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Plebiscitas Augštutinej 
Silezijoj be Riaušiu. 

Anglijos cenzūra kabeliams bus 
nuimta liepos 23 d. 

I Talkininkai rengiasi kariauti 
į su Vengrais. 
Ekaterinburgas patenka bolševikams. 
PLEBISCITAS AUGŠTU- 

TINĖJ SILEZIJOJ BE 
RAUŠIU 

c 

Paryžių®, liepos 16 d. — 

Amerikiečiai ir kiti taikos de- 
legatai, matomai, yra įsitiki- j 
nę, kad kliutjs tarp lenku ir vo- 

kiečių galima sutaikyti taip. 
kad plebiscitas Aukštutinėj Si- 
lezijoj galima bus j vykinti be 
naudojimo užsienio kariuo- 
menės, fiftnai"* plebiscitui yra 
daromi sparčiai. 

ANGLIJOS CENZŪRA 
KABELIAMS BUS NUIM- 

TA LIEPOS 23 D. 
Londonas, liep. 16 d. — 

Anglijos cenzūra kabeliams 
bus panaikinta vidunaktyj lie-; 
pos 23 d.; šita pasakė karės fi- 
nansų sekretorius, H. W. Fos- 
ter, pridurdamas, kad paliuo- 
savimas taipgi atsineša ir į pri j 

Ratinius slapyraščius. 

TALKININKAI RENGIASI 
> KARIAUT SU VENG- 

RAIS. 
Paryžius, liepos 16 d. U į 

Talkininkai pasiekė nuomones, 
k!ad v/lurinei ir pietrytinėj | 
Europai gręsia bolševizmo pa- 
vojus. Šiandien buvo pasakyta, 
kad jei Yienna nebus išsfclbėta 
nuo bolševikų ir nebus jai leis- 
ta patapti sostine pastovios val- 
džios,. tai taiki s išvaizda Euro- 
poje bus abejotina ateityj. 

Bolševikai, matomai, su- 

pranta strateginę Yiennos svar! 
bą taip gerai kaip ir taikos ko- 
m&'inmkai. Todėl vengrų s6- 

vietai, sako, deda visas pastan- 
gas tam, kad įsteigus Yicnnoje 
sovietinę repubiiką panašią jįj 
republikai pirmo negu dabarti- 
nė valdžia suspės pasirašyti po| 
taiką su talkininkais ir aisisto-Į 
ti ant tvirtų kojų. 

EKATERINBURGAS PA- 
TENKA BOLŠEVIKAMS 

1 Londonas, liepos 16 d.— 
Ekaterinburgas, už 200 myliu 

jtiuo Permės j pietryčius pateko 
bolševikams, kaip praneša, čia 
apturėta bevielinė žinia. Mies- 
tas užimtas pirmadienyje. 

IŠ RYMO I TOKIO ORU— 
RENGIASI D'ANNUZIO. 

Rymas, liepos 16 d. — 

Dainius ir lakūnas Gabriele D' 
Ąnnuzio prisirengė lėkti iŠ Ry-j 
nAo į Tokio ir atgal. Kelionei 

(^auksis viso mėnesį ir lakūnas] 

mano padaryti 2J.000 mylių. 
Jis lėks per Mažąją Aziją, In- 
diją. Tongkingą, ir Chinus. 
D'Anuzio pakeliui prirengė 
stotis aprupnimuii daiktais. 

PREZIDENTAS PERŽIŪ- 
RĖS ČECHO-SLOVAKUS 

SOSTINĖJ. 

Waabington, liep. 16 d.— 
Prez. \Vilson šiandien priėmė 
pakvietimą peržiūrėti ireclio- 
slovakai parodą Washingtone 
penktadieny j. Čecho-Slovakai 
važiuoja namon po jų tarnys-j tei Sibire; jie dabar stovi ku 
zarmėse arti šito miesto. 

TARYBA IŠ PENKIŲ ! 
LAUKIA S. V. ATIDARY- 

TI RUSIJOS UOSTUS. 
Paryžius, liepos 16 d. — 

Taryba iš penkių vakar po pie- 
tų turėjo posėdį; svarbiausiu 
tarinio dalyku buvo Rusijos 
blokada. TUivo pasiūlyta vals- 
tybėms leisti laivams įeiti i Ru- 
sijos uostus pagal specialius 
leidimus. Suv. Valstijos vis 
tvirtino, kad nebuvo blokados 
prieš Rusiją, išskiriant draudi- 
mą gabenti j Vokietiją. Taigi 
Amerikos delegatai nežinojo 
ką pasakyti tame dalyke ir lau- 
kia instrukcijų is Washing- 
tono. 

GELŽKEL1Ų UNIJA 
FRANCIJOJ PRIEŠINASI 
VISUOTINAM STREIKUI. 

Paryžius, liepos 15 d. — 

Pietų Francuzijps gelžkelių 
unija priėmė rezoliuciją prie- 
šingą visuotinam streikui pir- 
madieny], liepos 21 d., kur jis 
vadinama kenksmingu profesi 
niatrrs tikslams ir įkvėptų vien 
politinių tikslu. 

NAUJA REPUBLIKA 
VOKIETIJOJ. 

Coblenz, Vokietija, liep. 
16 (L — Rirkenfelde, talkinin-, 
kų okupuojamame krašte, tapo 
apskelbta republika.. Pirmadie- 
nyje buvo sudarytu laikinoji 
valdžia ir paskelbta, visiškas! 
atsiskyrimas nuo Olenburgo. 

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. 

Londonas, liepos 16 d.— 
Ispanijos kabinetas su Antonio 
Maurą pryšakvj, kuris buvo 
sutvertas pereito bal. 15d„ re- 

zignavo, kaip. praneša Reutero 
! žinia is Madrido. 

Naudingiausias Kaizerio Darbas. 

COSTA RIKIEČIAI AT- 
METĖ MEKSIKOS 

TARPININKAVIMĄ. 
San Saivador, liep. 14 d. 

(Pavėlinta). — Meksika pa- 
sisiūlė Costa Ricai tarpininkau- 
ti jos kebliame padėjime pagim- 
dytame revoliuciniu judėjimu 
iš Nicaraguos pasienio prieš 
prez. Tinocub valdžią, bet ži- 
nios praneša, kad abi šalįs at- 
metė šitą pasiuiinimą. 

DOVANA UŽ VAIZBINI ! 
NUSKRIDIMĄ ORU IŠ* 

PIETŲ AFRIKOS I 
INDIJĄ. 

Londonas, liep. 16 d. — 

Daily Express siūlo dovana 
$50,000 kam nebūk pasaulyje, j 
išskiriant šalis nesenai buvu-| 
sias priešais, už nuskriclimąl 
oro tuoju tikslu, kad įsteigusi 
komunikaciją vaizbos pamatais' 
tarp Indijos ir pietų Afrikos. I 
Visos lenktyniuojančios maši- 
nos turės gabenti mažiausiai 
vieną toną įkrovos į ten ir at- 

KONGRESAS SVARSTO 
PARĖMIMĄ UŽSIENIO 

VAIZBOS. 
Washington, liep. 16 d.— 

Amerika rengiasi prie lenkty- 
nių užsienio vaizboje su ligšiol 
neturėta valdžios paramą. Kon- 
gresas j ieško budų suteikimui 
šitos paramos Amerikos fir- 
moms. 

Pranešimas apie suorganiza- 
vimą Anglijos užjurio banko 
su kapitalu $25,000,000 atėjo 
po to, kaip senate buvo paduo- 
ta Edge'o įnešimas įgaliojantis 
sutverti užsienio bankystės fir- 
mas po atsargos aktu. 

UŽGINA, KAD SU V. VAL- 
STIJOS RENGIASI jsi- 

į VERŽTI MEKSKON. 
Washington, liep. 16 d.— 

Valstybės skyriaus sekretoriaus 
pacpjįas Lorig šiandien for-^ maigai užgynė, kad Suv. Vai- 

] 

stijos, kaip. buvo rašyta pietų 
Amerikos laikraščiuose, ren- 

giasi .įsiveržti Meksikon gink- 
luota spėką. j 

KONGRESAS GRŪMOJA 
PRIVATINIAMS DEGTI- 

NĖS SANDĖLIAMS. 

Washington, liėp. 16 d.— 
Patįs kraštutiniai draudiminiu- 
kai kongrese šiandien nutarė 
reikalauti, kad privatiniai deg- 
tinės sandeliai, kurie buvo su- 

krauti prieš karės laiko, drau- 
dimui įėjus galėn, butų konfis- 
kuojami. Jie sumanė pataisyti 
priverstinį projektą taip, kad 
laikymas ar vartojimas gėrimu, 
net savo namuose asmeniniams 
reikalams, butų nusidėjimu. 

MAISTU KAINOS NU- 
PUOLĖ BERLINE BLO- 
KADAI PASIBAIGUS 

Berlin&s, liepos 15 d.— 
(Pavėlinta). — Maistų kainos 
pulte nupuolė Berline, blokadai 
pasibaigus. Jos pradėjo pulti, 
kilus paskalams apie blokados 
nuėmimą, bet tikrasis puolimas 
prasidėjo tik tąsyk, kaip išsi- 
gandę pirkliai išstatė pardavi- 
mui didžiulius slepiamus mais- 
to sandėlius. 

TRETIKOVAS PRISIDĖ- 
JO PRIE KOLČAKO 

MINISTERIJOS. 
i 

Paryžius, liepos 16tą. d., 
Politinės rusų konferencijos 
Paryžiuje ekonominės ir finan- 
sinės komisijos prezidentas, ir 
buvusis laikinosios Petrogra- 
do valdžios narys, T. Sergei 
Tretikov, išvažiavo iš Pary- 
žiaus į Omską, Sibire užimt t 
vaizbos ir pramonės ministe- 
rio vieta Kolčako valdžioje. Jo 
noru yra išvystyti, kiek galint, 
pi.klybos santikius su talkinin- 
kų šalimis ir kraštais paliuo- 
suotais nuo bolševikų valdžios. 

150,000 ANGLIJOS ANG- 
LIAKASIŲ STREIKUOJA. 

Londonas, liepos 16 d. — 

f Unijos vadovams šiandien be- 

siginčijant del valdžioj; reika- 

lavimo užtikrinimo, jog nebus 

, streikai šaukiami anglių kasyk 
lose per tris mėnesius, 150,000 
angliakasių sustreikavo York- 

jshirės apskryj. 

VVINNIPEGO DARBININ 
KAI PRIIMA VIENOS DI- 
DĖSĖS UNIJOS PLENĄ. 

Winnipegr, Manitoba, liep 
16 d. — Winnipego Amatų ir 
Darbo Taryba vakar mažne 
vienu balsu pritarė vienai di- 
džiajai unijai. 

j 

TURKAI PRAŠO, KAD 
JIEMS IŠDUOTU TRIS 

NUTEISTUS VADOVUS. 
Paryžius, liepos 16 d. — 

Konstantinopolio laikraščiai 
sako, kad turkų valdžia nu- 

sprendė prašyti talkininkų, kad 
jie leistų Vokietijai išduoti tur-j 
kų valdžios vadovus buvusius j 
karės laiku — Talaat Bey,i 
Enver Paša ir Djemal Bey. Tin- 
ku karės teismas, ištyręs turkų 
valdžios pasielgimą karės laiku1 
nuteisė juos myriop liepos 11 d. j 
ARGENTINA PATVIRTI- 

NA LYGĄ. 
Washington, liep. 16 d.— 

Oficialiame pranešime Argen- 
tinos ambasadoriui, sakoma, 
kad Argentinos kongresas pa- 
tvirtino priėmimą pakvietimo 
taikos konferencijon ir kad re- 

publika sutinka su tautų lygos 
sandara. 

