ingi jo 
sau neprip^lmybę ir parodė pasauliui pa- 
vyzdį demokratijos. 

Bet dar daugiau. Suvienytos Valsti- 
os stojo ir liejo savo piliečių kraują už ki- 

tų mažų tautų neprigulmybes. Ketvirta 
liepo3 tai ištikro pasaulio tautų neprigul- 
mybių diena, nes joje ingijo neprigulmy- 
hę didžiausia demokratiška tauta. 

Iš to aprašymo puola mums į akis ga- 
na svarbus faktas. Suvienytų Valstijų val- 
džia pakvietė apvaikščiojiman 42 nepri- 
klausomas pripažintas valstybes, kurios vi- 
sos ir dalyvavo. Tarpe tų visų 42 pripa- 
žintų valstijų buvo užkviesta tiktai viena 
Lietuva, ar jos atstovai, kuri dar iki šiol 
nėra pripažinta. Tas reiškia, kad greta 
41 pilnai pirpažintų nepiigulmingų valsti- 
jų tiktai viena Lietuva turėjo vietą ir pro- 
gą. fa3 jau reiškia, kad tos 41 valstija 
jau laiko Lietuvą nepriklausoma, nors Lie- 
tuva dar nepripažinta. Taigi ar ankščiau, 
9c vėliau Lietuva bus pripažinta, kaipo ne- 
prigulminga tauta. 

Bet pirmutines krekždės nedaro dar 
pavasario,-taip ir pirmutinis įėjimas lietu- 
vių draugijon neprigulmingų tautų dar Lie 
tuvos nepadaro neprigulminga. Dar vei- 
kiai daug darbo, daug truso. Padrąsinti pilkais pasisekimais dar smarkiau imki- 
mės už darbo, ypač dėkime pinigas ir siųs- kime jaos Lietuvos valdžios atstovybei Pa- 
ryžiun. 'J; i 
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Sietimije Spaudoje Apie Lietuvius 
~ 
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LIETUVIŲ TEIS£ PRIE NEPR1GUL- 
MYPĖŠ 

(Pirma dalifj šio straipsnio vakarykščia- 
me num.) Paryživ a, Francija. — Reikia paste- bėti, kad I Aetuvos istorijoje visame pago- nybės laito otarpyje, kur tik pavojus gręsė lietuviams., krizis visuomet patarnavo jų puikių yp: .itybių iššaukimui, jei nelaimė ta- 

po paker ^ta pasisekimu. Čia paduodame sutraukę priežastis ir pasekmes. 
f Ole gas pradėjo užkariauti Lietuvą ir netrūku s lietuviai valdė visą vakarinę ir pietinę Rusiją. Totoriai prie Čingischano Timuč' ino pareikalavo duoklės iš lietuvių, bet li< ituvių didysai kunigaikštis Vitenis su- naikr no totori ų tuntus ir privertė čingischa Į ną grįžti Azijon. Vėliaus totoriai savo va- lia pasidavė Lietnvos globai. Livonijos kardininkai pradėjo užkariauti Lietuvą ir 1586 m. jie taipgi savo valia pasidayė lie- tuvių valdžiai. T^okiečių Kryžeiviai trauk dami pagelbą iš viso krikščionijinio pasau- lio/ jsibriovė Lietuvon ir per 200 metų jie išvydo save visiškai sunaikintais lietuvių ir jų talkininkų. ! Lenkai įsismerkė Lietuvon, bet sumušti lietuvių ginklais, 3386 m. jie pasidavė lietiryių valdžiai. 

Krikščionybės įvedimas Lietuvosn bu- 
vo LietuvosVpuolimoj' pradžia. Priežastis to buvo ne (tikyboje./. Senovės lietuvių ti- kyba, pareita gamtos' dėsniais, buvo su- prantama ; visiems žmonėms. Krikščiony- be neperėmė lietuvių minties, o tik buvo užkrauta žmonėmsy Paviršutiniai lietu- viai' buvo krij^ioTįrniis, bet širdyje visuo- met pasiiii^ 'garbintojai [ ugnies ir /kitų 

sletfmtų. Bet pragaištingiausiu krikščio- 
nines misijos dalyku Lietuvoje buvo sve- 
timos kunigijos įtekme, kuri niekino visa 
tai, kas buvo lietuvių — kalbą, papročius, 
kulturą, padvimus. 

Nespėjus krikščionybei įsigyventi Lie- 
tuvoje, senovinė lietuvių demokratybė žu-| 
vo. 1413 m. lenkai laikytame lenkų ir lie- 
tuvių seime buvo įdiegtas pirmutinis skir- 
tumas į lietuvių tartą. Lenkai apdovano- 
jo bajorijos vardais visus žymesniuosius 
lietuvius ir tokiu budu lenkai pradėjo len- 
kinti lietuvius. .1521 m. buvo įvesta bau- 
džiava, padranti liaudį baudžiauninkais, 
arba vergais kitų ponų, bajorų. Tai buvo 
tikrai nelaimė Lietuvai, tikros demokraty- 
bės buveinei. 

Visa tragingoji puolimo istorija pa- 
siekė augščiausį laipsnį 1569 m., Liublino 
sutartyje, kur Lietuva atidavė Lenkijai vi- 
sas provincijas, tokias, kaip Volynija, Xie- 
vas ir Padolija. Pet net nužudymas šitų 
kraštų buvo nežymus, sulyginant jį su nu- 

žudymu soverėniteto. 
Su Zigmantu Augustu, paskutiniu lie- 

tuvi-Lenkijos karaliumi 1572 m. pasibaigė 
jogelinės Lenkijos garbė. Tuojaus susi- 
tvėrė kazokai iš prispaustųjų baltrusių ir 
mažrusių, kurie demokitin3i Lietuvai val- 
dant turėjo liuosybę ir laisvę. Septyniolik- 
tame šimtmetyje kazokų sukilimas po Bo- 
hdono Chmielnickio vadovyste apėmė šalį 
liepsnomis ir kardais ir Lietuviai po Ja- 
nušo Radzvilos vadovyste mažne savaimai 
susijungė su švedais ir sukilo. 

Visu lenkų valdymo laikotarpiu ramu- 
mo nebuvo ir per dešimtį metų. Vidurinė 
suirute paisekė tokios proporcijos, kad kai- 
mynės valstybės turėjo lengvą progą įsi- 
kišti ir 1772 m. įvyko pirmutinis padali- 
nimas Lenkijos, kur Lietuva pateko Ru- 
sijai ir Prūsijai. 1863 m. lietuvių ir lenkų 
bajorija rūpestingai surengė maištą prieš 
Rusiją, bet gudrusis caras Aleksandras II. 
užgniaužė ją pirma negu ji galėjo apsi- 
reikšti, panaikindamas baudžiavą. Maištas 
visai buvo numalšinta? 1864m. ir rusų im- 
perija tapo abioliute viešpate. 

Po nepvykimui lenkų maišto 1864 m. 
pirmutiniu Rusijos valdžios žingsniu buvo 
ištrynimas Lietuvos vardo iš Europos žem- 
lapių. Antruoju žingsniu buvo panaikni- 
m£>s lietuvių kalbos ir nusmaugimas lie- 
tuvių tautinio upo. Šita priespauda pa- 
aksrino lietuvių troškimus ir noru? ir iš- 
vystė ji.os iki tokio laipsnio, kad 1904 m. 

Rusija išvydo save sumušta; ji buvo pri- 
versta atteigti lietuvių kalbą ir daugelį 
ekonominių bei viuomeninų teisių žmon- 
nėms. ,' 

1905 m., kuomet buvo įsteigta valsty- 
bės Duma, lietuviai atgavo savo vietą tarp 
gyvųjų pasaulio tautų ir jie buvo atsto- 
vaujami sukinkime, kaip atskira tautinė 
vienata. Kova už Lietuvos autonomiją 
kaipo pirmutins žingsnis linkui absoliučios 
neprigulmybės ėjo pasekmingai, kuomet 
karė prasidėjo 1914 m. 

Po visų karės sunkenybių Lietuva, ku- 
ri atrodė pražuvusia, vėl iškilo savo seno- 
vine demokratybės dvasia ir dabar ištikrų- 
jų yra republika valstybė, visiškai nepri- 
klausoma nuo jokios galybės. Visoje Eu- 
ropos istrijoje retai tautiniai tioškimai bu- 
vo tokie stiprus kaip dabar. Tai buvo pa- 
saulinė karė, kuri žadėjo laisvę visoms tau- 
toms. 

