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Kaina važiavimui karais 
Chicagoj ? ir 8 centai. 

/ 

Rumunai Stato Ultimatu= 
rną Vengrijai. 

/ 

Bolševikų pinigais esą kelia- 
ma maištas Anglijoj, 

'f 

Darbo grupe siūlo Plumbo pieną 
kaipo vaistą nuo pragyve= 

nimo brangumo. 
KAINA VAŽIAVIMUI 
CHICAGOJE ŽEMUTI- 

NIAIS 7C.; AUGŠT. 8C. 

Valstijos viešojo patarna- 
vimo komisija vakar vaka- 
re paskelbė šitokias naujas 
kainas važiavimui Chicagoj 

Žemutinėmis linijomis 7 
♦ entai suaugusiems ir 4 cen- 
tai vaikams nuo 7 iki 12 
metų amžiaus. 

Augštutinėmis linijomis 8 
centai į visas vietas Chica- 
gos miesto ribose ir j vaka- 
rinius priemiesčius; 14 cen- 

tų į Evanstoną. Čia įskai- 
toma 8 centai miestinės kai- 
nos ir 6 centai Evanstono ri- 
bose iki Howarcl Ave. 

Naujos kainos jeis galėn 
viena minuta po vidunakr 
čio ketvirtadienio naktį, jei 
karų kompanijos šiądien su 

tiks įvesti šitas kainas ga- 
lėn. i' 

CLYNE PAS PALMERI 
NUMAŽINIMU* CHICA 

GOS PIENO KAINOS. 
Washington, rugpjučio 6. 

Su v. Valstijų Chicagos ap- 
skričio prokuroras matėsi 
šiądien su vyriausiu proku- 
roru Palmeriu. Jo pasima- 
tymo tikslu yra pasiteirauti, 
kas galima padaryti suregu- 
liavimui perdidelės kainos 
už pieną Chicagoje. 

DARBO GRUPĖ SIŪLO 
PLUMEO PLENĄ KAIPO 

VAISTĄ NUO PRA 
GYVENIMO BRANGUMO. 

Wa«hington, rugpjučio 6. 
Organizuotų darbininkų vai 
stu nuo pragyvenimo bran- 
gumo yra projektas, kuris 
pavestų gelžkelius visuome- 
nei, operuojantiems virši- 
ninkams ir darbininkams; 
šiądien ji padavė kongresui 
organizacijos tarybos virši- 
ninkai, kuoatviriausiai už 
reikšdami, kad padėjimas 
yra toks baisus, jog gali 
parsieiti reikalauti šaudomų 
jų burių pelnagaudžiams. 

Kongreso tarpvalstijinis 
vaizbos komitetas pasakė, 
kad teikiamasis projektas, 
žinomas kaipo Plumbo pie- 
nas, esąs perdaug radikalis. 

BOLŠEVIKU PINIGAIS 
ESĄ KELIAMA MAIŠTAS 

ANGLIJOJ. 
Londonas, rugpjučio 6 d 

Evening Post tvirtina jog jis 

gavęs žinią, kad dalis pini- 
gų leidžiamų streiko agita- 
cijai Anglijoje buvusi parū- 
pinta iš rusų šaltinių ir pa- 
siekusi Angliją per Ameri- 
ką. Laikraštis priduria, kad 
Anglijos valdžia paliepus ge 
rai ištirti tą dalyką. 

i LIVERPOOLIO KARAI 
STOVI; DAKTARAI TVE- 

RIA UNIJĄ. 
Liverpool, rugpjučio 6 d. 

Važinėjimas tramvajais šią- 
dien visai stovi; taipgi ne- 

galima gauti duonos, nes 

duonkepiai sustreikavo drau 
lge su policistais; ant galo 
sustreikavo tramvajininkai. 
Miesto darbininkai vakar nu 

balsavo duoti 24 valandas 
laiko, jei tramvajininkų rei- 
kalavimai nebus išpildyti. 
Daktarai šiądien priėmė re- 

zoliuciją organizuotis ama- 

tinės unijos pamatais. 

ANGLU-SLOVAKU KA- 
REIVIAI TAIPGI EIS 

BUDAPEŠTAN. 

Bazeiis, rugp. 6 d. Čecho 
Slovakų ir anglų kareiviai 
eina Budapeštan tuoju tiks- 
lu, kad užėmus miestą drau- 
ge su rumunų kareiviais, 
prancūzų kareiviai taipgi 
žada dalyvauti okupavime. 

KETURI UŽMUŠTI 
AUDROJE. 

Cleveland, O., rugp. 6 d. 
Kaipo pasekmės elektrinės 
audros vakar perėjusios per 
šiaurinę Ohios dalį, yra 4 
žmonės užmušti, apie šeši 
sunkiai sužeisti, nuostolių 

nuosavybei ir javams pada-, 
ryta ant daugiau kaip $2.-! 
000,000; 200 šeimynų liko 

| išvytos iš namų. 

PAKORĖ NEGRĄ KALĖ- 
JIMO KIEME. 

CocHran, Ga., rugp. 6 d. 
Nepažįstamas negras, va- 

žiuodamas pietinio geležin- 
kelio traukiniu, pasakojo 
kitiems važiavusiems neg- 
rams, kad jis atvyko iš Chi- 
cagos ir žada pagelbėti Ge- 
orgijos negrams "padaryti 
tą patį, ką Chicagos negrai 
padarė''.Tie pasiskundė ir jį 
iš traukinio nugabeno į 
miesto kalėjimą. Kiek vė- 
liaus jis buvo pakartas po 

1 medžiu kalėjimo kieme. 

Pavojinga pasaulio kelione 

Į (Copyright) 

VOKIEČIU KAREIVIU 
EVAKAVUSIAS LIETU- 

VOS SURENGTA. 
Londonas. Lietuvo3 val- 

džia pasirūpino, kad vokie- 
čių kareiviai evakuotų Lie- 
tuvą; šitą pranešė čia be- 
vieline bolševikų žinia aptu- 
rėta iš Maskvos. 

UŽGRIUVO DU VAIKU 

Waukegan, 111., rugp. 5 d. 
Anton Trsor ir Walter Kari, 
abudu 14 metų amžiaus, žai- 
dė urve arti savo namų; stai 
ga urvo sienos pradėjo griū- 
ti ir jie tapo palaidoti gyvi. 
Mergaitei, kuri matė tą, ė- 
mus rėkti, atbėgo Andrew 
Zevve, 14 metų amžiaus ir 
atkasė vaikus. Jų veidai bu- 
vo pajuodę nuo užtroškimo, 
bet jie atgijo. Vienam jų bu- 
vo įlaužtas šonkaulis. 

ELGIN BANDIS PRIVERS- 
TI KOMPANIJĄ DUOTI 

ŠVIESĄ. 
Elgin, 111., rugp. 6 d. El- 

gino vaizbos kliubo komite- 
tas nuvyko Chicagon gauti iš 
augštesniojo teis/no Įsaky- 
mą Auroros, Elgino ir Chi- 
cagos gelžkelio kompanijai 
parūpinti miestui elektrinę 
šviesą ir pajiegą. 

400,000 SENU ŠAUDYK- | 
LIŲ NUMESTA ŠALIN 
W?shington, rugpjučio 6. 

Karės skyrius šiądien pa- 
skelbė, kad 400,000 Krag- 
Jorgensono šaudyklių ir ka- 

rabinų, kurie ilgus metus bu 
vo laikomi arsenaluose ir ku 
rie karės metu sakyta buvo 

| parduoti Rusijai, ar kitoms 

į šalims, formaliai paskaityta 
I netikusiais ir atmest? šalin. 

DEERE KOMPANIJA 
SKUNDŽIA MAŠINISTUS. 

Waterloo, la., rugpjučio 
6 d. $400,000 nuostolių rei- 
kalaujama iš Waterloo Ga- 
soline Engine kompanijos 
darbininkų; prieš juos už- 
vedė bylą minėtoji kompi 
nija. Skundžiama Taprtau- 
tinė mašinistų unija, jos or- 

ganizatorius, viršininkai ir 
t nariai. 

PABAIGĖ TYRINĖTI NEG 
RŲ BYLĄ GRANTE. 

Rockford, 111. rugp. 6 d. 
Po dvidešimts trijų dienų 
nagrinėjimo, kur buvo iš- 

| klausyta 83 hudiiankai, 
, 
Grant stovykloje pasibaigė 
byla prieš aštuonis negrus, 
kaltindamas užpuolimu ant 
baltos moters gegužyj, 1918 
m. Visi teismo tardymai bus 
pasiųsta tuojaus prez. Wil- 
sonui ir jis peržiūrės tą da- 
lyką antru kartu; pirmu 

, kartu jis pareikalavo, kad 
toji byla butų perkratyta 

j antru kartu. 

RUMUNAI STATO ULTI- 
MATUMĄ VENGRAMS. 

Paryižus, rugp. 6 d. Ru- 
munai įteikė ultimatumą 
vengrų valdžiai. Šitame ul- 
timatume jie reikalauja su- 

mažinimo vengni kariuome- 
nės iki 15,000 ir atidavimo 
50 nuošimčių javų, gyvulių 
ir ūkio mašinų ir 50 nuoš. 
gelžkelinių daiktų. Francu- 
zų rateliai sako, kad rumu- 

nų kariuomenė nėra vado- 
vaujama maršalo Focho. 

NAUJA SUTARTIS SU- 
TEIKIA FIUMEI LAISVĘ. 

Rymas, rugpjučio 6 d. Su- 
taikymas Adrijos klausimo, 
paliečiančio Italiją ir Jugo- 
slaviją yra labai svarbus, 
sako Popolo Romano šią- 
dien. Pagal šitą sutaikymą 
Fiume bus nepriklausoma 
valstybe su tarptautiniu uo- 

stu. 

JAPONU AMBASADO- 
RIUS SAKO SUV VALST 

TURI DUOTI GINKLU 
CARRANZAI. 

Honolulu, liep. 26 d. (Ko 
resp. Ass'n Press) Meksiki- 
nis japonų ambasadorius 
baronas Džindžitori Otori, 
važiuodamas Tokion, pasa- 
kė, kad Suv. Valstijos, no- 

rėdamos turėti tvarką Me- 
ksikoje, turėtų aprūpinti 
prez. Carranzą ginklais, 
Baronas Otori mano, kad 
Carranza yra vienintelis 
žmogus Meksikoje, kuris 
gali padaryti tvarką joje. 

STREIKAS SUSTABDO 
BROOKLNYO KARUS. 

New York, rugpjučio 6d. 
Rapid Transit tarnautojų 
streikas Brooklyne šiądien 
palietė visas gatvekarių li- 

j nijas. Streikininkai sako, 
Į kad iki vidurnakčio visi dar 
bminkai bus išėję streikan 
ir visa sLtema bus supa- 
ralyžiuota. Vakar jie sakė, 
kad 3,000 streikuoją. 

TALKININKAI GAVO 
AUSTRIJOS TAIKOS PA- 

SIULINIMUS. 

Paryžius, rugp. 6 d. Aus- 
trų pasiulinimus į taikos iš- 
lygas šiądien tapo parduoti 
talkininkų misijai St. Ger- 
maine. Jie tuojaus tapo per- 
duoti augščiausiai taikos 
konferencijos tarybai Pary- 
žiuje. 

