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Latviu Kareiviai Sušaudę 
Maksimą Gorki 

. f 

^Anglijos Laikraščiai Kritikuoja 
Valdžia 

Lietuvė atėmė sau gyvastį iš 
gailesties. ■ T > * 

PASAULIO VAIZBA LAU | 
KIA SENATO NUO- 

SPRENOŽIO — PRE- 
Z/DENTAS. 

.. Washington, rugp. 19 d. 
Prezidentas YYilson šiądien 
savp konferencijoje i.šsykio 
pasakė užsienio santikiiv ko- 
mitetui, kad jis nemato patei- 
sinamos prie/,asties priešintis 
aiškinimui to, kaip Sttv. Yals- 
tijos priima tanių lygą, jei 
tokie aiškinimai nėra forma-lio 
užtvirtinimo dalimi. 

Jei aiškinimai butu forma- 
lio užtvirtinimo dalimi, tai, 
girdi, labai ilgai nusitęstų, ka 
daugi kitos valdžios, neišski- 
riant Vokietijos, turėtų priim- 
i sutarties kalba pirma ga% 

F$hio užtvirtinimo. Didžiu- 
t irta aiškinimų, prezidento nuo 

mor.e, yra gryna paties doku- 
mento reikšme. 

Girdi, daug ginčijamas 
straipsni i X neturėjo abejo- 
tinos iciksmės, kuomet jis bu- 
vo skaitomlas draugo su tautu 

lygos sandora. Tautų lygos ta-] 
ryba, pasak jo, galeje tik pa 

1 

tarti, o kadangi jos veikimas 
turi buti pagal sutikimą visu 
tJai patvirtinamas Suv. Valsti- 
ją balsas bus reikalingas 
kiekviename klausime, kuri--, 
paliečia jas. 

Prezidentas pasakė komite- 
tui, klad lygos caryba į.eturfrs 
nieko bendro, su nusprendimu 
to, ar Suv. Valstijos atsitikime 
pasitraukimo iš lygos išpildf; 
savo uždavinius ar ne. 

Straipsnis XVI sako, kad 

atsitikus ginču: jurisdikcijoje 
vienos susidėjusiu šalių i<) 

tarptautiniu įstatymu, lygos 
taryba ta praneš ir neduos jo- 
kių nurodymų jo sutaikymui 
Jitai išlygai, girdi, priklaus' 
ateivystė, muitai ir šitiems pa- 
našus dalykai. 

s 

Prezidentas pasakė, kad Su 

vienytos Valstijos turės piln; 
teisvę pasirinkimo jpanaudaįi 
mui spėkos bepildant lygos sai 

doros straipsnį dešimtą: 

LATVIU KAREIVIAI SU- 
ŠAUDĘ MAKSIMĄ 

GORKĮ. 
Londonas, mgp. 19 d. — 

Socialistų organas Rerline Vor 
vvaerts sako, kad latvių karei- 
viai suėmę Maksimų Gorkį ir 
«m\!t,udę sul;g prisakų "Jake" 
Petersono, 'kraštutinio kainov 
jo, kuris 1911 m. buvęs vag'..t 
gaujos vadu. 

ANGLIJOS LAIKRAŠČIAI 
KRITIKUOJĄ VALDŽIĄ 

Lond°na«, rugp. 19 d. — 

Šios dienos laikraščiai iš- 
reiškia savo apsivylimą pre- 
miero Lloyd George'o kal- 
ba vakar laikyta žemutinia- 
me bute. 

Draugingi ir priešingi 
straipsniai alelnai sutinka 
su tuo, kad jis teisingai rei- 
kalauja spulumo pramonėje 
ir spartesnio gaminimo ir 
taipgi kad jis davė kelis iš- 
mintingus patarimus pra- 
monės vec'ime. 

■ bet situos pripažinimus 
didžiumoje laikraščių nu- 
stelbia smarkus nupeikimas 
jo nematymo begalinio mė- 
tymo ir eikvojimo valdžios 
skyriuose. 

i Laikraščai plačiai atsis- 
kiriančiomis pažiūromis sa- 

ko, kad valdžios kalba pa- 
rodo, jog valdžia neturi jo- 
kio veikimo budo ir nepažįs 
ta pati savęs. Šitie laikraš- 
čiai tvirtina, kad delei val- 
džios nesugebumo parodyti 
tvirtą styrą šalis prisipildis 
neramumu. 