Prieš kaię Suv. Valstijose Lenkija ir 
Lietuva buvo laikoma mažne tuo patim da- 
lyku. Bet dabar nesuderinamas perskyri- 
mas apsireiškia, Visas pasaulis mato skir- 
tumą tarp lenko ir lietuvio ir kiekvienas 
žino, kad tarp šitų dviejų tautų, tokių skir- 
tingų budų, istorija ir idealais niekuomet 
negali buti vienybės, šitas dvi tautas gy- 
venačias šale viena kitos ir abi po šimt- 
mečių matomai pasiekia savo troškimų bu- 
ti laisvomis ir neprklusomomis,, negali 
drauge sug^enti, ar buti viena kitai pa- 
gelbinga, beeidamos prie bendro tikslo, 
prie laisvėm ir sutraukymo pančių, kurie taip 
ilgai laikė jas pririštomis prie svetimos 
cautofe 

Norint suprasti Pa-Baltimario padėji- 
mą reikia gerai sup.ajti istoriją. Toj ša- 
lyj gyvena lietuviai, latviai, estai ir to- 
liaus į pietus krainai. Visos keturios tau- 
tos kovoja prieš bolševikas, bet kiekviena 
sako, kad lenkai, pasinaudoję proga, už- 
puola juos. Lenkai paėmė Lydą, Pinską 
ir lietuvių sostinę Vilnių. Jie bando įsi- 
veržti į Baltgudiją, plotą užimantį 73,000 
ket. mylių su 8 milijonais gyventojų. Lie- 
tuva yra šalis su 9,600,000 gyventojų ir 
98,500 ket. mylių plotu, kaip sako jos ša- 
lininkai. Saus. 25 d., 1918 m. baltgudžiai 
ir lietuviai nuspręndė sudaryti vieną val- 
stybę ir prašė latvių bei ukrainų prisidėti 
prie jų. Jei tas sumanymas įvyktų, šalis 
užimtų visą plotą nuo Baltųjų jūrių iki 
Juodųjų. 

—IŠ/Chrisfian Science Monitor, Bcs- 
J ton, Mass. 
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APVAIK30IGJIMAS KETVIRTOS LIEPOS 
WASHINGTONE, 

Liet ura N c priklaus omų 
T autų Tarpe. 

Ketvirtos Liepos iškilmė jau 
praėjo. Daug iškilmių praėjo 
ir jos visos likr» užmirštos, bei 
iškilmė šių metų ketvirtos lie- 

pos liks kiekvieno lietuvio am 

-iinoj atmintyje. Šia diena li- 

kos įbrėžta neišdildomom ra i 
dė:- į laisvų tautų istori ja apie 
Lietuvos atsistojimą greta ne 

priklausomų tautų. 
Ketvirtą liepos būdavo gri- 

nai Amerikoniška šventė—Su 
vienytų Valstijų nepriklauso- 
mybės paskelbimo paminėji- 

mas. Šiais metais toje dienoje 
Washingtone atsibuvo paminė 
jimas karės paskemingo užbai 
gimo—grynai tarptautinė šven 
tė. Dalyvauti apvaikšėiojime 
Suvienytų Valstijų valdžia pa 
kvietė vien tik nepriklausomas 
valstijas Apvaikščiojima daly- 
vavo 42 valstijos, iš jų 41 pil- 
nai nepriklausomos ir Suvie- 
nytų Valstijų pripažintos kai- 
po tokios, Lietuva buvo vieniu 
tele, kuri dar nėra Suivenytų 
Valstijų pripažinta, kaipo 110 

priklausoma valstija, bet ap- 
vaikščiojiman buvo užkviesta 
ir jame dalyvavo. Inandija 
ir Ukraina dėjo pastangas, 
kad gauti pavelijimą apvaikš- 
čiojime dalyvauti, bet jų pas- 
tangos buvo be pageidaujamu 
pasekmių. 

Apvaikščiojimas buvo vie- 
nas iš puikiausių kokie kada 
yra buvę. Beveik visos daly- 

vavusios valstijos turėjo po 
išpuoštą vežimą, (float), per- 
statantį, tūlas jų ypatybės. Iš 
puošimas kai kurių vežimų at 
siėjo tūkstančius doliarių. 

Lietuviai irgi turėjo puikiai 
išpuoštą vežimą ir jie daugelio 
atydą į save atkreipė. Patsai 
vežimas nuteptas š\ iesiai žale 
spalva, o grindis baltai. Gale 
vežimo ištaisyta aukšta kėdė 
ir karaliukas sostas, tik su tu<> 
skirtumu, kad vieton karūnos 

ant jos viršaus buvo baltas 
karvelis su ištiestais sparnais., 
ant tos kėdės sėdėjo daili mer 

gaitė, pasipuošus tautiškais 
rūbais ir myrių vainiku, mer- 

gaitė prieš save laikė didelę 
Lietuvos vėliavą. Užpakalyje 
jos kėdės pritaisyta keletas ža 
liuojančių medžių. Menais 
trepais žeminus kėdės, vežimo 
viduryje susodinta šešios pa- 
rinktos mergaitės, irgi su vai- 
nikais ir pasipuošusios tautiš- 
kais rūbais. Vežimo prieša- 
kyje pritaisyta du dideli žaliuo 
janti vazonai, ant jų krašto 
stovėjo du balti karveliai. Če- 
rniaus mergaičių, ant vežimo 
grindų,,matėsi trys tik ką nu- 

tupę balti kartelei. Ant veži- 
mo šono, iš abiejų pusių, dide 
lėmis aukso raidėmis parašy- 
ta: "IJtliuaiiian Rcpublic," o 

tarp tų žodžių* nupiešta Lietu- 
vos žymė—Vytis. Visas ve- 

žimas apsuptas ir išpuoštas 
vainiku iš ąžuolo lapų. Veži- 
mą traukė keturi šyrvi arkliai 
Lietuvių vežimas atrodė sim- 
boliumi gyvybės, meilės ir vil- 
ties. I, buvo didelis kontrastas 
sulyginus su kitų valstijų ve- 

žimais, ypač lenkų, kuris nie- 
kuo nesiskyrė nuo paprastų 
cirkuose vartojamų vežimų 
prisodintų numalevotų mer- 

ginų. 

Pažvelgus tos dienos iškil- 
Įmės progromą sujudina lietu 1 

višką širdį, tarsi tai btiUl bu- 
vę vien lietuvių apvaikščioji- 
mas, o visų kitų tautų daly- i 
vavimas tai tik pridėčkas, nes j 

generaliame programe tesiraii.i 

da vien lietuvių programas 
susidedantis iš tautiškų dainų 
ir žaislų, o kitos tautos tik pa- 
minėtos kad ap vaikščiojime 
dalyvauja. 

Lietuvių programa išpildė 
Baltimorės lietuvių choras po 
vadovyste p. J. Čižausko. Pro 
granui pradėta pusė po penkių 
su "Lietuva, Tėvynė Mūsų." 
Tuo pat laiku prasidėjo pro- 
gramų pildymas ir keliose ki- 
tose vietose. Lietuviams pa- 
skirta vieta viduryje ties 

"Daughters of American Re- 
volution" namais. Vienoj pu 
sėj, ties "Pan-American 

į Union" namais Amerikos val- 
džios surengta dailus progra- 
mas iš dainų ir kitokių paįvai- 
rinimų. Kitoje pusėje, ties 
"Raudonojo Kryžiaus" namais 

i irgi surengta milžiniškas spėk 
taklis, choras iš kelių šimtų 

ihalsų akompanuojant orkes- 
trai iš keliosdešimts instrumen 
tų. Biskį toliaus, ties "Stat>.\ 

l\Var and Navy" namais su- 

rengė perstatyma keletas susi- 

dėjusių dailės draugijų. Lie- 
tuviai jų viduryje. Lietuvių 

j choras vos iš penkiosdešimts 
į žmonių ir orkestrą vos iš de- 
į šimts žmonių rodos, nekokį 
| įspūdį galėjo pad;.ryti; kuomet 
i iš saliu tokie milžiniški persta i 

| tymai, bet tik tas tikrai supras 
visą įspūdį, knis tą viską ma- 
+ė. Žmonės su ypatingu žin- 
geidumu rinkosi apie lietuvius 
ir su nepaprastu žingeidumu, 
klausė dainų ir tėmijo žaislui 
gėrėdamiesi jų ypatybėmis. 

Prie lietuviams paskirtos 
vietos minia kas kart didėjo 
ir už k^lių minučių ties Raudo 
nojo Kr,žiafts ir "Pan-Ameri- 
can Union" liko kuone vien 
orkestros ir chorai—žmonės- 
susipietė lietuvių dainų pa- 
klausyti ir žaislų pamatyti. 