I ANGLIJA ILGAI RENKA 
! AMBASADORIŲ SUV. 

VALSTIJOMS. 
Londonas, rugp. 6 d. — 

Valdžios atstovas žemutinia 
m e bute Bonar Law, atsaky- 
damas bute į paklausimą, 
kodėl taip ilgai neišrenka- 
ma ambasadoriaus į Suv. 
Valstijas, pasakė, kad da- 
bartiniu laiku negali buti 
nieko svarbenio ateitif j san- 
tikiams visame pasaulyje, 
kaip išrinkimas tinkamiau- 
sio žmogaus tai vietai. Vie- 
ta esanti jau pasiūlyta ir jei 
pasiūlymas bus priimtas, tai 
esą, apsimokės laukti. 

12 MILIJONAI GELŽKELIO 
TARNAUTOJU REIKA- 

LAUJA PAKĖLIMO. 
Washington, rugp. 6 d. — 

Atstovai keturiolikos įvairių 
gelžkelio unijų pasiuntė ben 
drą laišką visuotinam gelž- 
kell4 direktoriui Hines, rei- 
kalaudami, kad tuojaus bu- 
tų pakelta algos. Kiek yra ži 
noma, tai pirmu kartu visos 
gelžkeliu unijos veikia išvie- 
no; 'jos atstovauja 2,000,000 
darbininkų. Hines šiądien 

i pasakė, kad jis neturįs lai- 
ko atsidėti tam laiškui, bet 
unijų reikalavimai jau pa- 
skelbta. 

PERDIDELI PELNAI YRA 
PRIEŽASTIMI ČEVERY- 

KŲ BRANGUMO. 

WasKington, rugp. 6tą d. 
Federalė amatų komisija 
kuri nesenai užbaigė savo ty 
rinėjimą čeverykų biznio už 
laikotarpį nuo 1914 m. iki 
1918 m., šiądien pranešė, 
kongresui, kad augštoms če- 
verykų kainoms yra kalti be 
galo dideli pelnai, kuriuos 
ima gyvulių mušėjai, odinin 
kai, fabrikantai ir pirkliai. 

Pilnas komisijos praneši- 
mas dar nėra gaunamas, bet 
prez. Wilson paliepęs tuo- 
jaus atspausti smulkmenišką 
jo sutrauką ir perduoti kon- 
gresui drauge su valdžios 
pastangomis kovoti su pra- 
gyvenimo brangumu. 

LENKAI NUŠOVĖ VOKIE-I 
ČIŲ ORLAIVI. 

Berlinas, rugp. 6 d., Spe- 
ciale telegrama iš Rybniko, 
augštutinėj Silezijoj laikars- 
čiui Lokal Anzeiger prane- 
šama, kad didelis vokiečių 
orlaivis, priklausantis vokie- 
čių orlaivių fabrikai, vakar 
rytmetyj nukrito ir septyni 
žmonės užsimušė. Orlaiviu 
buvo gabenama 3,000,000 
rublių ukrajiniečių pinigų. 
Orlaivį nušovę lenkų pasie- 
nio kareiviai. 

GELŽKELIU STREIKAS 
IR PRAGYVENIMO 

BRANGIS—DIDŽIAUSI 
ŠALIES RŪPESČIAI. 

Washington, rugp. 6 d.— 
Pranešimams vis tvirtinant, 
kad streikuojantieji šapų 
darbininkai atsisako grįžti 
prie darbo ir kad streikas 
toliaus plečiasi, nežiūrint li- 

nijos viršininkų pasistengi- 
mo palaikyti darbininkus 
prie darbo, kol įgaliotas nli- 
balsavimas streiko įvyks ši- 
to mėnesio pabaigoj ir dė- 
lei to sumažėjus traukinių 
apsčiai, kas atsiliepė į pra- 
monę gelž^elių streiko pa- 
dėjimas ir pragyvenimo 
brangumas savo svarbumu 
užėmė pirmą vietą kongreso 
ir administracijos rateliuo- 
se. 

Jau dabar daugiau kaip 
200,000 kaili yra netinkamų 
vartojimui ir jei taisymas ka 
rų stovės ilgiaus, tai turės 
sustoti daugumas dirbtuvių, 
kasyklų ir maisto gaminimo 
vietų. ; 

KANADA GELBĖSIS MĖ- 
SA AMERIKOS BRIE 

DŽIŲ. 
Winnipeg, Man,, rugp. 5 

d. Kanadiečiai rengiasi Įtai- 
syti medžiokles ant Ameri- 
kos briedžių Kanados dy- 
kumose tuoju tikslu, kad 
numažinus kainas mėsai. 

Kanados viršininkai ap- 
skaito, kad šiaurinėse tos ša 
lies dykumose lydavoja 
kaimenėmis 60,000,000 Ame 
rikos briedžių. Šitų brie- 
džių mėsa esanti sveika ir 

maistinga, tik viena kliūtis 
yra tame, kad ji sunku pri- 
statyti į miestus. 

Kadangi dabar visokios 
mėsos labai brangios, Lai 
esą apsimokės sutaisyti me- 

džiotojų ekspedicijas ir pri- 
k.adžius tų gyvulių mėsą 
gabenti j miestus. 

RIAUŠĖS DĖL PAKĖLIMO 
KAINŲ UŽ VAŽIAVIMĄ. 

Muskegan, Mich, rugp. u. 

i Vienas miršta, daugelis kitų 
į sužeista ir trisdešmts kam 
priklausančių Muskegono 
gatvegarių kompanijai sunai 
kinta ir sudeginta vakar nak 
cį; riaušėse dalyvavo tūks- 
tančiai gyventojų; jos pra- 
sidėjo 6 vai. vakare iš to, 
kad daugumas darbininkų 
atsisakė mokėti po 7 centus 
pakeltos mokesties už va- 

žiavimą, kurią kompanija į- 
vedė pereitą penktadienį. 
Apie vidurnaktį minia iš 
1000 žmonių užpuolė kam 
daržinę ir kovojo su kom- 
panijos viršininkais ir dar- 
bininkais iki antgalo sunai- 
kino trobą ir penkiolika ka- 
rų. Policija ir šerifai nega- 
lėjo nieko padaryti.Jų įsiki- 
šimas tik labiaus erzino mi- 
nią. Nako: h ir rytmetyj gau- 
jos važinėjo karais didžiąja 
biznio gatve, Western Ave. 
ir naikino karus. Ties vienu 
kampu 14 karų stovi sudau- 
žyta. 

CHICAGJNĖS KOMPANI- 
JOS VIRŠININKAI BUS 

AREŠTUOTI. 
Pittsburgh, Pa., rugpj. 6d. 

Pirmą žingsnį sustabdymui 
lupimo pelnų už maistus vai 
džia šiądien padarė išduo- 
dama varantus prieš Cen- 
ti-ales Chicagos cukraus kom 
panijos pittsburginius virši- 
ninkus G. B. Reinbergerį, G. 
F. Dowd ir M. J. Schafferį. 
•Tie yra kaltinami suokalbiu 
reikalauti perdideiių kainų 
už reikmenis. Aiškus pri- 
parodymas paremiama par- 
davinėjimu cukraus po 14 
centų svaini aplamine kai- 
na. "V *'j 

SUV. VALSTIJOS NUTA- 
RĖ TRAUKTI TIESON 

PAK/UOTOJUS. 
Wa8hingtc:\ rugpjučio 6. 

Vyriausis prokuro*r> Pal- 
mei*, paskelbdamas nutari- 
mą traukti tieson pakuoto- 
jus pagal prieštruatinius |sta 
tymu^, pasakė: 

"Aš esu įsitikinęs, kad da 
vadai rodo aiškų peržengi- 
mą prieštrustinių įstatymų." 

DĖJIMAS JUODAN SURA- 
ŠAN NUMAŽINA KAINAS. 

Paryžius, mgp. 5 d. Fran- 
cuzų maisto administracijos 
nesenai priimtas pienas su- 

mažinimui kainų turi pasi- 
sekimą francuzų miestuose. 
Maistų kainos nupuolė nuo 

20 iki 50 nuošimčių 
Pagal šitą pieną sutveria- 

ma vietų komitetai iš pirklių 
ir vartotojų, kurie nustato 
karnas daiktams. Tie pirkliai 
kurie nesilaiko šitų nustaty- 
tų kainų, yra įtraukiami juo- 
dan surašan ir pas juos nie- 
kas neina pirkti. Verteiviai 
bijosi to ir laikosi nustatytų 
kainų. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkej: 

Ketverge gal lietus su per- 
kūnijomis, vešiau. 

Augščiausia temperatūra 
vakar 81 laipsnis apie 4 vai. 
vakaro. 

Saulėtekis 5:49 vai. ryt#; 
Saulėleidis 8:02 vai. vak. 
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Juodžiausi Debesįs ant 
Lietuvos Dangaus. 

Vakar išspausdinome žinią padrebi- 
nančią kiekvieno lietuvio širdį. Lenkai 
deda yisas pastangas, kad su ginklu ran- 
kose užimti Lietuvą. Jie jau eina ant Aly- 
taus, veržiasi Suvalkijon ir Vilniaus apie- 
linkė3e. Tose vietose, kur lenkai užima, jie 
įveda dvi dieni baudžiavos, karia "nepa- 
klusnius" vyrus, žagina moteris, plaka Se- 
nelius ir vaikus. Lietuvai kiek gali gina- 
si, kiek gali stengiasi atislaikyti, bet ką 
gi gali padaryti išbadėję žmonės, ką gali 
nuveikti tie, kurių turtai išpiešti, namai iš 
griauti. 

Iš kitos puses alijantai nesiskubina pri 
pažinti Lietuvos Neprigulmybę, leidžia len 
kams terioti lietuvius. Su Lietuvos klau 
simo išrišimu vilkina. 

Tokioje rūsčiausioje Lietuvos gyveni- 
mo valandoje argi Amerikos lietuviai sė- 
dėsime sudėJę rankas? Argi ir dabar ne- 
stosime pagalbon Lietuvos žmonėms? 

Bet kaip tą padaryti? Kaip pasiųsti 
pagalbą į Lietuvą? Taip greitai juk neper- 
lėksime per jūres į Lietuvą, k? d stoti 
Lietuvos kariumenėn. 

Dabar kiekvienos kolionijos vekėjai be 
jokio skirtumo turi šaukti viešus masyvius 
susirinkimus ir tuojaus dėti kodaugiausia; 
pinigų. Nesiginčykime bent dabar už fon 
dus. Dabar kad kogreičiausiai aukas pa- 
siųsti Europon, visi siųskime ne Į Fondus, 
bet stačiai Paryžiun Lietuvos atstovams, c 
jie tuo perduos, nes tarp Paryžiaus ir Kau-. 
no nuolat važinėja kurjieras. Siųskime str 
čiai, tuomi išvengsime ginčų už fondus ir 
bus kogreičiausiai aukos pasiųstos. Galinu 
siųsti net ne vieno vardu, bet kelių vardais, 
galima pasiųsti A. Voldemaro, M. Yčo 
Klimo, T. Naruševičiaus, B. K. Balučio, kun 
J. Dobužio ir kun. J. Žiliaus vardais. Ji; 
adresas: 24, rue Bagard, Paris, France 
Tai pirmutinis darbas kokį męs turime 
tuojaus atlikti. 

