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Suv. Valstijos reikalauja 
iš Meksikos atsiprašymo 
Senatoriai gal atmes visą 

taikos sutartį. 
i 

i Gilinai siunčia kariuomenę 
prieš gen. Semenovą. 

u 

.■<, > > 1 1 

Talkininkai bijo palijosuoti rusus 
belaisvius iš Vokietijos. 

Skirtingos mintįs. 
ĮTEIKĖ AUSTRIJAI SU- 

TARTIES TEKSTĄ. 
Paryžius, liepos 20 dieną. 

I 'ilna Austrijos šutai tis tapo į- 
teikta šiandien Austrijos dele 
gatams St. Gcrmainc. Jiems 
duota penkiolika dienų atsa- 
kymui. J 

NUBAUDĖ UŽ TRANSFE 
RIŲ PERDIRBINĖJIMĄ. 

San Francisco, California 
Batų valytoją Franką Sylves- 
ter nubaudė teismas $25 už tai, 
kad jis rinko senus suvartotus 

karų transferius, užklijuodavo 
juose išmuštas skyles ir suvar- 

todavo juos, išmušdamas juose 
naujas skyles tinkamas važiuo- 
ti ten, kur jam reikia. 

LAIŠKAI } TAIKOS 
DELEGACIJĄ. 

Sekančiuose "Lietuvos" NN 
bus išspausdinta Lietuvių dele- 
gacijos laiškai i Taikos Konfe- 
renciją. Tie laiškai tilpo fran- 
euziškuose laikraščiuose. Tie 
laiškai yra įdomus dokumentai 
lietuvių kovoje už Neprigulmy 
bes pripažinimą. \ 

RHODE ISLAND KARU 
LINIJA VISA SUSTAB- 

DYTA. 

Providence, R.I., liep. 20. 
įRhode Islando karų linija visa 
sustabdyta; nevaikščioja karni 
visoj valstijoj, išskiriant kelis 
panaudojamus krasos siunti- 
niams pergabenti. 

URAGUAJAUS VALDŽIA 
NORI PAIMTI ELEKTROS 
STOTIS IR TELEFONUS. 

Uraguajaus valdžia rengiasi 
paimti j savo rankas visas cen- 

tralines elektros stotis toje ša- 
lyj ir visus telefonus, esančius 
privatinių kompanijų rntikose. 

NEDUODA LAISVĖS 
FILIPINAMS. 

Washington, liepos 20 d. 
šiandien sužinota, kad republi- 
vonų vadai kongrese nutarė a- 

idėti neapribuotam laikui klau 
sinia davimo laisvės f'lipi- 
įams. 

Portorikieeiai, kurie taipgi 
•cikalavo neprigulmybės, apsi- 
malšino tuo tarpu, kongresui 
>ažadėjus pasirūpinti palengvin 
i jų dabartinį nelemta pade j i 
n ?į. 

Uždaręs šitas apsisprendimo 
.mokias i savo šeimynos kama- 
ą, kongresas dabar turės di- 
lesnę liuosybę rūpintis airių 
įepriklausomybe. 

CLEMENCEAU ANT VIE- 
TOS, NEŽIŪRINT NU- 

BALSAVIMO. 
Paryžiue, liepos 20 dieną. 

Pranešimas buto atstovu rate- 
lyje vakar po pietų, kad valdžia 
paduos antradienyj visuotinos 
amnestijos projektą yra aiški- 
namas, kad premieras CVmen- 
ceau penktadienio priešingą nu 

balsavimą neskaito pakenkian- 
čiu kabineto autoritetui. 

Daugelis atstovu, tarp kai- 
riųjų, republikonų-socialistų ir 
socialistų nenorėjo priimti šito 
aiškinimo. 

'Atstovas Augagneur, auto- 
rius 'rezoliucijos, nuvertusios 
kaltę ant valdžios sako, kad vie 
nai slyvai nuo purtymo nuKri 
tus, kitos prinoks ir pačios nu- 
kris". 

SUV: VALSTIJOS REIKA- 
LAUJA IŠ MEKSIKOS 

ATSIPRAŠYMO. 

Washington, liepos 20 d. 
Su v. Valstijos nepriims nieko 
mažesnio už atsiprašymą iš 
Carranzos valdžios su priparo- 
dymu, kad gauja užpuolikų, į- 
žeidusių Amerikos vėliavą ir 
apiplėšusių Amerikos jureivius 
yra nubausta. 

Šita pasakė šiandien valsty- 
bės skyrius, oficialams lau- 
kiant platesnių žinių apie atsi- 
.tikimą įvykusį liep. 6 d. arti 
,Tani picos, Meksikoje. 

SENATORIAI GAL AT- 
w MES VISĄ TAIKOS 

SUTARTI. 

Washington, liepos 20 d. 
Kova dėl taikos sutarties sena- 

te pasiekt tokį' laipsnį, kur reir 
kia tikrai laukti galimybės, jog 
visa sutartis )>us atmesta ir tai 
ka su centralinėmis valstybė- 
mis bus apskelbta kongreso re 

zoliucija. 
Net jei butų padaryta išly- 

gos, ar tiesiog pataisymai, tai 
jvis viena senate yra manoma, 
kad geriausia bus atsakyti Suv. 
Valstijoms prisidėti prie sutar- 

ties padarytos taikos konferen- 
cijos prisivertimui išpildyti tai 
kos išlygas. 

Prez. \\ ilsonas gerai šita pa 
dėjimą numano ir, sako, steng- 
sis visomis jiegomis šią savai- 
tę pergalėti aj>ozic.iją, kuri vii 

auga ir auga didyn. 

komy Vokietijoje. Šituos 
belaisvius Vokietija laikė 
talkininkų prašoma po mu- 

sių pertaukimui ir maitino 
juos talkininkų lėšomis. 

Kadangi daugumas jų yra 
užsikrėtę bolševizmu, tai 
Lenkija ir kitos šalįs, per 
kurias jie turėjo grįžti at- 

Igal i- Rusiją, atsisakė juos 
I perleisti, bijodamos bolše- 
vikų propagandos. Bet už- 1 

laikymas jų Vokietijoje da- 
rosi sunkenybe ir dabar ta- 
ryba tariasi ką su jais pa- < 

daryti. < ] 
] 

ŪKININKAS SU NULAUŽ £ 

TU SPRANDU KALBA IR \ 
GERIA. į 

.Sterling, 111., liepos 18 d. 1 
Dvi sąvaiti atgal William S. 1 
Straw, bekraudamas šieną, i 
nusilaužė sau sprandą. Jis s 

nenustojo sąmonės. Visas 
jo kūnas žemiau sprando 1 

yra suparalyžiuotas. Jis kai i 

ba liuosai ir geria vaisių sv- 1 
vus. Gydytojai tikisi, kad J 

jis pasveiks. < 

KARĖ PAKENKĖ GIMI f 

MAMS IR APSIVEDI- i 

MAMS. ( 

I U—I 

Prašant šunaičiui peilio, tėvukas mano, kad sūnaitis, nuskinęs obuolį, nori 
.jį gražiai suvaldyti; gi sūnaitis rengiasi arbūzams operacijas daryti, kad pama- 
čius ar arbūzai jau prinokę. 

DIDYSIS STREIKAS 
PRANCŪZIJOJ ATŠAUK 

TAS, 

Paryžius, liepos 19 dieną. 
Šiądien anksti rytmetyj pil- 
lomasis visuotinas Darbo 
federacijos Komitetas pa- 
skelbė, kad jis nutarė at- 
:aukti visuotino streiko šau- 
kimą pirmadienyj. Paskel- 
)imas išleistas po komiteto 
>asitarimui, kuris traukėsi 
ki vidunakčio. Paskelbime 
akoma: 

"Atsižvelgiant į atstovų 
>uto nubalsavimą vakar, ku 
is parodo, jog butas antga- 
o išklausė darbininkų kle- 
os balso ir nupeikė valdžios 
tkonominę politiką ir prie- 
nones demobilizacijai, vi- 
uotinas streikas pirmadie- 
įyj nebus šaukiamas. Val- 
Ižia nusprendė duoti am- 

lestiją, kada jai tapo pa- 
grūmota streiku." 

PRANCUZU KABINETAS 
REIKALAUJA BALSAVI- 

MO UŽSITIKĖJIMUI. 

Paryžius, liepos 19 diena. 
Dėlei vakarykščios dienos 
atstovų buto nubalsavimo, 
kabinetas nusprendė parei- 
kalauti, kad ateinanti antra- 
dienį butas perbalsuotų sa- 

vo užsitikėjimą kabinetu. 
Yra laukiama, kad bus ap- 
šnekama valdžios politika 
apksritai. 

FOCH BARA ANGLIJĄ, 
KAD NESIRENGIA PRIE 

KITOS KARĖS 

Londonas, liepos 19 d. 
Francuzų maršalas Foch sa- 
vo pasikalbėjimuose su Lon , 

dono laikraščio Daily Mail | 
korespondentu, rugoja ant i 

Anglijos, kad prie kitos ka- 1 

lės ji tiek pat nebus prisi- 
rengus ir "męs turėsime j 
laukti jos," sake maršalas, i 

Jo nuomone ateinanti ka- ( 

rė bus dar labiaus mašinine i 

kare, taigi jis pataria Ang- 
lijai visuomet užlaikyti savo 

laboratorijose išradėjus, ku- 
rie galvotu apie visokius me 

chaninius budus ateinančiai < 

karei. i 

NEGALiMA ESĄ PADA- 
RYTI SUV. VALSTIJAS 

SAUSOMIS. 
Londonas, liepos 18 d. 

Amerikos Darbo Federaci- 
jos prezidentas S. Gompers, 
atvykęs laivu Mauretania j 
Southamptoną, apie draudi- 
ną gėrimų Amerikoje pa- 
lakė, kad "tai yra nesuo- 
none manyti, jog galima 
Driversti šalį panaikinti ge- 
imus." 

MUŠOKO SU VAIKU NUO 
UOLOS IR NEUŽSIMUŠĖ. 

New York. nlrs. Ida 
Ludwig, 43 metų amžiaus nu- 

jjo su savo v^iku ant uolos 
vranto ties Weehawken ir pri- 
sigriebus vaiką šoko nuo uolos 
žemyn. Nupuolusi 130 nedų pa- 
laikė nupulti į krumus ir abudu 
išliko gyvi. Ji sako, kad jai dv:i 
da liepusi šokti nuo uolc y.c- 

nyn. 

MIŠKAI DEGA PER ŠIM 
TUS MYLIŲ. 

Spokane, Wash., liep. 19. 
Miškų gaisrai, degantieji į- 
vairiose vietose ant kelių 
šimtų ketv. mylių ploto va- 

karinėje Montanoje ir šiau- 
rinėje Idahoje, šiądien ank- 
sti gręsė trims nedideliems 
miesteliams Montanoje ir su 

naikino milijonus pėdų me- 

džių, priklausančių valdžiai 
ir privatiniams įmonėms. 