Lietuvių pasirodymas nusi 
sekė kuopuikia usia; tokių pa- 
sekmių nekuonet nesitikėta 
ypač kad j tokį trumpą, laiką 
teturėta prisirengti. Trūksta 
žodžių, kad tinkamai išreikšti 
pagirimą Baltimorės, jauni- 
mui, nes jų pastangos ir pasi- 
ryžimas apvainikavo lietuvių 
pasirodymą greta nepriklauso 
mų tautų. Amerikos lietuvių 
visuomenė jau daug kartų yra 
girdėjus apie p. J. Čižausko pa 
sirodymą ir daug kartų gir- 
dėjo jį patį dainuojant ir taip- 
gi jo prirengtąjį chorą, todėl 
užtenka paminėti, kad jisai ! prirengė Baltimorės chorą ir 
po jo vadovyste programas bu 
vo išpildyta 

Apie lietuvių pasisekimą 
daug rašė vietiniai laikraščiai; 
štai ištrauka iš VVashington 
Post: "LIETUVIU CHORO 
DAINOS DŽIUGINO DIDE 
LĘ MINIĄ/' "Šaukimas 
Prie Laisvės" buvo atliktas 1 
per lietuvių chorą iš Baltinio 
rės, prie rytinės pusės Daugh 
ters of American Revolution 
namų. Choras susideda iš 
apie keturiosdešimts vyrų ir 
mergaičių ir turi nepaprastai 
gerų (excellent) dainiuojan- 
čiu balsu; choras dirigavo T. W V 7 

o 

Čižauskas. 
Dainų rinkiny i n ėmė "Lieta 

va. Tėvynė Mūsų" lietuvių tau 
tiškas himnas, ir eilę liaudies 
dainų. Liaudies šokiai buvo 
ygiai palinksminanti ir Balti- 
noriečiai džiugino didelę mi- 
lia, nepaisant kontr-atr akcijos 
;ia pat ties Pan-American 
Jnion ir Raudonojo Kryžiaus 
lamais. Dalyvavusiejie buvo 
jasipuošę daugspalviais ir iš- 
kilmingais (colorful and ela- 
)orate, tautiškais rūbais." 

Reikia pažymėti, kad jokia 
kita tauta atskiro aprašymo, 
negavo. Taipgi pažymėtina, 
kad visa savaitę prieš parodą 
vietiniai laikraščiai daug rašė 
apie šia iškilmę, visuomet ne- 

mažai vietos duodami lietu- 
viams, ypač kas svarbiausia, 
kad tas buvo daroma be jokiu 
didesnių pastangų iš lietuvių 
pusės-. | 

Užsibaigus Įvairiems perstaj 
tymams, rengtasi prie svar- 
biausios generalio programo 
dalies—maršavimo istoriška 
Pennsylvania Avenue, nuo Iž- 
do Departamento iki Kapito- 
liaus, lygiai vieną anglišką my- 
lią tolumo. Penkiolika minu- 
čių iki septynių jau visi ve- 

žimai stovėjo eilėje ir tuoj ilga 
procesija pasijudino iš vietos. 
Vežimai buvo sustatyti diplo- 
matinėje tvarkoje — palei tų 
valstijų užimamą poziciją tau 
tų šeimynoje. Pirmasai veži- 
mas reprezentavo taiką, po jo 
sekė Prancūzija. Tos tvar- 
kos laikantis Lietuvai reikėjo 
Imti paskutinei, nes dar Suvie- 
nytų Valstijų nepripažinta 
kaipo nepriklausoma valstija, 
bet kaž kaip pasitaikė, kad Lie 

Ituvos užpakalyje ėjo Grekiia 
taipgi ir Suvienytos Valstijos, 
kurios užbaigė tautu procesi- 
ja. Pirma Lietuvos ėjo Čeko- 
slovakija ir Finlianclija. 

Lietuvos vežimas, ąžuolo 
lapų vainikais išpuoštas, atro- 
dė puikiai; mergaičių dailu- 
mas ,ir jų rimtas ir išdidus už 

islaikymas visu keliu publiko- 
je iššaukė gausų delnų ploji- 
mą. Priešakyje Lietuvos ve- 
žimo du raiteliai nešė Lietu- 

jvos ir S. Y. vėliavas. Suvie- 
įnytų Valstijų vėliavą nešė S. 
V. kareivis, o Lietuvos vėlia- 
vą nešė kareivis, apsitaisęs se 

noviškais šarvais. Paskui vė- 
liavų jojo keturi apsišarvavę 
vyčiai su ragotinėmis rankose. 
Paskui vežimo ėjo choristai po 
tris į eilę—mergaitės pirma 
o vaikinai paskui. Einant ties 
kapitoliunii, kur buvo sureng- 
ta "Revievving stand/' kuria- 
me radosi S. V. Yice-Prezi- 
dentas Marshall, Senato ir At 
stovų. Buto delegacijos, ir po 
du atstovu nuo kiekvienos ne- 

priklausomos tautos, pasvei- 
kinta lietuvius trukšmingu dei 
nų plojimu. Minėtame "re- 
viewing stande" turėjo Imti ir 
Lietuvos du reprezentatai, bei 
kadangi Dr. J. Bielskis priren- 
gė lietuvių skyrių ir laike mar- 
Šavimo turėjo ji tvarkyti; to- 
dėl tik vienas gerb. M. J. Yini- 
kas tebuvo kitų valstijų atsto 
vų tarpe. 

Parodai užsibaigus, ties ka- 
pitoliunii prasidėjo įvairus 
spektakliai. Vienas iš svar- 

biausių ir kuris mumis apeina 
tai "Žengimas Prie Laisvės." 
Iš kapitoliaus išėjo Laisvė su 
žibintuvu rankose. Iš apačios 
trepu pradėjo žengti prie Lais 
vės šešios tautos—Finliandija. 
Lietuva, Jugoslavija, Čecho- 
sl.ivakija ir Lenkija. Kiekvie 
ną tauta representavo penkios 
tani tikrais rūbais pasipuošu- 
sios, mergaitės, kiekvieno bū- 
relio priešakyje nešė tos tau- 
tos vėliava, kurią jos reprezeti 
tavo. Pasiekus joms trepu vir 
šų, Laisvė įvedė jas į kapito- 
lių, *..) vėliaus jau visos kartu 
išėjo iš kapitoliaus dalyvauti 
tani tikrame spektaklyje, kur 
įvairiai plevėsuota visų penkių 
iš numirusių prisikėlusių tau- 
tų vėliavos. 

Gauštviuas. 

GATVĖJE. 
— Žiūrėk Elziutė, tas ponas 

seka paskui mane. 
— Kodėl paskui tave,- o nc 

paskui mane. 
— Matai, juk akiniai kaboj 

mano pusėje. 

Poseiminiai Darbai 

Lietuvių seimas Chicago- 
je, tai buvo vienas iš geriau 
šiai pavykusių. Noro dirb- 
ti ir entuziazmo jame netru 
ko. Apart, lietuvių reikalų 
gero išgarsinimo vietinėje 
amerikonų presoje ir teisin 
,gų lietuvių pageidavimų, ku 
riuos jie išreiškė savo rezo- 
liucijose, paskutiniam Lie- 
tuvių Seimui, buvo lemta 
pradėti vienus iš svarbiau- 
sių darbų, ką męs Amerikos 
lietuviai galime nuveikti 

Svarbiausis iš tų darbų, 
tai yra "Raudonas Kryžius". 
Idėja ir darbai musų Rau- 
dono Kryžiaus yra begalo 
svarbus. Męs visi tuojaus 
turime griebtis gelbėti jam 
iš visų musų pastangų. Nie 
kas dabar Lietuvai taip nė- 
ra reikalingas, kaip visoki 
vaistai, medikamentai ir 7 

# chirurgiški instrumentai. 
Letuvoje didelė avalų ir 
drabužių stoka. Artinasi 
žiema. Ypatingai šita žie- 

Įma Lietuvoje bus baisi, nes 
i Lietuvoje niekados dar ne- 

truko taip daug visokių rei- 
kalingiausių daiktų ir da- 
lykų, kaip dabar. 

Nors jau turime Raudono 
Kryžiaus pradžią, ir žino- 
me, kad darbas yra begalo 
sunkus, nes jisai reikalauja 

i nemažai energijos, gabumo 
ir atsakančių kompetentis- 
kų spėkų, bet visgi smagiau 
butų matyti, kad ta mūsų 
svarbi organizacija pradėtų 
veikliau darbuotis. Reik 
visur tverti kuopas, reik 
daugiau propagandos. Iki 
šiam laikui nieko dai nesi- 

I girdi. gį 
Antras svarbus seimo nu- 

tarimas/ tai buvo, taip va- 

dinamos, kariumenės or- 

ganizavimas. 
Jei yra tam darbui kliū- 

tys iš politinio atžvilgio, tai 
visgi vertėtų ką nors pra- 
dėti tame atvejyje, sakysi- 
me nors lavinti musų jau- 
nimą gimnastikoje, kad iš- 
dirbti ir išmiklinti kuną. 
Sena patarlė sako, kad pvei 
kas protas yra sveikame kū- 
ne. Ypatingai šiądien Lie- 
tuvai reikalinga sveiko kū- 
no ir sveiko proto vyrų. 
Tokioje organizacijoje mū- 

sų daktarai ir dentistai tu- 
rėtų gerą progą pamokinti 
musų jaunimą atsakančiau 
gyventi ir apsisaugoti nuo vi 
šokių ligų. 

Apie tą dalyką nuo sei- 
too laikų dar nieko negir- 
dėti. Laikas jau butų ką 
nors pradėti. 

