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Tūkstančiai lokautuotii 
darbininku apleidžia 

Chicagg. 
Cook apskritys paskyrė $150.000 

riaušių numalšinimui. 

Baker reikalauja 1,250,000 
kariuomenes. 

\ Bijo, kad visos pramonės turės 
t buti visuomenintos. 
/ 

_ 

TŪKSTANČIAI LOKAU- 
TUOTŲ DARBININKU 
APLEIDŽIA CHICAGĄ. 
Chicagos kon traktoriam s ps 

skelbus lokautu statomojo a- 

matd darbinikams, kuomet sta 

toniojo darbo yra už $125,000,- 
000, dailydės ir kiti atnatnin- 
kai išvažinėj a į kitus miestus: 

f'betrojta išvažiavo iš Chi- 
cagos 1000 dailydž'u. Taippat 
daugybė išvažiavo j Daytoną, 
Clevelanda ir Toledo. Iš Dcs 
Moines ana dieną pateikdavo 
500; taipgi išvažiuoja į kitus 
miestus. Unijos viršininkai sa- 

ko, kad iš 20,000 normalio 

skaitlįaus statomojo amato dar 
bininkų Cooko apskrity j beliko 
12,000 ar 13,000. Visi kiti iš- 
važiavo kitur. 

COOK APSKRITYS PA- 
SKYRĖ $150,000 RIAUŠIU 

MALŠINIMUI. 

Chicago, rugpjučio 5 d. 
Vakar Cooko apskritys pasky-i 
rč $150,000 padarymui galo i 
riaušėms Chicagoje: $100,000 
šerifo Petcrso reikalams, už- 
laikymui jo policijos ir $50,000 
valstijos prokurorui Hoyne su j 
sekimui ir nubaudimui kaltiniu 
klJ- 2 i'.41 

REIKALAUJA 1,250,000 
KARIUMENĖS. 

Washington, rugpjučio 4. 
Sekretorius Baker šiądien 
padavė projektą kongresui, 
kad kariumenė butų užlai- 
koma pilnos karinės pajie- 
gos iš 1,250,000 vyrų. Vei- 

kiančioji šitos kariumenės 
pajiega susidėtų iš 510,0001 
tarnaujančių, o likusi dalis 
susidėtų iš jaunų vyrų, ku- 
rie yra lavinęs! karinio mok 
slo tris mėnesius; šitas lavi- 
nimasis butų priverstinis vi- 
siem jauniems vyrams 19 

mėtų amžiaus. Šita atsar- 

gine pajiega butų panaudo- 
jama užpildymui dvidešim- 
ties pėstininkų divizijų ir 

vienos raitelių divizijos. 

BIJO, KAD VISOS PRA- 

MONĖS TURĖS BUTI 
VISUOMENINTOS. Zi 

Washington, rugpjučio 4. 

Tirpvalstijines vaizbos komi 
s rj&s pirm m ink a?« I ovvos sen a; 

fer'ivis CunuiBOs niario, k^d, jei 

gelzkelių brolijoms pavyk? pri 

si verst i kongresą perleisti savo 

projektą gelžkeliams suvisuo- 
meninti, tai tas reiks, kad visos 
pramonės turėsią buti suvisuo- 
menintos. 

Io\vos senatorius, kuris yra 
skaitomas kongrese geriausiu 
žinovu gelžkeliii, pasakė šią- 
dien, kad jis gerai apsvarstė 
darbininku pasiulinimą vald- 
žiai paimti gelžkelius j savo 

rankas ir įsitikino, kad jų pa- 
ėmimas reikštų įsteigimą dar- 
bininkų valdžios ant gclžkelių. 
Tokis žingsnis linkui soeializ-i 
nio, girdi, tuojaus paakstintų 
plėsti visuomenijimo judėjimą 
po visas pramonės šakas. Se- 
natoriaus Cumminso nuomanc, 
padėjimo svarbumas, sutver- 
tas organizuotu brolijos nn- 

sprendimu esąs tikrai didelis.! 
Laukiama didelio pasipriešini-! 
tuo šitam sumanymui abiejuo- 
se hutuose. Bet senatorius Lod 
ge mano, kad brolijos neban- 
dys versti savo projektą perva 
ryti. 

BUVUSIS PERSIJOS PA 
ŠA SUGRĮŽO IŠ IŠTRĖ- 

MIMO. 

Londonas, rugpjučio 3 d. I 
Gauta žinios, kad buvusisj 
paša Mirza Mahomed Ali] 
sugrįžo Persijon po dešim-| 
ties metų ištrėmimo ir yra 
Kasvine už 100 mylių nuo 

Teherano į šiaur-vakarius. 
Šalies padėjimas dar vis su- 

iręs ir maisto neužtenka. 
Mahomed Ali dabar an- 

tru kartu bando sugrįžti Per 

sijon po jo ištrėmimo 10 
metų tam atgal. 

• 

GELŽKELIU VIRŠININ 
KAI TARIA APIE PRA- 

GYVENIMO BRANGUMĄ. 
Washiiigton, ragp. 4 d.— 

Visuotinas gelžkelių direk- 
torius Hines pakvietė visus 

gelžkelių viršininkus Wa- 
shingtonan, kad apšnekė- 
jus pragyvenimo brangumą. 
Keturi šimtai penkiosde- 
šimts tūkstančių gelžkelių 
ir laivų brolijos mnų— 
klerkų, vaizbininkų, /:s- 
presninkų ir stočių darbi- 
ninkų šiądien prisidėjo prie 
kitų gelžkelių darbininkų 
reikalaujančių pakėlimo al- 
gų, jei pragyvenimo bran- 

tgumas nebus sumažintas. 

Reikes Lieti Prakaitas 

/Oa A 

j Į(Copyrltlit) 

Vokiečiams, it tiems išdykusiems vaikams, reikės daug pasidarbuoti, kol 
kiek atitaisys tai, ką sunaikino. 

JAPONŲ POPIERINĖS GI 
JOS PIETŲ AFRIKOS 

RINKOSE. 

Capetown, rugpjučio 3d. 
Japonų (popierines gijos yra 
pardavinėjamos pietų Afriko 
je. Popierinės gijos, padirbtos 
Europoje karės laiku, daugiau- 
siai Vokietijoje ir Austrijoje 
dažniausiai buvo» iš chemine 
medžio minkščio, bet japonų 
popierinės gijos yra dirbamos 
iŠ daug tvirtesnės popieros, pa- 
dirbimui kurių vartojama vi- 

dujine valakuinė šilkmedžio ir 

kitų medžių žievė. Jos yra plo< 
nos, tamprios* tvirtos ir žvilgan 
čios. is viršaus jos panėši grei- 
čiau j linų siulus kaip i medvil- 
nės. 

VOKIEČIAI PERKASI DI- 
DELIUS PLOTUS ŽEMĖS 

MEKSIKOJE. 

EI Paso, Tex., rugp. 3 d. 
Vokiečių kompanija nupir- 
ko vieną didžiausių ganyk- 
lų Durangos valstijoje, Me- 
ksikoje ir apsodins naujo- 
kais ?s Vokietijos. Ganykla 
yni arti Durar>go miesto to- 

je valstijoje. 

KLAIDA PRANEŠIME 
APIE AUSTRIJOS KABI- 

NETO PUOLIMĄ. 
Bem, rugp. 2 d. Praneši- 

mas apie žadamą Austrijos 
ministerijos rezignavimą, ap 
turėtas iš Viennos ketvirta- 
dienyj, kaip pasirodo buvo 
klaidingas. Tam kaltas bu- 
vo perdavimas žinios iš Vien 
nos. 

PUSĖ KOLČAKO KAREI 
VIJOS PASIDAVĖ 

BOLŠEVIKAMS. 

Maskva, rugp. 4 d. Tal- 
kininkų kareivijos paėmė 
Onegą Archangelsko fronte, 
kaip praneša bolševikų ži- 
nia. Bolševikai tvirtina, kad 
pusė admirolo Kolčako ka- 
riuomenės Permės apielin- 
kėj, arti Sibiro sienos pasi- 
davė bolševikams. 

LONDONO LIGONINĖ 
BUS CENTRU SUV. VAL- 

STIJŲ MEDIKAMS. 

Londonas, rugpjučio 3 d. 
Dideliais žingsniais eina dar 
bas steigimo Amerikos ligo- 
ninės Londone. Šita ligo- 
ninė yra skiriama kaipo sė- 
dyba Amerikos medikams 
Europoje. 

CHINAI ATSISAKO AP- 
VAIKŠČIOTI TAIKĄ. 
Manila, rugpjučio 4 d. 

Chinai gyventojai apreiškė 
šiądien, kad jie nedalyvaus 
pergalės dienos apvaikščio- 
jime. Chinų organizacijų 
vadai sako, kad takos tary 
ba atiduodama Šantungą ja 
ponams, norėjo pakenkti 
Chinų karės tikslams. 

PAVOGĖ TALKININKŲ 
DOKUMENTUS VOKIE- 

TIJOJ. 

Berne, Šveicarija, rugpju- 
čio 3 d. Atėjusi žinia čia 
iš Berlino sako, kad nesenai 
tapo pavogta skrynios pri- 
klausančios dviem talkinin- 

kų mūšių pertraukimo ko- 
misijos nariams Vokietijoj. 
Skryniose buvo svarbus do- 
kumentai paliečiantieji su- 

tartis apie grąžinimą Belgi- 
jai ir Francuzijai mašinų, 
kurias vokiečiai išvežė. 

DURTUVAIS MALŠINA 
LIVERPOOLIO MINIAS. 

Liverpool, rugpjučio 4 d. 
Kareiviai su atstatytais dur- 
tuvais šįryt išvaikė sukilu- 
sias minias nuo miesto gat- 
vių. Riaušininkai pasipylė 
gatvėse nakčia; kareiviams 
buvo paliepta išvaikyti mi- 
nias tik auštant. Skraiduo- 
lis Valiant ir du minų nai- 
kintojai įplaukė į Mersey 
upę dokus apsaugoti. 

Busų ir tramvajų linijų 
darbininkai neatėjo Į daiį^ 
Šįryt nedavę jokio praneši- 
mo, bet nėra manoma, kad 
jie streikuotų užjausdami 
r-olicistams. 

KETURI UŽMUŠTI NUO 
EKSPLIOZIJOS ARSE- 

NALE. 

New Brimswick. N. J., 
rugpjueio 4 d. Pranešama, 
kad šiądien Raritano arse- 

nale aštuoni žmonės tapo 
užmušti ir 25 sužeisti nuo 

keturių ekspliozijų. 

LAIŠKANEŠIAI VĖL PRA- 
ŠO PAKĖLIMO ALGOS. 