Anglies pramonės visuo- 

menijimo šalininkai kaltina 
valdžią laužymu žodžio, 
kuomet ji neišpildo Sankey 

! komisijos suradimus. 
Darbininkų laikraštis He- 

rald užreiškia valdžiai, 
kad darbininkai yra pasirį- 
žę visuomeninti kasyklą ir 
valdžios atmetimas Sankey 
pranešimo,- pritariančio vi- 
suomenijimui iššauks "tie- 
sioginį veikimą." 

Premieras pasakė bute, 
1 kad dabartine- leidimų da- 

vinėjimo sistema bus pakeis 
ta rugs 1 d. įmonėmis stab- 

Dėdė Šamas žiurėda mas į gerą derlių yra tikras, jog- badauti nereikės. 
aanciomis eikvojimą; kad 
valdžia rengiasi prie dali- 
nio kontraliavio anglies 
pramones, priimdama ang- 
liakasius prie jos kontralia- 
vimo ir kad valdžia žado pa 
remti dendrc pramoninę ta- 
rybą iš darbdavių ir darbi- 
ninkų ir duoti 48 valandų 
savaitę ir pragyvenamąsias 
sąlygas mažne kiekvienoj 
pramonėj. 

LIETUVE NAŠLĖ ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ IŠ 

GA1LESTIEŠ. 
Chicago, 111., rugp. 20 — 

Vakar jauna moteris A. Bart- 
kienė, užimanti pagyvenimą 
a.it trečiu lubų po nr. 3241 
Emerald ave. atėmė sau gy- 
vastį. Jos vyras, buvęs forma- 
liu vienoj medžio dirbtuvėj, du 
mėnesiai tam atgal, tapo smal- 

kiai sužeistas ir paskui mirė iš 
to. Pati labai gailėjosi jo ir vis 
pasakojo savo motinai, kad ji 
negyvensianti. Vakar apie pie 
tus ii prisitaisė dudą prie gazl- 
nio krosnes, nuvedė ją į savo1 
miegamąjį kambarį ir atsigu- Į 
lus lovoje apsižiojo dudą, at-Į 
sukus gazą. Ja rado sutyrusią 
tik vakare vienas jos įnamiu 
parėjęs iš darbo. Pašaukta moj 
tina apalpo, bet gydytojas, ku- 
ris ją atgaivino, tikisi, kad ii 
gana tvirta atlaikyti tą skaus- 
ma. 

c 

Nusinuodijusią dukterį polici- 
ja bandė atgaivinti, bet nieko 
negelbėjo. 

PRANEŠĖ MEKSIKOS GE- 
NEROLUI APIE EKSPE- 

DICIJĄ. 
Marfa, Tex., rugp. 19 d. 

Pulk. Langhome pasiuntė 
žinią Ojinagos kareivijos 
vadui gen. Antonio Prune- 
da per' Meksikos konsulj 
Presidijoj, Tex., kurioje jis 
praneša gen. Pruneda apie 
Sav. Valstijų baudžiamąją 
ekspediciją, kad Meksikos 
generolas praneštų savo ka- 
eiviams }r tuomi užbėgtų 
galimam susikirtimui tarp 
Carranzos kareivių i? Ame- 
rikos raitelių. 

RIAUSES MILVVAUKEE 
SKERDYKLOSE 

Milwaukee, Wis., iUgp. 19 d 
Vienas užmuštas, aštuoni pa- 
siauti, vienas pavojingai ir de- 
šimts sunkiai ar lengvai su- 

žeista ;.treikaojančių darbiniu 
kų riaušės ariu Ctidahy sker- 
dyklų; jos iškilo vakar apie 3 
Malanda po pietų ir traukėsi 
beveik valandą laiko. Streikas 
tęsiasi jau dvisavaiti laiko. 
Riaušių vieton pasiųsta tris 
kompanijos milicijos. 