Galų gale jau laikas butų 
sutverti Chicagoje gyvą ir 
veiklią tarybą, kuri butų pa- 
spirtimi kiekvieno svarbes- 
nio lietuvių darbo. Pradžia 
jau yra gera. Visos Chica- 
gos draugystės, kurio dirbo 
ir dalyvavo seime, tun da- 
bar progą sutverti tokią ta- 
rybą ir veikliau dalyvauti 
lietuvių reikaluose. Tokia 
taryba gali buti padarys ga- 
lą nors Chicagoje p.iovv- 
nėms visokių partijų ir kli- 
kų, kurie taip kenkia rea- 
liam lietuvių darbui. 

Tuomi ypatingai turėtų 
užsiimti tie prakilnus vyrai 
lietuviai, kurie mokėjo ir 
galėjo pritraukti ir sutrauk- 
t' visokias lietuvių urganiza 
cijas viešam lietuvių dar- 
buiį buvusiam Chicagoje 
seimui. 

Taigi vyrai, truputį spar- 
čiau už darbo. C. K. 



i 1$ GYVENIMO LIETUVIO AMERIKOJE 
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RACTNE, WIS. 

Sandariečiai pasekminga i 
veikia. 

Vietos A LTS. 35 kuopa sm 

manė rengti pikniką, kad su- 

darius kiek pelno ir daugiau 
/prisidėjus prie veikimo dėl Lie 

tuvos labo. Pikninkas atsibu- 

vo 6 dienę. liepos su gražiomis 
pasekmėmis. 

Rengiant pikninką kiti ty- 
čiojosi, kad sandariečiai pra- 

kiš, bet šie, nepaisydami Į jo 
kias kalbas, varė pradėtą dar 

bą. Tr pasekmės buvo puikios; 
žmonių prisirinko apie 1000 

ypatų, gi nuo pikninko liko gry 
no pelno $209.52. Drąsiai ga- 
lima sakyti, kad tai buvo pir 
mas toks puikus pikninkas Ra 

cine. Nors tuli ir stengiasi ux 

kenkti sandariečių veikimui 
bet lietuviai, kurie nevarinėja 
politiku, su sandariečfais ge- 
rai sugyvena ir jų veikimui 
pritaria. 
/ Rengime pikninko darba 

i vosi visi sandariečiai, taipgi 
ir prigelbėjo šiaip geros valios 

k lietuviai; kaip tai, M. Kepalas 
V. Pi.nkus, Pr. Raila, J. T»u* 
skela, J. Bakutis, P. Sinkus 
K. Vilkonis, A. Katockis ir J, 
Šinkūnas; taipgi kaip visuo- 
met, taip ir šiuo laiku daug 
prigelbėjo veiklios visuomenes 
darbininkės ponios F. Pociene 
ir O. Doksienė. Ačiu šiti as- 

menų pagelbai, nenuilstančiai 
dirbusių ištisą dieną, piknin 
kas visukuo nusisekė puikiai. 

35 kuopa laikė savo susirin 

kinią 10 dieną liei^os, kuriame 
nutarta paaukauti j Liet. Ne 
prigulmybės Fondą $50. To- 
kis kuopos idėjinis darba® ir 
nesandariečius pritraukia pa- 
gelbėti sandariečiams. Kuopa 
iš savo pusės suteikia nesan- 

darečiams, dirbusiems pikni- 
ke, dovaną, užrašant metams 

Sandarą. 
Reikia pažymėti, kad snapso 

laidovės ir Racine irgi buvo j 
gana žymios. Visur buvo su- 

judimas, visur ir gal visi jau 
tė, kad skiriasi su šnapsu, kar 
tais, ar amžinai. Tuli taip jau 
triai persiskyrė su šnapsu, kad 
kokią porą dienų slankiojo it 
apsvaigę. Bet sandariečiai ne 

paiso; jiems be snapso biznis 
dar geriau sekami. 

M. Kasparaitis. 

PITTSBURGH, PA. 
Sekretorius trukdo pildymą 

nutarimu. 
Pereitame metiniame A. P. 

L. A. 7 kuopos susirinkime ta 

po nutarta paaukauti kovai, už 
Lietuvos Neprigulmybę $500 
kuriuos nusprendė pasiųsti j 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
dan. Manyta, kad valdyba iš- 
pildė kuopos nutarimą, bet ap- 
sirikta. 

Pereitame kuopos susirinki- 
me, 6 dieną liepos, beskaitant 
sekretoriui protokolą, pasiro- 

de, kad pirmesniame susirin- 
kime visų halsų prieš vieną ai 

šaukta metinio susirinkimo 1111 

tarimas dėl siuntimo aukos į 
L. N. Fondą. 

Paklausus kokia dauguma 
buvo balsų atšaukiant nutari- 

mą, gauta atsakymą, kad 15 

prieš 1 (kuopoje yra apie 300 

narių). Pirmininkas prane- 
šė, kad jis daug sykių ragino 
sekretorių Pr. Savicką, idant 

pasiųstų auką, bet sekretorius 
kodėl tai vis užvilkinėjo. 

Šiame susirinkime nusprę- 
sta, kad pereitas susirinkimas 

neturėjęs teisės, pasinaudojus 
proga, atšaukti ar sulaikyti 
metinio susirinkimo nutarimą 
ir pareikalavo, kad nutarta a:i 

ka butų pasiųsta į L. N. iki 
sekančiam kp. susirinkimui. 

Čia sekretrious, kuris 
b»i vo skaitomas bepartyviu 
t'zreiskė, kad įvykus tokiam 
kivirčui reikia šaukti atvyrutė 
mis ekstra susirinkimą; ma- 

tomai jo norėta nors kiek už- 

vilkti aukų pasiuntimą, nes 

kuopa dėl keleto narių noro 

juk nelftužis savo nutarimų ir 
ar anksčiau ar vėliau reikės 
nutarimą išpildyti. Tuli pa- 
siūlė, kad jei sekretorius nori 
sušaukti bereikalo ekstra su- 

sirinkimą, tai lai pats padengia 
to susirinko lėšas. Po tokio 
užreiškimo mūsų sekretorius 
aprimo. 

Reikia tikėtis, kad kuopos 
valdyba šį syki pasistengs iš- 
pildyti nutarimą, idant neįve- 
dus kuopos gyveniman suiru 
šių ir bereikalingų ginču. 

A. P. L. A. 7 kp. narys. 

•DETROIT, MICH. 
"Lietuvos" skaitytojams ma 

nt.u žinoma, kad Michigan 
Valstija jau nuo 1 dienos ge- 
gužio 1918 metų tapo sausa. 

Bet pakol kitos valstijos ren- 

gėsi džiūti, tai mūsiškiai lietu 
viai pasistengė "gaivinančia 
rasa" apsirūpinti ir troškulio 
niekad nekenčia. 

Pirmiau lietuvių distrikte 
buvo vienas vokietuks, kuris 
aprūpindavęs lietuvius gaivi- 
nančiu skystimu, gi dabar į jo 
vietą, kaip sakoma, rodosi koks 
penketas lietuvių, kurie broliš- 
kai suteikia lietuvių nervams 

nuraminimą. 
Tr šiame reikale detroitie- 

čiai, berods, stipriai prisilaiko 
partijiniu principų ir kiekvie- 
na sriovė ir katalikai, ir tau- 

tininkai, ir socialistai turi sa- 

vo atstovus, kurie savuosius ap- 
rūpina gaivinančiu skystimė- 
liu.' 

Kalbama, kad vienas tokis 
geradaris, norėdamas daugiau 
skystimo pasirūpinti, net ir pas 
kaimyną keletą keisų sukrovė. 
Gi kaimynas tuoj dingo ir su 

skystimėliu. Dabar nukentė- 
jusis nežinąs ką bedaryti., 

Detroitictis. 

LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

% LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

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

ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 6 daliu. 

D Lietuva ir Europines Valstijos. 
2) Pjrieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystč po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). I 
5) Lietr 'os Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—14Jįd). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
9) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chicago, I1L 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmi; 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio 

nijoj VI Iii i ub. kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir vici yjį* užganėdinti. čifl 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
geri,i kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su 

$100.00 ir neju:U, kaip turėsi formą 
Išmokėtą. Ir męs duodame darbą ani 

fannų, kurio pirks farmaa ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
verte. Imsim lotus kaipo Ual] jmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 

! rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktor'us 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, VVisconsin. 