New York, rugp. 4 d. — 

New Yorko laiškanešių su- 

sivienijimas priėmė rezoliu- 
ciją prisakančią nacionalės 
organizacijos viršininkams 
kreiptis tiesiog į prez. Wil- 
soną ir prašyti pakelti laišką 
nėšiams algas 25 nuošim- 
čiais. Rezoliucijoje sakoma, 
kad pakėlimo algų 25 nuoš. 
nuo liepos 1 d. neužtenka 
šios dienos pragyvenimo lė- 

jšoms. 
MIESTAI PRIE TRIBĖGIO 
GELŽKELIO STENGSIS 
UŽBAIGTI STREIKĄ. 
Elgin, 111., rugp. 4 d. — 

Streikuojantieji Elvino, Au- 
roros ir Chicagos tribėgės 
gelžkelio linijos gelžkelio 
ir prie jo stovinčių mieste- 
lių viršininkai ir savininkai 
pramonių sustojusių dėlei 
streiko uždarymo pajiegos 
joms, rytoj turės masinį su- 

sirinkimą Auroroj, kad su- 

radus budus streiko užbai- 
gimui. 

Kelių kompanijos siūlo 
paliestiems miestams nubal- 
suoti, ar j Vi apsiima bran- 
giau mokėti už važiavimą, 
nes tik tokiu budu busią ga- 
lima išpildyti streikuojančių 
darbininkų reikalavimus. 

BUDAPEŠTĄ UŽĖMĖ 
RUMUNAI. 

Budapeštas, rugpjučio 4d. 
Budapeštą šiądien užėmė ru 

munų kareiviai, kurie atėjo 
nuo Theiss upes, nors lei- 
tenantas pulk. Romanelli 
tvirtino, kad Viennoje yra 
talkininkų atstovai italai. 

• DU KALINIAI BANDĖ PA 
BĖGTI, NEPAVYKO. 

Joliet, 111., rugpjučio 4 d. 
Pasislėpę tam tyčia pataisy- 
toj skrynioj, siunčiamoj į 
Philadelphia rakandų fir- 
mai, du kaliniai šiądien ank 
sti rytmetyj bandė pabėgti, 
bet vėliaus juos suėmė. Jais 
buvo Daniel Reilly, 21 me- 

tų amžiaus, nuteistas 35 me 

tams už užmušimą, ir Fred 
Laumer, 27 metų, nuteistas 
nuo 1 metų iki viso am- 

žiaus už vagystę. 

SUAREŠTAVO AMERI- 
KIETI DĖL UŽMUŠIMO 

BOLŠEVIKŲ ŠNIPO. 
1 

t 

Stockholm, rugpjučio 4d. 
Stockholmo policija arešta- 
vo čia amerikietį, Baltimo- 
rės senos šeimynos narį Re- 
ginaldą Lehrs, oficialiai kai 
tindama jį prisidėjime prie 
užmušimo d-ro Ardasievo, 
vieno rusų pabėgėlių, gyve- 
nančių Stockholme. Šitą už 
mušimą surengę inteligen- 
tai, kurie įtarę Ardasievą 
pranešinėjime žinių apie Ru 
sijos pabėgėlius sovietų val- 
džiai. ,JV 

ŠOVĖ I PAĖMĖJĄ 
ODESSOS. 

Londonas, rugpjučio 4 tl. 
Bolševikų bevielinis telegra 
fas iš Maskvos praneša, 
kad gen. Maksno, vadas uk- 

rainiečių maištininkų, šovė 
į hetmaną Gregorievą, kuris 

liepos pradžioj buvo paėmęs 
Odesą ir paskui per tris die- 
nas ir naktis leidęs skersti 
Odesos žydus. Ar Grigo- 
riev tapo nušautas, praneši- 
me nepasakoma. 

AUGŠTUTINIAi KARAI 
PRAŠO 15 CENTŲ IKI 

UŽMIESČIO. 

Chicago, 111., rugpjučio 5. 
Už važiavimą augštutiniais 
karais iki užmiesčio grei- 
čiausiai bus 15 centų. 

Nežiūrint to, kad miesto 
viršininkai stengėsi trukdy- 
ti, viešojo partarnavimo ko- 
misijos išklausymas kompa- 
nijos pakėlimo kainų už va- 

žiavimą prasidėjo vakar. Ko 
misija nori pasiskubinti ir 
užbaigti išklausymą šiądien 
ar rytoj. 

Chicago tąsyk gali tikė- 
tis, kad kainos už važiavi- 
mą bus pakeltos iki 7 cen- 

tų žemutiniai's karais ir iki 
8 centų augštutiniais. Į Oak 
Park ir Evanstoną gal bus 
12 centų ir 15 centų. 

JAPONAI BLOGAI EL- 
GIASI SU MOTERIMIS. 

Pekin, rugpjučio 2 dieną. 
Pirkliai ir kiti Šantungo pilie- 
čiai padavė prašymą, protes 
tuodami prieš japonų kareivių 
vagystes, blogą apsiėjimą su 

moterimis ir vertimą cliinų 
parduoti savo žemes. 

NORĖJĘ SUKELTI MAIŠ- 
TĄ ANGLIJOJ. 

Londonas, rugpjučio 2 d. 
Laikraštis "Daily Press" sako, 
kad lis sužinojęs iš ištikimų 
šaltinių, jog tapo surasta suo- 
kalbis po policijos streiku su- 

paralyžuoti pramonę ir viešą 
l patarnavimą ir išplėsti maištą 
Anglijos kariuomenėje. 

Lietuvių ir Ukrajini) De- 
monstracija prieš lenkus 

(Telegrama "Lietuvai") 
Clevelan:*, Ohio, 

Rugpjūčio 3d. 
Lietuvių ir ufttainų de- 

monstracija prieš lenkus 
pavyko. 4,000 lietuvių ir 
6,000 ukrainų dalyvavo 
parodoje. Grays Armory 
prakalbose dalyvavo dar 
daugiau. Priimta bendra 
rezoliucija prieš lenkų už- 
ėmimu Lietuvos ir Ukra- 
inos žemių. 

"Lietuvos" Reporteris. 

COEUR D'ALENE GIRIU 
GAISRAI GRĘSIA PAVO- 

JUMI IDAHAI. 
Spokane, rugpjučio 2 d. 

Kaip čia apturėtos žinios su-, 

ko, tai girių gaisrai Pend O- 
reillc's ir Coeur d'Atene's gi- 
riose šiaurinėj Idahoj dar la- 
biaus užsiėmė šiądien, o St. Joc 
giriose, kur maži gaisrai dega, 
nedidelė atmaina tesimato. 

PAČIOS TURI UŽMOKĖ- 
TI, JEI PRALOŠIA BYLĄ 

SU VYRAIS. 
Londonas, rugpįučio 2d. 

Teisėjas Coleridge vakar davė 
patvarkymą, kad moteris pra- 
lošusi perskirų bylą teisme ne- 

gali priversti vyro užmokėti 
teismo lėšas. 

LIEPĖ GR]žil PRIE 
DARBO. 

Springfield, 'lt, rugpj. 4. 
Iliinojaus Suv. Kasyklų Dar- 
bininkų Unijos, j.rez'dentas Fr. 
Farrington, šlidiėn. paliepė 
grįžti prie darbo 1,800 anglia- 
kasių Bellevillės apskrity j, ku- 
riuos kasyklų savininkai buvo 
nubaudę už j r dalyvavimą T. 
Mooney'o streike liep. 5 d. Uz 
šiądien prasidėjusį streiką bu^ 
sią padaryta'dar didesni ati- 
traukimai, nes jis nėra įgalio- 
tas ir laužo kontraktus. 

PLENAI TUNELIUI APA- 
ČIA MT. BLANC'O. 

Rymai, rugpjučio 3dieną. 
Francijos sindikatą atstovas ir 
Italijos valdžia užbaigė dery- 
bas ka dėl vedimo tunelio apa- 
čia'Mt. Blanco. Dr$>ar engia- 
ma vesti elektrinį kelią iš Cha- 
monix, Savoy'oj į Amsta, Tu- 
rine. Naujas gelžkelis sujungs 
du garsiausius klonius Alpuo- 
se. 

PRANAŠAUJA BAISIĄ 
REVOLIUCIJĄ. 

Luc^rne, Šveicarija, rugp. 3. 
Anglijos darbininkų vadas, 
Artliur Henderson vakar ati- 
darydamas Tarptautinės Sočia 
listų konferencijos posėdį; pa- 
sakė, kad pirma negu žiema 
ateis, baisus pagiežos ir nusi- 
minimo mėšlungis, apsireiš- 
kiantis pas Europos 
tautas, galės sunaikinti pasku- 
tinius civilizacijos likučius. 

ORAS. 
Ghicagoj ir apialbikej: 
Utarninke šilta. Augš- 

čiausia temperatūra vakar 
98 laipsniai apie 5 vai, vak. 

Saulėtekis 5:48 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:04 vai. vak. 
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Męs turime du savo didžiausiu išlauki 
niu priešu: lenkus ir rusus. Lenkai daug 
pavojingesni negu rusai. Apie jų veikimą 
ir pakalbėsime. 

Rusai su Sazonovu ir Bachmetjevu 
priešakyje iki šiol į lietuvius išaugšto 
žiurėjo ir nelabai interesavosi lietuvių 
klausimu. Jie fa u negali suprasti, kaip 
tie lietuviai būdami "viernopadonais" drįs 
tų atsiskirti nuo Rusijos. Jie buvo įsitik- 
rinę, kad talkininkai pasiųs kariumenę P.u 
sijon, išvys bolševikusr paduos valdžią ka- 
detams ir atstatys Rusiją senose rybose, tik 
be Lenkijos ir Suomijos. 

Vienok paskutinėse dienose išsiaiški- 
no, kad to nebus, talkininkai nesi kiš į ru- 
sų politiškus reikalus. Todėl Omsko val- 
džia su savo Bachmetjevais ir Sazonovais 
tiesiog pakrypo link talkininkų priešų link 
Vokietijos ir, kad pykinti Suvienytas Val- 
stijas, prie Japonijos, Aišku, kad alijan- 
tai negali pasitikėti iokiais rusais, ar jie 
butų bolševikai, ar k ietai, ar net patįs 
nktebristai. 

Rusai neįstengdami alijantus pakreip 
ti neteisybės pusėn, nustoję vilties paverg- 
ti mažąsias tautas, pradėjo savistoviai veik 
ti. Šiądien rusai tarpe lietuvių neturi prie- 
lankios sau partijos, su bolševikais gi ne- 
nori tartis. Tokiu budu niekaip rusai ne- 

prieina prie lietuvių. Jei lietuviai laikysis 
vienybėje, tai rusai netenka Lietu- 
vos, Ir kad susilpnyti lietuvius, reikia 
tarpe jų įnešti suirutes, nepasitikėjimą ir 
barnis. Juo lietuviai daugiau tarpe savęs 
pešis, tuo jie bus silpnesni, tuom pasiro- 
dys, kad ;lietuviai . negali patįs tvarkytis 
ir todėl jie teks rusų globai. Tad našai 
ir stengiasi varyti tarpe lietuvių propagan 
dą, ir tam tikslui išleidžia dideles pinigų 
sumas. 