Sakoma, kad kova prasidė- 
jo, kada sargai lydėjo ttreiklau 
žiau jaučias merginas iš kom- 
panijos ofiso pro streikininkų 
eiles. Streikuojančios moterįs 
emė berti į jas žemėmis, pipi- 
rais ir svaidyti. Kas pir- 
mą šuvį paleido, nežinia. 

SUV. VALSTIJŲ LEITE- 
NANTAS PABĖGO. SU 

$35,000. 
Coblentz rugp. 19 d. — 

Birželio 1 d. Įeit. J. C. Gotten- 
keine nuėjo į pirmos divizijos 
išmokesties raštinę gauti pini- 
gų apmokėjimui penktos lauko 
artilerijos. Gavęs $35,000 jis 
pradingt su jais. Už dviejų 
savaičių slaptoji policija suse- 

kė, kad jis Dueseldorftukaipo 
civilis vokietys lanko lefikty- 
nes arklių ir lošia iš kasinos. 
Kada Amerikos .agentas nuvy- 
ko ten, Gottenkeine buvo jau 
be pinigai ir l)e mergos. Agen- 
tui pareikalavus Vokietijos 
valdžios areštuoti jį, tos atsi- 
sakė. Iš ten Gottenkeine pas- 
pruko. 

KOLČAKO TRAUKIMA- 
SIS APSAUGOTAS 

Paryžius, rugp. 17 d. (Pa- 
vėluota). — Kaip parodo 
pranešimai nuo visokių tal- 
kininkų atstovų Sibire ir ry- 
tų Rusijoj, tai bolševikų pa- 
sikėsinimas atkirsti Kolča- 
ko besitraukiančias atgal 

| priešbolševikines jiegas ta- 

| po sustabdytas. Karinis 
Omcko valdžios padėjimas 
esąs daug geresnis negu 
dviejų paskutinių dienų pra 
nešimai skelbė jį esant. 

SUV VALSTIJOS PRISA- 
KĖ VISIEMS TRIBĖGIO 
GELŽKELIO DARBININ- 

KAMS GRĮŽTI PRIE 
DARBO. 

Chicago, 111., rugp. 19 d. 
Federalis teisėjas Evan 
Evans, išklausęs prasį mą biz 
nierių iš miestų ir miestelių 
kur pramonės ir transpota- 
cija sustabdyta Auroros, El- 
gino ir Chicagos elektrines 
linijos darbininkų streiku 
paliepė tų miestų pajiegos 
įstaigų darbininkams grįžti 
prie darbo ir gaminti šviesą 
ir paijegą namams ir dirb- 
tuvėms. 

Jis taipgi užreiškė kad ke 
liai gal ir negali mokėti dau 
giaus algos darbininkams, 
kurie prašo pakėlimo 21 cen 

tų į valandą t 

TYRINĖJA UŽMETIMĄ 
NEW YORKO GATVEKA- 

RIU STREIKUI SUO- 
KALBIO. 

New York, rugp. 19 d. — 

Po dviejų dienų streikavimo 
14.000 Jnterboro Rapid 
Tra^sit kompanijos tarnau- 
tojų atėjus vėl viskam į tvar 
ką, pradeda jieškoti sreiko 
priežasties. Majoras Hylan 
sako, kad streiką iššaukė 
kompanijos viršininkai susi- 
tarę su darbininkų vadais 
tuoju tuksiu, kad pakėlus 
važiavimo kainą nuo 5 cen- 

tų ant 8 centų. Kompanija 
pakėlė algos darbininkams 
25 nuoš. jie gi prašo pakė- 
limo 50 nuoš. 

ANGLAI PASKANDINO 4 

BOLŠEVIKŲ LAIVUS. 
Helsingfors rugp. 18 d.— 

(Pavėluota). — Bolševikų 
mušlaivis Andrei Pervozva- 
ny, mušinis skraiduolis Pet 
ropavlovsk transportinis ir 
sargybinis laivas sakoma 
paskandinti susirėmus su 

Anjijos laivynu Suomių už- 
lajoj septintadienyj. Ang- 
lai praradę tris motorines 

i valtis ir aštuonis aficierius 
bei tris kareivius už muštais, j 

Garimas Priskirtas 
Prie lietam'? 