Bet dar tuomi viskas .neužsibaigia. 
Dabar Suv. Valstijų senatas svarsto pada- 
rytas taikos sutartis, taigi'dalimai svrsto i' 
Lietuvo kalusimą. Tad reikia, kad vi osc 

kolionijose butų sušaukti masyviai susi 
rinkimai, ir kad juose butų išneštos rezo 

liucijos reikalaujančios pripažinimo Lie- 
tuvos neprigulmybės su Suvalkija, Vilniaus 
rėdyba, šiaurine dalimi Gardino guberni 
Jos ir su. Prūsų visa Lietuva. Tos rezoliu- 
cijos turi buti tuo jaus pasiustos saviems 
senatoriams, Prezidentui W.ilsonui, valsty- 
bės sekretoriui ir kongresmonams. Rei 
kia, kad kiekviena kadir mažiausia organi- 
zacija išneštų panašis rezoliucijas ir pa- 
siųstų Washingtonan. Tegul Suv. Valstijų 
Valdžia išgirsta lietuvių balsą. (Tik Prez 
Wilsonui ar valdžiai siunčiant, reikia siųsti 
per Egzekutyvį Komitetą). 

Šios nelaimės turi sujungti visus lie- 
tuvius. Nejaugi ir dabar socialistai nepri- 
sidės prie darbo? Nejaugi jie svajodami 
apie tolimą ateiti dabar leis lenkams įves- 
ti Lietuvoje baudžiavą? Juk aišku, kad 
lenkų užimtose vietose darbininkai neno- 
ri dirbti ponų dvaruose, streikuoja, tai len- 
kai įveda formalę baudžiavą: keturias die 
nas dirbk sau, o &M ponui. Nejaugi ir 
dabar nepamatys tos teisybės, kad Lietuvos; 
Neprigulmybės kiaiusimas, tai Lietuvos 
darbininkų klausimas. 

Stinga žodžių, kuriais galima butų. 

įtikinti žmones griebtis už darbo, dėti au- 

kas, keiti savo balsą. 
Dabar visi tiurime kolabjausiai susi- 

spiesti apie musų vadovus, apie centrali- 
nes įstaigas, nes tiktai vienybe ir pasi- 
šventimu męs įstengsime atsilaikyti prieš 
musų kruvinus priešus lenkus. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

MME. TURCZYNOV/ICZ APIE LIETU- 
VOS ŠELPIMO DARBĄ. 

Mme Laura cle Gozdwa Turczynowicz 
po tėvais Laura Blackwell, gimimu kana- 
dietė yra Lietuvos šelpimo komisininkė. i 
Karės laiku ji su savo trimis vaikais iš- 
buvo Lietuvoje savo dvare. Du metai tam 
atgal jai pavyko atvykti Amerikon. Po 
mūšių pertraukimui ji sugrįžo Lietuvon ir 
atsidavė gelbėjimui Lietuvos. Kuomet Lie 
tuvos valdžia paskyrė ją šalies šelpimo 
komisininkė ir ji apvažinėjo Lietuvą 
drauge su'Suv. Valst. Kap. Hollister ir Įeit. 
Selden, kurie yra Amerikos pašąlpinės ad- 
minstracijos nariais Lietuvoje. Šitose ke- 
lionėse, pagelbima Amerikos pašalpinės 
komisijos, ji atidarinėjo šaltinius paskai- 
dymui maisto atsiunčiamo iš Amerikos ir 
steigė vaikų maitinimo stotis. Ji aprašo 
kaip lietuviai priėmė pirmą siuntinį mais- 

i tu: 
"Geidžiau sau, kad kiekvienas ameri- 

kietis butų galėjęs buti su manim Kaune, 
Lietuvoj; tai buvo vienas puikiausių ir 
graudžiausių vaizdų, kokius aš kuomet ma 
čiau. Kadangi Liteuvoje geležinkelių nė- 

ra, tai maistas buvo atsiųstas Kaunan Ne- 
munu didelėmis lėkštadugnėmis valtimis. 
Paviršutinis tėmytojas galėjo nematyti nie 
ko tokio puikaus ar graudaus šitų atplau- 
kiančių prie Kauno prieplaukos valčių vaiz 
•ie. Žmonės, tikėdamiesi pamatyti jas, su- 
sirinko ant upė kranto dideliais būriais. 
•Jie visi tylėjo. Net valtis pamatę jie ne- 
išreiškė džiaugsmo. Matote, jiems sunku 
buvo tikėti, kad antgalo jiems atsiunčia- 
ma kokia pagelba. Šito amerikoninio maig 
:o reginys buvo jiems pirmutiniu nuo ka- 
rės pradžios apčiuopiamu priparodymu to 
kad visas pasaulis nėra susitepęs prūsiniu 
barbarizmu ir gašlumu ir kad vis dar at- 
riranda brolinė meilė ir mielaširdystė. 

"Valtims priplaukus arčiaus, mažne 
visi iki vienam puolė ant kelių. Tie, ku 
rie stoikų narsa kentė vokiečių okupavi- 
mo kankynes, verkė pamatę šitą Amerikos 
pagelbingos rankos priparodymą. Mažą- 
jam laivynėliui primusus prie kranto, Lie- 
tuvos ministeris užžengė ant pirmutinės 
valties ir su dėkingumo malda perlauže 
antspaudą. Čia pirmu kartu didelis šauks- 
mas išsiveržė iš žmonių, pamačius miltr 
maišus". 

"Kadangi Kaune dirbamų gyvulių la- 
bai nedaug tėar, tai miltus į miesto maga- 
siną ir pas siaurabėgį geležinkelį, kuriuo- 
ui gabeno miltus į kaimus, turėjo nešti 
vyrai. Kiekvienas norėjo šitos pagelbos. 
įmonės susispietė aplink tuos, kurie buvo 
paskirti ir samstė miltus išdulkėjusius iš 

f naišų, jie šlavinėjo net tuos, kurie pasi- 
iko ant prieplaukos. 

Viena smagių ironijų šito gabenimo 
oirmutinės pagelbos Lietuvon buvo tas, 
tad Amerikos pašalpinė komisija prisakė, 
dant laivai butų atgabenti upe po vokie 
nų sargyba. Amerikiečiai uždėjo ant vo- 

dečių atsakobybę už saugų pristatymą mil 
tų iš Danzigo. Bet vokiečiams nebuvo 
eista pasinaudoti nei dulke. 

Mme. Turczynowich, išvažiuodama iš 
Lietuvos paskutinį kaitą, dar vis tebematė 
/okiečius plėšiant namus. Nemuno upė 
)uvo pilna valčių išgabenančių iš Lietu- 
/os Vokietijon ūkio padargus, rakandus, 
šeimynos palaikus, viešus dailės turtus ir 
iudeklus. 

sunku kam nors įsivaizdinti tas pa- 
le jimas, kokiame vokiečiai paliko mano 

pasavintąją šalelę, sakė Mme. Turczyno- 
/vicz". Paprastai Lietuva gausi augštais. 
virtais, petingais vyrais. Dabar jos žmo- 
įės įdubusiomis akimis ir sergantis. Šalis 
ikosi palikta visai be jokių maistų. Net 
ki paskutinei karės minutai vokiečiai ėmė 
maistą iš žmonių, sakydami, kad jiems 
•eikia maityti 40,000 okupuojamosios ka- 
iumenės. o tuo tarpu jie neturėjo jos dau- 
žau kaip 15,000 kareivių Lietuvoje. Ant- 
/iršį rekvizuoto maisto, vokiečiai parduo- 
lavo bolševikams už auksą. 

"Nors žmonės yra tokiame apgailėti- 
įame fiziniame padėjime, Mme Turczyno- 
vicz sako, kad jie gavo naujo vieko; 
cad jų šalis po šimtmečių kovos ir vii-. 
;ies atsiekė jai pripuolamos nepriklauso- 
nybės dalies. Šituo ve tikslu, kad su- 

vėrus tautą sugebančią panaudoti savo 

iepriklausomybę geriausiai pasaulio pa- 
iangos naudai lietuviai tokiu uolumu veikė, 

Ir vsl Neištikimi Amerikus Lietuviu "Veikejai" 
Ppjyžiuje. 

Jau rodos Amerikos Lietu- 
siai tik ka atšaukė keletą at- 
stovu iš Paryžiaus, remdami': 
si ant to kad jie tenais atnešė 
daugiaus blėdies, nesutikimo 
ir nesusipratimo ne kaip nau- 

dos, męs vėl matome iš gerbia 
mojo p. Tamo Naruševičiaus, 
atstovo Tautinės sriovės, lai- 
ško, kad randasi tenais veikė- 
jai, kurie yra prielankus ar 

Lenkijai, ar nesupranta musii 

tautos reikala ar yra aiškus 
priešai išgavimui neprigulmy- 
bės musų senai tėvynei Lietu- 
vai. Jei jie butų geri niusų 
tautos tėvynainiai, jie nieka- 
dos ne klaustų "O kokias kotu 

(sensacijas Lietuviai gali pa- 
siūlyti Lenkams už atidavimą 
Vilniaus." Aš tikiu pilnai p. 
Naruševičaus šiam aprašy- 
mui, bet butų daug geriaus 
jei p. Naruševičius butų Įvar- 
dinęs ta y patą, kuri drįso to- 
kius žodžius ištarti męs tada 
žinotumėm kas tie veikėjai ir 

kai]) nuo jų apsisaugoti ir juos 
prašak'nti iš savo tarpo. Aš t i 
kiu, kad Amerikiečių tautinė 
sriovė tokius veikėjus Pary- 
žiun nesiuntė. Aš žinau kad 
ponas J. S. Lopatto, kuris ne- 

seniai iš Paryžiaus sugrįžo, 
tokius klausimus niekados ne 

pakeltų. Aš žinau taipgi kad 
tautinės sriovės atstovas Gerb. 
p. B. K. Balutis dar ne buvo 
Paryžiuje, kada p-s Naruševi- 
čius rašė savo laišką ir kad 
jisai niekados tokių klausimų 
savo mintyse neturėjo, ir kad 

jis yra pilnai ištikimas musų 
tautai veikėjas. 

Laikas ir sątikiai musų tau- 
tai ir senajai tėvynei šiądien 
yra taip svarbus, kad kas vie- 
nas neištikimas, netinkantis 
ar nesuprantantis musų reika- 
lus atstovas ar veikėjas turi 
būti tuojaus prašalintas iš vei 
kimo musų tautai užsieniniuo 
se reikaluose kur jis gali at- 
nešti blėdę, o ne naudą. Męs 
turime apsaugoti savo darbus, 
o kad tą padaryti męs turime 

apvalyti savo tautą išmesda- 
mi lauk visus neištikimus ar 

kenkiančius veikėjus.— 
Musų tauta niekad negalės 

darbuotis pasekmingai, pakol 
ji palaikys ir rems tokias srio 
vias ar ypatas kurios sviruos 
savo persitikrinimuose ir dar- 
be link Lietuvos ncprigulmy- 
bės išgavimo, kurios mėgins 
jungti musų tautą su musų 
amž'nais priešais, kurios ne- 

norės pripažinti Lietuvos tei- 
singai išrinktąją valdžią ir ku 

rios laikas nuo laiko kels tarp 
mūsų pačiu riaušias, nesutiki- 
mus ar neteisingus užsipuoli- 
nius ant mūsų ištikimųjų įstai 
gų ir ypatų, nes tie visi daly- 
ikai veda niusų tautą tik prie 
suirutės, bet ne prie sutikimo, 
ne prie bendro darbo ir ne 

prie labo musų tautai. Visa 
tauta turi dabar dirbti iš vien, 
nors dar keletą mėnesių, nes 

kitaip musų senoji šalis, bro 
liai ir sesers, Lietuvoje pa- 
Jiks kitų tautu vergais ant am 

žiu. Dabar, dabar, mieli tau- 
tiečiai mum reik vienybės ir 
sutikimo. Meskime lauk vi- 
sus tuos, kurie mums kenkia ir 
ardo mušu reikalus. Meskime 
ir tuos, kurie neva dirbdami 
tautai, nori vien tik įgyti gar- 
bę sau ar sumonopolizuoti vi- 
sus tautiškus reikalus savo 

asmeniškai pinigiškai naudai. 
Palaikykime tas ypatas, 

tuos idealus ir įstaigas, kurias 
užtvirtino seimai New Vorke 
ir Chicagoje. 