Lenkai irgi jau mato, kad Lietuva 
drūčiai organizuojasi, kad jiems prisies 
apleisti Vilnių ir Gardiną. Jie ii gi pana- 
šiu budu stengiasi koudaugiausiai įnešti su 

iručių lietuvių tarpan. Jie falsifikuotais 
ISrzbergerio laiškais nioko nepasiekė; jie 
bandė daryti slaptą sutartį su bolševikais, 
bet Lietuvos užsienių ministeris ir Lietuvos 
Taikos delegacijos pirmininkas, profeso 
rius Voldemaras, anot New York ''Times1' 
susekė tą slaptą sutartį, ir paskelbė. To- 
kiu savo flirtavimu su bolševikais, lenkai 
nustoja alijantų pasitikėjimo ir Lietuva 
visiškai slvsta iš no iu itekmės. 

Kuomet jau visas arsenalas intrigų ir 
melagysčių likosi išsemtas, lenkai griebėsi 
paskutinio įrankio, įrankio pasėti tarp lie- 
tuvių neužsitikėjimą vieni kitais, pasėti su- 
irutes, kad tokiu budu lietuvius nusilpnin- 
ti, kad lietuviai dar nepriaugę prie valsty- 
binės tvarkos. Lenkai atsiekimui to, kaip 
sužinojo ukrainiečių vyriausioji taryba, iš- 
karto asignavo 180 tuksiančių doliarių, už 
kuriuos turi buti pasėtas tarpe lietuvių ne- 

sutikimai, o jei ir to negalima butų pada- 
ryti, tai remti mųs bolševikus, kad jie bu- 
tų stiprus ir kad griautų tautinę vienybę. 

Ar tie tūkstančiai rusų ir dar labiau 
lenkiškų pinigų veikia dabar tarpe lietu-, 

vių, to męs pasakyti negalime, nes juk 
lietuviai neturi slaptųjų politiškų detekty- 
vų, kad tą susekti. Bet, kad rusai ir dar 
labiau lenkai stengiasi varyti tokią suiru- 
tės propagandą lietuvių tarpe, tai jau apie 
tai abejoti negalima. Jei lenkai išdrįsta 
falsifikuoti dokumentus, jei jie išdrįsta 
slaptas sutartis daryti su rusų bolševikais, 
prieš kuriuos neva kariauja, tai šimtą kar- 
tų jiems lengviau išleisti pora milijonų do- 
liarių propagandai tar^ lietuvių, kad pa- 
sėti nesutikimus ir sui ules. Tai aišku, šim 
tais metų išbandyta valstybinė taktika el- 
gimuisi su savo priešais. 

Kas lietuviams belieka daryti? Juk 
šitokius gandus girdėdamas kiekvienas lie- 
tuvis nežino kam pasitikėti. Žmonės pra- 
dės nepasitikėti savo vadovais, nes visur 
bus šešėlis parsidavimo. Vienas kitą pra- 
dės intarinėti parsidavime, ypač viena srio- 
vė visiškai nepasitkės kita sriove. Prasi- 
dės nepasitikėjimas tarybomis, Egzekuty- 
viu komitetu. Kuomet minios nepasitikės 
savo vadovais, tuomet visas lietuvių poli- 
tiškas darbas susiparalyžiuoja, o to kaip 
tiktai ir geidžia lenkai ir rusai. Delei to 
lenkai net ir nelabai slepia, kad jie lei- 
džia pinigus propagandai (teisingiau sa- 

kant papirkimui) tarpe lietuvių, nes jau 
ta viena žinia turi iššaukti lietuvių iarpe 
suirutę. 

Akiveizaoje toKio ciaiyKų stovio, lie- 

tuviai turi dar labjau susijungti. Tokia 
lenkiška ar rusiška propaganda mus -netu- 
ri susilpninti, bet susitiprinti, sujungti. 
Pirmaiusiai męs dar labjau turime pasiti- 
kėti Lietuvos Valdžia. Akiveizdoje to, ką 
Lietuvos valdžia padarė del Lietuvos ne- 

prigulmybės, ji sutraukia visų lietuvių pa- 
sitikėjimą ir paramą. 

Męs vėl visi turime pasitikėti ir rem- 

ti kodaugiausiai Lietuvių Taikos Konferen 
cijoje atstovybę. Tenai juk veikia Volde- 
maras, Yčas, Klimas ir kiti. Paskui argi 
nors vienas gali išdrįsti nepasitikėti Ame- 
rikos lietuvių pasiųstais atstovais kun. di- 

lium, kun. Dobužiu, T. Naruševičium ir B. 
K. Balučiu? Jie daugel metų prieš ka- 
rės paskelbimą veikė dėl lietuvių sulyg sa- 

vo įsitikinimų Toki žmonės nepaperkami 
ir jie buvo ir bus lietuvių remiami, nežiū- 
rint i lenkiškus tukstančius išleidžiamus 
agitacijai. 

Washingtone męs turime Egzekutyvį 
Komitetą. Jame yra p. Vinikas ir p. J. 
Bielskis. Jie keletas metų kaip dirba del 
lietuvystės, jie tarybų nuskirti, jais tarybos 
pasitiki. Tad jie turi buti visų remiami. 

Turime dar dvi Centrales tarybas: tau- 
tininkų ir katalikų. Tos tarybos jau 
dirba trečias metas, jos yra lietuvių įstai- 
gos ir joki lenkiški ar rusiški pasamdyti 
agitatoriai neįtikins lietuvių, kad jomis ne- 

reikia pasitikėti ir remti. 
i5et Kur tie parsiciavenai i — neviena 

paklaus. Męs parsidavėlių visiškai ir ne- 

jieškome. Klaidingai daro ir p. Brydvai- 
šis jų jieškodamas. Pats parsidavėlių jie«- 
kojimas jau yra suirutės darymas. Parsi- 
davėliai patis pasisakys savo darbu. Ku- 
rie gaus rusiškų ar lenkiškų pinigų, gaus 
ne uždyką, jie turės atlikti darbą. Tai aiš 
ku. Gi iš darbo kiekvienas matysime ir 

apvertinsime. 
Aišku, kad parsidavėliai bus tie, ku- 

rie vienokiu ar kitokiu budu eis priešais 
Lietuvos valdžią ir priešais Lietuvos at- 
stovybę, ar kitas lietuvių svarbiausias į- 
ataigas. 

Parsidavėlių (sąmoningų ar nesąmo- 
ningu) bus kiekvienas, kuris šiokiu ar to- 
kiu budu bandys žmonėse diskredituoti 
Egzekutyvį Komitetą arba tarybas. Aišku 
kiekvienam lietuviui, kari nors kiek senso 
turintis žmogus neis iv nediskredituos tas 
įtaigas ir tuos veikėjus, kurie dirba dėl Lie 
;uvos Neprigulmybės, del lietuvių labo. 
.'ušku ir tas, kad visi rems tą Lietuvos 
valdžią ir tas Įstaigas, kurios veda į Ne- 

prigulmybę. Sėti nepasitikėjimą, sėti su- 

.utes ir demoralizacija, tai Lietuvos prie- 
5ų darbas. 

Taigi nejieškome tų parsidavėlių, jie 
>atys pasirodys savo darbais. Kas eis 
>ireš Lietuvos valdžią, prieš Lietuvos At- 
stovybę Taikos konferencijoj, kas griaus 
bendrą Egzekutyvį Koimtetą Washingto- 
aq, kas bandys diskredituoti tarybas ir vei 
kėjus, kurie nuo daugelio metų dirba Lie- 
tuvos labui, tas bus arba parsidavėlis ar- 
va aiškus Lietuvos priešas ir tokis, žino- 
ma, neturi turėti vietos lietuvių tarpe. 

Nauji veikėjai, kurio dabar iškįla, ku- 
rių nežinoma praeitis, kurie dar lietuvių 
neišbandyti, neturi buti statomi priešaky- 
je. Gal buti toki nauji veikėjai ir turi ge- 
riausius tikslus, bet jie kaipo nepažįstami 
lietuviams negali užimti vadovaujančios 
vietos. Dabar visuomenė turi grupuotits 
apie senus ištirtus vadovus. 

Kas link laikraščių, tai irgi ta pati 
taisyklė pritaikoma. Lietuvai atsidavę 
laikraščiai \isuomet žadino lietuvių piliety 

Lietuviai Bukite ant 
Sargybos! 

Musų Tarpe Randasi išdavi-, 
ku, kurie skundžia Valdžiai, i 
Buk Musų Viršiausios Orga 
nizacijos Neturi Žmonėse Pa 

sifcikėjimo. 
Rusų Milijonai Doliarių 
Prieš Lietuvos Laisvę. 
Vėliausios telegramos iš 

Lietuvos praneša, kad jau 
oficialiai paskelbta karė Len 
kijai. Su Rusijos bolševi- 
kais jau senai kariaujama 
pasekmingai. Vokiečiai bu- 
vo priversti pasitraukti iš 
Lietuves ir palikti pačius 
lietuvius tvarkytis savo ša- 
lyje. 

Nudžiugom .šgirdę vokie- 
čių pasitraukimą iš Lietu- 
vos, džiaugiamės girdėdami 
apie pasekmingus Lietuvos 
kariumenės žygius prieš 
bolševikus. Męs pasitikime 
Lietuvos valdžia; męs pasi- 
tikime Lietuvos jaunimu! 
Męs pasitikime jų vadais! 
Jų gabumai, jų sumanumas 

ir pasišventimas pargalės 
Lietuvos priešus — nepa- 
geidaujamus įsive' žėlius pa- 
vaišins kulkoms ir plieno 
kardu, kartą ant visuomet 
paliuosuos Lietuvą iš po ver 

gijos jungo! Vargiai rasis 
tikras lietuvis, kuris abejo- 
tų apie laimėjimą ka^ės su 

Lenkija. Skrys iš Lietuvos 
plunksnas dulkindamas bal 
tasis Lenkijos vanagas, kaip 
kad skrydo juodakis Vokie- 
tijos vanagas ir kaip kad 
skrinda dvigalvis su raudo- 
nu kaklaraiščiu Rusijos! 