Trįs tūkstančiai vyrų ge- 
sina gaisrą. 

POMERANIJOJ STREI- I 
KAS ATŠAUKTAS. 

Copenhagen, liepos 19 d. 
Pagal apturėtus pranešimus 
iš Stettino, karės stovis. Po- 
meranijoj yra atšauktas. Pi- 
liečių priešinimasis streikui 
Stettine pasibaigė ir darbi- 
ninkų vadai tuojaus paskel- 
bė, kad visuotinasis streikas 
pasibaigė ir kad jie niekuo- 
met nemanę laužyti kon- 
traktų tarp darbdavių, ir dar 
Ibininkų. 
15,000 VYRU PRIŽIŪRĖ- 
JIMUI ANGLIJOS KARĖS 

KAPŲ. 
Londonas, liepos 19 d. 

Prižiūrėjimui Anglijos karei 

vių kapų Francuzijoj ir Bel- 
gijoj dar 15,000 kareivių 
siunčiama; 5,000 jų jau pa- 
siųsta. Šitas buvo paskelb- 
ta parlamente. 

BELGIJA NEPATENKIN- 
rA TAIKOS SUTARTIMI 

Washington, liepos 20 d. 
>ulyg apturėtais čia oficialiais 
>ranešimais Belgijos laikraš- 
iai mažne visi iki vienam yra 
įcužganėdinti taikos sutarti- 
ni. Abelna nuomonė yra ta, 
;ad ji negavo iš talkininkų to, 
:o ji užsipelnė. 

8 MILIJONAI MOTERŲ 
GELBĖJO KARĖJE. 

" 

New York, liepos 20 d. 
\aud. Kryžius šiandien paskel- 
)ė, kad visos skaitlinės apie 
kyriaus produkciją trylikoie 
iaud. Kryžiaus padalinimų ka- 
ės metu parodo, jog- 8.000,000 
uosnorių moterų prisidėjo prie 
<aud. Kryžiaus ir kad jos pa- 
lirbo 354,868,855 daiktus, tu- 
inčius vertę $81,449,997. 

NOSKE DRAUDŽIA PA- t 

RODĄS BERLINE RUG- , 

PJUTYJ. 1 

Berlinas, liepos 19 d. Gy- 1 

nimo ministeris Gustav Nos- 
ke, primindamas abiejų 
frakcijų socialistams, kad 
karės stovis Berline tęsiasi 
'oliau, sako, kad susirinki- 1 

mų laikymas atvirame ore ir 1 

parodų darymas didžiojo 
Berlino ribose nebus leidžia ' 

m a rugpjučio mėnesyje. 1 

Šitas priminimas išleista J 

dėlto, kad socialistai didžiu 
miečiai, kurie priešinosi 
streiko judėjimui, ragino sa- 

1 

vo narius daryti demon- 
stracijas po darbo valandų. 

PINIGINIAI PRISAKAI 
DAR NESIUNČIAMA 

VOKIETIJON. 
i 

Piniginių pačtos prisakų 
skyriaus perdėtinis John M. 
Hubbard Jr. vakar pasakė, 
kad piniginiai prisakai Vo- 

4 i ion kol-kas dar nėra 

siunčiama. Dar nėra nusta 

tytas pamatas mainymui ir 
vertei vokiečių pinigų. Kaip 
tas bus padaryta, tuojaus 
bus pardavinėjami pinigi- 
niai prisakai Vokietijon. 

New York. Sveikatos Sky 
riaus gimimų užrašinėjimo ^ 

l)iuro perdėtinis D-ras S. \V 

\Vynnc pasakė, kad karė drau- 

ge sti kitais veiksniais miesto 

gimimu skaitlių nuvarė ant 24,- 
67 ant 1,000 1917 m. ant 23.51 
ant 1,000 1918 m. < 

Apsivedimų skaitlius taipgi ] 
sumažėjo nuo 10.32 ant 1,000 | 
1917 m. ant 9.66 ant 1,000 per- 1 

nai metais. Prie sumažinimo 1 
apsivedimų skaitliaus taipgi pri 
sidėjo ateivystės uždraudimas i 

ir blogos ekonominės sąlygos. 
Influenzos epidemija taipgi : 

lal>ai paveikė j gimimų skait- 

lių. 

LENKIJA PILNA ŠNIPU 
IŠ VOKIETIJOS. 

Varsava, liepos 20 dieną. 
Vokiečių šnipų visur pilna Len 

kijo j. Lenkų valdžia užgynė 
{pardavinėti vokiečių laikraščius 

| ir taipgi uždraudė garsinti as- 

į meninius ar šeimyninius prant 
"išimus, išskiriant pranešimus 
-japie mirtj. Šitais'pranešimais 
). vokiečių šnipai s t ko paduoda vę > 

-(žinias apie Lenkiją. 

GINKLUOTI MEKSIKIE- 
ČIAI APIPLĖŠĘ SUV. 
VALST. KAREIVIUS. 

Washington, liepos 19 d. 
jinkluotų vyrų gauja lie- 
jos 6 d. užpuolė ant valties 
>riklausančios Amerikos šar 
/uočiui, iškabinusios Ameri- 
kos vėliavą, kuria plaukė 
jūreiviai saugojusie Temesi 
ipę arti Tampico ir juos api 
>lėšė. Valstybės skyrius žiu 
i j šitą atsitikimą labai rim 

^ai ir pranešė apie tai Mek- 
sikos valdžiai ir Tampicos 
maldininkams. 

COUER D'ALENE PAKĖ- 
LĖ ALGAS IKI $5.25. 

Wallace, Ida., liepos 20. 
Šiandien Covver d'Alene aps- 
kričio kasyklos paskelbė, kao 
jofc pakelia mokestį iki $5.25 į 
diena. Naujas algų plotas įeinn 
galėn nuo paskutinės išmokės 
ties dienos liep. 16 d. Dabartį 
nis pakėlimas išneša 50 centv 

atlgščiau paskutinio pakėlimo 

CHINAI SIUNČIA KARIU- 
MENĘ PRIEŠ GEN. SEME 

NOVĄ. 
Pekinas, liepos 19 dieną. 

Apgynimui šiauri-vakarines 
sienos nuo menamojo gen. Se- 
menovo užpuolimo, Grinai pa- 
siuntė ekspedicija iš penkiii 
tūkstančių kareivių, kuriuos j;i 
ponai išlavino pagal veliausj 
naujgvinį biulij. Kareiviai per- 
vežama automobiliniais tro 
kais. Cliinai žada taipgi panai 
doti orlaivius savo žygiui. 

TALKININKAI BIJO PA 
LIUOSUOTI RUSUS BE- 
LAISVIUS IŠ VOKIETI 

JOS. 
Paryžius, liepos 19 dieną 

Augščiausioji Taikos Kon 
ferencijos taryba vakar ta 
rėsi kas daryti su 240,00« 
rusų belaisvių, dar vis lai 

URBANOJ IR CHAMPAI- 
GNE 7 CENTAI UŽ 

VAŽIAVIMĄ 
Springfield, 111., liepos 18 

i — Viešo patarnavimo 
komisija savo prisakymu 
šiandien leido pakelti mo- 

kestį už važiavimą Urba- 
nos ir Champaigno karais 
nuo 5 iki 7centų. Kompani- 
ja prašė 10 centų. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Pirmadienyj gražu ir šil- 

ta. Augščiausia temperatū- 
ra vakar 84 laipsniai apie 
4 vai. po pietų. 

Saulėtekis 5:31 ryto; Sau 
lėleidis 8:20 vai, vąk. 

KONTRAKTAS $250,000 
DIRBTUVEI ROCKFORD 

Rockford, 111., liepos 19d. 
Jžbaigta daryti kontraktas pa- 
matymui didžiausio dirbtuvei 
įamo Rockfordc, šešiais a un- 
itais apie už $250,000. Bus 
;tatomas National Lock kom- 
panijai. 

INFLUENZA PLATINASI 
NAUJOJOJ PIETŲ 

VALIJOJ. 
Melbourne, liepos 19 d. | 

Naujojoj Pietų Valijoj skait 
lius mirčių nuo influenzos 
pasieke 2,716. 
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&1ETUVA 
► J^lJihod daJIy, exccpt sundays, by the 

Uthuanla^ Publishlnb Co., Ine, 
3263 Oo, Morgan 8t, CHICAGO, ILLINOIS. 
t—--* nmmmii'* Telephon©: Doulevard 4250 — 

1DITOR, B. K- BALUTIS 

Ea^<>cofl(i-Cia83 liattcr July 13th, at the 

J^oet .Offlce at Cblcago, 111, under act of Mareli 3rd 1897, 

*ubttrij*lOii Pric«^ 
fn CSitcs^o, by mali—; 

X*ne yeilr $«.00 
Slx mondhg ■■ ■ ■ 3IQ 
Thr«« modab4 — 1,81 

įn Cblcagįo, l>j earri«r—" 
One cop7 v j .03 

j Per w«eį ,12 
Per month 5 S 

|n the UriiSed Btatea, mali— 
One yetor —, $5.00 
81x morfthjs —_ '3.00 
Tbree motiAn —— 1.65 

Ja Canafla, otio year_ 97.00 
fa all other countries, 

per year ... $8,00 

► Prenumeratos kalne 
Chicagole, per kraną— 

Vienas metas $«.00 
fiešlal mžūe(;ial_ 3.5C 
Tris mčneslal .. .. 1.85 

Chlcagoje, per išnešiotoją— 
Viena kopija J .02 
Per savaite Ji 
Per m6neaj 

8u7, Valat,, per krasą— 
Vienas metas $5,0( 
šeši mfiaealal 3,(K 
Tris mėnesiai —, 1,6! 

Kanadoje, metams — $7,01 
I visas *iltaa Salia, 

metama ..... 98,01 

P>cnomeratoe kaina apgarsinimu skyriuje, Ar>garBlji1 
X?n kaina suteikiama pareikalavus, 

PrtsiŲ3ti Redakcljon Ir nesunaudotl rankraščiai cn-a 
žinomi atgal tik tada, kada Jų gražinimo reikalaujama 
rankražtj Redakcljon siunčiant, lr kuomet gražinimo lt 
ftofl p^fie rankraščio yra pridėtos, 

HAUptiuc" tino kojdkio. ttattrtont nedOdleoius 
fcpKtStSakt I4etqtQ8 DlcaraSOtę Bendrovė. Redaktorius 

A*K# Esroctfly & įkUutli, Adresas yJUoms korospondei 
CŲo*«a 

LJthuanian Publishlng Co, 
, 3253 Sp. Morgan St, Chicago, 111, 

Tolophong Bpulevard 4250 

Efzbirgcrio laiškas-politiš- 
kas "triksas", 

Pereitame "Lietuvos" N, ištisai pata 
pjnome Erzbergerio laišką buk rašytą vie 
rnam vokiečiui. Patalpinome be prieraše 
kad dabar turėti progą plačiau pakalbėl 
apie jį. 