BULGARU MINIOS REI- 
KALAUJA IŠ KARA 

LIAUS BORISO ATS1SA- 
; KYMO NUO SOSTO. 

Londonas, rugp. 19 d. — 

Šiądien laikraščiui "Daily 
Mail" pranešta, kad Bulga- 
rijos sostinėj Sofioje įvyko 
didelė betvarkė. Demonstra- 
ntai susirinko pas karaliaus 
rūmą ir reikalavo, kad ka- 
ralius Boris atsisakytų nuo 

sosto ir įsteigtų republiką. 
Maištininkus išvaikė. Vė- 
liaus atėjo francuzų karei- 
viai tvarką daryti. 

TRIBĖGIO GELŽKELIO 
STREIKAS ARTI SUSI- 

TAIKYMO. 

Aurora, 111., rugp. 19 d.— 
Po visos dienos posėdžio su 

visuotinu vedėju Edwin C. 
Faber unijos viršininkai šią- 
dien užreiškė, kad sutaiky- 
mas Auroros, Elgino ir Chi- 
cagos gelžkelio 600 patar- 
nautojų streiko arti užbai- 
gos. Šiądien bus specialiai 
susirinkimai, kur bus nubal- 
suotas nuajas pasiūlymas 
Streikas prasidėjo liep 30 d. 
Išpradžių tarnautojai reika- 
lavo 41 cento pakėlimo, pas- 
kui nusileido ant 21 cento. 

REIKALAUJA $15,000 
BAUDOS CUKRAUS 

FIRMAI. 

Chicago, 111., rugp. 18 d. 
Suv. Valstijų apskričio pro- 
kuroras Chas Clyne reika- 
lauja nusidėjusius lupimu 
didelių pelnų ne tik pasiųs- 
ti į kalėjimą, bet ir privers- 
ti juos sugrąžinti tuos pini- 
gus, kuriuos jie sukropė, 
Maisto Administracijai. Šią 
jo užvestoj byloj prieš Chas 
Pope firmą, jis reikalauja, 
kad firma užmokėtų $15, 
000 baudos. 

AMERIKOS KAREIVIAI 
MEKSIKOJ. 

Ma*fa, Texas, rųgp. 19 d. 
Šiądien čia karininku sėdy- 
boje buvo paselbta, kad aš- 
tautos Amerikos raitelių pul 
ko kareiviai,, vedami lakūnų 
bombiniuose orlaiviuose, šią 
dien anksti perėjo Meksikos 
sieną ir nusivijo plėšikų g^u 
ją vedamą Jėzaus Rentei ia, 
kuris buvo paėmęs nelaisvėn 
Meksikoje Amerikos kariuo- 
menės lakunus Petersoną ir 
Davisą. 

SOCIALISTŲ VADAS AP- 
.. LEIDŽIA PARTIJĄ. 
.. Milwaukee, Wis., rugp. 19 
d. — Apskričio prokuroras 
Winfred C. Zabel žada pa- 
sitraukti iš socialistų parti- 
jos dėlto, kad apskričio par- 
tijos centralis komitetas no- 

rėjo priversti jį užmokėti 20 
nuoš. savo algos — $1200 
partijos propagandos fon- 
dan. 

Varšava, rugp. 19 d. — 

Senųjų Mozūrų kunigaikš- 
čių rume premieras Pade- 
rewski šiądien perkratinė- 
jo Lenkijos užsienio ir vi- 
daus kiauimus. • Apie mažą- 
sias pa-Baltmario valstybes 
jis taip pasakė: 

"Estonijoj nėra nusistovi 
jusios valdžios. Su Lietuva 
yra opus padėjimas, kur 
męs nemanome, kad gavo- 
me prideramą atsižvelgimą. 
Rubežiai dabar išvesta taip» 
kad apskričiai perviršija- 
mai lenkiški priskitra prie 
Lietuvos.. Pavyzdžiui to yra 
Gardinas." 