Pasekmingi Lietuvos ka- 
riumenės žygiai neprivalo 
mus užhipnotizuoti. Jei męs 
Amerikos lietuviai vien 
džiaugsimėo iš pasisekimo 
savo brolių Lietuvoje ir vien 
atydą į juos nekreipę užsi- 
ganėdinsime rašymu jiems 
pasveikinimų, užtarimų, kad 
tuomet apsunkinsime jų naš 
tą ir net gerokai patarnau- 
sim Lietuvos priečams. Jau 
bevik tas išdailes atstiko. 
Netikit? Apsižiūrėkite, o 

pamatysit, jog taip yra! Kas 
stengiasi pažemint autorite- 
tą Egzekutyvio Komiteto? 
Kas tą Amerikos lietuvių vi 
suomenės įstaigą dergia? 
Kas biauirausia šmeižia mi- 
nėtos įstaigos pavienius na- 

rius? Kas griauna tokias 
organizacijas kaip Ekono- 
minė komisija? Lietuviai? 
Taip, bet jie taip savi va- 

dina. Jų randasi ke- 
li ar keliolika; jie įsibriovė 
Į musų centralines organiza 
cijas, kai kurie iš jų sėdi 
net musų laikraščių redak- 
cijose, jie stengiasi mums 

vadovauti! Pažiūrėkit lie- 
tuviškus laikraščius ir pama- 
tysit, kur jie tupi. Pastaruo 
ju laiku jie stengiasi mus 

įtikinti, buk musų viršiau- 
sios 01* anizacijos, ypač 
Egz. Komitetas užurpuojęs 
Lietuvos valdžios teises iri 
eina prieš valdžią. Lietu- 
viai, apsižiurėkim! Męs 
gelbstame Lietuvos prie- 
šams, nes męs tas ypatas 
užlaikome kur jos randasi, 
męs jiems duodame pinigus, 

ir tik dėlto, kad męs per- 
daug atsidejome ant Lietu- 
vos žmonių ir apsnudom be- 
sigėrėdami jų pasisekimais, 
o tuo tarpu nepatėmytai į- 
sibriovė musų tarpan priešų 
agentai ir varo Lietuvai pra 
gaištingą darbą. 

Vien parsidavėlis šiądien 
tegal tvirtint, kad Ekono-l 
minė Komisija yra nereika- 
linga ir paskui nurodinėti 
Amerikos valdžiai, kad di- 
džiuma lietuvių tai organi- 
zacijai priešingi; jiems (Lie 
tuvos priešams) tokia orga- 
nizacija nepageidaujama, 
nes privers juos sąžiningiau 
savo privatį biznį varyti: 
vien tik Lietuvos nevidonas 
gali šiądien griauti tokias 
įstaigas kaip Egz. Komite- 
tas arba Tarybos, skleisda- 
mas žmonėse nepasitikėjimą 
ir primesdams buk tos į- 
staigos eina prieš Lietuvos 
valdžią; vien tik niekšas 
tegali stenkis taip sudaryti, 
kad visi Lietuvos Reikalai 
patektų Į vienos jų vedamos 
biznio įstaigos rankas, taip 
kad monopolizuojant ekino- 
minius reikalus galėtų savo 

rankosna pasiimt ir politiš- 
kas vadeles, iščiulpti visas 

j Lietuvos gyvybės sultis, o 

liekanas parduoti tam, kurs 
daugiausia užmokės. 

Toksai darbas šiądien va 
varomas Amerikos lietuvių 
tarpe!.. Apsižiurėkit. Pakra- 
tykite savo centralines or- 

ganizacijas ir tų organiza- 
cijų leidžiamus laikraščius, 
ir atrasit po kuriuo iš jų 
šuva yra pakastas. 

Rusijos Milijonai prieš 
Lietuvos Laisvę. 

Nugrivus Rusijos cariz- 
mui manėm, kad ir mums 

bus lengviau Lietuvai laisvę 
atgauti, bet štai iš tos ca- 

rizmo hydros kelmo pasi- 
rodė nauja buožė. Visoki 
koičakai ir tiems panašus 
šposininkai manevruoja po 
priedanga demokratijos ir 
įvairiais budais stengiasi at- 
statyti senąjį carišką reži- 
mą, inimant ir Lietuvą. Ru- 
sijos agentai leidžia milijo- 
nus doliarių savo propagan- 
dai. Šių žodžių rašytojui 
yra žinoma, kad tūlam žmo 
gui yra siūloma $15,000 do 
lerių, jei jisai pasirūpins iš- 
griauti vieną organizaciją 
besirūpinančią reikalais tų 
tautų, kurios pirmiaus buvo 
prie Kusi jos prijungtos. Vie 
nos organizacijos valdybos 
nariui siūlyta $30,000, jei 
jisai sutiks pavartoti kon- 
greso akciją prieš Lietuvos 
ir kitų tautų laisvę. Tasai 
žmogus buvo sutikęs, bet 
buvo ant tiek kvailas, kad 
pradėjo per daug garsiai 
kalbėti, todėl Rusijos agen- 
tai pabūgo ir pasišalino nuo 

jo. Vienam gan žymiam 
advokatui pasiūlyta $3,000, 
jei jisai sutiktų atlikti tū- 
lą darbą- prieš Lietuvos ir 
kelių kitų tautų nepriklau- 
somybę. Rusijos agentai tai 
kėsi prie dviejų lietuvių vei, 

kėjų, stengdamėsi prikal- 
binti juos savo abazan. 

Čia minėtos įstaigos ir 
žmonių pravardės rašyto- 
jui yra žinomos ir reikalui 
esant bus paskelbtos. Tai 
yra menka dalelė, o kiek] 
yra nežinoma? Kokios su-' 

ny'jės yra varomos, kurių' 
dar nepatyrėm? 

Jau nėra abejonės, kad 
prieš Lietuvos laisvę dirba 
priešų pinigai. 

Lietuvių viešuomene, bu- 
kie ant sargybos, jei neno- 

ri patapti įrankių Lietuvos 
laisvės priešų. Tėmykite į- 
vairius užsipildinėpmus ant 
jusų pastatytų veikėjų ir or- 

ganizacijų, ir neva kritiką 
jų veikimo, patirkite iš kur 
tas pasirodo ir ką norima 
atsiekti. 

Rusijos agentai varo sa- 

vo propagandą ant plačios 
skalės, ypač dabar, k^da* 
musų veikimas tapo pasek- 
mingu ir todėl musų prie- 
šams pavojinga, ir kada Kol 
čako galę bolševikai nugrio- 
vė, carizmo skeveldros bi- 

josi, kad dabar Suvienytos 
Valstijos ir Alijantai gali 

j pripažinti kaip Lietuvos taip 
j ir kitų tautų nepriklausomy- 
bę ir tuomet, žinoma kartą 
ant visados žlugtų jų pa- 
stangos senąją carišką Ru- 

įsiją atstatyti. 
Jų darbo pasekmės pasi- 

rodė ir Amerikos spaudo- 
je, štai čia pat prieš rašy- 
toją guli ant stalo pluoštas 
Amerikoniškų laikraščių iš 
įvairių valstijų, keliouse iš 

jų patalpinta straipsniai, ku- 
riuose begėdiškai nurodoma 
buk senovės Lietuva vadi- 

nosi "Parusija" nuo ko pa- 
eina Prūsija su savo hunais, 
tad, girdi Lietuva buvus hu- 
nų lizdas ir kaipo tokiai 
)są pavojinga duoti nepri- 
klausomybę. Apart kitų 
laikraščių, rašytojui pateko 
į rankas "The Washington 
Post", išeinąs Amerikos so- 

stinėje. Liepos 25 d. Šia- 
me laikraštyje tilpo ilgas 
editorialas po antgalviu 
"Suvienyta Vokietija, Išar- 
dyta Rusija". ŠL°me straips- 
nyje redakcija kuosmarkiau 
sia agituoja už pripažinimą 
Kolčako abazo. Visai be- 
gėdiškai tvirtina, buk "Vo- 
kiečių agentai surengė ir 

| stumia pirmyn seperatišką 
judėjimą Ukrainijoje, Lie- 
tuvoje, Finliandijoje ir ki- 
tose Rusijos dalyse". Toliaus 

į ir vėl tvirtina buk "sukili- 
mai Estonijoje, Lietuvoje ir 
kitose Baltiko salyse buvo 

surengti ir išpildyti 
per vokiečius su tikslu su- 

skaldyti Rusiją j daleles". 

Reikia dar kartą pažymė- 
ti, kad tik pastaruoju lai- 
ku tokią smarkią propagan- 
dą pradėjo varyti. Ne vien 
laikraščiais naudojasi, bet 
taipgi siuntinėja įvairius 
laiškus ir memorandumus 
priparodinėdami reikalą se- 

nąją Ruisją atstatyti, supran 
tama, inimant ir Lietuvą. 
Kaip tik dabar tuli lietuvių 
kalboje einantiji laikraščiai 
pradėjo smarkii užsipuldi- 
nėti ant Tarybų Egzekutyvio 
Komiteto ir pavienių jo na- 

rių. Visiems lietuviams yra 

bę prie Lietuvos neprgulmybės. Žinoma, 
tverianti kritika visuomet pageidaujama ir 
ją i bus lengva atskirti nuo ardančios, vai- 
dus sėjančios krftikos. 

Suprasdami savo pilietiškumą ir savo 

t 
darbo reikšmę, susigrupavę ir remdami sa- 

įstaigas ir Lietuvos valdžią męs netu- 
e r.ieko bijotis. Tegul lenkai ir rusai 

sėja milijonu, tegul bando papirkinėti silp- 
nadvasius, tegul sėja neapykantą tarpe 
sriovių, tegul laido tarpe lietuvių nepatik- 
rintus gandus, męs stovėsime už Lietuvos 

neprigulmybę, pasitikėsime savo senais va- 

dovais, remsime mųs įstaigas. Ta mus 

priešų ataka ar užpuolimas ant mųs ben 
dro darbo, mus netik neišsklaidys, bet dar 
lab.jau turės suvienyti. Pagaliaus, kaip sa- 

kėme, męs nejieškome tų parsidavėlių, jie 
patįs pasirodys savo darbais, tik tėmyki- 
me*ju žingsnius. 

Kas eina priež Lietuvos Neprigulmy- 
bę, kas eina prieš Lietuvos Valdžią ir jos 

i įstaigas ar įgaliotinius, tik tas yra Lietuvos j 
priešas ir parsidavėlis. 

žinoma kokį svarbų darbą \ 
atlieka minėtas Komitetas, 
juo pasitiki vjsi lietuviai, 
su juo skaitosi Amerikos 
valdžia, nes jiasi yra lietu- 
vių visuomenės valios reiš- 
kėjas, nepriklausomų valsti- 
jų tarpe. Laike apvaikščioji 
mo 4-tos liepos Washing- 
tone, tai nuopelnas Egzeku- 
tyvio Komiteto, tai vienas 
iš šimtų vaisių jo nenuils- 
tančio darbo. Vienok ant 
tos įstaigos užsipuldinėja, 
denuncijuoja prieš valdžią, 
ir tą daro laikraš- 
čiai ir net organai centrą- 
linių organizacijų. Pažiūrė- 
kit paskutinių kelių sąvaičių 
numerius ir pamtytsis, kuris 
tą daro. r] 

Nejaugi lietuvių visuomej 
nė ir toliaus tylės? Nejauj- 
gi kuopos ir toliaus paveli« 
savo organo skiltys nuodoti\ 
Lietuvos skandinimui? Ne-\ 

jaugi nepareikalaus savo f 
Tarybų, kad padaryti inves- 
tigaciją ir nuplėšti parsi- 
davėliams kaukę? 

Nedaug kuomi galime pri- 
sidėti prie kovos su lenkais 
ir bolševikais, bet pilnai ga- 
lim prisidėti, kad Lietuvos 
valtižia turėdama stiprią ka- 
riumenę su jais apsidirbs. 
Labai daug galim padaryti 
kovoje su cariškos Rusijos 
skeveldromis. Visų pirmiau 
sia privalom pabusti, kitaip 
liksim jų įrankiu Lietuvos 
pavergimui. 