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

sai naujus mūrinius namus, 
kas laike 5-kių dienų nu- 

pirks, tai galės uždirbti po 
$1,700 ant namo, ne? tokio 
BARGENO visoj Chicagoj 
nerastumėt. Kas truite $1,- 
500, galite pirkti, o likusius 
iš randų Pamokėsite, nes ne- 

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

Marquette Parko tarp Lie- 
tuvių apgyventos vietos. Na- 
mai pabudavoti, pagal nau- 

jausią madą su "sun par- 
lors", mosaic padlagos mau- 

dyklėse, taippat tarpduryse, 
su knygų šėpoms ii ugniavie 
te "fire-places" su elektra 
[r gazais, puikus beismentai 
•scimentuoti, su skalbyklo- 
mis su naujausia systema ap 
šildomi. Žodžiu sakant, vis- 
kas pirmos klesos, kuriuose 
ir milijonierius gali gyventi. 
.. Norintieji pasiskubinkite, 
nes tokių NAMŲ niekad už j 
tokią prekę negausite, nes 

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

VESTMENT CO 
3301 S. Halsted St 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Tiaidotuvese koge- 
rlausiai, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
mes patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 

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

nakt}. 

j 3305 AuburnAve. Tei. Drover 4139 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

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

das vieną mylią į vakaras 
nuo Weleh 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. 

Nuo visokiu skaus- 
mu raumenyse 

Pain-Expeller 
yra pagelbingiausis. 

Žiūrėkite, kad bu- 
tu su INKARO žeur 
klu! 

.Gulbiui,gaut viaoso 
aptiokose tS 85c ir C5c 
urlia iS3isiuzdint uuo 

F. aij. xicm tK fic t:u., 
326-330 Brotdway, New York 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro mcrgeč?o labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i otisfc. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalie St 

| Telefonas Franklin 2803. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalauju pardavėjų. 

Man reikia penkių apsukrių 
vyrų, kurie gali kalbėti len- 
kiškai, bohemiškai ir lietu- 
viškai pardavinėti subduvi- 
žioną pietvakarinėj daly j 
miesto, žemomis kainomis 
ir ant lengvų išmokėjimų. 
Praperteės randasi didelia- 
me industrialiame distrikte. 
Męs suteiksime nurodymus, 
pagelbą patyrusių žmonių ir 
automobilius. Mokėsime al- 
gą ir komišiną s'nkamam 
žmogui. Atsišaukite bile 
dieną nuo 11 iki 12 vai. 
Klauskite: Mr. Fischer. 
FRED'K H. BARTLETT 

& CO., 
Chb.agos" didžiausi Real 

Estate Oper. ;oriai. 
Room 200 — 69 W. Was- 
ington St. v, į 

PARSIDUODA NAMAI. 
$500 Įmokėti ū likusius 

ant lengvų išmokėjimų. 
Šiuo lengvu bu'lu įgysi na- 

mus. 

3528 Lowe Ave., 6 kam- 
bariai Maudynė ir gesasi 
Prekė $1,850. 

3543 Union Ave., 2 flia- 
tai 5 ir 6 kambariai. Pre- 
kė $2350. 
2853 Union Ave., 2 hiatai 
4 ir 4. Toiletai ir gesas. 
Prekė $2150. 

3212 Normali Ave., ply- 
tų namas. Prekė.. $1850. 

510 West 27th St., 6 

kambariai, 3 maudynės, 
elektros šviesa, karštas van- 

duo, garo šiluma Pre- 
ke e$9500. 

Klauskite: 
ERNIS E. FEENEY 

603 West 31st St. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS SKYRIUS. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ SKYRIUS 

LIETUVOJE, 
CENTRALĖ RAŠTINĖ 

J STEIGTA KAUNE. 
VEDĖJU YRA ŽINOMAS 

P RAM O N ĮNINKA S-KO- 
ME RS ANT A S ANDRIUS 

VOSYLIUS. 
Romanas Karuža nuvykęs 

Lietuvon tuoj pradėjo rūpin- 
tis pagelbėti Lietuvos žmo- 
nėms dirbti prie kuriamos Lie- 
tuvos .Valstybės. Yra daug 
Įvairiu darbu. Reikia daug 
žmonių ir pinigų tų darbų ve- 

dimui." Ir LIETUVOS AT 
STA TYMO BENDRO VBS 
prisidėjimas prie di: >amo Lie- 

tuvoje darbo suteikė didelę pa 
rama. Lietuvos istorija neuž- 
mirš Lietuvos Atstatymo Bcn 

drovčs ir tu žmonių, kurie per 
Bendrovę yra prisidėję atliki- 
mui darbų atstatomoje Lietu- 

voje. v 

Darbams vesti Lietuvoje yra 
įsteigtas L. A. B-vės skyrius 
Kaune ir' vedėju io yra An- 
drius Vosylius, buvęs viršinin- 
kas Nobelio skyriaus Varsa vo- 

je, buvęs vedėju Vilijos nuo 

1912 m. ligi 1914 ui. Žmogus 
turįs technišką ir komercijinį 
mokslą ir labai gabus biznie- 
rius. Jis, kaipo tokis žinomas 
plačiai Lietuvoje. 
LIETUVOS VALSTYBĖ 

TVIRTĖJA VALANDOMIS 
Romanas Karuža rašo, kad 

Lietuvoje atsilankė daugelio 
valstybių komisijos ir buvo 
Amerikos ir Anglijos. Jos vi- 
sur buvo priimtos labai pui- 
kiai ir išsivežė puikiausius 
įspudžius ir išvažiavo įsitikri- 
nę, kad Lietuva neprigulminga 
gali but. Lietuviams paliko 
smagių vilčių ir užtikrinimą, 
kad jos sugrįžę į savo šalis 
tars savo valdžioms už Lietu- 
vos neprigulmybe. 

Toki paskaitinimai svetini 
taučių tvirtiną ir Lietuvos ku- 

rėjų pajiegas ir darbas, kad ir 
didėja, bet atliekamas sąžinin- 
gai, puikiai ir greitai. Val- 
džiai žmonių pritarimas didė- 
ja ir savistovybės jausmas au 

ga, taip kad keno nors noras 

išnaujo pavergti Lietuvą su- 

tiktų tiktai ginkluoto pasilpne- 
šinimo •atsakyma. *. ^ 

Čia žmonės veikia solidariai 
del Lietuvos ir jos žmonių. 
AMERIKIEČIAMS MEN- 

KAI PASITIKI. 
TIK DEL LIETUVOS AT- 
STATYMO BENDROVES 
VEIKIMO VILTIS AUGA. 

Pranešama, kad Amerikos 
Lietuvių prižadams mažai pa- 
tikima ir manoma tuoj bandy 
mas padaryti, pasiuučiant \ 
Amerika komisiją nuo Lietu- 
vos valdžios. Komisijon pa- 
rinkti Dr. Jurgis Šaulys, pir- 

jmininkas ir Nagevičius, Natkc 
vičiits ir Šmulkštys komisijos 
nariais. 

LIETUVOS ATSTATO- 
MO BENDROVE, kuomet ji 
pradėjo veikti Lietuvoje, visu 
pasitikėjimą pagavo ir dabar 
tikisi, kad tie žmonės, kurie 
pi įsidėjo prie T.. A. B-vės sten^ 
sis remti ir kurie prisidės, tai 
pradės remti Lietuvos reika- 
lus. 
DĖKITĖS PRIE LIETU- 

VOS ATSTATYMO BEN- 
DROVĖS. 

Broliai ir sesers, dėkitės prie 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės ir tuom tikrai paremsite 
darbą Lietuvoje ir lietuviu 
padėjimą. 

Šeras $10.—, bet neparduo- 
dama mažiau, kaip 5 Šerai. 

Dabar stokite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę, nes tik 
dabar reikalinga pagelba Lie- 
tuvai ir tuojau. 

Klauskite informacijų šiuo 
adresu: 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE. 
(Lithuanian Development 

Corporation). 
320 Fifth Ave., 

New .York, N. Y. 
( Apskelbimas) 

1 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«ntų, RSmų ir Stogams Poplerlo 

i SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

| 3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAGO, ILU. 
luiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiMituiiiiitiiiMiuiiiiuiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiii" 

1^113 E^TY I30NI3S 
Mea perkame Liberty Bon^s ti A T T 
piliig, "Cash" verte. Atneškite L -L 
arba atsiųskite, J.G. SACKHEIM & CO, Atdara kasdien nuo 9-6 # Mil fc a ft UtLvnlnkais Ketvergais !r MUwaUKe /VVC. 

į Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių. 

Į FARMOS 
Yra gera proga, norinčiam smagiai gyven- 

| ti, gauti pigiai gerą farmą Louisianoj. Aplink pasi- 
f turinčiai gyvena lietuviai ūkininkai. Platesnėms in-. 
[ formacijoms atsišaukite pas— 

C. K A S P U T I S, \ 

Į 3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

I GERB. ST. SIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
| 

Vienam balsui prie piano 
j 1) Sunku ir.an gyventi (vidut. balsui) 60 Į 
j 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balsui.) >. .60 Į 
j 3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 j 
| 4) Era, mano brangi (Bass) .50 į 
I 5) a Pamylėjau vakar 

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

I 6) Kur bakūžė samanota .50 j 
Gutmama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan 8t. Chlcago, UL Į 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRA«T'S 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. KaniJon metams $2:60 
Numerius paiiurėjimui siunčiamo dykai. 

Turime dileli knygų sankrovą ir katalogu siunč.'ame ant pareikalavi- 
mo, gavę fjG etronpą.. 