Laikykimės mes prie savo 

tarybos, kuria visuomenė išrin 
ko ir seimuose patvirtino. 

Męs turime turėti ir palai- 
kyti savo demokratiškai su- 

tvertą organizaciją nes tik su 

pagelba organizacijos ir sy- 
stemos galėsime atstovauti 
savo tautą ir jai gelbėt'. 

Nedaleiskime nei redakto- 
riams, ne laikraščiams, nei ar- 

ditojaus musų tautos skleisti 
ir sėti tarp žmonių neužsiti- 
kėjimo grūdą savo tautai, sa- 

vo valdžiai ir savo žmonių pa- 
tvirtintoms įstaigoms. 

Kaip Lenkams Vilniuje, taip 
tokiems nedoriems musų tau- 

toje veikėjams, męs turime tif, 
vieną "kompensaciją" tai yra 
la uk juos z'isits! 

Vincas F. Jankauskas. 
(\ ico Pirm. Tai';. Tarybos). 

Nors Dadar Stokime 
Pagelboo. 

# 
Svarbiausia musų užduo- 

tis — pareikalavimas iš pa- 
saulfo galingųjų valsti3ų pri 
pažinimo Lietuvos Nepri- 
gulminga valstija. Kartu su 
tuom ir męs patįs turime, 
taip sakant, pripažinti Lie- 
tuvos laisvę, prisiekiant vi- 
sados kovoti už tą laisvę ir 
ginti ją nuo neprietelių. Lie- 
tuva randasi kritiškame pa- 
dėjime, todėl dabar kaip- 

i tik reikalingas sutartinas 

Amerikos„Lietuvių balsas ir 
veikimas. 

Taip dabar atėję svarbiau 
sis momentas Lietuvos is- 
torijoje. — Lietuva daugiau 

i siai nukentėjo šįoje visa- 
is vietinė j e karėje — ją trem- 
pė ir teriojo vokiečiai ir ru 

sai, persekiodami ir kankin 
dam musų vientaučius. 
Daug lietuvių žuvo, daug jų 
tapo spėka išgabenta į to- 
limus Rusijos kraštus. Daug 

tūkstančių lietuvių karei- 
vių žuvo mušiu laukuose,— 
atviroje kovoje už visuotiną 
laisvę ir demokratiją. 

Priegtam, lietuvių tauta 
per ištisus šimtmečius buvo 
persekiojama įvairios rūšies 
priešų, — ypač rusų ir len- 
kų; taigi jie dabar, lyg iš- 
badėję vilkai, veržiasi ant 
Lietuvos su tikslu ją už- 
grobti. Lietuviai yra pasi- 
ryžę spėka užgriebti Lie- 
tuvą, — šaukdami, kad jie 
nori apsaugoti save ir sa- 

vo "brolius" lietuvius nuo 

rusų-bolševikų. Kokia veid 
mainystė. — Jems rupi tik 

Į Lietuvos užgrobimas. Bet 
jie stengiasi intikinti drau- 
giškų valstijų valdžias, kad 
jie veikia vardan teisybės, 
vardan broliškumo ir var- 

dan apsisaugojimo nuo už- 
puolikų. 

Štai ienkai užėmė lietu- 
vių sostinę Vilnių. Tuoj jie 
surengė žydų skerdynę, pa- 
sipylė nekaltų žmonių krau- 
jas. Nėra abejonės, kad 
jie, esant progai, nebūtų 
priešingi surengimui i • lie- 
tuvių skerdynės. Kaip raš- 
tuose, taip ir kalbose len- 
kai perstatomi dižiausiai 
Lietuvių tautos piresais, ku- 
rie per 500 metų persekiojo 
musų tautą ir tautines lie- 
tuvių ypatybes, jų kalbą, jų 
kulturą. Kokioj nebūtų pa 
žiūros lietuvis — jis griežtai 
priešingas kokiam nors su- 

siartinimui su lemtais. Tas 
aiškiausiai parodo, jog lie- 
tuviai niekad negalės drau- 
gauti su lenkais, kurie, po 
priedanga "polskos viaros" 
ir "polskos kulturos", per 
šimtmečius dėjo visas pa- 
stangas delei sunaikinmo 
Lietuvių tautos kuno. Męs 
vienu balsu turime sušukti: 
"Šalin su lenkais! Šalin su 

musų tautos didžiausiai prie 
šais! Šalin su nešvaria jų j 
politika ir kruvinais užgro- 

i bimo darbais! "Lietuvių tau 
ta tol nenurims, kol y galu- 
tinai nepasiliuosuos nuo len- 
kų intekmės. 

'bendrai su Amerikos pašalpine adminis- 
tracija, steigdami vaikų pašelpos biurą 
išauginimui vaikų sveikais vyrais ir mote- 
rims. Tuo tarpu vaikai buvo laikomi be 
pieno ir kitų sveikų maistų, reikalingų jų 
linksmam išvystymui, kad tarp jų dažnai 
apsireiškia kaulų suminkštėjimas, tuberku- 
lozas ir kitos ligos, aplinkiniu budu paei- 
nančios nuo tinkamo maisto stokos." 

Lietuvių valdžia paskyrė d-re Aldoną 
Šliuputę, gimimu lietuvaitę, bet mokslą 
baigusią Moterų Daktarų Kolegijoj, Phi- 
ladelphijoje, Lietuvių Vaikų Pašelpimo 
Biuro perdėtine. Veikiant išvien su Ame- 
rikos pašelpine administracija, vaikų mai- 
tinimo stotįs tapo įsteigtos visoj Lietuvoj 
tuoju tikslu, kad suteikus vaikams dadė- 
tinį valgi kakao.pieno, o kartais maistingo 

i viralo. Amerikos pašalpine administraci- 
ja davė Lietuvai $50,000, kaipo dovaną 
nuo Amerikos žmonių, gelbėjimui Lietu- 
vos vaikų, šitą sumą gausiai papildė Ame 
rikos ir.Europos lietuviai. 

"Bet pinigų trukumas vis dar yra di- 
delė sunkenybė varyti ; toliaus i šitą labai 
reikalingą, vaikų gelbėjimo i darbą", sako 
Mme. Turczynowicz. "Lietuviai, tikisi, kad 
p. Hooverui įsteigus naują privatinę orga- 
nizaciją Amerikos pašalpinės administra- 
cijos vardu Europos vaikams šelpti,nauja 
parama galima bus duoti Lietuvos vai- 
kams". 

Mme Turczynowicz nurodė, kad yra1 

begalo svarbu palaikyti gyvastį kiekvieno 
| Lietuvos vaiko, kadangi šalis neteko 50 
jnuoš. savo gyventojų ar tai nuo mirties, 
ar dėlto, kad jie išėjo kaipo pabėgėliai ir 
negrįš. 

Kaipo payvzdį nepalaidomo upo Lie- 
tuvos jaunuomenės Mme Turczynowicz pa- 
pasakojo šitokį atsitkimą su Moterų aukš- 
tesniąja mokykla Kaune. Visa šalis la- 
bai džiaugiasi šita mokykla, kadangi ji 
buvo nustatyta pagal geriausias Amerikos 
augštesnes kolegijas; ji turėjo didelį kny- 
gyną ir gražias trobas. Vokiečiai savo oku- 
pavimo laiku išvogė ar sudegino rakandus 
bei knygai ir užteršė trobas. Nežiūrint to, 
tuojaus po pasirašymui po mušiu pertrau- 
kai merginos pradėjo rinktis mokyklon. 
Mokytojai surankiojo knygas, kokias galė- 
jo rasti, ir pradėjo garsiai skaitvH pamo- 
kas mokinėms, kurios gerte gėrė mokslą, 
kurio jų protai buvo ištroškę. Jos miego- 
jo bendrabučio asloje, nes gavo lentų, į- 
spraudė jas į tarpą dviejų skolinių ir pasi- 
darė lovas. JNlei viena jų neturėjo jokiu | 
paklodžių. 

Kuomet Mme Turczynovvicz aplankė 
mokyklą, tai rado merginas pertraukos 
laiku besidirbant sau kurpes. Jos atrado 
budą padaryti popierinį minkštj iš senų 
laikraščių ir iš jo pasidirbdavo sau pa- 
dus. Jos parišdavo juos sau prie padų py- 
nėmis nupintomis iš žolių. 

—Iš New Ycrk Post. 

Lietuvių tauta nežus. — 

ji gyvuos ir bujos. — Lie- 
tuviai per šimtmečius pasek 
mingai kovojo prieš savo 

priešus. — Jie visados paro- 
dė avo nepaprastą narsumą, 
ištvermę, o kartu ir nenu- 

silpstančią Tėvynės meilę. 
Todėl, nežiūrint ant skau- 
džių smūgių ir persekioji- 
mų iš visų pusių Lietuvių 
tauta išliko nesunaikinta. 
Lietuviai — tie karės nukan 
kinti musų broliai ir sesers, 
priversti yra dabar ginties 
nuo nuožmių priešų, — ne- 
turėdami net reikalingi} gink 
lų, amunicijos ir kariume- 
nės. Pergalėtojai — sąjun- 
giečiai žiuri į tai šaltai, ne- 

suteikdami lietuviams rei-' 
kalingos paglbos ir nepri- 
pažindami Lietuvos savisto- 
via valstija. Lietuvos lie- 
tuviai prisiekė, kad jie ne- 

pasiduos priešams, — kad 
jie visi žus ar laimes. Jie 
ant greitųjų sudarė kariume 
nę ir visu smarkumu gina- 
si nuo lenku ir bolševiku. 

Bet ką gi męs Amerikos 
lietuviai, turime daryti? Ti- 
kiu, kad yra tik vienas at- 
sakymas — paduoti pagal- 
bą. Musų Tėvynė-Lietuva 
šaukiasi Į savo sunus užjūry j 
pagalbos, šaukiasi, kad jos 
vaikai paduotų jai pagalbos 
ranką, kad jie gintų ją nuo 

pražūties, nuo plėšikų ir už- 
puolikų. .. Lietuvos valdžia, 
su apsigynimo minsteriu 
priešakyje kviečia Ameri- 
kos lietuvius paduoti Lietu- 
vai ir savo vientaučiams vi- 

sokeriopą pagalbą, o taipgi 
į pasistengti sudaryti kariu- 
menę ir prisiųsti ją apsau- 
gojimui Tėvynės, — Tie pri 
buvę karžygiai susitiprintų 
savo brolius dvasioje ir pa- 
gelbėtų apsaugoti Lietuvos 
rubežius nuo užpuolikų. 