Brydvaišis. 

Redakcijo sprierašas. Tal- 
pindami p. Brydvaišo (žy 
mus veikėjas) stirapsnelį 
turime pastebėti, kad jis per 
daug aštrus ir polemiškas. 
Dabar reikia rimčiau ir šal- 
čiau Į reikalus žiūrėti, nėra 

jau taip didelio pavojaus. 
Kas link to, kad dabar 

tarpe lietuvių pradeda veik 
ti rusiški pinigai, tai visiš- 
kai nėra ką abejoti. Prie 
to męs dar turime pabriež- 
ti, kad kaip ukrainai su 

žinojo, lenkai asignavo 180 
tūkstančių doliarių, kad ko- 
kiu nors budu padaryti su- 

irutes tarp lietuvių ir ukrai- 
niečių ir kad nukreipti ener 

giją ant savitarpinių gin- 
čų, o tuom bus pasinaudo- 
jimo proga ir lenkams, o iš 

kitos pusės—rusams. Ne- 

paslapta jau ir tas, kad 
lenkai pasirįžę remti musų 
taip vadinamasias "radika- 
les" grupas, kad jos veiktų 
kodaugiausiai internaziona- 
lizmo prasmėje ir suvestų 
visą lietuvių tautini darbą 
ant "ne," o tuomet lenkai 
ar russi jausis ponais ry- 
tinėse Lietuvos dalyse. Bet 

męs savo nuožvalgose turi- 
me buti labai ir labai at- 
sargus, lies tai kardas abi- 
pus ištrus. Kaip į tai žiu 

rėti, šiame N talpiname ap- 
žvalginį straipsnį. 

TEISYBES IŠ DUGNO. 

Keistas dalykas: žmogų kar 
tais peikia už akių neturėji- 
mą, o vienuk jis turi gražias 
likis. 

__________ 

Priežodis: "kas galvoje, tas 
ir ant lupų" dabar jau gyve- 
nime nepritaik >mas. 1 )abar jau 
žmonių galvose vienaip, o lu- 
r.ose kitaip. 

Nelaimių ant geležinkelių 
tankiausiai įvyksta dėlto, kad 
vandenio garai, kurie varo lo- 
komotyvą,, buva valdomi deg- 
tinės garais. 

Moterįs už vėdyklės slepia 
savo veidą tankiai dėlto, kad 
parodyti savo rankas. 



Savaitine Kares Apžvalga 
Rašo L. ŠERNAS 

Taika su svarbiausiu tal- 
kininkų priešu Vokietija 
jau padaryta, bent Vokie- 
tijos jai paduotos išlygos pri 
imtos, nors talkininkai savo 

pačių išlygų dar neratifika- 
vo Amerikoj, ypač senate, 
yra daug taikos išlygų prie- 
šų, nes »r senate dauguma 
yra prezidento priešų. To- 
dėl Amerika gali visai tai- 
kos neratifikuoti, Bet tą- 
syk jai reiktų atskirą taiką | 

su Vokietija daryti, nes tal- 
kininkai galėtų taipgi užsi- 
manyti Amerikos senatorių 
taikos išlygų neratifikuoti. 
Bet tąsyk vienybė talkinin- 
kų su Amerika iširtų. Kol 
kas, Europa karei daug dau 
giau aukavo ir pinigais ir 
savo piliečių gyvasčių, to- 
dėl ir prezidentas Wilson 
ne vienam nusilenkė, per- 
keitė ne vieną savo persi tik 
hnimą. Europa ir pinigais 
aukavo daugiau, o dar dau- 
giau kareiviais: Amerika 
vien užmuštais mušiuose ir 
mirusiais nuo ligų nužudė iš 
viso tik 125,772 kareivių, 
kuomet Francuzija par visą1 
karę nužudė apie 1,500,000 
savu kareivių, Anglija taip- 
gi apie milijoną. Daugiau- 
siai nužudė, kuomet laikėsi 
su talkininkais, Rusija, nes 

jos nuostoliai, neskaitant žu 
vusių musiuose su ooisevi- 

kais, paduodami ant 3 mi- 
lijonų kareivių, ir tai be jo 
Idos naudo.: Rusijai. Be 
abejonės ir oolševikai, ir tai 
be reikalo, ne mažai žmo- 
nių nužudė. I» talkininkų 
priešų vien Vokietija žudė 
daugiau kareiviu, negu Fran 

cuzija. Todėl nėra ką ste- 

bėtiesi, jeigu talkininkai ne 

visus prezidento Wilsono 

geismus skubinasi išpildyti. 
AusU'ija priešinasi priėmi 

mui jai talkininkų paduotų 
taikos išlygų, nes Austrijai I 
iš senosios Habsburgų cie- 

sorystės iiks tik trupiniai ir 
tie trupiniai turi dideli at- 

lyginimą mokėti. Prieš ka- 
rę Austrija turėjo 55 milijo- 
fnU3 gyventojų, dabar jai 
liks vos 6 milijonai ir tiems 
reikia, sulyginamai, didėlį 
atlyginimą mokėti, kokio 
Austriia mokėti, kaip jos 
buvę ministeriai užtikrina, 
negali įstengti. Austrija mat 

yra kraštas neturtingas, net 
lenkai iš savo Galicijos juo 
kėsi ir ją kitaip nevadino, 
kaip "glodomosye" (badu 
marinama). Kita priežas- 
tis Austrijos iširimo yra, kad 
jos gyventojai yra ne vie- 
los kilmės* bet susideda iš 

visokių smulkių, viena ki^ 
tos nekenčiančių tautų; dau 

giausiai ten yra siavų, ap- 
skritai ne mėgstančių tvar- 

kos, o tarp jų už vadovystę 
varžosi cechai ir lenkai,dėl 
netvarkos namieje nužudę 
savistovystę. 

Dėl sunkių talkininkų pa 
statytų taikos išlygų, pasi- 
traukia nuo vietos pasiun- 
tusi Francuzijon savo tai- 
kos pasiuntinius Austrijos 
ministerija. Bet turbut ji 
nepalengvįs Austrijai išgau- 
ti lengvesnes išlygas. Jeigu 
ji negalės išmokėti reika- 

laujamo atlyginimo ant ko 
pasitraukusi ministerija la- 

bjausiai rugojo, dar talki- 
ninkai su visu paims į sa- 

vo rankas Austrijos admi- 

nistraciją ir pats mokesčiais 
pasistengs nuo jos reikalau- 
jamą atlyginimą užmokėti 
ir likę turės mokėti Austri- 

jos vokiečiai gyventojai, ar 

to norės,ar ne. Prie Austri 
jos dabar liko tik vokiečių 
apgyventos jos provincijos; 
Vengrija su visu nuo Aus- 
trijos atsiskyrė. Iš \ Įsų sla- 
viškų Austrijos kraštų su- 

tverta neprigulmingos vieš- 
patystės, o jų gyventojai, bu 
dami Austrijos verguvėj, ir 
vokiečių tvarkomi, užmiršo, 
kaip reikia savo neprigul- 
mystę saugoti ir prižiūrėti. 
Lenkiškas laikraštis "Dzien- 
nik Związkowy" praneša, 
buk garsus vokiškas, Prūsų 
Lietuvoj gimęs generc'as 
Hindęnburg pasiūlė lietu- 
viams savo ir vokiškos ka- 
riumenės pagelbą, jei juos 
lenkai norėtų nuskriausti, 
arba jeigu užpultų lietuvių 
apgyventus kraštus. Teisy- 
bė Hi idenburg gimęs Pru-J 
su Lietuvoj Labgavos pav., 
kuris yra lietuvių apgyven- 
tas ir viena jo pravardžių 
skamba lietuviškai, bei rei- 
kia abejoti, kad jis, nors ir 
butų iš lietuvių kilęs, save 

lietuviu skaitytų. Vokiškas 
aficieras, pakilęs iki field- 
maršalo, niekuom daugiau 
savęs neskaitys, kaip vokie- 
čiu. Daugiausiai lietuviams 
blogo darė iš lietuvių kilę 
rokiški veikėjai,ar iai afi- 
sierai, administratoriai, mo- 

kytojai, kuomet liusijos aii- 

cie* ai labjau už civilius ad- 
ministratorius yra bešališki. 
Kadangi šita žinia paimta 
iš lenkiško šaltinio ir len- 
kiškų laikraščių platinama, 
tai aišku, kad tai daroma 
sukurstymui talkininkų ant 
lietuvių. Lenkai, matyt, ti- 
ki, kad nuo talkininkų ga- 
lima Lietuvą gauti jeigu ne 

kuom kitu, tai šmeižimu jų 
geros garbės. Šmeižti len- 
kai mėgsta ir moka, nes jie 
su dora nemėgsta skaitytie- 
si. Jie tiki, kad apie lietu- 
vius talkininkai mažiausiai 
žino teisybės, tai jie patikės | 
ir lenkų lietuvių šmeižimam 
ir paves juos lenkų civiliza- 
vimui, nors lenkus reiktų 
dar kam nors pavesti civili- 
zuoti; civilizacijos lenkams 
trūksta dar labjaus negu lie 
tuviams. 

* :į,:; 

Pabėgusio iš Vokietijos 
kaizerio tarnai pagązdino 
savo poną streiku, ko iki 
šiol Vokietijoj dar nebuvo. 
Jie skundžiasi ant mažų al- 

gų, su kuriomis svetimam 
krašte pragyventi negalima. 
Vokietijoj kaizeriui tarnau- 

ti visi laikė už garbę sau; 
ne vienas jam be užmokes- 
čio tarnavo su atsidavimu, 
o kiti iš to ir naudą sau kro- 
vė, Dabar ir prie kaizerio, 
pabėgusio j svetimą kraštą, 
yra kitaip. Svetimam kraš 
te garbe nei pilvo pasotinti 
negalima, negalima nei ap- 
sirėdyti; tam reikia pinigų, 
nes cinkai nei kaizerio tar- 

nams niekas nieko duoti ne 

nori. g > M 

Kaip rodosi Norvegija, 
nors karėj nedalyvavo, bus 

taipgi talkininkų apdova- 
nota. Ji gaus Spitzbergen 
salas prie šiaurinės Rusijos 
pakrančių, bet jos neąnek- 
tuotos. Salos tos gana dide 
lės, bet Rusija jų išnaudoti 
nemokėjo. Salos tos neap- 
gyventos, vien laike žvejo- 
nės norvegiški žvejai turė- 
jo ant jų žuvių rukinimo ir 

istarpinimo įstaigas. Javų 
ten auginti negalima, nes 

klimatas per šaltas, nei jo- 

ki javai nenunoksta. Girių 
ten taipgi nėra, nes medžiai 
neauga. Nesenai ten rado 
vienok anglis ir jas galima 
bus išnaudoti, o šaltus, šiau 
ringis kraštus norvegai mo- 

ka išnaudoti. Rusija sutin- 
ka salas tas Norvegijai ati- 
duoti. 