"Męs jaučiame, kad ryti- 
nio departamento labui (?) 
turėtų buti politinė vienybė 
su Lenkija. Tai jo vieninte- 
lė proga pasiekti individua- 
lumą ir tautinį išsivystymą. 
Kultura, žemės nuosavybė, 
piliečiai ir profesijos vi* 
lenkiški." 

(Iš šitų visų p. Paderews- 
kio, kaipo imperialisto ne- 

rėpiškų aimanavimų teisin- 
gu patikimu ir mus apeina- 
mų dalykų gali buti tik vie- 
nas jo užeiškimas: kad Gar 
dinas priskirtas prie Lietu- 
vos. Jis zino tą, ką taikos 
konferencija daro ir todėl jo 
užreiškimas galima priimti 
faktu. O jei Gardinas yra 
priskirtas prie Lietuvos, tai 
tuomi labiaus turi buti pri- 
skirtas ir Vilnius. 

Taigi p. Paderewski savo 

aimanavimais praneša 
mums linksmą žinią. Red.). 

ANGLIAKASIAI LAIKO 
SUVAŽIAVIMĄ. 

Springfield, 111., rugp. 19 
d. — Sukilėliai Illinojaus ka 
sykių darbininkai sušaukė 
čia šiądien specialį suvažia- 
vimą apkalbėjimui skundų 
ant dabartinių valstijos ka- 
syklų viršininkų. 

DIENOS ŠVIESOS TAU- 
PYMAS BUS PANAI- 

KINTA. 

W&Ahington, rugp. 19 d. 
Atstovų butas šiądien priė- 
mė dienos šviesos taupymo 
panaikinimą prieš preziden- 
to veto 223 balsais prieš 
101. 

20 UŽMUŠTŲ KASYK- 
LOJE. 

Trinidad, Col., rugp. 18 d. 
Uuo ekspliožijos Oakdale 
anglies kompanijos Oak- 
view kasykloj šiądien žuvo 
aštuoniolika angliakasių, 
tarp jų ir ugniasargis, o vie- 
ną išgelbejo gyvą. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Seredoje apsiniaukę ir šilčiau. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 78 laipsniai apie 12 va- 

landą ryto. 
Saulėtekis 6:02 vai. ryto; 

saulėleidis, 7:45 vai. vakare. 
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LENKIJA REVOLIUCIJOS 
IŠVAKARiUOSE. 

Męs žinome, kad dabartinė Lenkijos 
valdžia nėra Lenkijos žmonių valdžia, bet 
tiktai Lenkijos "šlėktos", arba lenkiškos 
biurokratijos valdžia, kuri turi didžiausius 
imperialistinius tikslius užgrobti kodaugiau 
siai svetimų žemių. Dabartinė Lenkijos 
valdžia grobia čeco-slovakų žemes, grobia 
ukrainiečių, grobia ir iletuvių. 

Be1 imperializmas apsireiškia ir pa- čiame viduryje' Lenkijos ir prieš jį smar- 
kiai kovojama. Čia pogormai žydų, kitur 
sušaudymas streikuojančių darbininkų, vėl kitur kaimiečiai lenkai kįla. Lenkijos 
dabartinė valdžia yra kaip ant vulkano, 
iš vienos pusės Europa pradeda suprasi 
visą lenkų veidmainystę, pradecla nepasi- 
tikėti lenkams, daeina iki to, kad jau net 
famcuzų spauda pradeda lenkams nepri- 
jausti, pavyzdąiui, kaip Paryžiaus *\Le 
Temps" kas karts vis su'eikia lenkų rei- 
kalams mažiau vietos, o daug domos krei- 
pia į ukrainiečių ir lietuvių reikalus. Pas- 
kui vėl išeina aikštėn lenkų valdininkų klas 
tavimas net oficalių dokumentų. O vidu- 
ryje Lenkijos bręsta revoliucijos. 

Vienu žodžiu, Lenkija nespėjusi už- 
gimti, gali vėl buti parblokšta revoliucijos. 
Teisingai pasakė vienas pasaulinės isto- 
rijos tj-rinė'ojas, kad slaviškų valstybių 
amžius neilgas. Taigi su Lenkija visko ga- 
li buti. 