Perskaitę skaitytojai tą laišką suprc 
to, kad jeigu jisai yra teisingas 
fjei vokiečiai ištikro taip mano, tai aliiar 
tam nieko nelieką daugiau, kaip padary 
gairngą Ltnkiia, tai yra atiduoti Lenkijž 
yfcją iieSuvą ir Ukrainą. Čia pažiūrės 
me £? ištikro Erzbergeris galėjo tokį laii 
ką 

i!ir*oergeris yra svirbiausis Vokietijc 
kleSifealij ir apskritai konservatyvų vada: 
Jia buvo artimiausiu draugu buvusio pe 
7 Vokietijos kanclgio Holvego, ki 
ris fcnį«3gS cemenkesnis konservatyvas, kai 
ir Etaoergeria. Nekartą Holvegą reichst; 
ge ^rzbergerio šalininkai. Todėl ph 
nai Hoivego yra kartu planai ir Erzberg< 
rio, 

JU3 Mek dabar ir pirmiau buvo aii 
Iru, 5# Vokietijos visiškai nebuvo toki pk 
nai, ž£į> dabar Erzbergeris rašo. Voki( 
tijoa JUVO kolonizuoti Lietuvą, o s 
Lki^te taip, kaip jie elgėsi su P05 
naru ty Imkais, Bet nuo to laiko, kai 

rVUi&jos pertraukė ryšius su Vokietija 
iVoidc-iijoj# vadams jau buvo aišku, kad ji 
Sies toe3 visiškai neišloš ir tuomet ji 
griefačd antrojo plano, tai yra pradėjo ka 
beti žtoie laisves lietuvių, latvių, ukraini* 
ęių. Jie negaudami tų šalių, iš prievarte ;d&rėšž 2r bent nudavė, kad darosi tų šs 
lių gefadėjais, lenkus sau skaitė nepavojir 
gais. Jei vokiečiai butų skaitę lenkus ps 
vojingais, tai jie butų reikalavę, kad li< 
tuviai ir ukrainiečiai turi priklausyti Ler 
kijai. "Lenkija sudėta su Lietuva ir Ukra- 
na negalėtų buti drūta, nes joje butų arr 
žini nesutikimai, buntai, nes tarp ukrainie 
cių ir lietuvių iš vienos pu3ės ir lenkų iš ki 
tos pusės, didžiausia neapykanta. Sujungt Lenkija, Lietuva ir Ukraina butų nedai; 
giaa, kaip parako bačka, ir vokiečiam vi 
suomet butų buvę paranku į tą parak 
bačką mesti kibirkštį, kad sprogtų. Ir ve 
iš to butų karė. Taigi jei vokiečiai mets 
atgal butų bijoję stiprios Lenkijos, tai ji 
butų stengiasi prie jos prijungti tas tautas 
kurios lenkų baisiausiai neapkenčia. Vo 
kiečiai butu Lenkijai jau tuomet stengias 
pririšti kaip šuniui porą branktų. Vokie 
ciai juk gerai žino, kad Lenkijos didurrn 
yra jos silpnybė ir ne kas kitas Lenkij; 
seniau privedė prie padalinimo, kaip tik 
tai tos pačios priežastis. 

t* • — 

aaijįi ^rzuergens varydamas Holvegc i? apskritai vokiečių politiką turėjo sto- 
vėti tiž Lietuvos ir Ukrainos prijungimu 
prie Lenkijos. Jeigu gi tame laiške Erz- 
bergem kaip tiktai priešingai kalba, tai 
arba jis visiškai nepolitikas, visiškai nevo- 
kietys, ar tas laiškas padirbtas, plegiatas. Kad .Erzhergeris sumanus politikas, {ai jau mums nereikia prirodinėti. Pasi1 
lieka prileisti, tasjaiškas visai ne Erz; 
jbergerio *aŠyt&& Pažiūrėkime kaip jisušr 4įo viešumon. ; w Ta laišką patalpino- New;į¥ork Am^ jncan, Karsto dieprastis.v'Buvo;pažymėtai kad t&į laiškas pakliuvo į alijantu rankas. 
Isenina taip,- kad New York: Ąmeriasp? 
jya artimiausis alijantu ."rėmėjas, labiausiai 

ištikimas, nes kitaip juk jis nebūtų galė- 
jęs sužinoti. 

Vienok visa Amerika žino, kad iš vi- 
sų didžiųjų dienraščių, New York Ameri- 
can yra mažiausiai ištikimas, o New York 
Tribūne savo laiku American'ą tiesiog ap- 
kaltino kaipo pro-vokietį. Negana to — 

New York American ant tiek buvo nedrau- 
gas alijantams ir šiai šaliai, kad net liak- 
raščių pardvinėtojai savo laiku atsisakė 
jį pardavinėti, o kiti laikraščiai, kaip New 
Yorko "Times", "Tribūne", "Sun", "Post" 
"Mail" visiškai ir neleisdavo, kad tie laik- 
raščiai butų greta N. Y. American parda- 
vinėjami. 

las viskas liudija, kad Amencanas 
toliausiai stovi nuo alijantų ir mažiausia: 
jiems patinkamas. Jei jau kiti laikraščia 
iš alijantų valdžių negalėjo išguti to sla}> 
to dokumento, tai New York American'až 
jokiu budu to negalėjo padaryti. Vieno! 

J jis "išgavo" ir žemiau pamatysime kaip. 
Antras faktas tas, kad tuose laikuose 

kuomet New York Tribūne dienraštis Am< 
rican'ą kaltino pro-vokiškume, tame laik< 
Harsto New Y. American ir N. Y. Juorna 
labiausiai ignoravo Lietuvą. Net kuome 
kituose laikraščiuose būdavo minima Lie 
tuva, tai N. Y. American išbraukdavo. ( 
tas, matomai, dėlto, kad ar tuomet vokie 
čių politika buvo—užkariavus Lietuvą j; 
vokiečiais kolonizuoti. Reiškia tas laik 
rastis buvo kontakte su vokiečių politika. 

Trečią. — Kodėl jokis kitas iš keli' 
šimtų dienraščių tiesiog net nesuminėjc 
o patalpino tik vienas New York Ameri 
can, tas geltonosios spaudos atstovas? T 
]<i intekmingi dienraščiai, kaip N. \ 
Times, N. Y. Tribūne, N. Y. Sun, N. ^ 
Post, N. Y. Globė, ar net N. Y. Worlc 
nei pusę žodžio apie tai nepasakė. Ne 

) rašė apie tai nei Chicago Tribūne, ne 
1 Chicago Daily News, nei Bostono Chris 

tian Science Monitor. Kodėl visa Ame 
rikos intekmingoji spauda nei žodžio ne 

pasakė apie tą Erzbergerio laišką, o ti 
vjenitėlis geltonas dienraštis N. Y. Ame 
rican rašė? 

Aeiviria. jei jau voKiecių poniiK 
butų buvusi sutverti neprigulmingą Lieti 
vą, kaipo Lenkijos priešą, tai jie po ai 

mistice padarymo ir alijantų palikti Li( 
tuvoj, butų Lietuvai leidę organizuotis, b 
tų neužleidę Lietuvos bolševikams ir ler 
kams. O vokiečiai viską darė, kad ti 
butų silpna Lietuva. Vokiečių elgimas: 
Lietuvoje liudija, kad lietuvius skaitė s i 

vo priešais, o niekad ne draugais, kad ji 
butų jų politikos įnagiu. Vokiečių elg 
masis Lietuvoje, tai aiškiausis paliudij 
mas, kad Erzbergeris panašaus laiško n( 

galėjo parašyti toje prasmėje, kaip j: 
traktuojamas. 

Viską, ką augšČiau nurodėme, suv< 

dus kartu pasirodo štai kas: 1) Erzbei 
gėris panašaus laiško negalėjo parašyt 
ir 2) Jei Erzbergeris ir butų prašęs tol 
laišką ir jei jis butų pakliuvęs į alijant 
valdžių rankas, tai apie jį butų dažinc 
jusi rimtoji presą, bet ne vienintelis ge 
tonasis New York American. 

Iš to viso išvedimas vienas tega 
buti; tas Erzbergerio laiškas yra falšj 
vas. O jei ne falšyvas, tai pačio Erzbei 
gėrio politiškas "triksas", kad suklaidir 
ti alijantus. Dabar vokiečiams ištikr 

nemalonu, jei Lenkija butų stipri ir ji 
norėtų pririšti jai branktą pavidale Lk 
tuvos. Per tą laišką veikiama ant ne 

Įgatyvės pusės ir kaip sykis per vokk 
čiams prielankiausi N. Y. American'ą. 

Vienok gal ir Erzbergeris nei nesap 
navo apie tą laišką, o čia tiktai lenkis 
kos propagandos "triksas". Mat, Lie 

tuva jau vis sprųsta iš lenkų, tai gal ne 

griebiamasi padirbimui ir išspausdini 
mui falšyvų dokumentų geltonoje spaudo 
je, kad tik sudaryti Amerikos visuomenė 
opiniją, kad Europos ramybė guli drūtoj 
[Lenkijoje, o po drutumu suprantama už 
grobimas Lietuvos ir Ukrainos. 

v 

i Į| Svetimoje Spaudoje Apie Lietuviu! 

SENOSIOS GRAIKIJOS MOTINU 
NAUJOJI MENO IDĖJA. 

Lietuva, gyvoji Graikijos sesuo, tur 
savo gįslose tą patį kraują, kuris davė pa< 
šauliui didžiausių graikų skulptorių dar- 
bus. Josios darbai buvo palaidoti tamso; 
įaipj k$ip graikų skulptura buvo palaidota 
žemėje. Graikų menas buvo atidengtas, 
Lietuvių gi skulptura yra atrandama. 

Ir-ve ška .tautinė viltis bei pamylėji- 
mas žemės." sa įso tėvynės '.padarė naujovi- 
\\ę lietuvių'skulptūra tuo, kuo ji yra. 