Kelios dienos atgal praneši- 
me valstybės skyriui pasakoma, 
kad Argentinos senatas pritarė 
veikimui. 

I RANCIJA REIKALAUJA 
$220,000 UŽ KAREIVI 
UŽMUŠTĄ BERLINE. 
Paryžius, liepos 25 d. — 

Franci jos'valdžia žada reika- 
lauti iš Vokietijos atlyginimo 
už nežinomų žmonių užmuši- 
ma vyresniojo dragūnų seržan 
to. Maršalas Foch paliepęs rei 
kalauti atlyginimo $200,000 ?r 
nuostoliu seržanto šeimynai 

$20 000. 

HOLLANDIJA PRIPAŽĮS- 
TA ŠVEICARIJAI TEISĘ 

PLAUKYTI REINU. 
Bern, liepos 16 d. — 

Hollandijos valdžia pasiuntė 
Šveicarijon formalį pripažini- 
mą teisės plaukyti Reinu. 

ČECHIJOJ VAIKAI 
BADAUJA. 

Praga, birželio 12 — 

(Koresp.). — Vienas trečdalis 
mokslo amžiaus vaikų Čecho- 
Slovakijoj, kaip Raudonojo 
Kryžiaus pranešimas sako, ne- 

silanko į mokyklas dėlto, kad 
neturi ką valgyti. Daugelis lan- 
kančių mokyklas vaikų taip ap- 
silpnėję nuo bado, kad negali 
galvų tiesiai palaikyti. 

LAUKINĖS OŽKOS DV£S 
TA TŪKSTANČIAIS. 
San Diego, Cal., liepos 

16 d. — Pagal čia apturėtus 
šiandien pranešimus, laukinės 

j ožkos and Guadelupės salos 
ties žemutine Californiją, dvės- 
ta tūkstančiais. Nesenai užėję 

, žiogai nuėdė visus augmenis 
ant salos. Ožkos, išbadėję bė- 
ga prie duoburiij su vandeniu ir 
ten dvėsta. 

PUODŽIAI REIKALAIJA 
DIDESNĖS MOKESTIES 

> IR TRUMPESNIU VA- 

LANDŲ. 
East Liverpool, Ohio, 

liepos 16 d. — Nacionalė puo- 
džių brolija čia vakar išleido 
oficialį pranešimą' iš sėdybos; 
kad 8,000 puodžių Suv. Vals- 
tijose savo susirinkime rugsė- 
jo mėnesyje paduos reikalavi- 
mą darbdaviams, kad jiems bu- 
tų pakelta mokestis 25 nuoš. 
Dabartinis algų plotas baigia- 
si spal. 1 d. Be to jie reikalaus 
8 valandų dienos su 4 valando- 
mis šeštadieniais. 

KARALIAI STOJA UŽ 
KAIZERĮ. 

Berlinas, liepos 16 d. — 

Buvusis Saksonijos karalius į 
Friederich August šitokį laišką 
pasiuntė Anglijos karaliui Jur- 
giui: 

"Jusų didybe suprasite, kad 
musų dinastijos vokiečių prin- 
cai šioj sunkiausioj mums va-' 

landoj stos už musų kaizerį. 
Atsižvelgdami j jusų didybės 
krikščioniškus jausmus, męs 
tikimėsi jusų įtekmės atmeti- 
mui reikalavimo jį išduoti." 

STREIKAS SUSTABDĖ | 
ŠIAURRYTINĮ GELŽKEU 

ANGLIJOJ. 

Londonas, liepos 16 d.—1 
Šiandien išėjo į straiką maši- 
nistai ant šiaurrytinio gelžke- 
lio ir smagiai sustabdė gelžke- 
lio veikimą. Signalininkai taip- 
gi sustreikavo ir sireikinis ju- 
dėjimas plečiasi tarp kitų dar- 

bininkų. Mašinistai priešinasi 
kompanijos patvarkymui kas 
del akių ištyrimo. 

FRANCIJA KOVOJA SU 
PRAGYVENIMO BRAN- 

GUMU. 
Paryžius, liepos 15 d. — 

Kabinetas šiandien griešta: 
nutarė vesti smarkią kovą su 

pragyvenimo brangumu. Skait 
iius valdžios maisto stočių Pa 
rvžiuje bus padvigubintas, švie 
žios viešos valgyklos bus 
atidaryta ir maistai bus parda- 
vinėjama žmonėms per koope 
ratyves draugijas. Valdžia nu- 

stati s kainas maistams, ka- 
riuos pardavinės kooperatyve 
draugijos. 

SKAITYTOJŲ 
A T Y D A I! 

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

teiki tik ką sugrįžęs ka 
reivis Juczas Mickeliu- 
nas. 

1,000,000 AVIŲ PRI- 
GĖRĖ ARGENTINOS 

TVANUOSE. 
Buenos Aires, liep. 15 — 

Valdžios pranešimai parodo, 
kad pietinėje P»uenos Aires 
provincijos daly j, tvanams užė 
jus, prigėrė 1 milijonas aviu 
ir šimtas tūkstančių galviju, 
Susinėsimai gelžkeliais ir tcle 
grafu tapo pertraukti ir kelios 
apielinkės tapo visai izoliuotos 
daugiaus kaip savaitę laikr. 
Tvanus pagimdė lietus. Čili- 
iėj Argentinos pusėj labai daug 
išpuolė sniego pagal gelžkeli 
eiuantj skersai Andus. Snigo 
mažne be perstojimo visą mr- 

nesį ir kaikuriose vietose yra 
daugiau kaip 25 pėdos gylio 
sniego. 

VOKIETIJOS LAUKU 
DARBININKAI STREI- 

KUOJA. 

Berlinas, liepos 15 d. — 

Iš vakarinės ir rytinės Prūsi- 
jos einant iki Baltųjų jurttų ir 
iš vietų taip toli j pietus ir va- 

karus kaip Westfalia, šiandien 
vokiečių valdžia apturėjo ži- 
nias apie didėjimą streikų skai 
ėiaus tarpe laukų darbininkų. 

VOKIEČIU AGENTAI 
BANDO ATNAUJINTI 
PIRKLY5Ą DAŽAIS. 

Washington, liep. 16 d.— 
Buvusieji vokiečių dažų agen- 
tai bando atsteigti savo ameri- 
kines rinkas ir pergalėti vald- 
žios žadamąją kontrolę ant 

Įvežamųjų dažų. 

SUV. VALST. NUSTATO 
KAINĄ KVIEČIAMS $2.30. 

Washington, liep. 16 d.— 
Prez. Wilsonas šiandien pasi- 
rašė po pildomuoju prisaky- 
mu pakeliančiu užtikrintą kai- 

ną 1919 m. kviečiams iki $2.30 
bušeliui Galvcstone ir New 
Orleans'e. 

Prie to prezidentas išleido 
paskelbimą, kuriame sakoma, 
kad apsaugojimui Suv. Valsti- 
jų m?o bereikalingu savo atsa- 

komybės apsunkinimu pagal įs 
tatymą pakeliantį kainas kvie- 
čiams, nuo liepos pirmos kvie- 
čiai neprivalo buti išvežami iš 
Suv. Valstijų, ar įvežami į 
jąs be kviečių administrato- 
riaus Julius H. Barnes nusta- 

tytų išlygų. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 

Ketverge gražu ir šilčiau; vi- 
dutiniai piet-vakarių vėjai. 
Augščiausia temperatūra 73 
laipsniai, 8 vai. vak. Saulėtekis 
5:29; saulėleidis, 8:23 v. vak. 
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Nachališka Lenkų Veidmai 
nyste- 

Nesenai katalikiškoje spaudoje tilpo 
aprašymas pasikalbėjimo kunigo Vilma- 
vičiaus su Lenkijos vadovu pianistu Pa- 
derewskiu. Męs neminėjome' to pasikal- 
bėjimo, nes nesmagu buvo minėti, nes kun. 
Vilimavičius savo tame pasikalbėjime yra 
papildęs nemažas diplomatines klaidas, 
kurios tuom tarpu suteikė progą Paderevvs- 
kiui išsisukti, kuomet buvo gera proga jį 
prispausti prie sienos. Vienok dabar, kuo- 
met alijantai paliepė suia'.kyti lenki] vei- 

kimą Lietuvoje, mums tie Paderewskio at- 

sakymai pasidaro aiškesni ir indomesni. 

Paderewskis maž daug štai ką pasakė 
kun. Vilimavičiui. Sufyg Paderewskio, 
Lenkja geidžianti Lietuvai neprigulmybės, 
bet Lenkija geidžianti, kad Lietuva dėtų- 
si federacijon su Lenkija kaipo lygus su 

lygiais. Paskui Paderewski& pasakė, kad 
lenkų seimas jau net nutaręs, kad' Lietu- 
va butų neprigulminga ir pats Paderewskis 
asmeniškai to geidęs. Lenkai geidžia ne- 

prigulmybės Lietuvai dar ir su "Plačio- 
mis" rybomis, tik be Vilniaus ir Gardino. 

Taip tai čiulba lenkai Paderewskio 
lupomis. Jie užmiršta, kad pusmetis at- 
gal tie patįs lenkai savo seime nutarė duo- 
ti Kauno rėdybai autonomiją, o Suval- 
kijai jau buvo paskįrę net savo "ržędą". 
O metai, ar pusantrų atgal tas pats Pade- 
rewskis su savo Žentu Gorskiu būdami 
Suvienytose Valstijose, amerikoniškoje 
spaudoje vare didžiausą propagandą, kad 
lietuvių visai nėra. kad iLetuva, tai tiktai 
vardas vienos lenkiškos provincijos, pa- 
galiaus, kad lietuvių esą tik kokią 40 tūks- 
tančių senų žmonių, kurių jaunmas jau 
nemoka lietuvišai. Jie žasinejo, kad -Le- 
tuvai tai tiktai vokiečių intriga ir daugiau 
nieko. Lietuviai piktinosi tokipis straips- 
niais, rašė protestus prieš tokio lenkbernio 
Sirnirids'o straipsnius. Bet dabar tas va- 

nagas Pader*wskis staiga pradeda čiul- 
bėti lakštingalos balsu. Kame permaina? 