\51iau(?Įo indomiauBia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: bu prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais lš vienuo* 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandiial uidarytų sienų. Reikalaukite tuo- 

; Jaus, nes "knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordefkii v \ t- registruotuose laiškuose. 

s 
Eina penktadieniais: 

Į 7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 
P: S: žit-*?8 yra "Dirvos" naujas antrašas: 

Nepraleisi Pinigų, Jeigu Pa- 
i desi Juos in Banka. 
i 

Ar girdėjote kuomet nors sakant: "Aš noriai taupyčiau, bet man zuit to neužtenka". Dažnai i8girsi tokią pastabą, tai pačiai ypatai: "Negali sakyti, kad negali taupyti, nes 
neaikvoji savo pinigų, kuomet jie bankoje, bet priešingai, taupai juos ateities reika- lams" 

; :*i ■*; i.v 

Štai ką Prezidentas Wilsonas pasakė: "Jeigu nuo visų nuo pri gulinčiųjų reikalų, žmo- 
nes neišmoko taupyti, tai reiškia, kad jie dar nepravarė savo akių ant tikrųjų žmo- 
gių gyvenimo uždavinių". 
Kuomet pasiskirsite North-Weste.n Trust & Savings Bank už "Jusų banką", tai pa- sirinksite sau vieną ir didžiausių bankų vakarinėj dalyj mesto, kurif, tapo suorga- nizuotas 12 metų tam atgal ir liksite vienu iš suvirs 25,000 armijos deptozitorių. Ateikite šiądien ir pradėkite taupyti, tegul jusų pinigai dirba del jusų; nes tik pini* gai uždirbs jums gerbūvį. 4 

1.& 
Ir vėl jums primename, jog visi indėliai pirm ir išskiriant 19*tą Liepos, neš 3 nuo- 
šmtį nuo 1-mos Liepos. 

North-Western Trust 
& Savings Bank 

"BATLAS KAMPAS" 

1201 Milwaukee Ave., Kampas Divisien Gatvės «• vt 

-VALDININKAI- 
JOHN F. SMULSKI, Prezidentas, 
WM. H. SCHMIDi, Vice-prezidentas, 
JOHN A. PREBIS, Vice-prezidentas, 
T. M. HELINSKI, Kasier' s, 

AUGUST J. KOWAL.SK!, Jr. Kasieriaus pagelb. 
VINCENT JOZVVIN, Kasieriaus p..gelbinink.*.?, 
FRANCIS J. CZECH, Kasieriaus pagcio. 
MARTH. FORESTER. Sekretorius. 

JOHN N. BUDZBAN, Sekr. pagslbininkas. 



UETUtlSIttS HOTELIS 
Dei pakeievių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar menesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chicago 

Phone \ards 2750 

dr. s. mikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 30, A3HLAND A V E, 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th 8TREET 
Telefonas Cicero 39 

or. M. Herzman 
15 RUSIJOS 

Getai lietuviams žinomas p«r 16 me- 
tu kaipo patyrę* gydytojas. ckirur^as 
Ir akušeris. 

Gydo aJttrias ir chroniikas ligas, ry- 
tų. motu t i,- vaikų, pagal naujausia* 
metodą?. X-Ray ir kitokius elektro* 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija! 102S W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
'—8 vak-jrcis. Telephone Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 &». fcalated SL 
VALANDOS: 8—9 —p MktaJ. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 2T mctjj 

3149 8. Morgan 8t., karti 32 it 
Specialistai Mcterišky, Vyrlikf, 

ir ChroniSkij Ligų. 
Valandos; 9—10 ryto, 12—i 90 
piet. 8—h vak.f NedSl. 9—2. 

TELEFONAS YARD9 687. 

Tel YARDS 1558 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
v*ydo visokias Ilgus moterl% 
valkų ir vyrų Specmllškal gy- 
do limpančias, užsinenčjuslat 
Ir ^aslap'iasjaa vyru llgaa 

3259 3o. Halstftd St„ Chicago, fo 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ8\9EN£JUSI08 

LIGOS 

Valandoa: 9 iki 12 Ir 4 ikV 9 
vakarai*. 

3303 SO MORGU STREET 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Piadtk Nauju Metus su tobula akin »' 

gijimu, taip. kad n><"> :i?pra!eistumri per r 
rua metus, kis f»ti „all buti nauding*. 

Gera! pritaikinti akiniai prašalins aldq b 
galvos skaudfjnnui, trumparegyste arba uU 
ftfTjitt. prašalinama, pasitarkite su manir 
priti einant kur kitur. Egzamlmcija DYXA1. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAGO 
Kampas l^tes Gatvė*. 

3čio» lubos, viii platt'o aptiekei*. Ttmyklt* 
» -ilio pirais 

Valandos: nuo 9tos ral. ryto ii'. ?. v*l. rnk. 
Nedilioj: r.uo > "•>. »yto iki M '.ai, dienos. 

VIETINES ŽINIOS 
RIAUŠĖS SALDAINIU 

DIRBĖJŲ. 
.v aka r po piet ties dirbtuve 

National Cancly Co. 329 \Y. 
Superior St. ir ties Farlv Can 
dy C o. 720 North Franklin St. 
ištiko susirėmimai tarp polici- 
jos ir streikierių darbininku 
'Policija paleido keletą šūviu 
oran. Vėliau pribuvus policijos 
rezervamas minia tapo išskirs- 
tyta ; du tapo suareštuoti. 

ŠV. KAZIMIERO DR-STĖ 
REMIA VARPĄ. 

Nedėlioj, 13 dieną) liepos, 
l)r-stė Šv. Kazimiero Kara- 
laičio ant Tovvn of Lake turė- 

jo savo susirinkimą, kuriame 
buvo apsvarstyta daug svar- 

biu reikalu. 
c c 

Pikninko komisija pranešė, 
kad draugystės pžkninkas Ct 
diena liepos gerai nusisekei; 
nuo jo liko draugijai pelno apie 
$150. 

Atstovai nuo Susivienijimo 
Lietuvių orgar:zacijų pranešė, 
kad ant Tovvn of Lake lietuviš- 
ka salė yra būtinai reikalinga. 
Draugystė nutarė paimti salės 
Šerų ue $50.00, kaip tik darbas 
bus pradėtas. 

Skaitytas laiškas nuo Lietu- 
vos Laisvės Varpo komisijos, 
kuri kviečia draugija dalyvauti 
Varpo išleistuvių iškilmėse. 
Draugystė nutarė iškilmėse da- 
lyvauti. 

Atstovai rengusie Seimo iš- 
kilmes pranešė apie nuveiktus 
darbus ir pabriežė, kad jie dar- 
bavos be jokio atlyginimo, to 
dėl pataria, indant draugystė 
kiek paaukautų ant Lietuvos 
Laisves Varpo. Vienbalsiai nu- 

tarta paaukauti iš draugystės 
iždo $50.00. įteikti auka naves- i, c 

ta draugystės valdybai laike iš- 
leistuvių iškilmių, t. y. 3 die- 
ną rugpjūčio. 

Taipgi skaityta laiškai nuo 

Tautos Fondo Raudono Kry- 
žiaus skyriaus ir Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos Raudono Kry- 
žiaus. Abu laišku tapo priimti 
ir palikta nariams aukauti, kur 
kam patinka. liet nariai matytis 
daugiau pritaria Lietuvai Gel- 
bėti Draugijai Raudo Kry- 
žiaus, kuris nepriklauso jokiai 
partijai ir aukas siunčia tiesiog 
Lietuvon, dėl Lieutvos Raudo 
nojo Kryžiaus. 

Taipgi pirmininkas pranešė, 
jog Tovvn of Lake draugijos 
ruošia parodai gražų vežimą ir 
klausė ar draugystė prisidės 
prie išlaidų papuošimui Tovvn 
of Lake devizijos. Vienbalsiai 
nutarta, kad reikia prisidėti. 

Narys. .. 

ŽINIOS ŽINIOS 
iš Paryžiaus 

"l.iėtuvos'' Redak- l hŲ Q U Qi| |jT|0 Prižadėjo Rašyti 
torius Ault 0< Ai DALU 11J iŠ Paryžiaus 

Taikos Kongreso apie 
Tėvynės Padėjimą 

TAI BUS LABAI ŽINGEIDUS RAŠTAI, TODĖL S K A I T Y K I T E | 
KIEKVIENĄ "LIETUVS" DIENRAŠČIO NUMERI, KAD TŲ SVAR 
BIŲ ŽINIŲ NEPRALEIDUS. 

UISiaAŠYKITE m SKAITYKITE ' LIETUVA": 
KAINA: 

CHICAGOJE $6.00 METAMS 

KitU R $3.00 
KANADOJE 7.00 " 

Lithuanian Daily 

LIETUVA 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

C1CERJEČIU KL1UBAS 
DALYVAUS IŠLEISTU- 

VĖSE. 
Lietuviu Pašalpinis kliubas 

pereita pėtnyėios vakarą, t. y. 
11 diena liepos turėjo gana 

skaitlingą susirinkimą, kuria- 
me vienbalsiai nutarė dalyvau 
ti išleistuvėse Lietuvos Lais- 
vės Varpo. Kliubiečiai žada 
Šauniai dalyvauti, kad ir Į ju 
dailiuosius paveikslus papuo- 
lus gražiai. 