Taigi ar męs galime ne- 

atsiliepti ant musų* Moti- 
nos-Lietuvos šauksmo ir pra 
šymo? Ar galime negirdė 
ti Lietuvos valdžios balso? 
— Ne, jei męs skaitomės esą. 
lietuviai, Jei musų krūtinė- 
se plaka tėvyniška meilė 
liepsnojanti širdis, tai męs 
privalome ginti Lietuvos ir 
Lietuviu Tautos reikalus. 

Tegul nutarimai Ameri- 
kos Lietuvių Seimo Cliica- 

goje kas link suorganiza- 
vimo Lietuvai tvirtos pagal 

bos Amerikoje bus Įvykinti 
gyveniman. Tegul pasipila 
gaudos aukos lietuvių sušel 
pimui ir Lietuvos laisvės in- 
gijimui! Tegul lietuvių jau- 
imas greičiau stos į Lietu- 
vos sargų eiles! Priegtam, 
tegul kartu bus susitarta su 

Suvienytų Valstijų valdžia 
linkui siuntimo kareivių ir 
kariškų reikemnų Lietuvon! 

Lietuviai-jaunuoliai, stoki 
te į Lietuvos sargų eiles už 
apgynimą Lietuvos ir Lietu- 
vių tautos laisvės! Amerikos 
lietuvės moters tr merginos 
—stovės jusų užpakalyje ir 
sulyg išgales rems Jusų šven- 
tą darbą. Visi — sutartyje 
pirsidėkime savo dalinu. 
Nors dabar išgirskime tą. 
šauksmą savo Tėvynės Lie- 
tuvos, kuri kviečia savo vai- 
kus pagaiban!.. 

J. M. Baltrukoniutė. 

NEKOKIA FINANSINĖ 
, KOMBINACIJA 

/ 
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Velnias—SuIvįt sutarties ."ią 
d'cn sukanka terminas ir aš atė 
jau pasrryti 'tamistos vėlę. 

/ 

Bankieritis—Jaunas žmo- 
gau, j ieškokite, jei tik rasite, 
tai ir pasiimkite. 



IS GYVENIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
NAUGATUCK, CONN. 

N 

Vietos lietuviai vis po bisk 
veikia dėl tėvynės lab$>. Ba 
landžio* 27 dieną p. Vaičiui! 
sušaukė susirinkimą, kad ap- 
Jkalbėjus /eikalingumą kietu- 
vos Raudono Kryžiaus sky- 
riaus. Vienbalsiai sutikta 
tverti L. R. Kryžiaus skyrių 
ir i::inkta valdyba. Gi narių 
viena diena prisirašė net 47 
įmokėdami $109. 

Skyrius pradėjo smarkiai 
veikti. 15 dieną birželio pa- 
rengė naudon Liet. Raud. IsLry 
žiaus koncertą, kurio visas 
pelnas skirta sušelpimui lietu- 
vių. Koncerte ypač pasižy- 
mėjo vedimas ponios Jenciu- 
vienės mergaičių choras, kuris 
sudainavo keletą dainų. Taip- 
gi buvo ir deklamacijos. 

Paskui p. Tiškinas iš \Vu- 
terbury Conn. aiškino apie 
Lietuvos praeitį ir Liet. Raud. 
Kryžiaus reikalus, raginda- 
mas Naugatuck ir Union City, 
lietuvius dėtis prie Raudono- 
jo Kryžiaus, kad tuomi šutei 
fcus pašalpą vargstantiems 
Lietuvos gyventojams. 

Taigi kiekvienas Nauga- 
tuck ir Union City lietuvys ir 
lietuvaite dėkimės prie Lietu- 
vos Raudonojo Kryžiaus ir neš 
kime tuomi paramą Lietuvai. 

Prieš penkis metus ten ža- 
liavo pievos, laukai, dabar gi 
jų vieton riogso griuvėsiai ir 
apkasu grioviai, kuriais išraus 
ta Lietuvos žemė. Taigi broliai 
ir sesutes prigelbėkime musų 
bfoliams ir giminėms Lietu- 
voje išgyventi šiuos sunkius 
laikus, nes be mųs pagelbos 
bus jiems Slinku grumtis su 

vargais, kuriuosna juos įstū- 
mė likimas. 

NaugatUck R. Kyžiaus sky- 
riaus valdyba susideda iš se- 

kančiu asmenų: Pirm. p. Vai- 
čiulis, rašt. M. L. Masionis, 
iždininkė A. Jeticiuvienė. 

T>rie darbo lietuviai ir lietu- 
vaitės gelbėti savo broliams! 

M. L. Masionis, rašt. 

397 High st. 
t*. ■— 

NIAGARA FALLS, N. Y. 
* Paskutiniais laikais mažai 
matosi žinučių iš musų kolio- 

nijos, tartum čia nebūtų jo- 
kio veikimo. Taip manant 

butų daroma nemaža' klaida. 
ši kol ton i ja nors, sulyginus 

su kitonr's didelėmis lietuvių 
kolionijcmis, yra tik nykštu- 
kas, bet savo veikime dažnai 
gal prilygsta ir didelėms kolio 

nijoms. Veikime daugiausiai 
pasižymi katalikai.. 

Gyvuoja čia nuo keleto me- 

tų SLA. 270 kuopa, bet gaila, 
kad ji nešioja tok j gražų va r- 

da, nes vieton tėvynės meilės, 
kas yra pamatiniu tikslu SLA., 
šioj kuopoj bujoja tėvynės ne- 

apikanta. 
jei kuris narys įneša kada 

kuopos susirinkime, kad rei- 
kia paremti Lietuvos reikalus 
jos kovoje už sa o laisvę, tai 

tuoj pradeda daugelis rėkti, 
kad Lietuva nori caro, kad 

Lietuvą valdo klerikalai ir mu- 

ša Rusijos darbininkus bolše 

vikus. Bet jie nepaaiškina, 
kogi tie Rusijos darbininkai 
lenda Lietuvon, jeigu juos rei 

net niu-Ui; juk lietin iai ne 

kvietė j it pas save į Svečius. 
Bet tie patįs bolševikai ren- 

giasi važiuoti Lietuvon, jei tik 

ji taps laisva.. Butų geistina, 
kad jie vyktų tuoj aus ir pagel- 
bėtų lietuviams eiti lenkų dva- 

rininkams bautlžiavą, "ką len- 

kai įveda užimdami Lietuvos 
kraštus, gal jie tada pradėtų 
atskirti darbininką draugą nuc 

darbininko plėšiko. 

Abelnai paėmus pas nuts 

veikimas yra geras, tik gaila, 
kad neturime gero jaunimo 
organizatoriaus, kuris tinkli- 
niai sutvarkytų norintį organi- 
zuotis ir veikti jaunimą. 

Riešutis. 

!SIUNTINĖJIMAS DAIKTU 
PAŠTU. 

(Oficialis valdžios paskelbi- 
mas oficialiame vertime). 

DEPARTMENT OF 
STATE WAR TRADE 

BOARD SECTION. 

Siuntinėjimas krasa įvairių 
siuntinių. j 

Valstijos Departmento Ka- 
rės Pirklybos Bordas paskelbi: 
permainas Specijaliame Ex- 
portų Leidime RAC-52 (\\. 
T. B". R, 811, laida liepos 14, 
1919), kuris apima kaikuriuos 
siuntimus j užrubežių šalis 
krasa, pradedant nuo liepos 21, 
1919. 

(1) Specijalis Ex porto Leiį dimas RAC-52 yra isleistas 
per Post Office Departmentą. 
juo leidžiama kiekvienam vie- 
tines krasos viršininkui priim- 
ti be ypatiško exporto leidi- 
mo— 

Siuntimas įvairiu dalykų, 
išskiriant kviečius* ir kvieti- 

nius miltus (del kviečių ir kvie 
tinių miltų žiūrėk W. 1\ B. R. 
797, laida birželio 30, 1919), 
kuomet siunčiama į 

Kuria nors šalį Vakarų Ile 
mispbere arba Afrikoje; 

Kurią nors šalį Azijoj, Okea 
nijoje, išskiriant Asijos Tiu- 
ki^; 

Sekančias Europos šalis: Del 
gija, Francuziją, Didžiąją, 1 »ri 
taniją, Graikija, Italiją ir į tą I 

teritoriją, kurią inima. trečias 
nilitario armistacijos protokolo 
skyriaus lapkričio 3, 1919 pra 
vestoji linija, Portugaliją ir Is 
paniją su jų kolionijemis ir 
protektoratais; taip-pat Dani- 
ją Faroe SalasL Vokietiją (ini- 
mant tą teritoriją kairioj Rhi- 
no pusėje, kuri užimta alijan- 
tii, Holandiją, Ispaniją, Nor- 
vegiją, Romaniją, Serbiją, Sve 
diją, Šveicariją, Pietų-Slaviją, 
Čecho-Slovakiją, Finlandiją, 
Latviją, L1 ET UVĄ, Ėstom ja 
ir Lenkiją. *'0 $. ®ĮI 

(2) Siunčiant tuo specijaliu 
leidimu RAC-52 nereikia duo-| 
ti jokios aplikacijos, kad gau- 
ti leidimą, nei parodyti tokį 
leidimą krasos viršininkui. Jei; 
siuntinys yra skiriamas asme- 

niui, kurioje nors šalyje, nuro- 

dytoje pirmame paragrafe, tai 
jis tiek kiek liečiasi Karės Pir 
klybos Sekciją turi butį nune- 

štas krasos viršininkui, paženk 
linant ant apvymojimo popie- 
!ros sekančius dalykus: 

1. "Shipped under Expcrt 
License RAC-52." 

2. Surašą siunčiamų daly- 
kų. 

3. Vardą ir adresą siuntėjų. 
4. Vard^^rladresą kam siun 

čia i n a. 

(Kuomet siuntinys turi mui- 

tų ženklelį arba invoice, kuria- 
me aprašomi siunčiamieji daik 
tai, tai surašo dalykų nereikia 
rašyti ant siuntinio viršaus). 

(3) Visi siuntiniai siunčia- 
mi Specijalio Exporto Leidimo] 
RAC-52 tur buti siunčiami kra 

įsa ir ineina po Krasos Depar- 
tamento reguliacijomis. Ypa- 
tinga donia kreipiama,".j'!tai,*, 
kad Parcel Post siuntinėjimas 
šiuo laiku tarp Suvienytų-.Val- 
stijų ir kai-kurių šalių, pami- 
nėtų pirmame paragrafe dar 
nėra insteigtas. 

(4) Siuntėjų doma ■ kreipia- 
ma-. į tav RAC-52 neleidžia 

TO JAU PERDAUG. 
(Polemika) 

Gerbiama "Lietuvos" re- 

dakcija teiksites patalpinti 
žemiau sekamą kaipo Au- 
diatur et altera pars. 