Aišku, kad Paderewskis ir lenkų po- 
litikai pamatė, kacl jau Lietuvos jie negaus. 
O kuomet pajuto, kad alijantai ruošiasi 
sulaikyti jų veikimą Lietuvoje, tai pradė- 
jo jau tartis, maloniau kalbėti. Net at- 
siuntė Kaunan savo atstovus pasitarimui 
su Lietuvos valdžia. Tikrieji gi lenkų no- 
rai, tai užgriebti Lietuvą. Ir tuos jie sa- 
vo norus naihališkiausiu budu užreiškė. 
Reika žnoti, kad koki politiški vėjai pučia 
Paryžiuje, tai Amerikos lenkai negreitai 
apie tai dasižino. Ir dabar jie nespėjo da 
žinoti, kokią giesmę giedą Paderewskis, 
jie užgiedojo savo seną. Amerikos lenki; politiko Smulskio globoje esantis lenkv "Dziennik Zvęzkov/i" išspausdinęs žinią kad alijantai paliepė sulaikyti lenkų vei 
kimą Lietuvoje, pridėjo dar maž daug to- 
ki parašą, kad Lietuva, tai Lenkija, kad 
jokių lietuvių nč3ą, kad lietuviai, tai tie 
patįs lenkai ir lenkai veikdami Lietuvoje vekia savo šalyje. Pagaliaus tas šovinistiš 
kas laikraštis piktai priduria dar, kad, gir- di, alijantai neturi mažiausios teisės lenki: 
veikmą sulaikyti Lietuvoje, nes tai esąs lonkų namins reikalas. O pora mėnesių atgal tie patįs Amerikos laikraščiai gėrė- josi, kad lenkams pasisekė užgriebti Vil- 
nių ir jie tuomet pasityčiodami iš lietu- 

vių rašė, kad lietuviai nematys Vilniaus, 
kaip nemato savo ausų. 

Šis naihaliskas pasityčiojimas iš lie- 
tuvių yra tikrasis atsinešimas visų lenkų 
link lietuvių. Jei dabr Paderewski ir kiti 
lenkai gerinasi prie lietuvių, tai tas ženk- 
lina tiktai tą, kad lenkai jau Lietuvos ne- 

įgriebs. Jie vedė gudrią politiką. Pir- 
miausiai jie inkalbėjo pasauliui, kad lietu- 
vių nėra. Tas jiems nepavyko. Paskui 
griebėsi ginklų ir pasinaudodami Kapsu- 
ko paduota proga, su .ginklu rankose už- 
ėmė Vilnių ir laukė. Matydami, kad Pa- 
ryžiuje opinija linksta lietuvių pusėn, pra- 
dėjo veržtis tolyn, bet čia aliJaniai 
jiems paliepė susilaikyti. Dabar, kurie 
politikai, tie bando lakštingala giedoti, kad 
prisivilioti lietuvius, o kurie nesusilaiko, 
tie tiesiog keikia lietuvius, kam jie ne- 

lenda j jų nasrus. 

Lietuvių vienas tiktai atsmešimas link 
lenkų. Lai lenkai visiškai pasitraukia iš 
Lietuvos ir tuojaus pripažįsta neprigul- 
mingą Lietuvą 9U Vilnių ir Gardinu, ki- 
taip lietuviai nenurims. Lietuviai dau- 
giau netvers su lenkais unijų ar federa- 
cijų, nes jie jau kartą tą išbando ir tas 
tik-tik lietuviams neprekiavo tautinės gy- 
vybės. Paskiruose gi rekaluose lietuviai 
kaipo neprigulminga tauta tarsis su len- 
kais kaip ir su kitomis tautomis, kur ma- 

tys bendrus reikalus. Bet kol lenkai i 
lietuvius žiūrės, kaipo į savo vergus, tol 
lietuviai bus jų priešai. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVA BUS VADINAMA IZO- 
LIUOTA. 

New York, birž. 28 d. — Lietuvi, ku- 
li savo istorija apima nuoskaudas Belgi- 
jos Airijos, Lenkijos ir priešrevoliucinės 
An Tikos ,prašo pas Ameriką pripažinimo 
sau neprigulmybės. 

Lietuvo buvo vadinama izoliuota šali- 
mi, nes ji niekuomet neleido naikinti sr.- 
vo įgimtos tautybės, o buvo visuomet spau- 
džiama. Vokiečiai, rusai ir lenkai bandė 
išnaikinti lietuvių tikybą. Jie buvo ver- 
čiami priimti lenkų maldaknygę, paskui 
rusų himnus. Jų bažnyčių turtai buvo 
konfiskuojami ir jų tikėjiminės draugijos 
ištremiamos. 

Lietuviai turi gražiausią kalbą iš vi- 
sv europinių kalbų. Bet mažne per visą 
šimtmetį jų kalba buvo visiškai uždraus- 
ta jiems; ne tik buvo draudžiama spausti 
knygas, ar skaityti jas, bet taipgi buvo 
draudžiama kalbėti. O vienok kalba iš- 
liko gyva. 

Ir dabar 6,000,000 lietuvių savo pa-j 
baltmario krašte ir 1,000.000 lietuvių 
Amerikoje yra nuspręndę, kad jų naujai 
paskelbtąją respubliką turi pripažinti pa- 
saulis. 

Lietuviai dirba anglies Kasyklose Ame 
rikoje, dirba prie metalo darbų. Jie at- 
lieka gal pusę darbų rubsiuvystes pramo- 
nėj New Yorke, Philadelphijoj, Bostone 
ir Baltimorėj. Jie pasiuntė tukstančius sa- 
"0 jaunų vyrų kovoti į Amerikos kariume- 

!nę. Jie be abejo buvo ištikimiausiais 
Amerikai mintimi ir darbais. 

Vienrs milijonas gyventojų, pasaulio 
didžiausioj demokratybėj, didelėj kovoj 
už pripažinimą pas taikos stalą, prašo 
Amerikos padėti Europos seniausiai re- 

publikai 
— IŠ Pitsburgh Gazette — Times. 

SENA NAUJA KALBA AMERIKOS 
IŠLAIKYTA. I 

Dabar tai lietuvių kalba naujai atrasta 
Tai yra kalba, kuri žydėjo kaip rožė poi 
šimtmečius nepatėmyta ant Baltųjų marių 
kranto. Ji yra senesnė už sanskritą, kuriai*' 
ji labai panaši, skambesnė negu graikų kal- 
ba, kuri Homerai griaute griovė, švelnesnė 
negu italų kalba, kuri Caruzai gieda. 

Vokiečiai savo sistematine peržvalga 
vetimų kalbų senai įsižiūrėjo į ljetuvų kal- 
bą, auksiniais Goethes ir kitų laikais jie mo 
kinosi jos. Priėmė ją, pasisavino ją ir varto 
ja Goethes poema, turinti kitokį netaip gra 
žų vardą yra tik vertimu vienos šitos šalies 
liaudies dainų. Bet yra mažiausiai 250,000 
kitų grožio ir įkvėpimo poemų, kurių gor- bikai vokiečiai nepastebėjoo. Ir ve del šitų 
grožybių jaunoji Amerika pasineria į sun- 
kenybes kalbos sesers republikos, kuri pra- šo sau nepriklausomybės pripažinimo. 

Kulturos trokštantis amerikietis tulg laiką manė bus gerai išmokus rusų kalbos 
del jos baleto ir jos muzikos gražumo. Bet 
kalba galų gale pasirodė esanti nekokia. 

Kiekvieni nujoviniai namai dabar rū- 
pinasi įgyti žinovą lietuvių kalbos, kuris 
vestų likimą į naujus kalbininkystės takus. 

Amerikonai iškela Su\ienytų Valstyjų vėliavą 
užėmus miestą Cob*enz, Vokietijoje. <>' 

(Parašytas Archangelske 
23 gegužės 1919 m.) 

Jau su virš 4 metai praslin- 
kti, kaip karės atvyti į tolim i 
Rusijos šiaurę Archangelsku 
4 šimtai -ietuvių čion apsisto 
jo su visomis šeimynomis. Ikc- 
rėjo labai jau lietuviams čio- 

nai gyventi, ypač įkerejo tas to- 

limojo krašto nepripratimas 
oras, taip, kad dauguma lietu 
viii, būdami su silpnesne svei- 
kata, neišhntė to pro ir, ga- 
Įima sakyti, pirm laiko prisi- 
skyrė su šiuomi pasaulin. Už- 
silikusiųjų čionai lietuvių visas 

paskutiniu laikų rūpestis yra 
tarne, kad butų galima nors 

kuosreičiausia išvažiuoti iš 
i 

Archangelsko Tėvynėn, bet 

kaip ant nelaimės iš čionai jo- 
kių budu negalima išsikraustv 
ti. Gelžkeliu išvažiuoti negu- 
lima, nes apie 3 šimtus verstu 

nuo Archangelsko atsiranda 
kariškas frontas, arba karės 

[laukas su bolševikais. Kupi- 
namos išvažiuot'' jūrės kelių. 
Kas link to išvažiavimo, Lietu- 
vių komiteto nariai pastaruoju 
laikų suėjo į sutarti su latviais 
ir estonais, latvių čionai gyve- 
na 1500 ypatų, estonų 300, vi- 
si taipgi nori grįžti i savo kra- 
štus. Suvienyta delegacija lie 

tuvių, latvių ir estonų 17 d. ba 
landžio Įteikė prašymą vieti- 
niam General-Gubernatoriui. 
kad butų pasirūpinta, pavasa- 
riui išaušus i1" ledams išėjus, 
išvežti iš Archangelsko pabė- 
gėlius; žinoma, buvo prašyta, 
kad pabėgėaliai butų iš- 
vežami veltui. nes juju 
Tėvynės vokiečiams užimant, 
Rusų valdžios buvo liepta vi- 
siems gyventojams ypač vy- 
rams nuo 17 ligi 45 metų, iš- 
važiuoti taipgi ir kiti gyvento- 
jai, kurie nepanorėjo pasilikti 
po vokiečių globos, išsikraustė 
ir atvyko Rusijos gilumom 
Taigi ir buvo prašoma, kad bu- 
tų paskirtas garlaivis, '.airis 
išvežtų pabėgėlius iš Archan- 
gelsko Į Liepoj ų. l ž keleto* 
dienų buvo gautas gana trum- 

pas ir neprielankus nuo Rusų 
Valdžios įsakymas—nėra gar- 
laivių, o jeigu garlaivis ir bu- 
tų, lai nėra anglių pakurai, lie- 
piama laukti pake! atsidaro 
frontas t. y. pakol Rusijoj, bol- 
ševikai bus pergalėti, tada bu- 
sią galima Tėvynėn grįžti gel- 
žinkeliu. Žinoma, iš Rusų 
Valdžios tokio atsakymo ir ga- 
lima buvo laukti, nes kaip ma- 

tytis iį nebeskaito mus už Ru- 

sų pavaldinius ir pabėgėlius, 
nukentėjusius nuo kares, bet 

skaito, žinoma, jau kaipo pi- 

licčius arba žmonės >iauju 
jiems nepriklausančių valsti- 
jų, nors mūsų jaunuomenę į 
kareivi ja tai visomis spėkomis 
mobilizuoja ir po prievartai 
griebia, nes sako: pakol Lie- 
tuva, Latvija arba Estonija 
dar nepripažintos savivaldo- 
mis Valstijomis, jų piliečiai 
turi rusų kareivijon stoti ant 

lygių teisių su rusais. Tai ga 
na keistas padėjimas. Kas 
link grįžymo Tėvynėn, ta pati 
suvienyta delega^'ja 13 u. ge- 
gužio įteikė tokį pat prašynn 
Britanijos pasiuntiniui p. Lind 
ley be nebutų jis taip malonus, 
sušinešus su Britanų \ aidžia 
paskirti kokį garlaivį, jeigu no 

uždyka, tai nors už vidutinę 
'kaina, kad galėtų grįžti Tėvy- 
jnen beturčiai ir su šeimynomis 
pabėgėliai, kurie jau suvirs *4 
metus ištremti iš savo Tėvynės) 
gyvena Archangelske. Brita- 
nijos pasiuntiny? pirmais savo 

žodžiais paaiškino, kad klau- 
simas, kas link išvežimo iš Ar- 
changelsko pabėgėlių esąs jau 
pakeltas apsvarstymui Anglų 
Valdyboje, bet pakol kas gar- 
laivių jokių dar nėra atėjusių, 
o jeigu ir ateisią, tai jųjų taip- 
gi daug reikalinga del išgabe- 
nimo iš čion sąjungiečių karino 
menės, taip kad pabėgėliams 
prižadėti garlaivio negalįs. 