Kunigaikštystės Luaem- 
burg parlamentas nutarė iš 
savo iždo paskirti 1 milijo 
ną frankų atstatymui kares 
išnaikinto Francuzijos mies 
to Verdun, nors, kol kas, 
talkininkai karėje nei pro- 
gos neturėjo Luxemburgui 
ką nors gero padaryti. Ji 
savo ranfese per visą ka- 
rės laiką laikė vokiečiai. 

LIETUVOS VALDŽIA 
REIKALAUJA STENO- 

GRAFIU IR MOKYTOJU. 
4» *0 

Brooklyno Sandaros pirma 
kuopa turėjo išvažiavimą, lie- 

pos 27 d. jamaica giriose, žais 
lams, užsibaigus pp. A. Mar- 
tus, J. O. Sirvydą.-, ir A. Au- 

gimas pasakė trumpas prakrd 
bėles iš ko paaiškėjo, kad Lie- 
tuva maldauja iš Amerikos 
lietuvių greitos pagelbos. V pa 
tingai vaistų drabužių ir profe 
sijonaliskų darbininkų, steno- 

grafų-typewriters ir mokyto- 
jų. Kadangi čion begalo s vai 

bus reikalas, tat ant vietos tu- 

|)o išrinkta komisija, kurius 
tikslu yra tuojaus sušaukt vie 
tos lietuvių susirinkimą, ku- 
riame išras būdą kaip ta pairel 
1xi suteikt. Ir taipgi atsišauki 
ir j visas lietuvių kolionijas, 
kad tą patį veiktų. 

Parupinimui Lietuvai vai- 

stų ir drabužių rūpinasi Lietu- 
vos Gelbėjimo Draugija, (ii 

mums ir musų įvairioms drau 
gijoms privalu gelbėti poli- 
tiškame atvėjuje, tai yra nu- 

siunčiant Lietuvon nors ke- 
liolika sten<)grafų-typevmters 
ir mokytojų. Šie darbininkai 
ypatingai dabar yra begalo rei 
kalingi Lietuvoje. Šiuomi dar 
bu ypatingai turėtų užsiimti 
A. T. Sandara, kuri, rods, tam 

ir egzistuoja. 
Čion Amerikoje steiiografu 

-typistu lietuviu ir lietuvaičiu 
c i- w 

randasi nemažai. Toki darbi 
ninkai Lietuvoje bus gerai ap- 
mokami ir turės gerą ateitį, 
nes ten jų mažai randasi. Ste- 

nografams ir mokytojams, ku 
rie apsijims važiuot Lietuvon, 
turi but apmokama kelionė, '.r 

taipgi turi but gvarantuojama 
sugrįžimo iškaščiai, jeigu ten 

nuvažiavus nebūtų gaunamas 
darbas. 

Padengimui siu kastu vie- 
O C C- 

tų Sandaros kuopo« ir kitos 
drauiriios privalo surast bu- 
dus. Tikime kad geri tėvy- 
nainiai neatsisakys paautauti 
po doliarį kita dėl šio taip svar 

baus būtino reikalo. Taigi 
Sandariečiai ir geios valios 
lietuviai šaukite visur susirin- 
kimus ir dirbkime. Kil kime 
tam dalykui pinigus ir suras- 

kime žmones, kurie sutiks va- 

žiuot ir sLuskime juos tuojaus. 
Viršminėti darbininkai, 

merginos ir vaikinai, kurie su- 

tiks važiuot Lietuvon, malo- 
nėkit prisiųst jų vardus ir ant- 
rašas Į L. T. Š. centrą, 366 \Y. 
Broad\vay, So. Boston, Mass. 

Iniciativos komitetas, 
A. M artus, J. Šliakis, 

J. Norkus, J. Burdonis, 
J. Kripaitis, A. Augimas ir 

P. Vaitekuuas. 
P. S. I'rašome-kitit laikraš- 

"čiti irgi atsispausdinti ši atsi- 

šaukimą. 

Visi geiduliai yra geri, kol 
juos žmogus suvaldo; bet jie 

j visi blogį kuomet žmogus jvt 
nesuvaldo. *• 

13 6YVENIM0 LIETUVIŲ AMERIKOJE 
WORCESTER, MASS. 
ria yra gan daug jaunimo 

visokiu sriovių, bet visi išski- 
riant tuos kurie priklauso prie 
'ii augi jos "Aušrelės," yra ge- 
rokai prisnūdę, nors ir never- 

tėtu Tnfcs yra keli chorai ir 
daugelis jaunimo draugijų 
Kur tik neisi, ant visokių pik- 
nikų, baliv,, vakarų ir tt., tai 
vis "Aušreliečiai" atsižymi ir 

palmksminn žmones savo pui- 
kiomis lietuviškomis dainomis, 
žaislais ir šokiais,, kuriuos iš- 
moko pereita žiema. 

Nors "Aušrelė" tik ti tim- 

pas laikas kaip gyvuoja (vos 
vienas metas), bet jau prisi- 
traukė didesnę dalį YYorces- 
ter'io lietuviu inteligentijos ir 
gabių žmonių ir turėjo prog.'i 
atsižymėti savo puikiais per- 
statymais ir operomis. Dabar 
vasaros sezone, mažai ką gali 
ma veikti, bet vis-vien gali- 
ma užgirsti, kad "Aušrelė" 

rengiasi gerai pacidarbuot atei 
nanciame žiemos sezone. 

/ 

Ištikrųjų, "Aušrelė" gali 
pasigirt savo galėjimais, nes 

prie jos priklauso \Yorcester- 
io gabiausir artistu—niėgė'u, r> c o j. 

kaip ir lošime taip ir muzikoje, 
ir turi gerus mokytojus tuose 

skyriuose, kaip tai, ponas Min 
gikis ir Komp. Petrauskas. Po 
nas IVlingilas yra gerai susi- 
pažinęs su scena ir duoda daug 
gerų patarimų dramatiško 
skyrius veikime. O gerb. M. 
Petrauskas yra gerai žinomas 
kaipo muzikos mokytojas ir 
nėra reikalo ąipie ji daug kai 
bėti. Jis yra prisižadėjus mo- 

kinti chorą ateinančia žiema 
tai]) kaip ir pereita žiemą, ir 
tikimasi tureU po jo vadovy- 
ste geras pasekmes. 

Pereita pėtnyčią, liepos 25 
d., "Aujsrelės" kambariuose 
atsibuvo susirinkimas Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės sky- 
riaus YVorceSteryje. Bendro- 
vės vardas jau nuo seniai bu- 
vo girdėtas tarp Worcester'ie~ 
čių, bet mažai buvo daroma, 
kad ])aplatinus ją ir išaiškinus 
jos tikslus, nors ir buvo ypata 
įgaliota tam darbui. Neseniai 
B-vė paskyrė du naujus įgalio- 
tinius, pp. Čekanauską ir Za- 
tavccką, kurie pradėjo spar- 
čiai varyti darbą pirmyn. Susi 
rinkimą atidarė ir vedė p. Če- 
kanauskas. Susirinkime buvo j 
nutaria surengti prakalbas 
greičiausia kaip galima ir 
sniarkiaus veikti pardavime šė 
ru ir išaiškinime B-vės tikslu. t* c- 

Iš įgaliotinių raportu paaiškė- 
jo kad jie yra pardavė daug 
šėrų. Perskaičius laišką nuo 

Centro Valdybas, visi nariai 
buvo užganėdinti dabartiniu 
stoviu B-včs ir pasižadėjo dar- 
buotis jcs labui tiek kiek jie 
išgali. Taipgi buvo išreikšta 
pad'ka "Aušrelei'' už leidimą 
atidaryti L. A. B. skyriaus ras 

tinę jos kambariuose kur 
apart B-vės reikalų apsiimta 
duoti patarimus norintiems 
rašyti laiškus Lietuvon. Raš 
tinė atdara nuo 3 iki 5 popiet 
ir nuo 7 iki 9 vakare. 

La Petite Coyncite. 

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvos Šelpimo Fondo 

skyrius rengė pikninką, kurio 
pelnas skiriamas sušelpiami 
nukentėjusios,nuo karės Lietu 
vos. Pikninkąs ; buvo rengia- 
mas ant 26 dicnos'iiepos L. T. 
K. Bažnyčios parke. /nu ės 
laukė minėtos dienos," kad kiek 
prisidėjus-prie sušėlpimo va.rg 
stančių broliu Lietuvoje, bet 
jų norai neišsipildė, nes 'ta 

j diena ; ištiko 1ietus ir- piknin- 
jkas neįvyko. 

Rengėjai nusprendė perkel- 
ti pikninką į .sekančia dieną, 
liepos 27. Nors tas buvo daro 
nia umu laiku, bet žmonių pri- 
sirinko apie 300, tai atsižvel- 
gus į aplinkybes, nemažai. Šis 
mažas nepasisekimas neatėmė 
veikėjų energijos ir jie pasiry- 
žę smarkiai darbuotis. 

Reikia pažymėti, kad Law- 
rcnce lietuviai su nekantrumu 
laukia atvykstant Lietuvos 
atstovybės, kur bus gera pro- 
ga prisidėti darbavimasi dėl 
Lietuvos labo. 

Vietinis. 

TEISYUES iš dugno. 

Iš išžiuros ponas, bet ji:, či- 
gonas. 

Už muštą dešimtį nemuštų 
duotu, tik dabar muštų jau ne- 

siranda. 

Gyvenk ir mokykis, reiškia 
amžinai buk studentu. 

Į Draugiškumas labai geras 
daiktas, bet tik draugai labai 
brangiai atsieina. 

Žmogus sutveftas del džiaug 
smo. Jis džiaugiasi savo lai- 
me ir artimų nelaimėmis. 

Viena valandą pabūti teisiu 
gu yra daug geriau, negu 70 
metų melstis. 

Kuris žmogus gyvena kaip 
vienuolis, jis tik per pus gyve- 
na. 

I Tiktai netikėtai męs prade- 
dame pažinti kilus ir patįs sa- 

ve. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ant Purų, L«ntų, Rėmų Ir Stogams Poplerio 

SPECIALI/vi: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAOO, ILL. 
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Moteris ir Merginos, 
Pajaukite I 

Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme 
daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ 
GAMINIMUI, kurioje telpa keturi šim^i (400) 
geriausių parinktų išmėgintų valgių. Sutaisyta 
gražiai, knyga turi 164 puslapius, didumas 9X6 
coliai, gražiai audeklu apdaryta su auksuota ant- 
spaudą ant viršaus. Išsirašykite šią knygą sau ir 
bukite pilnom virėjom. 