Visiems žinoma, kad da- 
bar Amerikos lietuvių visuo 
menė organizuoja Lietuvai 
gelbėti Draugiją, tai yra L. 
Raudoną Kryžių. Katalikai 
suskubo pirmiau pradėti tą 
darbą po globa savo par- 
tyvio Tautos Fondo. Visuo 
menė, ypač mąstanti visuo-! 
menė, pagaliaus pamačiusi; 
kur yra pasyviškumas, pra- 
dėjo žymiai linkti ir reika- 
lauti, kad Raudonasis Kry- 
žius butų bep arty vis. Net 
nekurie kunigai, kaip kun. 
Gudaitis pareikalvo, kad R. 
K. turi buti bepartyvė or- 

ganizacija. Norinti gero 
Lietuvai tą rezoliuicją patai 
pino, "bet "Draugas", kunigų 
siauros partijelės leidžiamas 
laikraštis, tos rezoliucijos ne- 

talpino, nes Dieve gink, ga- 
li katalikai žmonės pamąs-j 
tyti, kad jei kunigas to rei-Į 
kalauja, tai čionai nėra 
"grieko". I 

Vietoje to, kad bešališkai 
patalpinti tą rezoliuciją, 
"Draugas" N. 180 išspaus- 
dina du.editorialu, kurių in- 
domesnes vietas čionai per- 
žvelgsime : 

"Kada tas šelpimas Lie 
tuviu Raudonojo Kry- 
žiaus prasidėjo, tada (lak 
tarai prie jo neprisidėjo 
nes jie buvo paskendę 
partyviarne darbe: Chi- 
cagos liebralų seimo ren- 

gime. Seimą atlikę jie ne- 

prisidėjo prie bepartyvio 
darbo, kuris savo politiš- 
ko programo neturėjo, o 

tik rinko lėšas,daigius ir 
žmones reikalingus Lietu- 
vos Raudonam Kryžiui. 
Priešingai, daktarai tą 
darbą panorėjo paversti 
partyviu ir del to sutvė- 
rė savo organizacijėlę". 
Reiškia daktarai kalti par 

tyviškume, kam jie neprisi- 
dėjo prie kunigų organizuo- 
jamo R. K. kuris yra glo- 
boje partyvio Tautos Fondo. 
Taigi tas reiškia, kad dak- 
tarai kalti, kam neprisidė- 
jo prie kunigų partijos. 

Juk reikėtų nors kiek 
senso turėti ir nerašyti to- 
kius dalykus. Kaltinti par- 
tyviškume už tai, kad nepri- 
sidėjo j partiją. 

Męs užreiškiame, kad dak 
tarai neprisidėjo nei prie 
Taut. Fondo, nei prie Nep. 
Fondo, nei prie jokio fon- 
do ar įstaigos, kuri yra ko- 
kio nors partyvio fondo 

globoj. 
Vyrai! To jau perdaug. 

Kaltina partyviškume dėl- 

to, kad neprisidėjo prie jų 
partijos. 

Tiek to lutų su partija,) 
galima butų dirbti ir su 

jais. Lietuva reikalauja pa 
siaukavimo. Bet Tautos Fon 

du, kurio globoje yra teis ka- 

talikų Raud. Kryžius, nega- 
lima pasitikėti, nes jis iš su- 

rinktų 350 tūkstančių dolia- 

rių iki šiol dar nei vieno 
cento nejteike nei Lietuvos 

i iisti nariams Suvienytų Val- 

stijų .Arinijos,1".Suvienytų Val- 

stijų Laivynų arija* Suvienytų 
Valstijų Jurininkų Puikų arba 
organizacijoms, kurios yra su- 

sirišusios su jais ir kad yisiito- 
r ie siuntiniai turi būti siunčia- 
mi pagal. Spejcijalį E^porto 
Leidimą RAC-53' ir sutinkant 
su Krases.' 1 )epartmento regu- 
liacijom:.'..'' 

valdžiai, nei Lietuvos Raud 
Kryžiui, nei Paryžiaus at- 

stovybei. Tautininkų Nepri 
gulmybes Fondas kur kas 
mažiau aukų surinko, bet 
kaip atskaitos ir pranešimai 
iš Paryžiaus parodo, po ke- 
lis kartus siuntė pinigus 
tiek, kiek išgalėjo ir turė- 
jo. Gali Tautos Fondu pa- 
sitikėti žmonės, kurie ma- 

žiau žino, kurie nepermato 
bėgio dalykų, bet reikalauti 
pasitikėjimo tuo fondu, ku- 
ris pinigų nesiunčia Lietu- 
von, tai jau didelė drąsa. 

Vienok "Draugas" tuomi 
neužsiganėdina. Kad jų par- 
tijos paliepimų daktarai ne 

klauso. jitJ juos sau ''manda- 
giu" budu iskolioja bemoks- 
liais. "Draugas" d aktams 
tokiais tamsunais išvadina, 
kurie ne nežino to, ką žino 
pradinės mokyklos vaikai. 
Jis sako, kad daktarai ne- 

atskiria medicinos nuo re- 

ligijos. Jis rašo: 

"Kai-kurie Am. liet. 
daktarai iki šiol neparodė 
mokėjimo pagerbti net sa 

vo pecijentų įsitikinimus. 
Dr-as Jonas Šliupas pa- 
darė, kad lietuviai Ame- 
rikoje visai klaidingai 
ima per bedieviją ir me- 

diciną". 
Iškoliojus Amerikos lietu- 

vius daktarus dar atsimena 
ir Lietuvos daktarus ir jiems 
su mazgote per btfrną už- 
duoda sekančiai rašydamas: 

"Daug geresnius medi- 
cinos kursus išėję dakta- 
rai Šakiuose ir Mariampo- 
leje neiškenčia nepajuokę 
škaplierių ir ražančių. Tai 
ko-gi norėti nuo žymiai 
tamsesnių už anuos ame- 

rikiečių? !" 
Tai ir Lietuvos daktarai 

nors biskį mokytesni, bet ir 
jie toki pat "nenaudėliai" 
kaip ir Amerikos daktarai. 

Bet toliau jau lyg susigė- 
dina pertoli kolionėse nu- 

ėjus, susituri ir jau minkš- 
čiau rašo: 

"Tegu ir jie šelpia Lie- 
tuvos Raudonąjį Kryžių, 
kaip jie moka. Bet tegu 
jie nebando viso to šel- 
pimo paimti į savo ran- 

kas, tegu neardo kitų dar 
bo. Jeigu minėtieji dak- 
tarai nekliudys dirbti ki 
tiems, o tik dirbs patys, 
tai nei jų partyviškumas 
nekenks". 
Reiškia, kad daktarai ne- 

įstodami kunigų partijon pa 
siliko partyviški, bet jei jie 
tylės, tai bus viskas gerai. 
Reiškia jus žinokite tik sau, 
bet nedrįskite pasakyti ką 
žinote mųs žmonėms. 

Toliau pabriežia kaip jie 
darbą organizuoja ir rašo: 

"Čia Amerikoje męs ne 

rengiame Kauclonojo Kry- 
žiaus organizaciją, o tik 
renkame j krūvą visa kas 
tai arganizacijai reikalin- 
ga ir siunčiame į Lietu- 
vą". ĄViĘ 
Geras darbas rinkti au- 

kas ir siųsti į Lietuvą. Bet 
dar kartą užklausiame ko- 
dėl iki šiol iš šimtų tūkstan- 
čių nepasiuntė t Lietuvon nei 
vieno cento. Taute s Fon- 
das siuntė aukas Gabriui, 
siuntė Bartuškai, siuntė vi- 

< • v V { 

sur'kituiybfct is tų;yisų šim- 
tų''tūkstančių Lietuvos val- 
džiai neteko nei cento. Pa- 
sakykite ką tas reiškia?; 

Bet irgi reikia išaiškinti 
priežastis delko taip dakta- 
rai'daro. Juk be priežasties 
niekas neatsitinka. Bet prie- 

I žastis surasti b4Braugo"' eeli- 

torialo rašytojui buvo sun- 

kiausias darbas. Iš nieko 
juk sunku ką nors nukalti. 
Ir nukalė vos dvi sekančias 
eilutes: ą 

"Atsirado pavyduolių, 
1 kurie sumanė tam darbui 

pakenkti". 
Ant galo vėl daktarus pa- 

kolioja tamsunais, besirekle 
muojančius ir etc. 

Jei šitoks straipsnis pa- 
tilptų Lietuvos laikraščiuo- 
se, tai netik svetimo lagerio 
ir savo žmonės nepaduotų 
tokiam rašytojui rankos, bet 
paprasčiausiu budu gautų 
per veidą. Juk tokis žmo- 
gus, kuris taip rašo negali 
buti pakenčiamas jokioje 
draugijoje. 

Prie tokių aplinkybių ar- 

gi galimas bendras darbas. 
Jei daktarai nenuėjo dirbti 
po globa partyvio Tautos 
Fondo, tai jie ir partyviški, 
ir tamsus, ir besireklemuo- 
janti, ir pavydimai. 

Bet koks gi išėjimas? Iš- 
ėjimas tokis. Jei kas rū- 

pinasi Raudonuoju Lietuvos 
Kryžiumi, tai tas neis nei 
į Lietuvos Šelpimo Fondą,! 
nei į Neprig. Fondą, nei į 
Tautos Fondą. Lietuvo3 

Raudonasis Kryžius negali 
ir neturi buti globoje nei 
Grigaičio vedamos Darbinin 
kų Tarybose, nei globoje 
Tautinės Tarybos, nei glo- 
boje kun. Kemėšio kontro- 
liuojamos Tarybos. Lietu- 
vių Raud. Kryžius turi. buti 
nuošali organizacija nuo vi- 
sų partijų ir globoje Lietu- 
vos Raudonojo Kryžiaus. 
Neis kunigai j Neprigul- 
mybės Fondą, nei tautinin- 
kai nenueis į Tautos Fon- 
dą, bet visi gali sueiti į 
Liet. Raudonąjį Kryžių. 

Vyrai, nors kartą vardan 
Lietuvos meilės nustokime 
šaukią kiekvienas pas save 

ir nustokime pravardžiavę 
tuos, kurie pas mus neatei- 
na, partyviais. Sueikime vi 
si bepartyvin Raudoną jin 
Kryžiun ir dirbkime visi ir 
visi ji kontroliuokime. Dar- 
bo visiems užteks. Bet kol 
kiekviena taryba, kiekvie- 
nas fondas turės sau Rau- 
donuosius Kryžius, tol ne 

bus prieita prie bendro dar- 
bo, to! bus betvarke, tol vi- 
si matys lietuvių siipnumą. 

Daktaras, j 

Redakcijos prierašas. Pa-t 
prastai męs polemikos yen« 
gime, ir tiktai prašant au- 

toriui įdedame šį straipsnelį 
tuo tikslu, kaip pats auto^ 
rius nori, kad Europos lie- 
tuviai nebūtų suklaidinti ir; 
žinotų delko pas mus ame- 

rikiečius nėra bendro darbą 
ir kas prie jo neprileidžia* 
Kad šis straipsnelis atneštų 
kokią realę naudą, męs ne- 

tikime, nes kun. Kemėšis iri 
kun. Bučys, kaip senai jau 
žinoma, užsidavę sau viską 
paimti savo rankosna. 4į 

Jie juk visokį durbą dir- 
bamą už rybų jų partijos 
neguoja. Juk dar nėra bu* 
vę atsitikimo, kur KemėšioĮ 
partija nors bent vie- 
ną tautininkų darbą butų 
parėmusi. "Arba viską jie 
nori paimti savo kontrolei^ 
arba nieko lai hebuva nu- 

veikta" — tai jų lozungas* 
Nuomonių skirtumas neiš-^ 

nyks,tad ir partijos neiš- 
nyks. O kol kun. Kemėšis 

nepripažįsta jokios neutra- 
lės ar bepartyvės dirvoj 
bendriems reikalams, tol 
nebus tikro bendro darbo. 