Taigi pavasariui išaušus ir 
ledams išėjus mūsų rn.';ymo 
Tėvynėn viltis neišsipildė, ma- 

tomai prisieis laukti kol atsi- 
darys frontas, jeigu neateis 
mums ant pagalbos sąjungie- 
čiai arba mūsų pačių valstijų 
valdybos. Pastaruoju lanat 
20 d. gegužės ta pati suvieny- 
ta delegacija pasiuntė telegra- 
mą į Londoną pas savo atsto- 
vii s, prašydama, kad jie kreip- 
tus prie Anglu Valdžios kas 
link garlaivio dėl iš ožimo iŠ 
Archangelsko pabėgėlių, Klsk 
ankščiaus niusų buvo telegra- 
fuota Lietuvos Valdybai, apie 
nntsų čionai gyvenimą ir no* 
rus grįžymo Tėvynėn, bet pa- 
sekmes paskutinių musų pra- 
šymu nežinomas. 

Nedėldicnyje 18 cl. gegužės 
Darbo Biržos bule tapo. su- 

šauktas visuotinas Lietuviu 
susir inkimas, Komiteto var 

dan, del apsvarstymo savu rei 
kalų. Žinoma lietuviai norė- 
dami išgirsti susirinkime-lai- 
ką arba dieną pargrįžymo Tė- 
vynėn, j susirinkimą atsilankė 
gana skaitlingai, suvirs 200 
ypatų. Lietuvių Komiteto na 
riai pranešė gana plačiai susi- 
rinkimui apie jo veikimą o vpač 
nušvietė klausimą, kaslink grį- 
žymo Tėvynėn Lietuvon. Pa- 
tarta taipgi nusiraminti ir dar 

laukti kol grįžymo klausimas' 
paaiškės, nes komitetas tuomi 
dalykų rūpinsis visomis spėko- 
mis, kad šią vasarą būtinai iš- ■ 

trukt iš Archangelsko. Susi 
rinkime tapo išrinkti nauji Ko 
miteto nariai: pirmininkų Juo- 
zas Marl&vičius, jo pagelbi- 
ninku Adomac Valis, kasinin- 
ku Petras Ba'lušis, Sekretorių 
Vincas Yegis ir jo pagelbiniu- 
ku Antanas Tyskus. Susirin- 
kime senojo komiteto, buvo 
duota pinigine atskaita iš ko- 
pa .irodė, kad paaukuotų pini- 
gų komiteto veikimui, buvo 
735 rub. išduota 6 mėnesų ko- 
miteto veikimo laike, pašalpos 
pabėgėliams, telegramoms, re- 

gistracijos pabėgėlių reika- 
lams, o teipgi ne bul.'i užmokė- 
ta iš viso 807 rub. 98 kop., taip, 
kad komitetui pritruko pinigų 
72 rub. 98 kap. kuriuos paden 
gia vienas iš komiteto narių. 
Naujai išrinktojo komiteto iš-| 
laidoms del visuomenės reika 
lų buvo renkamos aukos laike 
susirinkimo, kame ir tapo su- 

inkta 1039 rub. 65 kap. iš ku- 
rių tuojaus tapo užsimokėta už 
butą susirinkimui 25 rub. ir 
gražinta p. V. Vegiui 72 rub. 
98 k. kuriuos jis buvo paden- 
gęs laike pabėgėlių registraci- 
jos išlaidas. 

Nuo 5 ligi 18 gegužio buvo 
paskelbta i egistraeija pabėgė- 
lių lietuvių, norinčių pagrįžti 
Tėvynėn. Tame laiko tarpe 
užsirašė prie komiteto: 232 
vyrų, 110 moterų, ir 58 vai- 
kai YvA 10 metu senumo. Tav- O w 

pe skaitliaus prisirašiusių lietu- 
vių atsiranda: baltgudžių ■ 15 
vyrų, 9 motjris ir 3 vaikai, len 
ku 6 vyrai 1 moterė ir žvdu 

1 * ^ 

3 vyrai, 1 moteris, visi abehiai 
skaitosi Lietuvos piliečais ir 

nori grįžti Lietuvon. Registrą 
cija atsibuvo pačiame miesto 
centre ant Troicki prospekto 
X 72 (prieš skverą) kame da- 
vė vietą tautietis p. Galinaitis 
savo kontoroje, manoma kad 
Komiteto posėdžiai irgi ten at 
sibus. 

Daug vargo čionai mato 
Lietuviai taip vadinami emi 
grantai, jų apie 150 ypatų, ku- 
rie 1917 111. tapo iš Anglijos 
išsiųsti, taip kaip jie nepano- 
rėjo stoti Anglijos kariuome- 
nėn. Jų šeimynos liko Angli- 
joj, o patįs čionai nekuric pa- 
su je j Slavų—Britanų legijo- 
nus, o rekurie taip sau šian ten 

uždarbiauji, bei uždarbis pra- 
stas, o pragyvenimas brangus. 
Yisųdidžiausia jų bėda tai ta, 
kad Anglų \"aldyba jų nebelei- 
džia Anglijori, kame liko jų 
.•ciniynos. Laike buvimo pas 
I >ritani jos pasiuntinį Lietu- 
vių delegatas prašė del jų pa- 
galbos įleisti juos Anglįjon 
pas savo šeimynas, bet ir pa- 
.siuntinis pasakė, buk anie ne- 

panorėję stoti Anglų kariuo- 
menės eiliosna, tai dabar jų 
negalima Anglljon leisti, visi 
užsiregistravo grįžti Lietuvon. 
Taigi toks niusų čionai padė- 
jimas, pasiilgom savo Tėvynės 
kintančios Lietuvos, bet nie- 
kuom Jos negalime pagelbėti, 
nes esame atskirtais nuo viso 
pasaulio. Nemažai hutų čio- 
nai jaunikaičių, kurie norėtų 
-astoti Lietuvos armijon, bet 

negalima iš čia išvažiuoti, dau- 
guma atsiranda rusų armijoje 
ir kitose eilėse, bet nei kuom 
jų negalima pagelbėti, nes rusų 

ldvba sako, pakol mūsų Tė- 
vynė nepripaž;nta savistovi 
Valstija, jie mūsų tautiečių ne- 
išeisią iš rusų armijos. Nors 

Į Lenkija ir pripažinta, bet jų 
legijonai taipgi negali iš čion 
išvažiuoti del stokos garlaivių ir kariauja rusų fronte. Tč i 
tiek tų naujienų pas mumis, 
nes mūsų didžiausis rūpestis 
vra tame, kad galėtume grei- 
čiaus grįžti Tėvynėn. 

V. Vecjis. 

Trumpai Kalbant 

Diplomas. 
Jaunimas mokinas, kad ingy 

ti mokslo diplomą, politikai 
stengiasi ingyti diplomatišką 
diplomą ir tani panašiai. Šio- 
je gadynėje buti be diplomo, 
tai vis vien kaip neturėti pusėi 
galvos. į Ir ponas Česniulis pasisten \ 
gė tokį diplomą įsigyti. Tuom 
tikslu jis net ir Faryžiun bu\n 
nuvykęs, ir galų gale jis visgi įsigijo ta pageidaujamą dipk-:' 
mą ir dabar jis jau tikrai dip- 
lonuotas. Taikos delegacijos 
vienas narys išdavė p. Česniu- 
liui diplomą, kad jis geras vai- 
kinas. Be tokio diplomo nie- 
kas juk tam nebūtų patikėjęs. 

Pasitarnavimas. 
Amerikoje skaitančiai vistio 

menei nuo senai žinomas kaino 
prakilnus ir labai rimtai veda- 
mas dienraštis einantis iš Beis 
tono, tai "Christian Science! 
Monitor." Tas dienraštis nu<; 
senų laikų vedamas krikščio- 
niškoje dvasioje. <, 

Dabar tas dienraštis ėmė ir 
išspausdino savo žymaus ko- 
respondento ilgą straipsnį (ver 
timas tilpo ''Lietuvoje'') apie 
Lie;uvą ir jos istoriją bei tei- 
sės prie neprigulmybes. Tarp kito ko, tenai pasakyta, kad 
prie puolimo Lietuvos prisidė- 
jo kunigai, kurie neatspėjo žmo 
nių dvasios ir ėjo savais ke- 
liais. 

Už šitoki apkaltinimą lietu- 
viškų kun.gii politikos laukt 
męs nelaukdami kol mų^ 
"Draug" ir "Darb" ką pasa- kys, "apšaukiame" "ChrostiaiJ. Science Monitor" bcdieviškiA 
laikraščiu, tarnaujančiu libera* 
tams, laisvamaniams ir kito-'l 
kienis "netikėliams.'' Kaip jis. 
išdrįso parodyti tokius kunigų 
pasidarbavimus. 

Šaudiiiiai r klcboninioi katali- 
kai. 

Iki šiol męs žinojome tiktai 
vienus katalikus. Tai žmonas išpažįstanti Kristaus moksliu 
ir stengiantiesi sulyg jo gy- k 
venti. 

Bet pasirodo, kad esama nj vienodu kataliku. Ta mums O 
b- C 

išaiškino pribuvęs p. Česniu- 
lis, o jis didelis žmogus, nes ir 
Paryžiuje buvo ir Uetuvos at 
stovybę matė, tai negalima ne 

I patikėti. 
Sulyg Česniulio, šiaudiniais 

katalikais yra tie visi katali- 
kai, kurie lankosi j ba^r-yčvis, 
deda aukas, dorai g} vena, rū- 

pinasi savo tautos reikalus, 
rengia seimus ir juose daly- i 
vau ja. 
Suprantama, kad klebenimais 

katalikais yra tie, kurie to vi- 
so nedaro: neina į bažnyčią, 
nededa aukų, nerengia ir ne- 

dalyvauja seimuose. Kitaip juk nebūtų skirtumo. 

j AUTOMOBILISTAS. 
I — Tu sakei, kad esi gabus 
šoferis, o dabar suvažinėjai tris žmones ir sulaužiai mano 

automobilių? 
— Ar Vai dar geriau reikia?. 

GERAS PATARIMAS. 
Vienas jaunas vyrukas įsi-* 

mvlejo iki ausų j labai gražia 
merginą, bet ji buvo biedna. 