Franouzai paaiadino lietuvių skulptūrą 
meno slenksčiui Jų pačių >. dailininkai va- 

liuoja Lietuvoj Įkvėpimo jieškodami. Nors 
kitos tautos ir'mokyklas gali turėti, techni- 

Lietuvos Gelbėjimo Reikale, 
Amerikos Lietuvių Dak- 

tarų Draugija jau gerokas 
laikas, kaip sutvėrė Lietu- 
vių Raudonąjį Kryžių po 
vardu Lietuvai Gelbėti Dr- 
ją. Tą jie darė, nes Lietu- 
vos Raudonas Kryžius at- 
sišaukė į Amerikos Lietu- 
Vvius melsdamas pagelbos. 
Tą jie darė dėlto, kad vie- 
nas iš Raudonojo Kryžiaus 

1 

uždaviniu yra medikalė ir 
sanitarė pagelba, kurią ge- 
riausiai gali aprūpinti dak- 
tarai, nes tai yra jų profe- 

: sija. Todėl Amerikos lie- 
tuviai Daktarai pasiėmė ši- 
tą darbą ant savo pečių, 

į smarkiai ir pasekmingai va 

į įo. * 
; 

varomas ir nemažai išsipla- 
tinęs. Tačiaus yra reikalin 
ga, kad kiekvienoj lietuvių 
kolionijoj rastųsi komitetai 
Lietuvai Gelbėti Draugijai 
(Liet. Raud. Kryžiaus), 
kad tuomi suteikus didžiau 
sią pagelbą žmonėms Lietu- 
voj. Tapigi yra nemažai 
susitvėrusių skyrių, kurie 
dar nesusinešė su centru, 

Todėl, tegul visų tų skyrių 
raštininkai susineša su cent- 
ro raštininku ant žemiaus 
paduoto antrašo, delei nuo- 

seklesnio darbo varymo. Tc 
d a iš centro gausite įgalio^ 
jimus kaip toliaus darbas 
varyti. iv|-' jjfs* 

Kad Amerikos Lietuvii 
Daktarų Draugija varo dar 
bą ištikrųjų, parodo, šitas 
jog ji yra pasirengus kai] 
greitai aplinkybės pavelys 
pasiųsti nore keletą dak 
tarų ir keliolika nursių Lie 
tuvon. Mat, Lietuvoj laba 
trūksta, kaip daktarų taip i 

nursų. Todėl daktarų drau 
■ gija nori šitą atlikti noi 

iš dalies. Jau yra keletą 
daktarų ir nursių pasižadė 

: jusiu važiuoti. Šiuomi ai 

kreipiame visų nusrių už 

baigusių savo mokslą, dom 
■ į tą, kad jei kuri norėtų ve 

žiuoti Lietuvon, tegul ats 
i šaukia tuojaus, paduodar 
i savo išlygas. Tegul atsišai 

kia tiktai tokios nursės, ki 
l rios yra baigę savo moksl 
• ir turi paliudijimus. 
5 Suprantama kiekvienan 
) kad šitokis darbas, kaip ps 

siuntimas būrelio daktarų i 
nursių Lietuvon ir ten jų u 

laikymas nemažai kaštuoi 

[ Be to, dar reikia sykiu ps 
siųsti daugel vaistų, bandž 

L žų, chirurgiškų įrankių, ki 
rių ten šiuo laiku visai n( 

"siranda. Tokiu budu ta 
3 viskas reikia supirkti ir re 
1 kia nupirkti užtektinai t 

dalykų. Tas visas bus sii 
! nčiama tiesiog j Lietuv 
1 kaipo dovana nuo Ameri 

Tačiaus reikia pasakyti, 
kad be visuomenės pritari- 
mo, parėmimo, vieni dak- 
tarai nedaugiausiai galėtų 
nuveikti. Ką gi Amerikos 
Raudonas Kryžius butų ga- 
lėjęs nuveikti laike karės, 
jei visuomenė butų pasili 
kus kurčia šiame dalyke? 
Tokiu budu Raudonas Kry- 
žius yra musų visų parei- 
ga ir darbas. Todėl reikia 
mums visiems ir veikti, je: 
męs norime Lietuvoj vargs- 
tančius žmones pagelbti 
sergančius pagydyti, nuo' 

gus aprėdyti, alkanus pa 
valgydinti. Šitas viskas yr£ 
Raudonojo Kryžiaus užduc 
timi. 

Raudonas Kryžius nėr* 
kokios nors atskiros politi 
kinės partijos, ar sriovė: 

Į darbas, taipgi nėra koki( 
nors atskiro luomo darbas 
bet yra ir turi buti visų ben 
dras darbas. Jeigu Raudo 
nas Kryžius butų po globi 
ar sanrišyje su kokia nor; 

politine partija, tai tąsyl 
jisai jau butų dalimi to; 
partijos ir, suprantama, ru 

pintųsi labjau savo partijoj 
reikalais ir nariais, negi 
tais, kurie labjausiai reika 

»_ lauja pagelbos. Todėl Ra\ 
donas Kryžius nėra ir nepr 

į, valėtų glaustis prie bile ku 
:\ rios politinės partijos, nei 

ų kitaip darant išeitų jau srk 
>- vinis darbas. Tokiu budi 

kas bandytų glausti Raudo 
nąjį Kryžių prie kokio; 

1 nors partijos ar fondo, jai 
iš kalno galima sakyti, jo£ 
tuomi yra norima ta partiji 

D 
arba tas fondas paremti 
Tuomet Rudonas Kryžiui 
nustoja buvęs visuomeni 
niu, pilnoj žodžio prasmėj 

Nors tąsyk, kada Lietu 
vos Raudonas Kryžius at 
sišaukė į Amerikos lietu 

r vius melsdamas pagelbos 
rodosi čia įvairiuose mies 

t tuose pavieniai skyriai pra 
dėjo šelpti Lietuvos Raudo- 

I nąjį Kryžių, bet tai buvc 

kos neiuvių. 
Kad šitą darbą jvykdžii 

' 
greičiau, Amerikos Lieti 

1 
vių Daktarų Draugija, ats 

^ šaukia šiuomi kaipo į pž 
5 vienes ypatas, taip ir i v 

J sas draugijas, melsdam 
prisidėti savo centais pri 

L šio švento darbo. Tegi 
kiekviena draugija paai 
kauja šiam tikslui iš sav 

iždo arba kolektą padar 
nuo narių. Tuomi nei dra 
gijos, nei nariai nenubiec 
nes. užtat Lietuvos žmc 
nems suteiksite didelę ps 
šalpą. Todėl gerbiamosic 
draugijos nepasilikte kui 
čios šiame tai}> svarbiam 
klausime, 

Visus pinigus reikia sių 
ti raštininkui — Dr. J. W 

■ Sarpaliui, 3252 S. Hal ste< 

St., Chicago 111. 'išrašiu 
čekį ant kasieriaus Dr. J 
Kulio vardo. 

Dr. S. biežis, pirm., 
Dr. J. W. Sarpalius rašt 

PASEKAU NGUMAS. 
— Jųs neapkenčiate vyri; 

Na, o jei aš pasiūlysiu jum 
savo ranką ir širdį. 

— Tuomet aš gal dar dau 

giaus neapkęsiu vyrių. 

^ paivenės grupės neturėda- 
^ mos centro ir, beabejonės 

neglėjo veikti kaipo vie- 
nas kūnas. Todėl Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugi- 
ja, kuri kaipo tokia, nesi- 
kiša politikon ir į kurią į- 
eina visokių sriovių dakta- 
rai, ėmėsi, šį taip svarbų 
darbą centralizuoti, vedant 
jį visai bepartyviai ir atski- 

[ rai nuo visų fondų, o tik tu- 
n sanryšj' su Lietuvos Rau- 
donuoju Kryžium. 

Darbas yra pasekmingai 

ką, rryetodus ir idėjas,bet trancuzai tuojau 
pastebėjo visų augščiausią idėją. O toji 
idėja/ yra tokiu galingu dalyku, kad jis nu- 

ved?, prie išraiškos dailėje. Dailė taipgi 
dažnai jieško išraiškos. 

/ Rimša, turbūt didžiausias lietuvių 
skulptorius davė pasauliui "Lietuvių mo- 

kyklą," kurios grupė simboliną didelį da- 

Archangelsko Fronte.; 
(Pabaiga) 

Obosicrskaja. 
Didžiausis mušis ant viso 

Archangelsko fronto atsitiko 
kovo 4 dieną ir 1-nią ir 2-rą 
dieną balandžio prie Oboziers- 
kaja. Čia bolševikai neatbūti- 
nai norėjo pralaužti niusn 

frontą ir pasiekti Archangels- 
ką. 

Musų buta tiktai du šimtą 
amerikonų, keturesdešinr 
francuzų, tridešimts anglų :: 
trisdešimts rusų artileristų 
Bolševikai atidarė didelę ata 

ką su keturiais tūkstančiais sa 

vo kareivių ir apsupo mus i 

visų' pusių. Męs buvome v.t 
kirsti nuo savo linijų ir mane 

me, kad musų mažas būreli 
neišlaikys tokios stiprios ata 
kos. Tame mūšyje atsižimėj 
msų artilierija. Ji baisiai su 

kirto bolševikų batalijonu: 
Bolševikai pasitraukė į sena 

pozicijas. Ant mūšio lauko su 

radome tarpe tūkstančio a^ 

tuonių šimtų bolševikų lavoni 
s lavoną jų pulkininko. Prie j 
s atradome v i s s u s plic 

rus atakos ir dasižinojanu 
kad keturi tūkstančiai bolšev 

kų mus atakavo, o trįs tuk; 
9 tančiai buvo rezerve. Iš mus 

pusės žuvo stebėtinai maža 

Trįs liko užmušti, vienas si 

žeistas ir trįs paimti į nelaisv 
Čia man prisiėjo buti beniieg 
beveik visą savaitę. ,To niek: 

^ dos neužmiršiu savo gyvenini 

Daugiausiai męs nukentėj< 
l' 

me, kad prabuvome visą laiV; 
1 

mūšyje be pirštinių, mat 

5 musų seržantas, kuris turėj 
pristatyti mums pirštines, 01 

J* 
vo paimtas į nelaisvę su visi 

L 
mis rogėmis pirštinių. 

] Kareivių ušdarbiavymas. 

Nors mūsų alga buvo $33 
mėnesį, bet mums išmokėd; 
vo iš tų pinigų tiktai $5 j ih< 

nesį, kitus palikdavo tole 
niam laikui. Kitą syk mun 

truko pinigų, bet męs mokėj< 
me juos padaryti. Rusai tu 

pinigų, l>et jiems visko trul 
sta. Taigi uždirbti buvo lem 
.va. Jie patis mums siulyda\ 
ir džiaugėsi, jei gaudavo ni 

mus eigaretus po rublį už vi< 

ną. Už dėžutę mėsinių kon 
servų lengvai gaudavome p 
15 rublių. 

Nors kainos išrodo neva 1; 
bai augštos, bet reik žinoti, ka 

rusų rublis lyginasi tiktai 1 
centams. 

Taip maž daug pa 
sibaigė žingeidus papasakoj 

iinus p. J. Miekeliuno, kuri: 

(prabuvo bolševikų fronte a: 

ti^onius mėnesius ir tris di< 

iiias. 

Kaip manote, užklausėm 

toliau, ar bolševikai galės bi 
ti sumušti šiauriniame rusi 

fronte. 