"Vienintelis Kelias" | STARYED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO CEGUŽIOIrios IKI SPALIO 20tos 

m /V Iš Chicagos Archer Ave., IrA M 

m Abi Pusi įk / j} I)S.'™* Vth /L S t) lnAbi Pusi 
■ Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd 3t., ————— 

——KAINOSINĖJUSIOS IN GALĘ LAPK RIOIO 5,1913- 

^9 9 Buriuose nuo 50 ir mažiau m cp ^ A Buriuose nuo 200 
kaip 200 žmonių. ir daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archer Ave. stotj, imk { pietus eina tj gatvekar} ant State gatvčs arba Archer Avraue 
pažymėtu "Archer-Cicero," arba imk transfenj. nu kitu gatveakrių perkertančiu linijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ išeina iš Cbicago kas Utarnink?, Subatg. ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iškalno per Cbicago Trave Bureau 1410 Otis Building, 10 ?c. La Salle St„ Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

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

Iš kurios turesite didelę naudą 

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

Męs padarome ir gvarantuojame visas popieras pas 
Chiaago Title and Tmst Company. 

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

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

Su visokiais reikalais kreipkites pas: 

3122 Union 3 lubos frontas f ,• 

Reprezentantas ----------------------------- 

WM. H. BRITIGAN ORGSNIZATION 
846 FIRST NATIONAL BANK BLDG. PHOJ;E RANDOLPH 7400. 

< l 



VIETINES ŽINIOS 
SUSTREIKAVO BAČKŲ 

DIRBĖJAI. 
Apie tūkstantis darbinin- 

kų prie bačkų dirbimo va- 
kar sustreikavo. Jie reika- 
lauja pakėlimo algos iki 75c 
valandai ir 8-nų valandų 
darbo dienos. 

DARBO TARYBA PABAI- 
GĖ STREIKĄ. 

Darbo Taryba, įsteigta 
pereitame pavasaryje viso- 
se "International Harvester 
Co." dirbtuvėse apart vie- 
nos, užvakar pabaigė trak- 
torų dirbtuvėse streiką. Ki- 
tos kompanijos dirbtuvės 
dar streikuoja. 

PRANEŠIMAS WEST- 
SIDĖČIAMS. 

West Side Viešo Knygy- 
no delegatų susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioje, rugpjučio 
8 d., lygiai ant 7:30 vaka- 
re, Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd PI. 

Visi delagatai malonėkite 
pribūti Į laiką. Turime daug 
svarbių reikalų apsvarsty- 
mui ir turime išrinkti darbi- 
ninkus busiančiam piknikui. 

L. V. Krygyno Valdyba. 

SKERDYKLŲ DARBININ- 
KAI GRASINA STREIKU. 

Skerdyklų darbininkai 
paskutiniuose laikuose pra- 
dėjo organizuotis ir nori pa- 
gerinti savo sunkų būvį. Jie 
reikalauja algų padidinimo 
nuo 20 iki 50 nuošimčių ir 
taip pat reikalauja, kad sa- 

vininkai nekeltų mėsos kai- 
nų, pakeldami algas darbi- 
ninkams, nes savininkai tą 
lengvai gali padaryti prie 
dabartinių augštų mėsos kai- 
nų. 

Darbininkai vakar pradė- 
jo balsavimą ar streikuoti 
ar ne, jei jų reikalavimai 
bus atmesti. Kol kas tary- 
bos eina arpe federalio tei- 
sėjo Alshuter ir darbininkų, 
kuriuos teisme atstovauja 
Marlin Murphy, unijos pre- 
zidentas, J. W. Johnson, 
sekretorius, ir J. Kikulski, 
organizatorius skerdyklų 
darbininkų. 

CHICAGA TURĖS 1000 
POLICIANTU DAUGIAU,, 

Miesto taryba nubalsavo, 
kad padidinti policiantų 
skaitlių Chicagoje iš prie- 
žasties visokių neramumų. 
Nutarta padidinti skaitlių 
vienu tukatančiu iki 15-tai 

rugsėjo. • 

MIESTAS KOVOS UŽ VA 
ŽIAVIMO PAKĖLIMĄ 

CHICACOS TRAMVA 
JUOSE. 

Tramvajų kompanija pa- 
keldama algas darbinin- 

kams nori dabar imti nuo 

pasažierų 7 centus, o "L" 

tramvajai nori net imti nuo 

8-nių iki 15-kos centų. 
Chięago pradėjo kovą 

prie; tokį biletų pakėlimą 
tram rajuose. Kovai lieka 
du ke'iu — taip vadinamas 
"injucuon", o kitas, tai pa- 
ėmimas visų tramvajų lini- 

jų j miesto savastj. Pažiū- 
rėsime kas iš to išeis. 

AUTOMOBILIAI UŽMU- 
ŠĖ MERGINĄ IR DU 

KITŲ. 
Greitai bėgantis automo- 

bilius užgavo ir užmušė 

p-lę Mary Creighton, 23 me 

tųf kada ji lipo į tramva 

jų apie Cicero ir Wellington 
gatvių. 

P-Iė E. Gilles, 51 metų 
buvo užmušta sekančiu au- 

tomobiliu prie Broativay ir 
Bryn Mawe gatvių. 

šešių metų Michaelas bu- 
vo pasiųstas savo motinos 
pirkti nuo gatvinio "pedle- 
ro" saldžių kornų, kuris va- 

žiavo per "elę". Tuom lai- 
ku elėje lėkė automobilius, 
kuris bėgantį vaiką užga- 
vo ir baisiai sužeidė. Vai- 
kas nuvežtas į ligonbutį mi- 

PAGADINO GERĄ 
DIENĄ. 

P-nas ir p-ne Grodnon 
praleido labai gerai dieną, 
bevažinėdami automobiliu- 
je. Vakar jiems privažia- 
vus prie savo namų ant jų 
užpuolė penki plėšikai ir at- 
ėmė .nuo jų visokių bran- 
genybių vertės $1000.00 do 
liarių ir $40.00 pinigais, 
smagi diena pasibaigė "ma- 
žu" nesmagumu. 

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
TARYBAI. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos Pildančiojo Komiteto su 

sirinkimas atsibus Wodma- 
no svetainėje, 33 ir Lime 
gatvė, pėtnyčioje, lygiai ant 
8-nių vakare. 

Chic. Liet. Tarybos Komi- 
tetas. 

LIETUVIAI DAUGINASI. 
Pereitą naktį garnys ap- 

lankė Dr. J. Kulio šeimyną 
ir apdovanojo ją sunumi. 

Dr. J. Kūlis yra geras lie- 
tuvis — tėvynainis, taigi nė- 
ra abejonės, kad ir jo jau- 
niausis sunus seks tėvo pėdo 
mis. 

Linkime geros sveikatos 
sunui ir motinai. 

SUV. VALSTIJŲ VAL- 
DŽIA TURI CHICAGOJE 
VALGOMU PRODUKTU 

$100,000,000 VERTĖS. 
" 

Neužilgo Suv. Valstijų 
valdžia pradės pardavinėti 
Chicagos gyventojams val- 
gomus produktus iš kariu- 
menės kamisariato už nu- 

mažintą kainą. Toks da 
lykas atsilieps ant dabarti- 
nių augštų kainų Chicago- 
je. Suv. Valstijų kariume- 
nės komisariatas Cliieagoje 
turi visokių valgomų pro- 

duktų vertės šimto milionų 
doliarių. Tie produktai dau 
giausiai susideda iš nuli- 
nių ir daržovių konservų. 

NAUJAS KANDIDATAS I 
SUV. VALSTIJŲ PREZI- 

DENTUS. 

Chicagos moterys jau 
susiorganizavo, kad pa- 
stačius Illinoiso gubernato- 
rių, p. Lowden į kandidatus 
ant sekančio Suv. Valstijų 
prezidento. Tos moterys p. 
Lowdeną labai giria ir pa- 
sistengs, kad jisai būtinai 
taptų prezidentu. Kova bus 
nevisai lengva. 

RAUDONASIS KRYŽIT'S 
GELBSTA NUKENTĖJU- 

SIEMS nuo rasiniu 
RIAUŠIŲ. 

Raudonasis Kryžius ir ki- 
tos jam panašios organizaci 
jos atidarė savo skyrius vi- 
sose juodveidžiais apgyven- 
tose miesto dalyse ir taip 
pat ant Town of Lake, kur 
nesenai sudege suvirs šim- 
namų, tarpe jų nemažai 
prigulinčių lietuviams, Ap- 

part dalinimo maisto nu- 

kentėjusiems yra taip pat 
duodama daktaru ir slaugy- 
tojų pagalba. 

Ant To\vn of Lake Rau-j 
donais Kryžius turi savo 

I skyrių "Senard" mokyklo- 
je, 46-ta ir Honore gatve. 

Nukentėjusieji nuo gais- 
ro lietuviai gali pasinaudoti 

! aplankydami "Seward ''mo- 

kyklą. 
.f 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
DRAUGIJOS SUSIRINKI- 

MAS. 
Šio ketvergo vakare 7 

Rugpjučio ant 7.30 v. bus 
visų Chicagos Lietuvos Gel- 
bėjimo Draugijos skyrių su- 

sirinkimas "Lietuvos" sve- 

tainėje 3249 So. Morgan str. 
Visi skyrių nariai malonėki 
te kuoskaitlingiausiai susirin 
kti, nes yra daugelis reikalų 
apsvarstymui. 

Cnetro Valdyba. 

RINKIMO DRABUŽIŲ 
REIKALE. 

Kareiviai užėmė vietą, kuri 
buvo skiriama sudėjimui dra- 
bužių, todėl dabar surinktos 
Liet. Raudono Kryžiaus dra- 
panos bus sukraunamos krau- 

tuvėje pas p. Martinkų, 3324 
So. Halsted St. 

Drapanas galima sunešti se- 

kančiai: Panedėlyje ir Pėtny- 
čioje nuo ryto iki 6 vai. vaka- 

re; Utarninke, Seredojc, Ket- 
verge ir Subatoje nuo ryto iki 

10 vai. \ikare; Nedėlioję iki 
12 valandos diena. 

R. Kr. 17 Skyriaus 
V alilyba. 

PRANEŠIMAS. 

\Vest Sidės Lietuvai Gelbė- 
\ 

ti Draugijos skyrius rengia 
prakalbas. Atsibus pėtnvčio- 
je, rugpjučio 8 d. M. Meldažio 
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. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA". 

N O R I N T J E J I PIRKTI 

VTRIŠ-vU REIKMENŲ IR 

DRAPANŲ 
mugų pačių darbo pagal 

NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 

TELEPhONE DROVER 4828 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA 
/roaernė ir bučernė, geroj, lietuvių 
apgyventoj viotoj. Parsiduoda iš 
priežasties nosveikumo. 

JUOZA3 NAUDŽIUS, 
4064 S. Artesian Ave. 