% Ji. ilgai kovojo su savim,^ 
leidosi kelionėn, bandė sekioti 
paskui kitas moteris, bet įlin- 
ko negelbėjo. 

Ant galo jis nutarė paklau- 
sti patarimo savo seno drau- 
go. 

i — Išmokyk, ka a^ turiu da 
rvti, kad aš galėčiau ja nemv- 
lėti ? 

— Kagi? Apsivesk su ja 
ir nemylėsi! 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
BINGHAMPTON, N. Y. 

Kodėl Lietuva negauna auk n. 

Apie kalėdas buvo atvažia- 
vęs Dr. J. J. Bielskis su pra- 
kalbomis ir prašė iš žmonių au 

kii dėl LIETUVOS. Buvo su- 

rinkta $1,278.18 nuo Binghani 
toniečių ir $2,350.00 nuo pp. 
Johnsonų, avalu dirbtuves sa- 

vininkų, išviso $3,628.18. Tie 
pinigai buvo duoti su tikslu, 
kad kiekvienas centas eitų Lic 
tuvai. 

Dėl nešvarios politikos iš 
,Wasbingtono, keli vietiniai 
žmonės buvo suklaidinti ir rei- 
kalavo, kad pinigai butų siun- 
čiami į Tautos Fondą. Priėjo 
net prie to, kad buvo netoli nuo 

teisino. Tokie nesusipratimai 
sutrugde pinigų siuntimą, net 

iki birželio mėnesio š. m. Bet 

Binghamtoniečiai nepasidav ė 
ir privertė, kad pinigai butų 
siunčiami Lietuvai, o ne Ameri 
kiečiams dėl varinio savo poli- 
tikos. 

Galų galę išėjo taip, kad pp. 
Johnsonų aukos buvo pasiųstos 
tiesiai Francuzijon (13,831 
frankas), o kiti 8,882 frankai 
pasiųsta Tautos Fondui su 

paaiškinimu, kad butų kuo- 
greičiausia pasiųsta Lietuvos 
atstovams Paryžiun. Žinoma, 
čekis buvo ant Lietuvos virši- 
ninkų vardo, idant čia jis ne- 

būtų išmainytas * per Tautos 
Fondo darbininkus. Viskas 
buvo daroma, kad pinigai nu- 

eitų, kur jų reikia, o nepasilik- 
tų Amerikoje. Buvo manyta, 
kad Tautos Fondas pasiųs ta 

čekį Francuzijon ir tada butų 
pasibaigęs visas darbas. 

Liepos 10 d. buvo susirin- 
kimas vietinio Tautos Fondo 
skyriaus ir girdime, kad tas 

čekis dar tebeguli Tautos Fon 
do centre, Brooklyne. Buvo 
aiškinama, kad vietinis rašti- 
ninkas gavo laišką, kuriame 
pranešama, jogei čekis dar ne- 

išsiųstas Francuzijon, todėl 
kad laukia in^aliojimo nuo p. 
Valdemaro ir k'tų viršininkų, 
kad atmainius tą čekį Ameri- 
koje. Tai mat kaip pas mus 

einasi. Žmonės nutarč vie- 
naip gi Tautos Fondo viršinin- 
kai elgiasi visai priešingai su 

musų aukomis. 
Ir jie dar drįsta garsinti sa- 

vo laikraščiuose, kad "Lietuva 
badauja," "Lietuvai reikia sių 
sti pinigų," o patys laiko čia 

pinigus ir net trukdo, pinigu 
siuntimą Lietuvai. Jau antras 
mėnuo eina kain čekis buvo 

pasiųstas Tautos Fondo iždi- 

ninkui, o dar neranda laiko jį 
išsiųsti. Taip darant visi mū- 

sų Broliai Lietuvoje gali is- 
mirt, pakol amerikiečiai ren- 

giasi siųsti pagelbą. 
Taigi, vardan Binghamtono 

Lietuvių ir Tėvynes mylėtojų, 
aš duodu visiems Lietuviams 
žinoti kaip mums buvo sunku 
pasiųsti pinigus Lietuvai. Vi- 
si lietuviai turi reikalauti, kad 

pinigai butų tuojaus pasiun- 
čiami, o ne laikomi Ameriko- 

je. 
Šitas pranešimas yra ypatin 

gai katalikams, nes, per taip 
vadinama, katalikišku spaudą, 
negalima duoti tokiu paaiški- 
nimų, kadangi jie priklauso 
prie tos pačios politikierių gru- 
pes. Susipraskite broliai Lie- 
tuviai katalikai ir reikalauki- 
me. kad už musų aukas tuo- 

jaus butų teikiama pašalpa nu 

vargusiai Lietuvai. J. S.' 

I-IART, MICHIGAN. 
Antras metinis Lietuvių Far 

irerių pikninkas atsibuvo ant 

S. Uojvido far mos. Viskas 
gražiai pavyko, ir iš toliau sve- 

čiai atvažiavę drauge linksmi- 
nosi ir gėrėjosi uldninkų gra- 
žum sutikimu. Taipgi buvo 
žaidžiami liteuviški žaislai 
Aguonėlė, Klumpakojis, Sukti 
nis ir kiti. Buvo duotos do- 
vanos už vyrų virvės trauki- 
mą; jaunų vyrų lenktynes; 
vaikų lenktynes; merginų lenk 
tynęs, ir mažų mergelių lenk- 
tynes. 

Puikiause buvo, kada visi di 
di ir maži suėmę rankas į ratn 
šoko ir dainavo lietuviškas 
dainas. 

Ponia Bojvidiene ir ponia 
Stakenienė tarnavo su valgiais 
ir geraimais pietų laike, už tai 
joms tarėme ačiu. Svečiai su- 

tiamus vis dar nenorėjo "skir- 
stytis. Iš kiUir atvažiavę tu- 

rėjo progą pasigėrėt mūsų apie 
linkės javais ežerais ir ukėmis 
Šįmet yra daug vaisių, taipgi 
ir puikių javų. Geistina kad 
ir kitą metą atsilankytų sve- 

čiai iš kitur, o męs stengsimės 
užganėdyti atsilankiusius. 

Adomas, ten Buvęs. 

GRAND R AP ID S, MICH. 
Vietos klebonas kun. Dek- 

snif- apvaikščiojo 25 metų ku- 
nigystės jubilėjų. Apvaikščio- 
jimas atsibuvo 29 dieną birže 
lio. Ties kle!>onija susirinko bu- 

l relis mergaičių ir lenkų benas 
(nežinia kodėl nebuvo' lietu- 
viai); taipgi buvo su ženklais) 
j 16 narių Šv. Juozapo dr-stės 
ir apie 30 narių Šv. Petro ir Po- 
vilo dr-stės; kitos draugystės 
atsisakė dalyvauti nors buvo 
kviečiamos. 

Pamačius kunigą, kuris ėjo 
ant mišių, benas, lydimas žmo- 

nių, nuvėjo į Šv. Petro ir Povi 
lo svetainę, kur sugriežė ame- 

rikonišką hymną. Bet apie lie- 
tuviško hymno griežimą nieks 
nei nemanė. Pas mus abelnai 
manoma, kad kunigas Deksnio 
yra daugiau prielankus poniš- 
kai lenkų kalbai, negu lietuvių 
prasčiokiškai kalbai. 

Po piet vėl atsibtr i dėlei ju- 
bilėjaus koncertas ir paskui va- 

karienė, kur buvo kalbos lin- 

kėjimai ir dargi dovanos. Vieni 

didžiuojasi šiuomi apvaikščio- 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visto kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelln3, vieškelius, kraaos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalba3. 
ŽEMLAPIS yra «u daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 dalių. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. * 

2) Prieš Istorinė Lietuva. 
8) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1318—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (130?—1443). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
3) L .bartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chioago, UI. 

j imu jubiltjaus, kiti-gi tai vadi 
na paprastomis sorkėmis. 

Parapijomis. 

\VORCHESTER, MASS. 

Iš veikimo dailėje. 
Vasarai užėjus pas mus 

kaip ir kitur, vai irai ir kon- 
certai užsibaigė, bet veikėjai 
be pe.'stojimo darbuojasi, plia- 
nuoja veikimą ateičiai; visi 
plianuoja ateinančiame sezone 

| pasirodyti su kuo nors geres- 
niu. 

Pereitame sezone geriau pa- 
sirodė tautininkai ir neblogai 
socialistai, gi parapijos choras 
veikė kiek silpniau. Nors ii 
statė scenoje M. Petrausko o- 

perą "Šventoji Naktis", bet ji 
nusisekė nekaip. 

Geriausiai pasižymėjo veiki- 
me dailės srytyje D. D. Drau- 

gija "Aušrelė". Ši jauna orga- 
nizacija, vos užsimezgusi, pa- 
rengė įvairiu programų kon- 

certą. Nors koncertas turėjo 
kiek silpnų pusių, bet tai buvo 
tik bandymas spėkų ir drau- 
gija rengėsi prie operetės "Bi- 
rutė". Gi dramatiškos draugi- 
jos skyrius sulošė 5 veiksniių 
dramą: "Gyvenimo Verpete" 

Prie "Birutės" rengtasi gana 
ilgai, mat pasiryžta pastatyti 
scenoje šį veikalą, kaip galint 
geriau, kad sykiu pasirodžius 
ir kitataučių akyse geriau, nes 

amerikonai paskutiniais laikais 

padėjo tėmyti lietuvių veikimą 
dailės srytyje ir dažnai atsilan- 
kydavę į lietuvių koncertus. Y- 

pač jų nemažai atsilankė į "Bi- 
rutės" perstatymą; ir tas vaka- 
ras buvo gana gražiai aprašy- 
tas vietos anglų laikraščiuose. 

Teko kalbėtis su vienu sim- 
patiškos išvaizdos seneliu, kuris 

pasisakė esąs muzikas ir norįs 
arčiau susipažinti su svetim- 

taučių daila, ypač lietuvių. Jis 
užreiškė, jog pamatęs ''Biru- 

tę" scenoje jis jaučiąs, kad 

daug ko naujo įgijo dailės sry 
tyje. 

"Aušrele" ketinanti sekan- 
čiame sezone irgi nemažai pa 
sidarbuoti dailės srytyje ir dar 

geriau pasirodys, nes turi 

daugiau suderintas ir stiprias 
spėkas ir, tikimasi, kad, po va 

dovyste kompozitoriaus M. 
Petrausko, savo užmanymus 
tinkamai galės įvykdinti, ir pa- 

rengs visą eilę žymių koncertų. 
Smagiai jautiesi, kuomet 

matai, kad mūsų triūsas yra na 

dingas. Ir reikia tikėtis, kad 

''Aušrelė" pakels Worcester lie 
! tuvių vardą kitataučių akyse 
ant žymaus laipsnio. Pirmyn 
prie dailės lietuvių jaunime! 

Kauke. 

HARRISON N. J. 
Protestas prieš Šmeižikus. 

Gabijos Brolių ir Seserų 
Draugija, savo susirinkime 27 

dieną birželio vienbalsiai išne- 

šė pasmerkimą visiems tiems, 
kurie šmeižia veikėjus dirban 
čius tautos labui. Draugija 
ypač protestuoja prieš vietos 
nekuriuos korespondentus, ku- 
rie "Darbininke" ir "Garse" 
šmeižia T. M. D. 62 kuopos 
chorą. 