Nežinau, tarė p. Mickelit 

nas, nors vyti bolševiku 

mums sekėsi, bet su ta Rusi j 
tai dalykas tokis, kad ko L 

liau į balą, tai vis sunkiau. 

Tegul juos bala, aš džiau 

giuosiu, kad aš vėl civilizuc 
me krašte ir tarpe savųjų liet 

viu. 

lyką ir lietuvių meno praazią. sena zmo 

nasedi prie savo verpiamo ratelio ir mo 

kina vaiką skaityti, yra tautiniu simboli 
Tai yra simbolas ir paveikslas slapta iš 
laikytos tautybės. Nes draudžiama lietu 
vių kalba buvo išlaikyta slapta prie ver 

piamo ratelio. 
—Iš Minneapolis Journal. 

ŠIS TAS. 
Medikalis kariumenėn ima 

mujų vyru tyrinėjimas parode 
kad apie trečdalis vyrų turėjo 
kokį nors kuno nedateklių, dėl 
kurio jis negalėjo eiti pildyti 
imilitarių pereigų. Didelė dalis 
nesveikumu buvo tokiu, kuriu 
lengva išsisaugoti, jei butu ap- 
sižiūrėta jaunystėje, o daug ki- 
tų dar ir dabar butų galima pn- 
gyditi, jei butų vartojamos tin- 
kamos priemonės. 

Gerai pritaikinti čeverykai. 
tinkamos formos, tiesiomis vi- 
daus šalimis geriausia priemo- 
nė apisaugoti nuo kojų silpnu- 
mo, nuospaudų, "komų;.' skau- 
dėjimo padų, i įtrinimų. Tokie 
čeverykai lik nieko gero neprt- 
duos kuomet kojos yra supara- 
ližuotos, arba sužeistos kaip 
nors kitaip. Bet daugiausiai 
kojų ligų paeina nuo negerai 
pritaikintų čeverykų. 

Dirbtiniai dantįs ant galo 
pradeda gauti pripažinimą, nes 

Suvienytų Valstijų Seikatingu- 
mo Biuras pataria juos varto', i 
jei tikrieji krūminiai dantįs yra 
įškritinėję. Nes jei maistas nė- 
ra tinkamai sukramtytas, tai 
izmogaus sveikata turi nuken- 
tėti. 

'> Išgedę dantis dažnai yra l" priežastimi reumatizmo ir na- 

riiį skaudėjimų, kaip praneša 
l3 Su vien. \'alstijų Sveikatingu- L gumo Biuras, kuris pataria. 
l" kad dantų šaknįs turi buti iš- 
?• tirtos su X-spinduliais, kad su- 
0 žinoti ar nėra išgedusios. 
l" Nėra jokios paslapties kaip 

išsisaugoti nuo ligos, sako Su- 
vienytų Valstijų Sveikatingu- 

q mo Biuras. Švarus namai, šva 
rios rankos, švarus maistas, 
švarus pienas, tyras vanduo, 

t šviežias oras, sanitariškos iš- 
} 

ė j imi1 vietos, kova su musėmis 
ir uodais mažai telėšuoja, bet 
daro stebuklus link apsaugoji- 
mo nuo ligos. 

Pienas, kurį geria kūdikiai 
^ 

turi buti ar certifikuotas ar 
pasterizuotas. Kiekvienas ku- 

; dikis turi gauti kas diena jx> tris 
stiklus pieno, sako Suvienytų 

.•Valstijų Sveikatingumo Biu- 

>1ras- 
JUOKELIAI 

r- 1 

O PAGELBĖJO. 
0 — O ką ar tau šįmet vaka 
». cijos pagelbėjo. Ar palikai sa 

vo taukus? Ar lengvomis? 
0 

— Taip, tikrai lengvesnis. 
— Ar daug? 
— Ant 400 doliarių. i- 

d PAS GYDYTO I A. 0 
— Tamistai reikalinga dau 

giau jud'ijimo, daugiau pasi- 
vaikšeioijmo, kad pasvcikii. 
Kuom tamista užsiimi? 

— Tau dvyliktas melas kaip 
esu laišknesiu. 

PO' SPEKTAKLIAIS. 
— Kodėl tu šiądien ncge- 

^ 
rai išrodai? 

— Vakar buvau ant lietu- 
viško teatro tai negalėjau pa- 

1 skui užmigti per visą naktį. 
; — Ar taip labai sujudino? 
;i 

— Visai ne, aš laike loši- 
mo gerai išsimiegojau. 
PRIE LIGONIO LOVOS. 
— Jei tamista taip labai 

teisybę norite žinoti, tai pasa- 1 kyšiu, kad tamista iki rudens 
nedagyvensi. 

— O ar negalėtum, dakta 
re, tikriau laiką pasakyti. 

— O kam tas jums taip rei 
kalinga. 

2 — Matote aš spalyje moka 
į susivienijimą ant tūkstančio 

_ pomirtinės už visus metus. T.ii 
juk nesinorėtu del keliu dienu f 

I užmokėti už visus metus. 



Savaitine Kares Apžvalga 
r '■ Kaso L. Šernas 

Talkininkai dar neratifikavc 
Vokietijai paduotas taikos iš- 

lygas, bet ratifikavimas is jų 
pusės yra tik forma, juk jie 
.Vokietijai padavė tas taikos, iš- 

lygas ir jas pats, nesitarę, ap- 
dirbo, tai suprantama, kad jas 
ratifikuos, jų neatmes. Dau- 

giausiai taikai ir jos išlygoms 
priešininkų yra Amerikoj, ji 
gali taikos visai neratifikuoti. 
Jeigu tai atsitiktų, žinoma, vo- 

kiečiai is to pasinaudotų, ma- 

tydami stoką vienybės tarp tal- 

kininkų ir jau priimtą ir rati- 

fikuotą taiką sulaužytų, o tą 
vokiečiai, jeigu tik mato sau 

naudą, mėgsta daryti, ir ne- 

1"i rti 1, r> aitlmi?)" c 11 Hfmc ii.l- 

buvo po įtekme katalikiškos 
Prancūzijos, o protestoniškoji 
llollandija krypo Vokietijos 
pusėn, už ką Vokietija Hollan- 

dija rėmė, kuomet Prancūzija 
nuo jos, valdant Napoleonui 
] J f, norėjo Luxemburgo kuni- 
gaikštystę paglemžti. 

Taikos Konferencija Pary- 
žiuj pripažino Šveicarijai tiesa 
naudotiesi iš upės Reino, kaipo 
kad j> iki savo įtakai į jūres 
tekėtų jos teritorijoj. Iki šiol 
iš Šveicarijos laivyno visi juo 

'kėši, nes ji niekur prie jūrių pri 
eigos neturėjo, tai iš jūrių nau- 

dotiesi negalėjo. Gavusi tiesą 
naudotiesi iš Reino, ji įgauna 
ir liuosį prieiga prie jūrių; jū- 
rės gi tik iki 3 jūrinių mylių 
priguli tam kraštui prie kurio 
prieina, toliau iurės neturi sa- 

cjarytą taiką, jeigu tik sulaužy- 
mas galėjo jiems naudą suteik- 
ti. Garsus Vokietijos politiš- 
kas veikėjas, kancleris Bis- 
marck pasakė, jog jam neriša 
rankų nei joki sutarimai, nes 

jis visuomet sudrasko netinkan 
čius sau tarptautiškus sutari- 

mus, o juos daro vien todėl, 
kad jais kitus pančioti. Jam gi 
sutarimai esą tik popieros šmo- 
telis, kokio jis niekados nebran 

gino. Toki morališki princi- 
pai ir Vokietijai tol buvo geri, 
kol jai sekėsi politikoj; bet ne- 

pasisekimuose pasirodo visai 
tokių principų nenaudingumas. 
Dabar Vokietijai niekas net'ki, 
0 užsitikėjjmo kartais labai rei 
kia, ypač nepasisekimuose. Tuo 
met pageidaujamas bu va ir ki-1 
tų sąjausmas ir pritarimas, bet 

1 apturi vien tie, kurie kitiems 
tv.om jau atmoka, bet ne tie, 
kurie kitus skriaudžia ir išnau- 

doja. Tągi visuomet kitoms 
tautoms darė vokiečiai, tat 

joms sunku kur nors išmelsti 
kitų tautų pritarimų ir simpa- 

tijos; jas turi vien į politiką 

vinlnko, jos priguli visiems, 
tai ir Šveicarija, gavusi pri- 
eiga prie jūrių, g$ili iš jų nau 

(loticsi, kaip jai patinka savo 

pirklybai. Tai ir Šveicarijos 
laivynas nebus jau pajuoKimo 
ženklu, kaip tai iki šiol buvo. 
Bet kariško laivyno Vokietijos 
Reino dalyj Šveicarija laikyti 
visgi negales. Ir pirklybos lai- 
vams trukdymą darė prie Vo- 
kietijos rubežiaus esantis di- 
delis, augštesnis už Niagara 
vandens puolimas, Schafhau- 
sen; dabar jo apėjimui yra nu- 

kastas spccialis kanalas. Puo- 
limas ten yra beveik tris syk 
augštesni už Niagaros puoli- 
rną, tik jis yra daug siauresnis. 

Rusijoj, jos rytuose kaip kur 
bolševikams pasisekė paimti 
viršų ant jų priešų, Siberijos 
valdovo admirolo Koleako, nuo 

kurio jie atėmė rytuose keli?: 
Svarbius miestus. Bet tlž tai 
vakaruose jie neturi kuom gir- 
tiesi, ,ten jie nužudė čielus -jų 
rankose buvusius apskričius; 
Vilnių nuo jų atėmė lenkai ir 

baigia nuo jų valyti visa Lie- 
tuva. Estijoj jie niekur ne- 

įstengia tvirčiau atsistoti. Ry- 
gą nuo jų atėmę netikėtai prieš 
juos pasikėlę latviai, bolševikų 
priešai, o jie tikėjo, kad visi 
latviai su jais laikosi ir prita- 
ria Visiems Latvijoj jų papil- 
domiem žiaurumams, kuriais 

matyt ir sukėlė prieš save jiems 
nepritariančius latvius ir juos 
sudrutino ir tarp latvių padau- 
gino jų priešų skaitlių. Tie iš- 
viso Rygos apskričio, sukilo 
prieš žiaurumus platinančius 
bolševikus it' juos galutinai ne 

tik iš miesto, bet ir visos veik 
Latvijos išvijo. Rygą jie val- 

de" iki gegužio 19 d. Vakaruo- 
se jiems nesiseka, net Petro- 
grade skaitlius jų pasekėjų žy- 
miai sumažėjo, o už tai ir ten 

įsudrutėjo jų priešai. Bet ry- 
kuose jiems nuo Kolčdko pa- 
sisekė atimti svarbius miestus 
Perui ir Ekaterinburga ir su- O o 

nesikisanti vokiški proiesomi 
ir mokslinčiai. Tokių yra ne- 

mažai vokiškuose universite- 
tuose. Juo toliau, net kituose 
kraštuose vokiečių pritarėjai 
vis mažiau turi simpatijos. Trįs 
vokiečių pritarėjai buvę Turki- 
jos kariumenės svarbiausi tvar 

kytojai generolai teismo tapo 
mirtim pasmerkti, tik jiems pa 
sisekė užsienin pabėgti. Jų 

dabar reikalauja Turkijos val- 
džia, kad jie butų išduoti. Bei 
jjeigu juos išduotų, jie butų 

mirtim nubausti. Bet jie yra 
politiški prasižengėliai, prasi- 
kaltėliai, prasižengę dėl poli- 
tiškų įsitikrinimų. Toki vie- 
nok kituose kraštuose turi prie 
glauda ir politiškos teisės juos 
nuo galimų baud % tokiems 
neišduoda nuo jų pabėgusių. 