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingų 
patarimų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite 
į knygą ir tuojaus visoki valgiai stovi prieš jumis, 
išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins 
jumis laiką, palengvins gyveinmą. Nelukite ilgai, 
pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 
sisiųskite! Apdarytos kaina $1.50; neapdarytos 
$1.25. Rašykite taip: 

"Amerikos Lietuvis" 
15 MILLBURY ST., WORCHESTER, MASS. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žiuių 
meldžiame kreiptis pas: 

i Henry J. Schnitzer State Bank« 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

Gera Proga Kiekvienam 
Įsigyk Properfę 
Iš kurios iuresit© dadelę naudą 

Pas mus pirkdamas gali gauti ant žemiausių sąlygų 
išmokėjimo nedaugiau kaip po $10.00 į mėnesį. 

Męs padarome ir gvarantuojame v:sa?j popieras pas 
Chicago Title and Trust Company. 

Pas mus pirkdamas gausi kuogeriausias vietas visoJe 
Chicagoje, ką pas Litus negalėtum gauti. 

Kreipkitės greitai, nes į trumpą laiką negalėsite gauti, 
nes visos bus išparduotos^ 

Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 

3122 -'Union A v., 3 lubos frontas 
— 1 1 Reprezentantas — 

WM. H. BKiTIGAN 0RGAN1ZATI0N 
8.46 FIRST NAT'ONAL BANK BLDG. r*HONE RANDOLPH 7400. 



VIETINES ŽINIOS 
EXTRA! 

DRAUGYSČIU KONFE- 
RENCIJA. 

Šiądien vakare, \\ odma- 
no svetainėje, \\f. 33 ir Lime 
st. atsibus svarbi draugysčių 
viršininkų ir atstovų konferen 
cija. Dienos klausimais yra 
netikėtas sulaikymas Lietuvos 
Laisvės Var|>o išleistuvių, st.* 

tvarkymas ėmimo paveikslų 
kolioni jomis, ir prie to sion 

konferencijon atsilankys tikra 
jimi delegacija su labai svar- 

biu icikalu, apie kurį konferen 

cija irgi turės spręsti. 
Konf. pirm. f>. Butkus. 

GAVO ATSAKYMĄ NUO 
KONGRESO NARIO. 

P-nas T>. Andrešiunas ir ke- 
letą jo draugų neseniai iš- 

siuntė šešius laiškus pas Su v. 

.Valstijų senatorius ir kongre- 
so narius. 

Tuose laiškuose p. Andrešiu 
nas ir jo draugai reikalavo 
Lietuvos pripažinimo ir taip- 
pat protestavo prieš lenkų Lie 
tuvon įsiveržymą. 

Jolm Rainey, kongreso na- 

rys iš Illinois'o valstijos tuo- 

jaus atsakė p. Andre'iunui. 
Kongresmano atsakymą pa- 

duodame čia vertime.— 
P-nui 15. P. Andrešiunui, 
4008 So. Rockvvell Street, 
Chicago, 111. 
Mano mieli Draugai:— 

Aš ant tiek užimtas, kad ant 

visų jus .j iaiškų turiu atsakyti 
sykiu, iiias jie lyti viena ir ta 

patį dalyką. Tikiu, kad jus I 
man atleiste i ž ta. 

Dalvkas į kurį jus atkrei- 
pėte mano atydą, aš noriu jus 
jx^rtrkrinti, dabai' yra svarsto- 
mas mūsų departamente. Aš 
buvau užtikintas, kad viskas, 
ką mūsų šalis tame atvėjuje 
gali padaryti, bus padaryta. 

Aš toliau studijuosiu tą pa- 
dėjimą ir aš jus užtikrinu, kad 
aš atkreipsiu atydą į jusų nu- 

rodymus. 
Jei aš galiu jums daugiau 

patarnauti, prašau apie cai 
cnan pranešti. 

Su jausmingais ypatiškais 
linkėjimais, palieku, 

Tikrai Jusų, 
(Pasir.) JohirRaitiey. 

MAŠINISTAS NUSIŽUDĖ. 
Niekoks Mikolas Rajevvski,, 

2111UJ metų, pats nusišovė sa- 

vo namuose, 4610 Peterson 
Ave.: jo brolis Stanislovas ėjo 
namon ir užgirdo šuvį, vėliaus 
brolio silpną balsą prašantį pa- 
gclbos. Atbėgęs jisai rado sa- 

vo brolj jau nebegyvą su re- 

volveriu rankoje. Manoma, 
kad priežastis patžudystės bu- 
vo pralošimas pinigų kaulu- 
kais. 

VAIKŲ PARALYŽIUS. 
Rugpjūtis, rugsėjus ir spa- 

lius tai pavojingiausi mėnesiai 
vaitams. Tuose mėnesiuose 
Chicagoj visados siaučia tarp* 
vaiku baisi lipa, taip vadina- 

moji, vaiku paraližius. Jei vai- 
Ras suserga, tiojaus turi but» 

pasauktas daktaras. Jei dak- 
taras ne gydo ligos iš pat pra- 
džios, tai -vaikai įniršta kan- 
čiose. Motinos, patėniikite ja 

ir bandykite vaikus užlaikyti 
švariai! Ta liga greitai agli- 
ma užsikrėsti nuo kitų jaja 
sergančių. 

ROOSEVELTO SUNUS 
APSIGYVENS CHICA- 

GOJE. 
Kapitonas ArchibaJt Roose- 

velt, sunus žinomo neseniai mi 
rūsio Roosevelto, neseniai su- 

grįžo i-> mušiu fronto., 
Jisai su savo šeimyna apsi- 

gyvens Chicagoje, kur jisai 
dirbs Sinclair Alėjaus komp<i- 
ni jai. 

POLICIANTAS RADO 
VAIKĄ. 

Rllis parke, prie Cottage ir 
37tos gatvės, policiantas ank- 
sti iš ryto patemijo, kad kas tai 
juda žolėje. 

Jisai ištraukė revolverį ir 
paliepė:—"Pakelk rankas ir 
žengk prie manęs." 

Pasigirdo silpnas verkimas 
—ir policiantas nuleido ranką 

"Tai vaikas" tarė jisai ir 
smarkiai pradėjo žengti prie 
"priešo." Pasirodė, kad tas 

"priešas" buvo 18kos mėnesiu 
vaikas, paliktas per savo moti- 
na. 

Ant vaiko drabužių buvo 
prikabintas raščiukas—"Malo 
įlėkite priglausti Frankį, nes 

aš viską pabaigsiu ežere." 
Vaikas atiduotas į Šv. Vin- 

cento prieglaudą. 

BANDITAI AUTOMOBI- 
LIUI 

Keturi jauni banditai, vie- 
tias is jų japonas, o kitas karei 
vir» drabužiuose; automobiliu 
je vakar apipiešė keturis žmo- 
nes pusantros valandos laike. 
Apie 636ią ir Union gatve 
jiems pasisekė atimti nuo pra- 
eivių suvirs $100 ir keletą laik 
rodėliu. 

i» 

PRANEŠIMAS lietuviu 
MOTERIŲ DR-JA 

"APŠVIETA". 
Šios draugijos mėnesinis su 

sirinkimas įvyks utarninke,, 
rugpjūčio 5 d., lygiai ant 7:30 
vakare, Mark \Vhite Sąuare 
parko svetainėje, 29ta ir Hal- 
sted gatve. 

Visos narės malonėkite su- 

sirinkti, nes yra daug svarbių 
dalykų apkalbėjirnui. 

T. Pabarškienč, 
Nut. raštininkė. 

PRANEŠIMAS 
BRIDGEPORTIEČIANS. Į 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ja" skyrius No. 1 /tas atidaro 
jau drabužių sunešiniui san- 

dėlį ant Bridgeporto. 
Atidarimas bus utarninkc, 

rugsėjo 5 d., ant 7nių vakare. 
Sandelis bus atdaras kas- 
dieną nuo 7mų iki 9nių vaka- 
rais, išskyrius nedėldienius. 

Sandėlio antrašas yra 814 
W. 33čia gatvė. 

Dabar kiekvienas lietuvys 
ir lietuvė turi progą pagelbė-i 
ti savo kenčiantiems giengen- 
čiams Lietuvoje, paaukauda- 
mi jiems drabužius, skalbinius, 
avalinės ir t. t. 

Visi sunešti drabužiai bus 
siunčiami Lietuvon prie pir- 
mos progos. 

Valdyba. 

LIETUVOS KAR. M1N- 
DAUGIO GVARDIJA 

NO. 1. 
Liepos 26 d. gvardijos mė- 

nesiniame susirinkime nutarta 

dalyvauti Laisvės Varpo išlei 
stuvese. Iš iždo pask'rta $10.- 
00. 

Toliaus nutartu prisidėti 
prie "Lietuvai Gelbėti Dr-jos" 
ir tam tikslui iš gvardijos iždo 
paaukauta $25.00. 

Mušu draugija ant 18-tos 
gatvės suiyginus su kitomis 
ten gyvojančiomis draugijo- 
mis yra jauniausia, bet nieka- 
dos nepasilieka užpakalyje kitu 
senesnių draugijų, kada reik 
pasidarbuoti lietuvių reikaluo- 
se, 

Ačių tokiam musų draugi 

jos pasidarbavimui lietuvių rei 
kainose, žmonės labai prijau 
čia nmsų draugijai—ir kiek- 
viename draugijos susirinki- 
me mes gauname vis nauju n n 

rių. 
Gvardija laiko savo susirin 

kimus Dom. Šemaičio svetai- 

nėje, 1750 So. Union A ve. Mė 

|tiesiniai draugijos susirinkimai 
atsibuna kiekvienoje paskuti- 
nėje mėnesio subatoje. 

G. J. Kuntremiškis. 

PRANEŠIMAS—WEST- 
SAID1EČIAMS. 

\\'est Sides Lietuvai Gelbė- 
ti Draugijos skyrius turėjo su- 

sirinkimą Meldažio svetainė- 
je. 

Nutarta parengti viešą 
(mass) susirinkimą. Užkvie- 
sti gerų kalbėtojų, kad paska- 
tintų visuomenę prie ypatingų 
darbų del Lietuvos Raudono 
Kryžiaus, kurio lietuviai Tėyy 
nėje iškiestomis rankomis lau- 
kia. 

Tani darbui išrinkti komi- 
tetai V. Duoba, M. Vebrinis 
ir P. Bagdonas. 

Skyrius šiuomi jgaliavo V. 
Duobą priiminėti drabužių, čc- 
veryku ir kitokių daiktų ner- 

tinius. Todėl visi iš VVest Si- 
dės apielinkės, kurie turite dra 
bužių paaukoti galite nešti 
pas Y. Duobą 2351 S. Oaklcy 
A ve., kur su mielu noru bus 
priimti. 

Eskulapas. 

PRANEŠIMAS. 
West Sidės Lietuvai Gelbė- 

ti Draugijos skyrius rengia 
prakalbas. Atsibus pėtnyčio- 
je, rugpjučio 8 d. M. Mildažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Prasidės lygiai 8 vai. vakare. 

Visi yra kviečiame atsilan- 
kyti kuoskaitlingiausiai ir pa- 
tirti kas labiausiai mums turi 
rūpėti šiame momente. 

Komitetas. 

ATITAISYMAS KLAIDŲ. 
'"Lietuvos" 181mame nume- 

ryje įsiskverbe klaida straip- 
sny apie "Lietuvai Gelbėti Or- 
ios" skyrių ant Bridgeporto. 