Minėtas T. M. D. 62 kuo- 
pos choras yra vienas iš pa- 
vyzdingiausių savo darbais 
dčl Lietuvos ir lietuvių labo, 
kuris remia naudingą veikimą, 
kaip darbais, taip ir pinigine 
parama. Bet tuli vietos ko- 

respondentai per "Darbinin- 

ką" ir "Garsą'' vis juodina ir 

žeminą T. M. D. 62 kp. chorą. 
Todėl Gabijos Brolių ir Se-' 

serų Draugija šiuomi užreiš-1 
kia, kad korespondentų žemi- 
nant minėtą chorą pranešimai 
yra neteisingi. 

į iv. Šalkevičius ir J. A. Kubi- 
lius, ingalioti, G. B. ir S. D-jos 

LIET. GELB. DR JOS 
(LIET RAUD. KRY- 

! ii AUS, AP TIEKA 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

(Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus) centralio sekretoriaus 
ofisan iki 14 dienai liepos su- 

plaukė sekančias aukos: 

Draugystė Saldžiausios Šir- 
dies Jėzaus $25.00 

Po $5.00: 
M. Valenk, A. Radomskis, 

J. Lesčinskas, P. Rimkus ir 
D. Katauskas. 

M. Jenčius $3.00 
J. Pacevičius $2.50 

Po $2.00: 
K. Buivydas, A. Kupns, A.. 

Kvietkas, A. Masteika, O. Nar1 
vydas, A. Norvaišas, Y. Nor- 
vaišaitė, Z. Norvaišaitė, P. Ta-' 
mošaitis, A. Šimkus, A. Bu- 
gailiškis, J. Ginkus, M. Katau- 
skienė. 

Fo $1.00: 
V. Grigaliūnas, F. Aklonis, 

P. Kavaliauskas, J. Jencis, l1*. 
Jegelevičia, Iz. Taniuliunas, M. 
Kupris, V. Kupris, A. Kup- 
rienč. 

Viso 92.50 
Pirmiaus buvo 639.00 

Iki 14 d. liepos viso įplaukė 
$703.50 

Dr. J. Sar?alins, Cent. sekr. 

Žinios-Žineles 
Sheboygan, Wis. Kalbėjo 

neprigulmingas kunigas 
Mockus prieš katalikus. Pra 
kalbas jam surengė lietuviai 
socialistai. 

Gery, Ind. Vyčiai ir baž- 
nytinis choras surengė gra- 
žų koncertą. Taipgi ir bu- 
vo prakalbos. 

Wihvaukee, Wis. Čia ran- 
dasi apie 700 lietuvių, yra 
bažnyčia ir keliolika orga- 
nizacijų. 

| Susidaužė gatvekaris, su- 

keista apie 70 žmonių. 
% 

VILNIUS. 

Lietuva negali apsieiti be 
Vilniaus. Vilir.ius gi ne- 

;apseis be Lietuvos. Gedimi- 
no pilis, taip brangi kiek- 
vieno lietuvio širdžiai, gar- 
singa sena Lietuvos sosti- 
nė, neatbūtinai turi buti ne- 

tik kad Lietuvoje, bet po 
senovei privalo buti politi- 
nio ir kulturinio atgijimo 
centru. 

Žymiausi musų istorijos 
lapai yra surišti su Vilnium. 
Svarbiausi musų ateities pa- 
geidavimai, visa musų da- 
barties politinė ir kulturinė 
akcija yra surišti su Vil- 
nium. 

; Kaipo pribrendusi ir gy- 
vuojanti tauta, męs nieka- 
dos nedaleisime, kad musų 
vsena sistine, Gediminų, Kei 
stučių, Vytautų ir kitų Lie- 
tuvos vyra pilis, butų ran- 
kose musų liuosybės ir mū- 

sų tautinio plėtojimosi ar- 

šiausių priešų — lenkų ran- 

kose. 
Męs lietuviai niekados ne 

[sutiksime ant jokių kompro 
jniisų, męs ir daleisti sau to 
nenorime, kad iš Vilniaus 
tuėti, taip vadinamąją — 

"Lietuvos terra irridenta." 
Lietuviai sutikti ant lenkų 

Tilinuje šeimyninkavimo,— 
tai yra lygiai tas pats, kaip 
sutikti ant Lietuvos pasmau 
gimo. 

Musų mums yra brangus 
'netiktai kaipo vieta su ku- 
fria yra surišta musų visa 
praeitis, bet taippat kaipo 
.centras, be kurio busiantis 
musų ekonominis gyveni- 
mas negalės liuosai plėto- 
tis. Męs lietuviai nenorime 
ir nereikalaujame nieko sve 

timo. Męs norime tiktai 
tą, kas tiesotai mus priguli. 
( Kol lenkas užpuolikas 
bus Vilniuje, tol Lietuvai 
gręs pavojus netik palikti 
lenkų provincija, bet kas 
svarbiausia, tai kartu su 

Lenkija palikt progreso už 
,pakalyje. 
, Kol lenkai bandys laiky- 
ti Vilnių, tol lietuviai skai- 
tys lenkus kaipo £-*vo di- 
džiausius priešus. 

Teisybė, Lietuvos laikina- 
sai Prezidentas p. Smeto- 
na, kalbėdabmas į Lietu- 
vos kareivi j 4 tarė: — "Lie- 
tuvių kardas nebus padė- 
tas, kol lenkai bus Vilniu- 
je". r: < 

Mokėjo lietuviai, nežiū- 
rint visokioms sunkeny- 
bėms, išgauti sau liuosybę, 
mokės jie taippat atgauti 
tą, kas jų yra neteLotai at- 
imta. 

Ankščiaus ar vėliaus Vil- 
nius kaip ir buvo taip ir vėl 
",bus musų. Kazys. 

PARDAVIMAI. 
Parsiduoda bucernė ir 

groserne su namu, garo ši- 
luma. Biznis gerai Išdirb- 
tas lietuvių r.pgyventoj vie- 
toj. Klauskite: 

3815 So. Kedzie Ave., 
Cnicago, 111. 

Parsiduoda: rakandai (furničiai) 
3 kambarių. Nupirkęa žmogus ga- 
lėtų ir gyventi ten pat. Parsiduoda 
labai pigiai. 2554 Blue Island Av., 
3-čias, augštas pryšakyj. 

Parsiduoda grosernė ir delicatesen 
krautuvė. Iš priežasties ligos par- 
duosiu labai pigiai. Klauskite: 

S. RUBEN, 
3441 So. Morgan St. 

E X T R A. 
Parsiduoda krautuvė—cigarų ciga- 

retų, tabako, saldainiu "ice cream" 
ir visokių "saft drinks". Labai gera 
proga dėl vedusios poros. Priežasiis 
•pardavi.no — vienam negalima apsi- dirbti. Biznis puikiai eina, išdirbtas 
jau per dešimts metų. 

615 WEST 18th STREET. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau lengvo darbo už kasierių 

arba už kolektorių. Galiu užsista- 
tyti $1,000 kaucijos pinigais. 

JOHN SMITH, 
3241 Lime St., Chicago, 111. 

PARSIDUODA NAMAI. 
$500 įmokėti o likusius] 

ant lengvu išmokėjimų, 
šiuo lengvu budu įgysi na-| 
mus. ; 

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

3543 Union Ave., 2 flia- 
tai 5 ir 6 kambariai. Pre- 
kė $2350. 
2853 Union Ave., 2 fliatai 
4 ir 4 kambariai. Toiletai ir | 
'gesas. | į 
Prekė J $2150. 

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

510 West 27th St., 6 kam 
'bariai, maudynės ir ge- 
sas $2,000 
1 3114 Wallace St., 3 f lia- 
utai, 18 kambarių, 3 maudy- 
nės, elektros šviesa, karštas | 
Vanduo, garo šiluma $9500. 

Klauskite: 
ERNIS E. FEENEY 

603 West 31st St. 

"Vienintelis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIO 1mos IKI SPALIO 20tos 

———— /t* O M f\ " Chicagos Archer Ave., Ir/K A f, A — —— 

in Abi pusi $z.hirr^-A^..^x.0h,™wJhZ.nO,n Abi Pusi 
VTapat kaina iš Argo. III 63-rd St., x 

KAINOS INEJU5508 IN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918 

m 4J n A Buriuose nu^ 50 ir mažiau tfj n a Biriuose nuo 200 $£•£*1/ kaip 200 žmonių. «P«»Ov ir daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. itotj, imk } pietus eina*', gatvekarį ant State gatvčs arba Archer Avenue 
pažymėtą, "Archer-Cicero," arba imk transferg. nu kitų gatveai-rių perkertančių linijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJT, išeina iš Chicago kas Utarnink^, Subatg, ir Nedelę. 
Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Bureau 1410 Otis Buiiding, 10 So. La Šalie St., Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Jollet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 

DR. I E. MAKARAS. 
LIETUVVIS GYDYTOJAS IR CHIRURitAS 
Ofisas: 1741 VV. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-s ir 7-S P. M. 
Tlefonas: Uoulcvard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. VVaod Street. 
Telefonas: YarJs 723. 

UA1A ^ ■ 

EXTRA B ARGAI N. 
Parsiduoda 3 flatų mūrinis 

namas po 6 kambarius, 2851 
So. Emerald Ave. Rendos 
$42.00, Kaina $3,500.00. 

dėmaus Mikutaitis 
903 W. 33rd St. Chicago. Iii. 

NORĖDAMI SAVO BIŽNJ 
PAGERINTI, VISUOMET 

GARSINKITĖS DIENRAŠ 
TYJ 'LIETUVA.' APGAR- 
SINIMAS ATNEŠ GERIAU 
SIUS REZULTATUS. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius. kurioj daugyuė lietuvių 
gyvena ir ?IsI yjį» užganėdinti. čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių, 
gerų kelių U 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 nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks fermas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj {mokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktoriui; 

SANBORN COMPANY, 
Bagio River, Wiscoasin. 

ANT RANDOS. 

Pigiai atsiduoda ant randos pui- 
ki vieta bizniui šale "Lietuvos'' diea 
raščio, žinoma kaipo "Birutės" sve- 
tainė. tsišaukite, 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan Str. 

GERB. ST. ŠIMKAUS: NAUJOS DAINOS. 
Vienam baleui prie piane 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balsui.) .. .60 
8) Ne ciėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 
4) Era, *iano brangi (Bass) .50 
5) e Pamylėjau vakar 

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

•S) Kur bakūžė samanota .i .50 
Gulinama Lietuvos Knygyne, 8253 B. Morgan St. Chicago, 11L 

Lietuviška Sydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir -i -""Albu 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinij (uubij. 

Ofiso valandos: 9 'ki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniait 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, RSmy Ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų Iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TE3 STREET, CHICAGO, ILL. 

LIBERTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Bonds u 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais Kelvergaia ir 
Subatomis 9—9. 

t********* 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvUj:' 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVA!TRA§TIS 

Kaina metams $2. Pusei metu $1. Kanadon metams $2:60 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime dideli knyg-4 sankrovą ir katalogą, siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikBlala lš vlenuo- 
Hų-zokonlnkių gyvenimo už tandžlal uždarytų sienų. Reikalaukite tao- 
Jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordttfteis or* 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA 
Eina penktadieniais: 

7907 Superior Street Cleveland, Ohlo 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

A. L T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pb*ftulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVA1TĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurę j imui adresuodami: 

44S A N D A R A" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 



SKOLINU PINIGUS 
ant o.utro mcrgeCJo labai prieUtamo 
tnla sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tpgul atsilanko J ufisg. 

H. EPŠTEIN, 
ftoom 70*; 5 No. LaSaHe St 
Telefonas Franklln 2803. 

Daktaras 

Jonas 1N. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto Iki 12 
2 Iki 4 popiet 7 Iki 9 vafc. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

Phone Boulevard 2160 

Dr. A. J. Karalius 
(J28>SF.N ĖJUSIOS 

L I O O S 

Val&mloa: 9 iki 12 ir 4 iki 9 
vakaraLi. 

3303 S0 MQR6Ah STREET 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan 8t.f k«r+« 32 tt 
Specialistai Moteriškų, Vyriikiį, 

ir Chroniški) Lig)). 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet. 6—» vak., Nodėl. 2—2. 

TELEFONAS YARDS M7. 

Tel YARDS 1588 

DR. J.KŪLIS 
LIETA?VIR GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vr7do visokias liga* moterių 
vaiki; ir vyry Specifiškai gy- 
do limpanCias. uisifienėjuala# 
ir iiaslap+lik^as fyvu ltgaa 

3259 So. Haliied S*., Ghicago, h, 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO, ASHLANO AVH. 

Telefonas Drover 7042 
Clccro Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr, M, Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ae- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSerts. 

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, ry- 
nj. moterį} ir vaiki], pagal naujausias 
metot'a*. XRay ir kitokius elektros 
[rictaUus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18tli 
Street, netoli Pisk Strtet 

VALAN1X)S: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarei*. Telephone Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 S®. Halsted 3t 
VALANDOJ; K—^ —V. Mktal. 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju LaldotuvSse koge- 
riaaalai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męa patja dirbame grabus ir 
turime savo karabonua ir au- 

tomobillua ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šank- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veaeiijomn, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
330) AuburnAie. Te!. Drover 4139 

VIETINES ŽINIOS 
MCCORMICK DARBININ 
KŲ STREIKUOJA 10.000. 

Utarninke, kaip vėliausiai 
pranešama, sustreikavo apie 
|6,000 International Harvester 
[Co. darbininku. Įvairiose clir1»- 
|tuvėse šios kompanijos strei-, 
kuoja darbininkai apie savaitė, 
laiko. Apskaitliuojama, kad su- 

vėliausiai išėjusiais streikan 
traktorių dirbtuvės jau strei- 

kuoja apie 10,000 darbininku. 
Svardiausni darbininkų reika- 
lavimu, berods, yra reikalavi- 
mas pripažinti unija. 

I )arbininkai organizuojami 
Am. Darbo Federacijos. Kom- 

panija vėlesniais laikais daug 
prigabeno darbininkų juodukų 
ir pirmiau buvo manyta, kad 
jie nesidės prie unijos, bet ir 

jie dedasi. Sakoma jau didesnė 
dalis darbininkų prisirašė prie 
unijos. Taipgi yra kalbama, 
kad atsirado nauji kokios tai 

unijos organizatoriai, bet dar- 
bininkai jais nepasitiki, dargi 
kiti tvirtina, jog tai esa kompa- 
nijos agentai. 

F-LĖ RAKAUSKAITĖ — 

SOLISTĖ "VICTOR" CO. 

Jau sugrįžo Chicagon ži- 
noma solistė p-lė Marijona Ra 

kauskaitė, kuri lankydamosi 
rytuose, taipgi apsilankė Nevvi 
Vorke garsios ''Victor" kom- 

panijos studijoje, kur laikė kon 
testą clel dainavimo Į "Victor" 

kompanijos rekordus. 
Išbandymui halso p-lei M. 

Rakauskaitei duota j dainuoti 
žinoma lietuviams p. Šimkaus 
kompozicijos daina "Kur ba- 
kūžė samanota." Indainavus 
šią dainą. "Victor" kompanija 
pranešė p-lei Rakauskaitei lai- 

šku, kad kompanija skaito sau 

už garbę skaityti p-lę M. Ra- 

kauskaitę "Victor" Co. solistų 
tarpe. Tuomi ''Victor" Co. 
suteikė p-lei Rakauskaitei tei- 
sę vadintis "Victor" Co. ar- 

tiste-soliste. 
P-lė Rakauskais padarė sn 

minėta kompanija kontraktą 
ir, sudarius orkestraciją pir- 
mai partijai dešimties lietuviš- 
ku dainų, įdainuos jas į rekor 
dus. Greta lietuviškų dainų 
taipgi dainuos ir angliškas. 

Tai yra smagi naujiena, kad 
t lietuvaitė tampa "Victor" kom 

panijos artiste-soliste. Tapti 
minėtos kompanijos soliste yra 
nelengva, nes reikalaujama 
stipraus ir išlavinto balso. 

P-lė Rakauskaitė yra Cliica- 
gietė ir taipgi priklauso prie 
žinomo "Rirutės" choro. Tai- 
gi birutiečiai gali pasidžiauti. 
kad jųjų sandraugei pasisekė 
išlaidyti reikalaujama kvoti- 
mą. A. M. 

'BIRUTE' PRADEDA VĖL 
VEIKTI. 

Jau "Birutė" pradeda tai- 
syti savo stygas naujam dar 
bui sekančiam sezonui. Se- 
redoj įvyksta pirma repiti-1 
cija, t.y. 16 d. liepos, Mark 
White (Parko dižiulėj sve- 

tainėj)'. 
"Birutė" pasistatė sau už 

priedermę vėl dailę platin- 
ti, skleisti tarpe musų vien-| 
genčių lietuvių. 
Pirma proga kur "Birutė" 
Įveikia, tai 20 d. liepos turės 
savo išvažiavimą j Beverly 

I Hills miškus. Žadama daug 
ko naujo. 

Antras 'Birutės" išvažia- 
vimas įvyks 10 d. rugsėjo, ir 
gi toj pačioj vietoj. 

Juo toliau, tuo daugiau 
"Birutė" gauna narių, kaip 
veikiančiųjų, taip ir narių- 
rėmėjų. Šią savaitę pasiža- 
dėjo įstoti ^Birutės" būrin 
pp. M. Meldažis ir A. D. 
Kaulakis. Taigi, kuomet "Bi 
ratei" nepilnai pavyko fi- 
nansiškai pereitos sezonas, 
tai pasipylė aukos nuo ge- 
ros valios žmonių ir mylin- 
čių dailę. 

Išvažiavimas, kuris įvyks 
10 d. rugsėjo bus su išlai- 
mėjimais. Išlaimėjimui daik 
tus aukavo šios ypatos: 

A. Kartanas, aptiekorius, 
aukavo perfumo bonkutę su 
gėle; Ant. Mosgeris aukavo 
šilkinę kaklaraištę; Just. Ku 
lis, aptiekorius, aukavo laik 
rodį; N. Girdwainis, laikro- 
dininkas, aukavo sidabri- 
nius rėmus; P. Conrad, fo- 
tografas, aukavo pusę tuzi- 
no atviručių; K. Vilkevičia, 
aukavo 3 auksinius daik- 
tus; St. Šimkus, "Birutės" 
mokytojas, aukauja savo 

dainų laidą; J. B. Aglins- 
kas, cigarų dėžę. 

Viršminėtas dovanas "Bi- 
rutė" leis ant išlaimėjimo 
serijomis. O nekurias do- 
vanas išdalins išlaimėju- 
siems už žaismes. 

Kviečiame kuodaugiausia 
naujų narių, veikėjų ir rė- 
mėjų. Kas myli dailę, kas 
nori darbuotis dailei, kas 
nori gryno peno dailės—lan 
kykities, dalyvaukite dailė- 
je—"Birutėje." Pasisteng- 
kime pastatyti musų dailės 
draugiją "Birutę" ant augš- 
čiausio laipsnio. 

P-s St. Šimkus, kompozi- 
torius, pasiliko "Birutės" 
mokytojum sekantiems me- 

tams, ir jis žada daug ko 
naujo musų visuomenei se- 

kančiame sezone. Ir reikia 
tikėti, kad jis savo prižadus 
išpildys. Ursus. 

DR STĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS PRIE IŠKIL- 

MIŲ. 
Draugystė Palaimintos Lie- 

tuvos laike pusmetinį susirin 
,kimą 13 dieną liepos. Šiame 
susirinkime draugystė nutarė 

dalyvauti iškilmėse, išleidžiant 
Lietuvos Laisvės Varpą, ku- 
rios atsibus 3 dieną rugpjučio. 
Sutvarkymui šio reikalo drau- 
gystė išrinko komisiją iš trijų 
ypatų. 

Visi męs draugai turime daly 
vauti šio. e iškilmėse, nes tai 
darbas dėl Lietuvos, gi męs esa 

me pasižadėję darbuotis dėl lie 
tu vystės. 

Todėl męs privalome remti 
Lietuvos naudai darbus, nes! 
Lietuvos žmonės prašo pas 
mus pagelbos. Męs privalome 
palikti savo sriovinės pažiūras 
nuošaliai ir gelbėt dabaujan- 

čius musų brolius, nes jie nie- 

ŽINIOS ŽINIOS 
Iš Paryžiaus 

"Lietuvos" Redak- k\\\Į D U D AI MTIC Prižadžjo Rašyti 
torius AuV. D. K, DALU 110 iš Paryžiaus 

1 .likos Kongreso apie 
Tėvynės Padėjimą 

TAI BUS LABAI ŽINGEIDUS RASTAI, TODĖL SKAITYKITE 
KIEKVIENĄ "LIETUVS" DIENRAŠČIO NUMERI, KAD TŲ SVAR 
BIŲ ŽINIŲ NSPRALEIDUS. 

UŽSIRAŠYKITE IR SKAITYKITE ' LIETUVA" 
KAINA: 

CHICAGOJE $6.00 METAMS 
KITUR $3-00 
KANADOJE 7.00 

Lithuanian Daily 

LIETUVA 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

ko mums blogo nepadarė ir ne- 

vclija, nežiūrint kokių męr. pa 
žiūrų esame. Todėl prie darbo 
dėl Tėvynės labo. 

.Varys S. 1 'cnckus. 

IŠ SUSIRINKIMO ŠV, RO-I 
KO D-STĖS. 

Švento Roko Dr-stč iš \\ e>t 

Sidc turėjo savo susirinkimą 
6 diena liepos. Šiame susi- 
rinkime Šv. Koko d-stė vien- 
balsiai nutarė dalyvauti iškil- 
mėse Lietuvos Laisvės Varpo 
išleistuvių, kurios atsibus 3-eia 
diena rugpjūčio. 