Šiame susirinkime taipgi 
buvo duodama delegato iš 
Amerikos Lietuviu Seimo ra 

portas. Delegatas, matomai, 
buvo ant ko tai įpykęs, nes 

visus stengėsi peikti. Tai tas. 

girdi, buvo negerai, tai tas ne 

taip ir panašiai. 
Kliubas turi bišUį nesma- 

gumu su senu kasieriumi, ku- 
ris vis dar nesugrąžina pini- 
gų. Berods, ir teisėjui rei- 

kės j ši reikalą kiek daugiau 
įsimaišyti. Bet šis incidentas 
kliubo bujojimui ir tvarkai ne- 

kenkia; ir šiame susirinkime 
prisirašė naujas narys. Tiki- 
masi, kad tuoj viskas puikiai 
susitvarkis. 

Kliubo Prictclis. 

VYSK. VALANČAUSKO 
DR-STĖ IŠKILMĖSE 
Vyskupo Valatičausko Drau 

gystė turėjo pusmetinį susirin- 
kimą 13 d. liepos YVodmano sve 
ta i nė j e. 

Šiame susirinkime tapo iš- 
klausyta raportai delegatų 
Amerikos Lietuviu Seime. Ra 
portai susirinkimui patiko ir 
jie tapo priimti. 

Paskui buvo perskaityta pa- 
kvietimas dalyvauti Lietuvos 
Laisvės Varpo išleistuvėse. Ap 
svarsčius dalyką nuspręsta iš- 
kilmėse dalyvauti. Prie to 

draugija paskyrė iš savo iždo 
$25, kad užskambinus draugi 
jos vardu Lietuvos Laisves 
Varpą. Sutvarkyti šj dalyką 
pavesta Jul. Rocevičiui. 

Taipgi tapo apkalbėta T sie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
reikalai. Prie Raudonojo Kry 
žiaus prisirašyti keli nariai. Gi 
rinkimui aukų išrinkta komisi 
ja; prie to darbo paskirtas J. 
Šidlauskas. 

V. Margevicius. 

ŠV. ANTANO D-STĖ DA- 
LYVAUS IŠLEISTUVĖSE. 

Draugyste Šv. Antano iš 
Padvos ant Town of Lake. 
6 dieną liepos turėjo savo 
pusmetinį susirinkimą, ku- 
riame išklausė raportus nuo 

atstovų Amerikos Lietuviu 
Seimo. Nuveikti Seimo dar- 
bai draugystei patiko ir ra 
portai tapo priimti. 

Šiame susirinkime taipgi 
tapo apsvarstyta klausymas 
dėl išleistuvių Laisvės Varpo 
iš Chicagos į rytus. Draugys- 
tė nutarė dalyvauti minėto- 
se išleistuvėse ir taipgi nuta- 
rė paaukauti iš draugystės 
iždo Varpo Fondan $25.00. 

Apie tolimesnius prisiren- 
gimus prie apvaikščiosimo 
bus pranešta draugystės na- 
riams vėliau per dienraštį 
"Lietuvą." 

D. Žansitis, nut. rašt. 

SUSTREIKAVO 3000 
DARBININKŲ. 

Vakar prieš piet sustreikavo 
apie 3000 darbininkų Interna- 
tional Harvester Co. (kitaip 
vadinant Mc. Cormick Co.). 
Oakley ir Blue Iland A ve. Da- 
lis darbininkų pasiliko dirbti. 

Kompanijos viršininkai pra 
neša, kad darbininkai išeidami 
ant streiko nepastatė kompanV1 

jai savo reikalavimų. L»ct vėliau 
tapo sužinota, kad jie reikalau- 
ja pripažinimo unijos, 44 va- 

(landų darbo savaites ir pakė- 
limo algos. Šioj dirbtuvėj yra 
nemažai ir lietuvių. 

Po pietų apie dirbtuvę buvo 
pilnos gatvės darbininkų, taip 
gi nemažai prigabenta ir poli- 
cijos. l»et iki vakarui tarp po- 
licijos ir streikierių jokių susi- 
rėmimų neįvyko. 

MIRĖ ADOLFAS 
MOSTEI K A. 

Ųtarninko rytą 8 vai. mirė 
Ant. Mosteikos, 2002 W. 29 
St., bernaitis Adolfas, 20 mė- 
nesių amžinas. 
Pamaldos atsibus ketverge 8 
vai. ryte Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. bažnyčioje. Laidotuvės 
bus Šv. Kazimiero kapinėse. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
atsilankyti. 

iVAKARIKŠČIOS ČESNU- 
LIO IR MOSTOWSKI 

PRAKALBOS. 
Panašiai kaip užvakar Town 

of Lake, taip vakar Bridgepor 
te Šv. Jurgio par. svet. kalbėjo 
p.p. Česnulis ir Mostovvski. Tik 
vakar Česnulis jau neužkabino 
prakalboje nei tautininkų, nei 
nieko, o nukalbėjo vidutiniai, 
užtai ir aukų daugiau surinko 
$150.00. 

Tik paskui atsakinėdamas 
Česnulis į klausimus visgi neiš- 
kentė nepašiepęs Laisvės Var- 
pą, papeikęs Lietuvių Seimą ir 
tam panašiai. 

DR-STĖS MEILĖS LIETU 
V1U NO. 1 SUSIRINKI- 

[ 
" 

MAS. 

Draugystės Meilės Lietu- 
vių No. 1 pusmetinis susirinki- 
mas įvyks serefloje, 16 dieną 
liepos, 8 valanda vakare A. 
Česnos svetainėje, 4501 So. 
Paulina St. 

Šiame pusmetiniame susi- 
rinkime yra daug svarbių rei- 
kalų apsvarstymui. Taipgi rei- 
kės apsvarstyti apie dalyvavi- 
mą išleistuvėse Lietuvos Lais- 
vės Varpo, nes kaip matosi 
daugelis draugijų nutarė daly- 
vauti taipgi ir mus draugija tu- 
ri ka nors tarti. 

D. L. P-skis. 

CHICAGOS LAIŠKANE- 
ŠIAI NEUŽGANĖDINTI, 

ALGA. 

Chicagos laiškanešiai pra- 
neša, kad publikos nusiskundi 
mai, jog krasos išnešiojimas 
atliekamas ne užtektinai sku- 
biai, yra teisingi, bet, girdi, 
tai pagerinti, prie dabartinės 
laiškanešiams algos, yra nega- 
lima. 

Laiškanešiai iš ^avo pusės 
nusiskundžia, kad jų algos 
sulyginamai yra mažos. Gir- 
di, kuomet Chicagos miestas 
sutinkąs mokėti policistams ir 
ugniagesiams iki $2000, gi laiš 
kanešiams, sulyg valdžios nu- 

didelis metinis 

IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia SLA. 4-tas 
Apskr. Conn. Valst. 

Ned., Liepos 20tą, 
—19-9 ■ 

INOIAN SROVE PARKE 
New Haven, Conn. 
ant "Raven Rock" 

Pradžia 10 vai. rytme- 
ty j. Visus uzkviečia 
SLA. IV Apskr. Kom. 

statytu, taisvklin, galima 1110- C. C 

keti ne daugiau S 1,500. To- 
dėl. girdi, visi smarkesni dar- 
bininkai apleidžia laiškanešy- 
stės darbą ir eina jieškr>ti pel- 
ningesnio užsiėmimo kur ki- 
tur. 

Reikia dar pridurti, kad laiš 
kanešiai, sulyg krasos taisyk- 
lių, neturi teisės eiti ant strei- 
ko, tik gali apleisti darbą ir tai 
prisilaikant tam tikru taisyk- 
lių. Iš tos priežasties, kas są 
vaite apie 50 sumaniu jaunų 
laiškanešių apleidžia darbą ir 
lieka tik seniai, kurie nedrį- 
sta eiti naujo darbo jieškoti. 

18 GATVĖS IR APTEL1N- 
KES LIETUM AM S. 

Lietuvių 18 gatvės ir apie- 
linkes masinis susirinkimas 
įvyks seredoje, 16 dieną liepos 
8 valandą vakare, Doni. Sie- 
naičio svetainėje prie 18 gatvės 
ir Union A ve. 

Šis susirinkimas yra didelės 
svarbos. Jame bus svarstyta 
apie Lietuvos Raudono Kry- 
žiaus reikalus, taipgi apie bi: 
simas iškilmes išleidžiant Lie- 
tuvos Laisvės Varpą. Reikia 
pabriežti, kad Varpo išleistu 
vių iškilmės bus imamos į ju- 
damuosius paveikslus. 