Nors Vokietija tuom tarpu, 
priimdama talkininku išlygas, 
su jais karę užbaigė, bet ra- 

mumo jos namieje vis nėra ir 
dar negreitai, turbut jis ateis. 
Maištai vėl buvo Hamburge ir 
Berline. Pomeranija pastaty- 
ta po karės lai^o teisėmis, tai 
matyt ten taipgi buvo maištai, 
nes kitaip nebūtų nei reikalo 
statyti didelę provinciją po ka- 
rės laiko teisėmk ir aprubežiuo 
ti jos gyventoju laisvę. 

Vokietijos valdžia pripažino 
teisę nuo jos atsiskyrusiems 
jkraštams pasigarsinti neprigu} 
mingomis republikomis. Pri- 

pažino neprigul minga Reino ir 

mažą Birkenfeld republikas, at 

siskyrusią nuo OMenburgo 
Belgija nuo Vokietijos-gaunu 
Malmedy apskritj ir tuius'pa 
rubežinius apskričius nuo Hol 

landijos, kurie nuo Belgijos 
tapo atskirti 1835 metuose 
kuomet buvusi Nederlandų vie 
patystė pasidabino j dvi dėl ti 
kėjitniškų s^rtumų—j katali 
kišką Belgiją ir protestonisk; 
Hollandiją. Belgija visuome 

laikyti Koieako armiją, kuri bu 
vo pasirengusi traukti Mask- 
von ir tą svarbią senosios Ru- 
sijos sostinę norėjo nuo bol- 
ševikų atimti. 

Persija atsišaukė \ Taikos 
Konferenciją Paryžiuj su pa- 
siskundimu ant ją nuskriaudė- 
sios cariškos Rusijos, kuri pa- 
glemžė didelius Persijos por- 
tus. Dabar Persija reikalau- 
ja, kad jai butų sugrąžinti a 

imtu nuo jos kraštai: Baku, 
Elizabetpol ir Evirarr. Bet tie 
kraštai yra ne i>crsų, bet dau 

Iguma armėnų ̂ pgyventi.^ Per- 
sų Kaukazo,apskrityj;)',ra Jabai 
mažai fv kiek daugiau) jų *,yra 

vien UžkaspiŠkame apskrity j,' 
, bet ir tair ne grynai i>er.sų .yra 

apgyveritas. Vien pi etinė' Per 
sija yra "daugume persų apgy- 
venta, kuomet šiauriuose ne 

s gryni persai gyvena. Bet .ęa 
: riškoji Rusija paglemžė dįde 

lius Persijos plotus, nors .ji< 
ncgryini persų apgyventi, tik 
jie savo kultūra nuo persų Si- 

me. Todėl reikia abejoti, kad 
talkininkai persų reikalavimu 
skubintųsi išpildyti, ypač, kad 
visa jos pietine dalį-anglai stcii 

giasi į savo valdyba paversti ir 
prie Indijų priskirti nors ir bj 
gyventojų noro, ko Anglija vi- 
suomet nelabai paisė, net ma- 

žiau negu kiti kraštai, nors ir 
kiti neklausdavo gyventojų no- 

u. 

Karė tuom tarpi: neva. pa- 
siliovė, bet už tai neramumai 
prasideda karėj dalyvavusiu 
kraštu, lygiai karę laimėjusiu, 
kaip ir ja pralošusių kraštų vi- 
duriuose. Darbininku neramu 

mai, streikai, prasidėję luiro- 
pos pramoninguose kraštuose, 
pc .ikėlė ir į Amerika; ir Ame 
rn^oj streikai apsireiškia vis 

naujose vietose. Anglijoj strei 
kai apėmė veik visas darbo vie- 
tas; tas pats yra Prancūzijoj, 
Vokietijoj, net Italijoj. Pran- 
cūzijoj darbininkų patarėjai be 
mažo nenuvertė Clemenceau 
ministeriją. Kuomet ten par- 
lamente buvo pakeltas klausi- 
mas užsitikėjimo dabartinei m i 
nisterijai; tą jai rods pripažin- 
ta, bet tik dauguma 14 balsų. 
Taigi aišku, kad ministerija la- 
bai netvirtai laikosi ir prie ki- 
tos progos ji gali buti išversta* 
Netvirtai ministerijos laikosi 
ir kituose karėj nedalyvavu- 
siuose kraštuose. Ispanijoj 
ministerija tapo išversta. Ne 
tvirtai ji laikosi nei karėj ne- 

dalyvavusioj Hollandijoj. Ser 
bijoj apšaukta karės laiko tei- 
sės ir tai žinoma, ne dėl tvar- 
kos ir ramumo. Ramumo nė-Į 
ra nei Italijoj, nei kituose kraš- 
tuose, darbininkų gi neužga- 
nėdinimas apsireiškia net Ja- 
ponijoj, kurios gyverttojai iki 
šiol buvo ištikimi valdonui Mi- 
kado. 

Atsinaujino dipliomatiški rv 

šiai su Vokietija buvusių jos 
priešų. Vokietijos ambasado- 
rių Paryžiun paskirtas buvęs 
taikos komisijos narys von 
Lersner. 

Pradėk Naujus Motas au tobulu akiu iv 

gėjimu, taip. kad ni*!"* ncpraleistumei per f 
rus rastus, kas tiu r.all imti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akitj ?.i 
galvos skaudėrjimus, trumparegystė f.vba t«li 
tegroti prašalinama, pasitarkite su man;!' 

prieš einant kur kitur. Egznnilnacija DYK/. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1301 S ASHLAND AVE., OMICAGC 
Kampas 18toi Gatvės. 

3čios lubos, virš ^latt'o aptiekus. Tėmykltr 
i :?.r.no p&rašo 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iltį i. vai. vale. 
Kedėlioj: r.<.o -J v?:, vyto iki 1<! vai. dienos. 

VALENTINE PRESS M AKIM C 
COLLEGI2 

Mokina siuvinio, klrpJxar>, designing 
dleromia ir vakarais dei bizuic »r 

aamų. Paliudijimai išduodiTi ir ri* 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankyk.it* 
arba rašykite, o męs pasistengsim' 
suteikti Jum3 patarimu. 

SARA r^TEK, Principal 
2407 W- Maiison St. 

1 C205 S. Halsted 2t» i.i?50 VVella St 

SKOLINU PINIGUS 
ant ar.tro morgeč'o labai prieinamo 
mis '.^lygomis. Kam reikalinga sko 
imti pinigai, tfigul atsilanko J ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaife St 
Tele'oūas Franklln 2803. 

reikalingi agentai. 
Y$ \ \ > t- y i ^ 1 

LIETUVIŲ BENDROVE ,REIKA- 
LAUL'A KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARD/J07 
FARMAS 13 LOTUS; IŠLYGOS LA 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

i Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

| DR. I. E. MAKARAS. | 
UEnJVV!S^pY10JAS IR CHIRURGAS Y 

Ofisas: 17-41 \V. 47th STREET. 
Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. f 

Tlefonas: Houlcvard 3480. į 
Rezidencija: 45i5 So. Wood Street, j. 

Telefonas: Vardą 723. 4* 
i-H 

1 DR. S. MIKELIS 1 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
== 23 
| Chlcagoa Ofisai?: 

4712 SO. ASHLAND AVE, | 
Telefonas Drover 7042 p 

s Cicero Ofisas: 
4847 W. 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 §i. 

PRATESIMAS 
Dėl Musij Darbininkų Gerovčs, 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIGMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. Virginia Narbutf 
Physician & Snrgson 

3001 West zzv.d Street 
2111 Marshall Blvd 

Ofico valandos: 
2 Iki 4 po piet 
7 ild y 7abare 

Tai. Lawndi)le 650 
Gyvc.'llrr ąj 

(Tai, Rockv/ell 1681 

LIETUVIŠKAS HOTELISl 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGiOS 

MRS. T. RODOVICZ 
S36 W. 33 S t. Chicagc 

Phone Yards 2750 

I Dr. M. Herziiian S 
I IŠ RUSUOS j- «£ Gcr.'.T lietuviams žinomas per 16 *e- 

f tų ka.po patyręs gydytojas, ckirurgas Y Y ir akušeriu. 
X Gydo aitrias ir chroniškas liga?, ry- ? 

rg. moterų ir vaiky, pagal naujausiai X 
»j» metodas. X-Ray ir kitokius elektros «|«' 4» prietaisu*. 
J. Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
•|» Street, netoli Fisk Street. 
A VALANDOSE Nuo 10—12 pietv, * 

v 6—8 rakarris. Telephone Cnnal 3110 "j* f GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 'f T VALANDOS: S—9 dktal. «£ 

HKfS H n S W0*BS£HKK3fl 

Dr. G. M. G'aser | 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan St., kerti 32 it 
Specialistas MoteriSkų, VyriSkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 fo 
piot. 6—8 vak., Nedėl. P—2. į 

rELEFONAS YARDS 687. g 
CUrt 

A,Masalskis 
LIETUVIS GRABORIliS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai ir daug 
p*e'iau, kaip kili, dėlto, kad 

I męs patįs dirbame grabus lr 
8 turime savo karabonus ir au- 

| tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdoue automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir bitiema reikalams dienų ar 

naktj. 

^330Hu^^ 
Tcl YARDS 13S3 

LIETlJVIR GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

.jrydo visokias Ilgus moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenšjusia# 
ir paslaptingas vyru ligas 

>259 So. Halsted St, Chicajjo, 

S CT!C*V€* frlWI3llQ Muzikos studiją porkčlo j 

alAdlO &lMUo Fine Arts Bldg. Room427 
Er= ai .t Michigan Ave., arti Van Ruren. == 
SSSMokiniai priimami dabar. Lekcijos prasidės nuo 1 d. rugyjučio.=Ę= 

Studija atdara nuo 9—12 dienomis ir nuo 7 iki 9 vakarais. įse 
EĘ= Kitu laiku kreipkitės telefonu HYDE PARK 6967 = 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligaa naujausiais budais ir su pagelba 
nauji'usiŲ ir lubuliausi'j jlektriklnių įtaisų. 