Taipgi nutarė šaukti ekstra 
susirinkimą 2-rą dieną rugpju 
ėio per atvyrutes, kuriame tars 

apie aukavūną Lietuvos Lais- 
vės Varpui laike jo išleistuvių 

Švento Rcko draugystė yra 
seniausia šioje apielinkėje ir 
yra daug prisidėjusi prie lietu- 
vių kultūrinio darbo ir taipgi 
su gausiomis aukomis dėl Lie- 
tuvos labo. Todėl manoma, 
kad Šv. Roko dr-stė ir Lie- 
tuvos Laisvės Varpą irgi ap- 
dovanos, iškeliaujant jam Lie 
tu Vos link. 

A 'arys. j 

SUSIVIENIJIMO LIETU- 
VIŠKU ORGANIZACIJŲ 

DOMAI. i 
Susivienijimas Lietuviškų | 

Organizacijų ant Tto\vn of 
Lake turės savo ekstra susirin 
kimą pėtnyčioj, 18 diena lie- 
pos, 7:30 vai. J. J. Elias sve- 

tainėje, Wood ir 46 gat. 
Šiame susirinkime bus apkali 

beta ruošimąsi prie iškilmių iš 
leidžiant Lietuvos Laisves Var 
pa ir taipgi apie organizavimą 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
ir kitus svarbius reikalus. To- 
dėl draugijų išrinkti atstovai ir 
taipgi valdybos privalo atsi- 
lankyti šin susirinkimai!. 

6\ L. OriJ:. Vald\ba. 
i 

DR STĖ AUŠROS VARTŲ 
DALYVAUJA PARODOJE 

Draugystė Aušros Vartų 
Šv. M. P., iš West Side, ku- 
rion priklauso vyrai ir moteris 
laikė savo pusmetinį susirinki 
mą Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 1 2diena liepos mė- 
nesio. 

Šiame susirinkime atstovai 
iš Amerikos Lietuvių Seimo 
J. Krotkas ir A. Duda išdavė 
savo raportus. Pasirodo, kad 
šis Seimas atliko daug svarbių 
reikalų dėl Lietuvos labo. De- 
legatų raportai priimta. J 

Tapo skaityta laiškas nuo 

Lietuvos Laisves Varpo komi 
'sijos, kuri kviečia draugystę 
dalyvauti Varpo išleistuvių iš- 
kilmėse 3 diena rugpjučio: 
vienbalsiai nutarta dalyvauti 
šiose iškilmėse, taipgi paaukau- 
ta $80.00, kurie bus įduoti iš- 
kilmių dienoje per draugystės 
valdyba. 

Butų gerai, kad West Side 
kolionija skaitlingai prisidėtu 
iškilmių parodoje ir taipgi su 

aukomis, idant westsaidiečiai 
imtų pirmenybę veikime. 

J. Krūmas, Rašt. 

KARU DARBININKAI 
BALSUOS STREIKUOTI. 

Chicag'os gatvekarių ir ek- 
vatorių darbininkų jungtinė 
komisija, atstovaujanti apie 
15,000 darbininkų, aplaikė nuo 

kompanijų pranešimą, kad jų 
reikalavimai pakelti algas ne- 

priimami. 
Kompanijos pamatuoja, kad 

tokis pakėlimas a%ų iki 85 cen- 

tų į valandą galimas butu tik 
tuomet jei miestas leis kompa- 
nijoms pakelti kainas už važia- 
vimą iki 9 ar 10 centų; gi pa- 
kol miestas to neleis daryti, tai 
kompanijos algų nepakelsian- 
čios. Taipgi padaryti tik aštuo- 
nias valandas darbo dienos 
kompaninijos mato negalimu,; 

nes, girdi, sistema karų kelio- 
nių (tripų) reikalauja kiek il- 
gesnio laiko. 

Darbininkų jugtinė komisi- 
ja, gavusi toki pranešima, pas- 
kelbė, jog karų darbininkai 
pėtnyčioj pradės balsuoti ar 

streikuoti ar ne. 

Miesto majoras Thompson 
ketina įsimaišyti šin reikalan, 
kad sulaikius streiką. Sakoma 
ji* prašys darbininkų nesisku 
binti streikuoti, tuo sj'i tarpu jis 
paskirs komisija tardymui ar 

kompanijoj ištikro negalinčios 
pakelti darbininkams algas. 

CHICAGON SUGRĮŽTA 
200 VOKEČIŲ. 

Gauta žinia iš Fort Ogleth- 
orpe, kad 200 vokiečiu, kurie 
buvo nugabenti ten iš Chica- 
gos laikė karės tapo paliuosucv 
ti ir jau važiuoja traukiniu 
Chicagon. Jų tarpe yra keletas 
žymiu ypatų. Didžiuma jų pa- 
liuosuota visiškai gi dalis tu- 
rės but iki tūlam laikui po prie- 
žiūra policijos. 

Į SUTINKAME SU JO 
į, NORU. 

Vienas iš musų klientų 
rašė mums Birželio 10 d. 
1919: "Smokerun, Pa. — 

i'Ašo randu, kad Trinerio 
Elixir of Bitter Wine man 
daug gelbsti. Nei jokia ki 
ta gyduolė to nepadarytų. 
Malonėsite lą pagarsinti 
laikraščiuose. Andro Luk- 
sic, Box 51". Sutikdami su 
jo noru, męs garsiname 
šiuos jo paprastus, negud- 
rius žodžius, kurie taip aiš- 
kiai parodo naudingumą 
šių gyduolių. Trinerio Ame 
rican Elixir or Bitter Wine 
pagelbsti, tai yra faktas, ir 
kiokvienas, kuris kenčia 

|nuc pritvintinio, nevirškini- 
jmo, blogo apetito, išpūtimo, 
galvos skaudėjimo, nerviš- 
kumo ir t. p. persitikrįs, 
jog augščiau minėti žodžiai 
yra teisingi. Gegužės 2, 
i 1919 S. V. Intemal Reve- 
nue Departamentas užtvirti 
r o ir pripažino Trinero 
American Elixir už gyduo- 
les, sutinkančias visais at- 

žvilgiais su blaivybės regu- 
liacijomis. Jųs gausite jas 
kiekvienoje vaistinėje. Ir 
,jeigu jųs kenčiate galvos 
skaudėjimą, diegimą strė- 

nose, sunaiinimą, arba nu- 

vargimą raumenų, tik reika 
laukite savo vaistininko Tri 
lierio Linimento! — Joseph 
Triner Company, 1333-43 
So. Ashland Ave. Chicago, 
111. (Apgarsinimas). 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

DOWN TOWN 

N. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Was'.iington. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & Wells 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. State & S. W. 18th 

VVEST SIDE DISTRICT 
i 2240 West 23rd Place 
2241 \Vest 23rd Place 

12214 W. 23rd Place 
2050 W. 23rd Street 
S. W. Halsted & Madison 
726 West 18th Street 
2S34 So. Oakley Ave. 
2246 So. Leavitt St. 
633 West West 18th Str. 
S. W. Halsted & 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. \V. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
Cor. Halsf.ed & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
N.: F3: Cor. Halsted & Madison 
Cor. 12th & Horaan aive. 
Cor. 26th & Western ave. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 
834 West 33rd Street. 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburn Ave. 
3222 Auburn Ave. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 

3423 S. Halsted St. 

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS. 

Kas nori Įgyti 15 puikių lietuviški; 
atviručių, su vaizdeliais Lietuvos mies- 
tu ir kaimu, tegul prisiunčia už 75 c^n- 
ti.i štampu. Taipgi yra likusios kelio" 
atvirutės-fotografijOB nuo garsaus lie 
tuviu dailininko, Čiurlionis, piešiniu 
Rašykit© reikalaudami: 

R. GEUUS, 
3253 SO. MORGAN ST. 

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

riu ir 35 kompanijos daibi; 
ninku. Anglįs nuo 3 iki £ 
pėdų augščio. Tvirtas vir- r 

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 į žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią j vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Compam7 
Hemphill, W. Va. 

" 

j 

PA JIEšKAU BROLIO. MYKOLO CE- 
pinskio, turiu svarbų reikalą.. Mei- 

džiu jo paties atsišaukti arba kas j} žino pranešti, šiuo adresu: j R. Raddzvill, 
2349 Russell St., Detrolt, Mieli. | 

i LIETUVIŠKAS HOTELIS. 
Pirnus lietuviškas Hotelis Chicagoj,, prie 1606 South Halsted St. šisai Ho- telis nėra brangus dėl darbininku žmo- nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir į ženočiams ir priimame pakeleivius. į Ruimai parsamdomi nuo dienos, B$vai-; tės, arba mėnes'o. Kainos prieinajnos,; taipgi su valgiu. Naminė valgykla* I ONA PčTRULIS, Savininkė. į 

Parsiduoda Saldainių 
Krautuve 

Labai pigiai. Priežastis 
pardavimo seni žmones ne- 
gali biznio prižiūrėti. Nori 
važiuoti pas vaikus karšti. 
Kas norite pigiai pirkti pasi 
nauduokite. Krautuve visa- 
ko pilna. 

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

Jieškau darbo | bankg. arba J se- 
curity Corporation. Esu laukęs High 
School per tris metus. Kalbu gerai 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir lietu- 
viškai. Klauskite: 

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

De Kalb, 111. 

REIKALAVIMAI. 

Reikalauju pardavėjų. 
Man reikia penkių apsukrių 
vyrų, kurie gali kalbėti len- 
kiškai, bohemiškai ir lietu- 
viškai pardavinėti subduvi- 
žioną pietvakarinėj dalyj 
miesto žemomis kainomis 
ir ant. lengvų išmokėjimų. 
Praptrteės randasi didelia- 
me irdustrialiame distrikte. 
Męs suteiksime nurodymus, 
pagelbą patyrusių žmonių ir 
automobilius. Mokėsime al- 
gą ir komišiną tinkamam 
žmogui. Atsišaukite bile 
dieną nuo 11 iki 12 vai. 

1 Klauskite: Mr. Fischer. 
FRED'K H. BARTLETT 

& CO., 
Chicagos didžiausi Real 

Estate Operatoriai. 
Room 200 — 69 W. Wash- 
ington St. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, fclrpJao, 
dlenomla lr vaknrab d§l blzute h 
namu. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsiiaiikylrftl 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
sutelkti Jums patarimu 

SARA T\TFJZ. Principal 
2407 W. toadlton *L 

C206 S. rialsteU 3t_ ia60 WftUs Si 

LIETUVIŠKAS HOTEUS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MkS. T. RODOVICZ 
336 W. 33 St. Chicago 

Phone Yftras 2750 

PRANESIMAS 
081 Mutų Darbininkų GerovSs. 

MĘS UŽDAROME 
N E D Ė L I O M I S 
PER VISĄ DIENĄ 

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

1543 W. 46th St, Telefonas Yards 7125. 
Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 
tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius parsamdome visokiems reikalams dien^ ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

Pagyvenimo ofisas^ Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St 

Kampas Iowa St. 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakar* 

Gydo visokias Vyrg Ir 
motery ligas taipgi Ir 

^^^hirurgiškas ligas. 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted^% 

Valandos: 11—* popiet; Nedėliomis 11—1 popiet Chicago 

Žinoma3 per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 
Henry J. Schnitzer State Bank 

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir daoar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigu ir kitu žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bark* 
141 Washington Street, New York, N, Y. 
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