Vietoje Salkanskas turi bū- 
ti Šatkauskas—ir vieljje Z. 
Zigautene turi buti Zotija Slg 
nat. 

Viršininkai Lietuvių D r-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas I. KaseviCius, 25 Hin- 
dla av. 

Vice-pirmininkas B. Sugeųtas, 38 
Laura S t. 

Protokolų raštininKas B. Balutis, 
68 Melvįlla av. 

Finansų rašt. Jurgis Falisevičius 
229 Carloni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
ni av. 

Maršalka Juozas šalasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
donl av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
^ille av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 196 
Cardoni av. 

Draugystes korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni av. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini nedėldienj kiekvieno mene 
sio lietuvių pobainytinėje svetainėje 
prie V/estmenister ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas Šimulis, Vice-Pirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street. 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vineentas Petkevicziu«, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 4441 So. Washtenaw Ave. | Petras Šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street,. Juozaoas Legnugaris, Gvardijos Gen 
1736 W. 47 th Street J 

Viršininkai Dr-stės 
Šv. Stanislovo V. ir K., 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4Gth St. 
Lud. šimulis, Pagelbininkas. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nuturimų Raštininkas. 

2518 W. 4Ctli PI. 
Kazimierąs Stanišauskis, Knygv^dis. 

4600 So. Wood Pt. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Si»nano 
Daukanto. 

Pirmininkai Martinas Tamulevičiuj 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nu*. Rašt. Petras Kenutis 
815 So. Kolman Ave. 

Finansų Rašt. Antanas Jonikis 
148 E. 107th St. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Halsted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

937 W. 34tb PI. 
Vladas Stankus 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beičys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jemie Street, 

H. Labanauskas, niuansų Rašt.. 
818 Albers Street, 

A. Tunkevi5e, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

WEST SIDE DISTRICT 

2240 West 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2060 W. 23rd Street 
S. W. Halsted & Madison 
726 West 18th Street 
2334 So. Oakley Ave. 
224G So. Leavltt St. 
Cor. 26th & Western ave. 
033 West West 18th Str. 
S. W. HaJsted & 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th 9tr. 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jaokson Blvd. 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
Cor. 12th & Hornnn. ave. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 

834 West 33rd Street. 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburn Ave. 
3222 Auburn Ave. 
3221 Umo St. 
N. W. Cor. S. Ha^ted & 31st St. 
3343 S. Halsted Ci. 
3423 S. Halsted St 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 
3601 S. Halsted St. 
3903 S. Halsted St. 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 

PAJ1EŠK0JIMAI. 

PAJIUSKAU SAVO Pl'SBROMO -lt'- 
lijono Simavišiaus, Kauno gub., Ra- 

seinių pav., Kražių vol., Livoliškiu kai- 
mo. Apifi 10 metu Amerikoje Apie t) 
mėnesiai atgal gyveno NVaterbnryjo, 
Conn., o dabar nežinia kur. Jis pats) 
Hr kas kitas, malonėkite duoti žinią 
šiuo adresu: ALEX GEDGAUDAS, 82') 
Bank St., Waterbury, Conn. 

PAJIEšKAU SAVO DEDŽ1II, JONO j 
šimka. Vincento Šimkaus ir tetn 

Elabieto.s šimkaitės ir Onos šimkai-j tės. Jie visi paeina iš Kauno gub., 
šiauliu pav., Kolainių valsčiaus. Vai- 
guvos parapijos. Kiloniii kaimo. Pirma 
jie visi gyveno Chir^goje, o dabar ne- 
žinau kur. Aš esu Antano Šimkaus su- 
nūs ir pajieškau savo tėvo. broliu ir 
seserų. Paeinu iš tos pačios vietos. 
Meldžiu širdingai atsišaukti šiuo adre- 
su arba kas žinote, aliokite man žinią, 
kur jie gyvena. ALEX SHIMKUS, 723 
Van Buren St. N.E. Minneapolis, Minn 

REIKIA PAGELBOS. 

RiekalauJama leberių dir 
bt» fandreje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

REHKALAŲJAME DRUTU VYRU 
pri > darbo j "Colil Siorage". 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39th St. & Hoyne Ave. 

Chlcago, 111. 

REIKALAUJAME S1IEARMONU prie 
No. 2 shear.i dirbti sėrap iron yar- 

de. Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Atsišaukite: CHICAGO M ET AL RE- 
FINING CO., 3000 So. Kedzie Ave. 

REIKALAUJAME LEBERIU DIRBTI 
j scrap iron yardjj'. Pastovus tr- 

bas. Gera mokestis. Atsišaukite: v-.U- 
CAUO M ET AL REPINING CO, 3000 
So. Kedzie Ave.uue. 

RASTA IR PAMESTA. 

j KAS RADOTE? 
' Pamesta ant Milwaukee 
Ave., pakelį su brangiomis 
popieromis. Radėjui duosiu 
dovanų. Meldžiu grąžinti 
Mr. Henry Katz, 1362 No. 
Lincoln St. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA ANT DVIEJŲ LUBU 
medinis namas su nameliu (cottage) 

iš užpakalio. Atsišaukite greitai 3514 
S. L0WE AVE.,'arba Telefonuokite: 
STEWART 6329. 

PARSIDUODA 
groaernė ir bučernė, geroj, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Parsiduoda iš 
priežasties nesveikumo. 

JUOZAS NAUDŽIUS, 
4064 S. Artesian Ave. 

N O R ! N T I E I PIRKTI 

VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR DRAPANŲ TE 

MUSŲ PAČIŲ DARBO PAGAL NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

REL1ABLE OLOTHES SHOP 
4557 S. ASHLAND AVtNUE, TELF°HONE DROVER 4828 

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

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

b Vai varge, varge 1 Kaina75c. 
c Vai putė, putS 

' 

6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 3. Morgan. St. Chicafo, 111. 

agy"LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 
ielius, upes, ežeiufl. kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 daK<j. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4} Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
6) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
%) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1480). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

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

PARSIDUODA ANT TRIJŲ LŲfll1 namas ir sale lotas su nameliu (cot- 
ta»?e iš užpakalio už 1900,mi, Atsišau- 
kite: 1027 S. MOP.CTAN STBEET. 

Parsiduoda ktturių rui- 
mų Rakandai, žema prekė 
ir tik vieni metai vaitoti, 
taipgi kam yra reikailnga 
kreipkitės tuojaus, męs ren 

giamės išvažiuoti ant far- 
mų. Atsišaukite iki 15 šio 
mėnesio vakarais į namus. 
T. A. B. 822 W, 35th St. 
Chicago, 111, 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PA3: 

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

REIKALAUJAME MA1- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglj3 nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodarmą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta rar- 
aas vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Lox 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMOS PARDAVIMUI. 

FARM08. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuviu 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai de-linga, ant kurios viskas 
gerai cuga. Randasi prie geležinkelių 
geru kelių ir gražių ežerų su daige- 
liu žuvų. Ir dabar žeiriė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti far^ę su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi larmą 
išmokėtu. Ir męs duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnį 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj {mokė- 
jimo ant farmy. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GAULAUSKAS, lietuvis direktoriUB 

SANBORN COMPANY, 
Eagle Riisr, Wia2onsin. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurio jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė Jau gv- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vi* 
kas gerai auga; randasi prie gėry ktr 
iių, [ iežinkelly, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
tari savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. ( 

Dar aabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augščiau až akr^. 
Galite pradėti pirkti farmą su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėta f°rmį. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstiją, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

?301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

SKOLINU f INI GUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofla^ 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; S No. LaSaJIe 6t 
Telefonas Franklin 2803. 

LIETUVISKAS HŪTEUS 
Del pakele* ;ų kurie gali 
gauti kambarį, is ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

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

\ Phone Yards 2750 

VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEOE 

Mokina siurimo, kirpimo, dtttignlng 
die&omla ir vacaraia dfil bizulo to 
oami^ Paliudijimai lfidaodaml Ir Yl» 
tos pampinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti Jums patarjm*. 

SARA rATEK, Principal 
2407 W. Madlion 

C205 8. Halited St- ifeSO WeUs 8t 

Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgai. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

j DR. L E. IKARAS. 
LIETUVI* GYDYTOJAS * "HIRDIGAc 

Ofisas: 1741 W. 47th STPFKT. 
Vai.: 9:30-12 A. M: 3-5 ir 7-9 K M; 

Tlefonas: Boulevaril 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood Street. 

Telefonas: Yards 723. 
• ...... ■ » 

Dr. M, Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviam* žinomu per 16 *e- 
tų kaipo patyrė* gydytojas, ckirurgai 
.'r akušeri*. 

Gydo aitriai ir chroniika* liga*, Ty- 
rų. moterų ir raikų, pagal naujaudaa 
metodas. X-Ray k kitokiu* elektroa 
(rietaimc 

OHaas ir Laboratorija: 1025 W. lGtfc Street, netoli Fi#k Street. 
VALANDOS: Nuo 10—13 pietų. Ir 6—8 vaknrris. Telephone Canal JUO 
GYVENIMAS: 3412 S* Baltted St 

VALANDOS: &—9 HktaL 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauaial, teisingiausiai ir tf^ug 
pigiau, kaip kiti, ūėlto. kad 
męs patjs dirbame graoua ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius lauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms ir kitiems reikalams dien« ar 
naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover41i9 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jm t? matai 

•149 «. Morgan tt, karti tt it 
4pociallatea Mctariškų, Vyrttki, 

ir Chronifikij Llc*. 
Valandos: 9—10 ryto. U—I 90 j plet. f—b vCti NadM. 9—S» 

TELEFONAS YARD8 W7. | 

r«i yap.08 įsu 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVI# GYDYTOJAS 

!R CHIRURGAS 
vrjdo visokias Ilgas moterių 
valkų lr vyry Speoiollškal gy- 
do llmpanfilaB. užsisenSJualag 
ir paslaptingas tyrų Ilga* 

3259 80. Ha'tted 8t» Chlcago, Ui 

..^TT,,,,,¥¥¥I<1WVVVWVV1) UBERTY BONOS Mę perkame Liberty BondB u f-v * c—v Į- T pllnį "Cash" vertę. AtneSklte jl. vj JLjL arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM&CO. Atdara kasdien nuo 9—8 
Utarninkais Ketvergalfl ir * ^35 M lwauke AvC. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

,..^..M.H..Mi,..Hm«iiiiaiiiwiiiHmjiuiuuMiiinimjiiiiiiMtiilllli 

N£W CITY GAItACE 
1543 W. 46th St., Telefonas Yards 7J25. 

Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti j vieta ant Towl of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- j čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automę- į bilus i** už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- j tomoilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- j rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- ! mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną į ir naktį. Savininkas P. Walteraitls. 
linUIIIIUUIBHIIIIIIIIIlMHMIlUIIIJMirilHIIUIIIIIIimiiitiiiiiiiiiiiimi ..u.. 
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