Ofiso valandos: Sj iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

1111111111111111 III III III IIIIIMlililIli.M 

PIRMA NEGU PIRI^SI, GAUK MUSŲ KAINAS. | 
ant Turų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplorlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galionu m 

CĄRR BROS. WRECKING CO. I 
g 3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. | 

BONDS 
CASH 

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

oSubatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių 

Męs perkame Liberty Bbnds u 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9-o 
Utarninkals Ketvergals lr 
Subatomls 9—9. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St. "^^^^^moterų ligas taipgi ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^ch'rurfližkas ''A3** 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chlcago 

I Teatras 
3138-42 S. Ii alsted St 

Pm'.Jk4» 7 vuUmb kr* rtkans. 

5ubarp-aj Ir Ofcdfclload mL po vL*% 

Žemai'I5c 
Viršui 10c 

Čia prirekuojama ir karės mokestį 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaiktnų siuatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jauny vaikinu siutai ir overkotai nuo $15.00 iki' $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augSSIau 
Pirkite nau overkotus dabar, lcol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
Pull dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvo atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Instelgta 1902 SO. KALSTED STREET 

k pats sau savininku-bet ne kitam mokėk j § 

| Pas mus galite lengvai jsi- 
| gyti ant lengvų išmokėjimu 
| tiktai po $7.00 j savaitę ir 
1 Ibe jokio procento. 

Aš pranešu, kad tik TRIS 
Į (3) DIENOS beliko laiko, 
j§ t. y, nuo 

| Liepos-My 

Toliaus bus pakelta 
šimtaį doliarių ant kiekvie- 
nos prapertės. Visas patar- 

navimas veltui. 

Padarau kontraktus ir pri 
statau warranty deed policy 
į vieną savaitę laiko. 

Reprezentantas Britigan Or į 
ganizacijos ar Chicago Title i 

and Trust Company. 

Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 

A. J. KWEDARAS 
Room 846, First National Bank Building 

TeSephone 7400 

Gy venimo vieta* 3122 S. Union Ave. 
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į \ .« , flNĖS ŽINIOS 
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GUBERNATORIUS low- 
LEN ĮSIMAIŠO I GATVE- 
.. KARŲ STREIKĄ. 

Chicagos gatvekaru dar- 
bininkai ž;)(la streikuoti, jei 
algos ;iems nebus pakeltos 
iki 77- nių nuošimčiu. Mie- 
sto majoras paskyrė spe- 
cialę komisiją, kad neda- 
leisti prie streiko, kuri iki 
šiam laikui dirbo be jokios 
pasekmės. 

Pažiūrėkime ką padarė 
pats ponas guberatorius. 
Jri jam nepasiseks išveng- 
ti streiko, tai chicagiečiai 
vėl atsimins pereito gatve- 
karių streiką, per kurį jie 
turėjo taip daug visokių 
neparankumų. 

KARŠTAI PAVAIŠINO 
TRIS BANDITUS. 

Tuli banditai jau antru 
pyk bandė pagriebti $2000, 
bėgyje penkių sąvaičių, ku- 
ri suma yra "Perfection 
Beddin^" kompanijos dar- 
bininkų alga. 

Pirmą syki banditams pa 
susekė. Antrą syk vietoje 
pinigų jie gavo kulipkų. 
Kompanija buvo ant sar- 

gybos. Kada banditai pa- 
reikalavo pinigų, atėjus Į 
ofisą, iš visų pusių ant jų 
pasipylė šūviai. Jei pabė- 
go automobiliuje 48-tos gat- 
vės linkui. 

SARGO UŽMUŠIMAS. 
lans Pvasumssen, Ridge- 

way (Juest maliau dirbtu- 
vės sargas, 2514 W. 48th 
PI., rastas užmuštas prie 
dirbtuvės durių. Viena kul 
ka jį peršovė augščiau šir- 
dies. 

Rasum3seu paliko tris 
vaikus. Vyriausio vaiko 
vestevės tu R jo buti vakar. 

C ACA NORI, KAD 
M j TLANTCYTU 

PK ;SONAS. 
Chica.a eatbutinai rei- 

kalauja Prez. VVilsono ap- 
silankymo, jei jisai keliaus 
y)o Ameriką su prakalbo- 
mis. Prez. WHsonas sako, 
kad jam bus neparanku ap- 
sistoti Chicagoje iš tulų at- 

žvilgių. Chicaga ant to ne 

sutinka ir sako, kad Chica- 
goje Prez. Wilsonas geriau! 
susipažinus ir Amerikos nuo 

mone, nes Chicago yra Ame 
rikos centras, — ir todėl 
Prez. Wilsonas neturi Cbi- 
cagos praleisti. 

NAMU STATYMO DAR-' 
B1NINKŲ LOKAUTAS. ; 
Iki všiam laikui trisdešimts 

keturios įvairios prie namų 
statymo amatų.unijos yra | 
atstatytos nuo darbo. Tos' 
unijos turi 84,900 amatinin- 
kų ir 20,000 visokių darbi- 
ninkų, surištų su namų sta- 
tymu. Tokiu budu dabar 
nuo darbo atstatyta su virš 
šimtas tūkstančių žmonių. 

Sim.on O'Donnel Chica- 
gos Namų Statytojų Unijos 
prezidentas stengiasi sutai- 
kyti darbininkus ir kontrak 
torius. 

PAVOJUS' CHICAGAI 
NUO UGNEGESIU STREI- 

KO. 
Chicagos ugneg;asiai-ma 

šinistai sustreikavo. Jie rei 
kalauja pakėlimo algų iki 
$2,250 metams. Unijos per 
detiniai sako, jei ugnegesių- 
mašinistų reikalavimai ne- 

lus išpildyti, tai jie iššauks 
streiko visus Chicagos 

egesius. Jei tas atsitik- 

tų, tai Cbicaga butų labai 
keblame padėjime ir»jei 
grąsintų didelis pavojus nuo 

ugnies. 
Šimto ketvirtos kompani- 

jos ugnegesiai, ant Michi- 
gan ir keturioliktos gatvės 
atsisakė ištraukti mašiną, 
jei atsitiktų gaisras. Ugne- 
giasių perdetinis visus na- 

rius tos kompanijos palei- 
do. 

Neužsiganėdinimas tarpe 
Chicagos ugniagesių plati- 
nasi. 

LIETUVIU DAILĖ; 
NAUJOS ATVIRUTĖS. 

Paskutiniuoju laiku, vi- 
siems žinomas dailininkas, 
Jonas Šileika nupiešė ir pa- 
gamino dvi dailės atvirutes. 
Pirma, — tai pirmas Lietu- 
vos Prezidentas — Smeto- 
na; antra gi, tai lietuviam^ 
žinoma rašytoja — Žemai- 
ti. 

Abu paveikslėliai yra ga-! 
na gražiai apdirbti techni- 
kos žvilgsniu ir malonus pa- 
žiūrėjimui, ypatingai Lie- 
tuvos pirmojo Prezidento. 
Dailininkui pasisekė nupieš- 
ti patriotinę išvaizdą. Šalyj 
p. Smetonos paveikslo yra 
nupieštas kalnas. Toli ant 
kalno matosi bokštas. Ant 
bokšto plevėsuoja vėliava 
—laisvos Lietuvos emble- 
ma. Viršuje gi matosi Lie- 
tuvos žymė-žirgvaikis, ku- 
ris narsiai gina visą Lietu- 
vą. 

Apačioje paveikslo įdėti 
yra Lietuvos himno žodžiai 
— "Lietuva Tėvynė Mūsų". 

Ypač Amerikoje lietuviai 
dar neturėjo tokių gražių 
atviručių, kuriose taip gi- 
liai ir gražiai butų išreikš- 
ta lietuvių mintis. Pono 
Šileikos atvirutės perstato 
kįlančią, heroišką Lietuvą. 

Taip-pat ir p-ios Žemaitės 
atvirutė yra labai nusiseku- 
si. Ji išrodo labai natura- 
ftškai. Šitas paveikslas lie- 
tuviams pasiliks atmintina^ 
ant visados. 

Geistina yr?, kad mūsų 
jaunas dailininkas ir dau- 
giau panašaus iš tautinės 
dirvos tvertų. Šilis. 

WESTERN ELECTRIC CO. 
ŽADA PAKELTI ALGAS 

DARBININKAMS. 

Kad truputį pagerinti dar 
bininkų būvį šiuose brange- 
nybės laikuose ir kad nu- 

malšinti streiko norą, Wes- 
tem Electric kompanija sa- 
vo dirbtuvėse iškabino at- 
sišaukimus, kuriuose ji ža- 
da pakelti darbininkų al- 
gas ant $2,00, $2,50 ir $3,00 
savaitei. 

Darbininkai, matyt, ne- 

labai užganėdinti tokiu 
jiems algų pakėlimu. Jie 
reikalauja, kad butų panai- 
kintas, taip vadinamas 
"piece work" po pirma, o 

antra, tuose atsišaukimuo- 
se nepasakyta, kaip ilgai tas 
algų pakėlimas žadamas. 
Palauksime ir pamatysime 
kas bus toliaus. 

Darbininkas. 

CICERO. 

Seredos vakare parapiji- 
nėje svetainėje kalbėjo K. 
Česnulis ir Mastauskas. 
Žmonių prisirinko daug. 
Kiekvienas ėjo su žingeidu- 
mu išgirsti ką nors tokio 
naujo, naudingo, nes abudu 
kalbėtojai nesenai sugrįžo 
iš Europos. Vietoje nau- 

jienų, klausytojai girdėjo 
tiktai tas pačias senas pa- 
sakas, kuriose buvo daug 
keršto. % „ 

Matyt, žmonės dar nesu- 

prato, kad toki kalbėtojai 
juos tiktai niekiri. Per 
prakalbas surinkta $254.55 
aukų. 

Nėra ko norėti nuo tam- 
sokų žmonių. Jie aklai ti- 
ki į paliepimą — "Nežiū- 
rėkite ką męs darome, bet 
klausykite ką sakome". 

Kitos kolionijos jau paro 
do, kad toki paliepimai šią 
dien netur jokios vertės, bet 
*pas mus tai atpenč, — žmo 
nės dar labai apsnūdę. Aš 
pripažįstu, kad sulygina- 
mai męs lietuviai labai ma- 

žai aukaujame geriems da- 
lykams. Aš nematau jo- 
kio reikalo aukauti viso- 
kiems rėksniams politikie- 
riams, kurie nori žmones 
oertikrinti, kad neva tiktai 
klerikalai, arba kaip jie da- 
bar save mėgsta vadinti 
''Krikščionimis Demokra- 
tais", dirba Lietuvos labui, 
o tautininkai, tai tiktai truk 
dą (sic!) visus Lietuvos ir 
lietuvystės darbus. 