Todėl Visos apielinkės drau 
gijos ir nariai, kokių jos pa- 
žiūrų nebūtų, kviečamos daly- 
vauti šiame susirinkime, kiir 
daug kas žingeidaus bus pra- 
nešta apie ėmimą paveišslų lai- 
ke iškilmių ir apie kitus dalykus 

Komisija. 
NAUJOS RIAUŠĖS ARGO 

Argo vėl įvyko riaušės, 
kuriose dvi ypati tapo mir- 
tinai sužeista. I 

I Apie šeši šimtai darbinin 
kų pasiliko dirbti, bet jie vi 
są laiką būdavę dirbtuvėje. 
Pagaliaus subatoje jie buvo 
rugabenti į namus po prie- 
danga ginkluotų sargu. 

Streikieriai sužinoję apie 
tai visą nedėldienį grupavo- 
si apielinkėje dirbtuvės, bet 
ne arčiau dviejų blokų, nes 
ten jiems uždrausta artin- 

I tis. 
Anksti panedėlio rytą 

! streikuojančių būriai laukė 
ties gatvekarių linija atvyk- 
stančių darban ir pasiro- 
džius karams streikuojanti 
pradėjo nervuotis, vadinda- 
mi dirbančius "skiabais." 

Veltui unijos viršininkai 
ramino streikuojančius; jie 
vis nerymauja nuo pereito 
utarninko, kuomet tapo už- 
mušta trįs streikieriai. 

Prisiartinus karams su 
darbininkais iš streikierių 
pusės pasipylė akmenįs, gi 
sargai pradėjo šaudyti i 
streikierių burj. Iškrikus ru 

kams, pasirodė, kad Mi- 
chael Vali, 48 metų, tėvas 7 
vaikų, mirtinai peršautas ke 
turis sykius. Taipgi prane- 
šama, kad sunkiai sužeista 
tula jauna moteris, kuri sto- 
vėjo pirmose eilėse. Taipgi 
Stella Gornack, 28 metų, 
motina keturių vaikų tapo 
labai apdaužyta ir be sąmo- 
nės nugabenta ligonbutin. 

Apart šių trijų sunkiai su- 

žeistų, yra keletas sužeistų i 

lengviau. 
Laike šio susirėmimo- po- 

iicistai suareštavo nemažą 
būrį streikierių ir daugelį jų 
nugabeno dirbtuvėn, kur 
juos laiko kaipo belaisvius. 

BIRUTIEČIŲ DOMAI. 
Seredos vakare 16 dieną lie- 

pos nuo 8 vai. įvyks ''Birutės'" 
repeticija Mark White Scjuare 
svetainėje. Visi privalo atsilan- 
kyti į šias repeticijas; viena tai 
yra rengimąsi prie lošimo "Pa- 
girėlių," antra šiame susiėjime• 
bus suteikta platesnės informa-^ 

ei jos apie ateinantį "Birutės" 
išvažiavimą. 

A. M. 

S. L .A. 36 KP. SUSI- 
RINKIMAS. 

SLA. 36 kuopos sekantis 
susirinkimas atsibus seredoj 
16 dieną liepos 8 vai. vakare, 
svet. 3249 So. Morgan St. 

Del tulų priežasčių susirinki- 
mas pradžioje mėnesio, kaip 
yra priimta, neįvyko, todėl 
nariai įsidėmėkit dieną. 

Valdyba. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos lr lietuiiiko* kalbi), aritmetikos, knygvedyst6s, stenografuos, tj» pcvvritinR, j.irklybos teisių, Suv. Valst iitor* jx>s, abelnos istorijos, geografijos, politikir^s ekonomijos, piliety s^ės. dailiarašystts. Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po piety. Vakarais nuo 7:30 iki 9:3<X 
3106 S. Halsted st., Chlcago 

VALENTINE DRESfcMAKING 
COLLEGE 

Mokina šlavimo, kirpimo, dtsignlng 
dienomis lr vakarais dėl blzulc U 
narni;. Paliudijimai Išduodami lr vl» 
tos parūpinamos avkal. AtsiiankyklU 
arba rašykite, o męs pasistengsi m* 
suteikti Jums patarira*. 

SARA T\TEK, Principal 
2407 W- MądI«on 

C206 S. rlalsted HL. Ia60 Wells Bt 

PAJIEŠKAU PUSININKO 
į kompaniją. Išradau nc.ują 

i mašina, noriu kad kas pri Įdė- 
tų į kompaniją. Pusininkas tu- 
ri apmokėti užpatentavimo iš- 
laidas. Atsišaukite šiuo adre- 
su: Juozas Yilutis, Box 40, 
Painsdale, Alich. 

Pajieškau savo giminių ir 
pažįstamų. Aš paeinu iš Su- 
valkų gub., Slabados gmin., 
N o runų kaimo. Meldžiu at 
sišaukiti sekančiu adresu: 

Petras Sadauskas, 139 
Manton St., Philadelphia, 
Pa. 

Jieškau darbo į banką. arba } se- 
curity Corporation. Esu lankęs Hipb Scliool per tris metus. Kalbu gerai 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir lietu- 
viškai. Klauskite: 

M. N. SCHAFFER, 
P. O. 189, 

De Kalb, 111. 

EXTRA BARGAIN. 
Parsiduoda 3 flatų mūrinis 

namas po 6 kambarius, 2851 
So. Emerald A ve. Rendos 
$42.00, Kaina $3,500.00. j Clemans Mikutaitis | 
903 W. 33rd St. Chicago, 11] 

PAJIEAKAU BROLIO; MYKOLO Če- 
pinskio, turiu svarbų reikalą. Me- 

džiu jo paties ai t šaukti arba kas j{ žino pranešti. Siuo adresu: 
R. Raddzvitl, 

2349 Russell St., Detroit, Mielu 

PRIMESIMAS 
Dėl Musy Darbininkų Gerovi*. 

MĘS UŽDAROME 
N E D E LIO i»I IS 
PER VISĄ DIENĄ 
K. B. STERN 

3442-3444 S. Halsted St. 

ANT RANDOS. 
Pigiai atsiduoda ant randos pui- ki vieta bizniui šale "Lietuvos"' dien raščio, žinoma kaipo "Birutės" sve- 

tainė. AtSi'aukke, 
"LIETUVA" 

3253 S. Morgan Str. 

REIKALAUJAME M A INI ERIŲ IN 
Kentucky valstiją. Galima uždirbti 

gerus pinigus. Pavieniai arba vedę žmonės su šeimynomis. Kelionės lėšos 
apmokamos. Už patarnavimą., nerei- kia mokėti. Atsišaukite 30 So. Canal St. Antros lubos. 

Parsiduoda grosernė ir delicatesen. krautuvė. Iš priežasties ligos par? duosiu labai pigiai. Klauskite: 
v S. RUBEN, 
3441 So. Morgan St. 

Parsiduoda 2-jų augštų 
medinis namas su 2 lotais, 
— 1633 & 1635 W. 32nd St. 
Kaina $1300. Turi but par- 
duota tuojaus. 

F. J. WILKEN, 
3422 S. Wood St. 

PARSIDUODA namas su 
2 lotais Brighton parke ant 
labai lengvių išmokėjimų, 
visai mažai tereikia įmokė- 
ti. Yra dvi karvi, siena ga- 
li prisišienauti uždyka, 
kiaulių, žasų, vištų ir an- 

čių galima laikyti kiek nori. 
Atsišaukite vakarais nuo 6 
iki 10 vai. vakaro. 

Peter Rishkus, 
2837 So. Emerald Ave. 

l-mos lubos iš fronto. 

Parsiduoda Saldainių 
Krautuvė 

Labai pigiai. Priežastis 
pardavimo seni žmonės ne- 

gali biznio prižiūrėti. Nori 
važiuoti pas vaikus karšti. 
Kas norite pigiai pirkti pasi 
nauduokite. Krautu/e visa- 
ko pilna. 

Kreipkitės pas F. Majau- 
sko 834 W. 33 St. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos 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. Vyf-ų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 
DR. s. 5HANKS 

Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey Stt Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St. ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^?*'""r8'8kas Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halstei^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedaliomis 11—1 popiet. Chicago 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS SEKANČIAI RAŠAU: A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nusUbnijiroas. Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sjėkų nustojimas triso kurio, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubezių. bet niekr.r negavau wro sveikatai pageli 09. 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valytojo, Nervaton*, Inkstų ir Reumafitgab gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai '•irbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. In«.stai atdgavo. Reumatizmas {.Tanyko, ūiegllai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyVo po urmušimui visu liiu. B*« 

siu o mėnesių išgerdavau kas savaiti po butelį Sa- lutaras, Bitterla, ir po 3 min. savo paveiksle pama čiau tokį skirtum* kaip tarp dienos ir naktiea. Da-bar jaučiuos .magiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dil-oiu Salutans mylistų geradėjlstd ir linkiu vi-siems savo draugams ir paij3Umiem» su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA8. Prof 

1707 Sc. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicaao, Illinois 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