PARSIDUODA. 
80 akrų farma, Central Wisconsin; 

Gera žeme, visa ariama ir aptverta. 
4 kambarių gyvenimo namas su ki- 
tais reikalingais budinkais. Viskas 
čia gerai deria. Geri keliai ir arti 

turgavietė/s. Parsiduoda su javais, 
gyvuliais ir mašinomis už $8000.00. 
'Be gyvulių, ir mašinų, plika firmą 
už $60')0. Labai prieinamos sųlygos. 
Tai yri. t'.kras bargenas. Pagalvok 
apie tai. 

J. DRUKTINIS, 209 VVisconsin, St., 

Kenosha, \Vis. 

PARSIDUODA NAMAS MŪRINIS, AK 
menų frontas, 3 fletai, 7—6—6 kam- 

bariai.' Kaina £4500. Namas randasi 
3823 S. Parnell Ave, Atsišaukite j sa- 
vininkų: 3815 So. Halsted St. 

PARDAVIMUI NAMAS 4 ,PA- 
gyvenimų. Randa J mėnesį $38.00, 

parsiduos negirdėtu pigumu, nes tu- 
riu parduoti ęreitai. Priežastis parda- 
vimo patirsite ant vielos. Savln'nkas 
ant 1 lubų, 3815 So. lialsted St. 

PIGIAUSIAI. 

Parsiduoda liotas ir pusė 
(37 l/j pėdos) ant Lowe Av. 
tarpe 33 ir 34 gat. 

Vienas litas ir prie šv. 
Kozimiero klioštoriaus. 

iPrksite stačiai nuo savi- 
ninko. 

Rašykite ir teiraukitės 

"Lietuvos" ofise 3253 S. 

Morgan St. 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus 3 lubų mūrinis namas ge- 
rame stovyje, randasi Marquette Ma- 
nor, netoli nuo 59 & Wfstern A ve., 
Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 
žingeidauja. Kaina $3,250. Reikale 
matykitės su Mr. Dalku, 

H. P. ANDEKSON & CO. 
BDtli & Western Ave. 

PARSIDUODA 12 ciliiulerii} Hay- 
nes automobilius 1918 modelio, 7 pa- 
sažieriy. Geriausiomo stovyje, kaina 
pats nusistatysi. Klauskite 2342 St». 
Leavitt St. Telefonuokite Caual 1678. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. Randos neša $74.00 j 
mėnesį, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6C01 So. 
Hermitage Ave. 

PARSIDUODA ANT TRIJŲ LUBl! 
namas ir šale lotas su nameliu (cot- 

".age iš užpakalio už 1900,00, Atsišau- 
kite: 1627 S. MORGAN STREET. 

Parsiduoda keturių rui- 
mų Rakandai, žema prekė 
ir tik vieni metai vartoti, 
taipgi kam yra reikalinga 
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, 
PARSIDUODA ANT DVIEJŲ DUBU 

medinis namas su nameliu (eottago) 
iš užpakalio. Atsišaukite greitai 3511 
S. LOWE AVE., arba Telefonuokite: 
STE\VART 5329. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALAUJAMA S1IEARMONU prie 
No. 2 sheara dirbti scrap iron yar- 

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

REIKALAUJAME LEBERIU DIRBTI 
j scrap iron yardą» Pastovus dar- 

bas. Gera mokestis. Atsišaukite: CHI- 
CAGO M ET AL REFINING CO, 3000 
So. Kedzie Avenue. 

REIKALAUJAME ITRUTU VYRU 
prie Barbo i "Cold Storage". 

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

Chicago, Iii. 

RiekalauJama lėberių dir 
bti fandrėje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

FARMOS PARDAVIMUI. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuviu 
gyvena ir visi y.t užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viską? 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų keliy ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvtj. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti di'-bti farmą, su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi furmą 
Išmokėtą. Ir męs duodame darbą, ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj įmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žini'j 
rašykite lietuviškai. 
I\. GADLATJSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Sagls River, Wis2onsin 

SKOLINU si>JNIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo ' 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 1 

lintl pinigai, tegul atsilanko j ofisį, i 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalfe 3t 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE PRESSMAKTNG 
COLLEGE 

Mokins šlavimo, kirpimo, dtstfcnlng 
dienomis lr vakarais dėl biznio ir 
namų. PaliudHimai išduodami ir vlr 
tos parūpinamos dykai. At.siiankyv.ju 
arba rašykite, o męs pasietnngs'm' 
sutelkti Jums patarimą. 

SARA FVTEK, Principal 
2407 W Madi«or 

6X05 S. tift'ated SU Wells 8t 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAME iViAi- 
NIER1U IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mamie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 Į 
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. Ši vieta ran- 

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

jos. Kalavaitis, 
P. O, Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. , 

UETUVISKAS HOTELISI 
Del pakeleviij kurie gali 1 
gauti kambarius ant nak- fc 
ties, nedėlios ar mčnesio* | 

PREKĖS PIGIOS 
MRS. T. RODGVICZ ! 

936 W. 33 St. Chicagc S 
Pbone Yards 2750 I 

DR. L E. MAKARAS. :j 
LIETUVIS GYDYTOJAS R CHIRURGAS j 
Ofisas: 1741 \V. 47th STRKET. 'j Vai.: 5:30-12 A. M. 3-3 ir 7-9 P. M. 'j Tlcfonas: lioulevard 3480. *i 
Rezidencija: 45.5 So. Wood Street. .> Telefonas: Yards 723. J 

-f 

fęl VAP.D3 15S- 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS G\ O YVO JAS 

IR CHIRURGAI 
vrydo visokias Hgnu moterlę. 
valkų ir vyrų Specmliškai gy- 
do limpančias. uŽ9isenė.lusiao 
It paslaptingus vyru liga* 

3259 Sc. Halsied St. Chicaįjc, h 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Oflsa3 Yards 2544 

Di\ M. tomai: 
IŠ RUSIJOS 

Ge ai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojho. ckirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniJkas ligas, vy- 
rų. moter'i ir vaikų, pagal naujausiai 
:netoda3. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 pietų, ir 
6—8 vakarr»is. Telephorce Canal 3110 

GYVENIMAS: 341" S* HalstrO St. 
VALANDOS: P—9 «-r>. Hktni. 

Dr. G. N. Glaser 
FraVtlfruoja Jau 2V metai 

8145 S. Morgan 8t., kerti 32 et 
Specialistai Moteriškų, Vyritkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—J to 
piot. 8—8 ■vak., Nedėl. 9—2. 

TELE'rONAS YARDS 687. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius | 
UŽSISENEJUSIOS 

L i G O 8 

Valandos: 9 ikJ 12 tr 4 Iki « į 
vakarais. 

3303 SO. MORGU ST.1EET 

Ju Masalskis 
LIETUVIS GRABflRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kuip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nerelk'a 
Lietuviams 'uc žydelius 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams diens ar 8 
naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 Į 

KOKIO DAR CIIICAGIEčTAI N£RA MATE, PARENGTAS 

VVest Side Lietuviu Viešojo Knygyno SUSIDEDANČIO I& 13-kos DRAUGIJOJ 

Nedel., Rugpjūčio-Aug. 10, 1919 
National Grove Darže 

KI VERSIDE, ILL. 
Pradžia 9:00 vai. ryte • Įžanga 25c. ypatai. 
Ant serijų eis 25 dalykai del išhimėjimo, vertės £200, ir daržo dar bus serijos pardavinėjamos 
EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

12 DALYKŲ SKIRIAMA DEL LENKTYNIŲ VER- TĖS $50.00. BUS LENKTYNĖS: VYRAMS, MO- 
TERIMS Ih MERGINOMS. 

Ir taipgi dar tie gaus DOVANAS—Prizes, kas bus už visus sto- riausias, didžiausias; kas pirma bulve nuskus, krajavas vyžai nu- pins ir kas auginčiau per virvutę peršoks, ir kas pirmiausias su kiau- šiniu nubėgs paskirtan vietan, kas pirmas atra* savo čeverykus ir apsiaus, tie visi gaus DOVANAS—PRIZEC. 

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lie- tuvaites ant šio milžiniško pikniko, nes kas atva- žiuos, tai tas ir laimės, o kas neatsilankys išgirdęs graudinsis. Už tai visi atsilankykite, nes griežš pui- ki miz?:kė įvairius šokius. Kviečia visus Komitetas. 
P. S. Iš visų daliu miesto važiuokite iki 22-rai gatvei, ir 22-ra gatvė iki sustos, o iš ten paimkite La Grange .varus, kurfe atveš iki daržo. 

Ūkininku Piknikas 
SU PUIKIU PROGRAMŲ 

ar LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS *** 
SCOTTVILLE, MICHIGAN 

NedeL, Rugpjučio 10, 1919 
A N* T PUIKAUS EŽERO KRANTO, VADINAMO 

ROUND LAKE PARKE 
Užprašome ir miestų LietuviUr dalyvauti musų didžiausios Lie- tuvių Ųkininkų kolionijos Amerikoje parengtame piknike, kur tu- rėsite labai puikiu Įspūdžių iš Lietuvių gyveninio ant ūkių. Pasi- klausysite prakalbu apie ukes, dainų, deklemacijų ir kitokių žais- mių. Pamatysite lietuvių puikes ukes, gal ir pat|s panorėsite ukę musų didelėj kaimynėj įsigėti. Musų draugija suteiks jums tei- singus patarimus ir pasimatysite per piknikų su Šimtais Lietuvių Ūkininkų. Nepraleiskite tos puikios progos, atvažiuokite iš vakaro Subatoj, gausite puikų priėmimų ir nakvynę pas ukininkus veltui. Iš Chieagos .galite Subatos vakare gauti laivų nuo Municipal dokų i musų kciionijos miestų LUDINGTONA, MICH.. i kur} pribusite Nedėlios ryte. Pasiėmę karų atvažiuosite tiesiai i ROUND LAKE PARKA. O kurie važiuosite traukinių, plrkitės tikietą } Scotville, Mich. Pribuvę j Scottvillę nueikite į Draugijos of 4 ROBINSON Bl'LDINGE ant .\Iain St. iš kur jus nuvež pas Ūkininkus arba j Pikniko Daržų. L: U. D. Pirmininkas: Kviečia KOMITETAS: 

LIBERTY BONDS Męs perkamo Liherty Bonds u -v ^ t y yilu? "CaPh"' vertę. Atneškite _t 1 arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien n»'o 9—6 
^ Y K Utarninkais Ketvergais ir "35 Mllwauke Ave, 

Subatorais 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatviy: 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba naujausiu ir tobuliausiu elektrikinių Įtaisų. Ofiso valandos: 9 i'j 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 Iki 12. 1645 VVest 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

n.........MHIIIIIUlUIMlIUIIUIIIIIIlimi PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ant Turu, L«ntg. RSmų Ip Stogams Poplarlo SPECIALIAI: Maleva rnalevojimul ctubų iš vidaus, po $1.50 ui jallon;} 
CARR BROS. WRECK.NG CO. 

30M.3039 SO. HAL3TED STR-EET, » ■ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank, 
141 \Vash'ngton Street, New York, N, Y. 

1543 W. 46th St., Telefonas Yards 7125. į 
Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti Į vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- Į čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- f bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- \ tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- Į rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- ! 

mobilius parsamdome visokiems reikalams dioną | ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 1 
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