Ar tokius kalbėtojus gali- 
ma ramiai klausyti? 

Kokiam gi galui į taikos 
konferenciją nebuvo kvie- 
čiami p. Česnulis ir jam pa- 
našus, bet vis tie liberalai? 

Iš to yra aišku, kad tauti- 
ninkai, arba kaip kunigai 
dabar juos mėgsta vadinti 
liberalai yra tikriausi Lietu 
vos gelbėtojai. Ant galo dar 
p. Čėsnulis visiems nekleri- 
kalams pridūrė: — "Atleis- 
kite jiems, nes jie nežino 
ką jie daro". 

Tiesa, ištikrųjų tiesa, kad 
klerikalai nežino ką kalba 
ir daro. Užteks jau apie 
tuos klerikalų darbus kal- 
bėti, nes Lietuvos skaityto- 
jai yra su jais gerai apsi- 
pažinę. Teisingas. 

KĄ PRUSU LIETUVIAI 
SAKO APIE AMERIKOS 

LIETUVIŲ 3EIMĄ. 
Birželio 28 d. atsibuvo p. 

Meldažio svetainėje Lietuvių 
Evang.—Liuteronų Dr-stės 
mėnesinis susirinkimas. Tame 
susirinkime dr-stės delegatai 
j Amerikos Lietuvui Seimą: 
p. p. J. Sadauskas ir A. Pau- 
likaitis išdavė savo raportus 
apie Seimą. Abiejų raportais 
susirinkusie tapo labai užga- 
nėdinti, bet daugiausiai už- 
i'nteresavo susirinkusius p. J. 
Sadauskio raportas. 

Jis savo raporte aiškiai ir 

pilnai pranešė visus svarbes- 
niuosius Seimo darbus, nuta- 
rimus ir rezoliucijas, kurios 
tapo pasiųstos prezidentui 
\Vilsonui ir kitiems valdinin- 
kams. Baigdamas sa,ro įdo- 
mų raportą p. J. Sadauskis 
pasakė: "Turiu sukyli, kad sei 
mas (/erai nusisekė, kad jis bu 
vo reikalingas *r kad męs ge- 
rai padarėme pasiųsdami sa- 

vo delegatus į tą seimą." 
jioKie džiuginanti mušu 

1 

delegatų pranešimai apie at- 

sibuvusįjį Amerikos Lietuvių 
Seimą padarė gerą įspūdį ant 

niusų draugų. Draugija yra 
pilnai užganėdinta tuo kas bu 
vo nuveikta seime, ir vienbal- 
siai nutarė išreikšti viešai pn 
dėką seimo rengėjams ir dele- 
gatams už tai, ką jie, neatbo 

dąmi įvairių kliudymų, nu- 

veikė lietuvių tautos labui. 
Liet. Ev.—Liut. D-stės varde, 

K. Lemkis. 
Pirmininkas 

AUKOS LAISVES VAR- 
PUI. 

Draugyste L. T. Viltis iš 
Brigliton Park nors yra dar 

jaunulė ir neskaitlinga na- 

iriais, bei savo darbais gali 
prilygti ir didelėms draugi- 
joms. 

Pereitame savo susirinki- 
me ne tik nutarė dalyvauti iš- 
leistuvėse Lietuvos Laisvės 
Varpo, bet sumanė paremti h 

prakilnų užmamanymą ir su 

aukomis. Laisvės Varpui au- 

kavo sekančiai: 

Po $1.00: 
P. Stasiulis, J. Bučinskas ir 

K. Galinskas. 

Po 50c.: 
J. Tairašauskis, J. Mačiu- 

lis, J. Bernotas ir N. Przenluc 
kas. 

Smulkesniais 75 centai, viso 
$5.7 5. 

Gi Lietuvos Raudono 
Kryžiaus Draugijai iš drau- 
gystės iždo paaukauta $5.00. 

Reikia pažymėti, kad ši 

draugija pereitais metais ai*- 

kavo kovai už Lietuvos nepri- 
gulmybę $60 į Kalėdų Eglai- 
tės fondą. Abelnai paėmus š- 
draugija yra viena iš pavyz- 
dingiausių ir prie jos patarti- 
na prisidėti kiekvienam. 

M—lis. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau lengvo darbo už kasteriu arba už kolektorių. Galiu užsista- 

tyti $l,00u kaucijos pinigais. 
JOHN SMITH, 

3241 Lime St., CMcago, 111. 

Jiefikau darbo J bankg, arbr } se- 
curlty Corporation. Esu lankęs High 
Scboo! per tris metus. Kalbu gerai 
rusiški; 1, vokiškai, angliškai ir lietu- 
viškai. Klauskite: 

M. N. SC'HAFFER, 
P. O. 189, 

De Kalb, 111. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE "LIETUVĄ" 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlilIlIlIlIlIlilIlinilllllllH 

| MALIARIAI IR DEKORATORIAI. 
I g | Ilgu metu patyrimas savo amate leidžia mums at- | == 

Sj= 
| likti pirmos klesos darbą, pigiausiomis kainomis. 

Atsišaukite pas: 

P. GlBULSKiS IR J. A. POŠKA 

| 2343 W. 23rd Place. Telephone Canal 2446 

llllMHIOIIIIHHIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllHllllMlllllllllllllllll 

?A.IIEŠKAIJ S',rO DPDSS, AUGUS- 
tino šv'fiio, nuo iš Suvalkų 

redybos, Punske parapijos, Navinin- 
ką kaimo. Malonėkite pats ar kas apie 
jį žino malonėkite pranešti, už ką bu- 
siu labai dėkingas. 

V. Tamelis 
3 Smith St Belllevillo, N. J. 

ANT PARDAVIMO 2 LO- 
vos su šerstiniais matrasais, 

taipgi kamocla naujausio sti- 
liaus ir išdirbystės. Kreipkitės 
pas: Martinello Beauty Shop, 
3129 So. Halsted St., Čii'.*ago.J 
B A RGENAS! P A R SID U C) 

da greitu laiku 5 kambarių! 
medinis namelis. Cimentinis 
beismentas, augštas skiepas, vi 
si kambariai šviesus, elektros: 
šviesos, gazai ir visi namu pa- 
rankumai. Kaina tiktai $2,500 
"cash". G. \V. Adamson, 1429 
S. 50tli A ve., Cicero, 111. 

BARGENAsT GUT1NAI TU 
riu parduoti du murinius na- 

mus po No. 282<> ir 2832 Eme- 
rald A ve. Klauskite pirmame 
gyvenime. 2826 Emerald A ve. 

lst Fiat. 

BARGENAS. 2 AUGŠTU 
mūrinis namas, štoras ir du 

gyvenimai, randa $27.00. Kai- 
na $2600.00. J. J. Mertmano- 
\vicz, 3133 Emerald Avenue. 

PARSIDUODA namas su j 
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. 

1-mos lubos iš fronto. 

PARSIDUODA IN TRUMPA LAIKA 
bučernė ir grosernė už pigią prekių, visokiu tautų apgyventa, randa pigi, labai gori ruimai, priežastis pardavi- 

mo —turime važiuoti j kita miestą. 
5953 State St., Chicago, IU. 

Tel. Englewood 3081. 

E X T R A. 
Parsiduoda krautuvė—cigarų eiga- j 

retų, tabako, saldainių, "ice cream" ! 
ir visokių "saft (trinks". Labai gera j proga dėl vedusios poros. Priežastis 
pardavimo — vienam negalima apsi- 
dirbti. Biznis puikiai eina, išdirbtas 
iuu per dešimts metų. 

G15 WE8T 18th STREET. 

ANT RANDOS. 
Krautuve 'r r« kambaJiai išsiduoda 

ant raudos P. S. kampas !57-tos ir 
Wallace gatvės. Vieta labai tinkama 
groseruiai ir bufernei, Hardware arba 
drapanų krautuvei. 

Atsišaukite antros durjs, pirmas 
fliatas nuo savininko I 

REIKALAUJAME MA1NIER1Ų IN 
Kentucky valstiją. Galima uždirbti 

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

REIKALAVIMAI. 
Reikalauju pardavėjų. 

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

FRED'K H BARTLETT 
& CO., 

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

l!ll!illlUII!!llllllililinililllllli!!il!l!l!ili 
LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS. 

Kas nori jgyti 15 puikių lietuviškų 
atviručių, su vaizdeliais Lietuvos mies- 
tų ir kaimų, tegul prisiunčia už 75 cen- 
tų štampų, Vaipgi yra likusios kelios 
atvirutės-fotografijos nuo garsaus lie 
tuvių dailininko, člurlionics, piešinių 
Rašykite reikalaudami: 

R. GEČIUS, 
3253 SO. MORGAN ST. 

DOVANAI 
Vėliavos Akyvaizdoje 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas j į 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 

►Štai keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 

"Išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Savaitės Apverstoje Taurėje", 
"Mušis tarpo 'Kardo' ir Pcvand, Laivo". 

Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 

K 
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Lietuvos Žemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 

dalytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė į Paryžių Taikos Kon- 
ferencijom Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant o,"erios pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Iki Rugpjūčio-August, 30 dienai, 1919 
Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šiąs dovanas galima gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

dienraštyje rasite daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
ir visuomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: plicaS°je $6 00 
J | Kuur S. Y. 5.00 

Čekius ar Money Orderius siuskite adresu 

"Lietuva", 3253, S. Morgan St., Chicago, III 

Vardas ir Pravardė 

No. ir Oatvo 

Miestas 'r Valstija 

Kurią dovaną norite? 

REIKALAUJAME MAI- 
NlERiU 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 liodavimą 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 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000, gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tloms, kurio jleškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerlų kolloai- 
joj, Wlsconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir Jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemo labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai uuga; randasi prie gorų ke- 
lių, geležinkeliu, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena Ir 
turi savo biznius užsidėję, lr yra proga 
lietuviams daugiaus bizlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir angščlau ai akrų. 
Galite pradėti pirklį fairnų su $103. 
i f nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtu farmi). Daugumas musų žmo- 
nių yra Išvažinėję po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
4ės nesurado, akip \V'isconslne lietuvių 
kollonljoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemupiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

?301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų l 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nljoj Vilnius. kurioj daugybė lietuvių 
gyvena Ir visi yra užganėdinti, čia 
žeuiė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių lr gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar ž^mė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 Iki $30.00 ui 
akerj. Galite pradėti dirbti farmų su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
Išmokėtų. Ir męs duodame darbų ant 
farmų, kurie pirks farmas lr taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
Vertę. Imsim lotus kaipo dal} jmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBO.RN COMPANY, 
Eagle River, Wlš2onsin. 


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