Vienok męs lietuviai neapsigaukime ir 
į jokius perversmus netikėkime. Kokia 
Lenkijoje valdžia neipaimtų viršų, lietu- 
viams butų beveik vis viena, nes lenkų 
tauta pradedant didžiausiu aristokratu ir 
baigiant skurdžium ir badaujančių grindi 
ninku, yra šovinistai. Pa3 lenkus nešovi- 
nistų žmonių beveik nėra. Pas juos ir 
socialistai, ir Pilsudskio partija ir koniov- 
cai ir visos kitos -3riovės prdėm šovinistai. 
Nors lenkų klerikalai veda smarkiausią 
karę su lenkų liberaalis, bet jų visų viena 
pažiūra — užgriebti kodaugiausia žemių, 
užgriebti daugelį Lietuvos ir Ukrainos 

kraštų. 
Taigi lietuvių šio momen'o politika 

negali buti remiama ant to pamato, kad 
Lenkijoje/kils revoliucija, kuri privers Ler> 
kiją atsižadėti nuo užgrobimų politikos. 
Ar kils Lenkijoje revoliucija ar nekils, len- 
kai vis vien veržšis aat Lietuvos Taigi 
Lenkijos revoliucijos laukimas butų pra- 
gaiščia ir trukdymu musų darbo. Jei kiltų 
Lenkijoje revoliucija, žinoma, Lenkija pa- 
sidarytų silpnesnė ir lietuviams engviau bu- 
tų prieš ją kariauti. Bet tikėti į fai, kad 
perversmai Lenkijoj mums prigelbėtų, tai 
vis vien kaip butų save prigaudinėti. 

Šitas apsireiškimas pas lenkus parodo 
tiktai *ą, kad dar lenkų tauta ir dabar yr? 
degeneracijos (išsigimimo) periode, dar ir 
dabai pas lenkus svarbaiusiu veiksniu po- 
itioje ir apskritai socialiame gyvenime 
yra melas, apgavystė, nedalaikymas žo- 
džio. Kaip lenkai elgiasi su lietuviais, 
to jau nereikia aiškinti, bet jie ir pačius , 

alijantus gražiausiu budu prigaudinėje. D?. , 

bar juk išėjo aikštėn, kad lenkai norėda- ■ 

mi pasipelnyti, gražiausiu budu praleidžia 
vokiškus tavoms į Rusiją ir slapčiomis sa- 

vo perkėjams skelbia, kad girdi dabar I^en- 
kijos pramonei geriausi laikai, nes a'sida- : 
rė plačiausios rinkos, o tos rinkos — tai 

didžiausioji Rusija. Čia ir kįla klausimas 
ar tiktai lenkai neperparduoda rusams ir 
vokiečiams tas rekes, kokias gauna iš ali- 
jantų. 

Mums tiktai indomu, nejaugi alijan- 
tai to viso nemato, nemato, kad lenkai juos 
ypač Francuziją prigaudinėja, nemato, kad 
jie palaiko didžiausi junkerizmą ir impe- 
rializmą pavidale lenkų. 

r—— ] 
i Svetimoj® Spaudoj© \ 
j Apie Lietuvius J 
CARLETONO KOLEGIJOS PERDĖTI- 

NĖS ĮSPŪDŽIAI APIE LIETUVA. 

P-lė Mary L. Ben'on, perdėtine Car- 
letono kolegijos Northfielde, Minn. pernai 
metais buvo nuvažiavusi į Fanciją kaipo 
Amerikos Kolegijų Darugijos atstovė, sio 
mėnesio 2 dieną ji grįžo atgal Amerikon 
laivu gabenančiu francuzes apsivedusias 
su Amerikos kareiviais. Ji parsivežė su 
savim jauną lietuvę našlę p-nią Aleksand- 
riną Balcinovicz, kuri žada mokytis me- 
dicinos Amerikos medicinos mokykloj, grei 
čiausiai Minnesotos universitete. 

šių me*ų pavasarį, kovo 25 d', p-lė 
Benton su p-ina Turczynowicz iš Paryžiaus 
per Vokieriją nuvyko į Kauną, Lietuvo- 
je. Čia p-lė Benton susirgo ir turėjo pa- 
silikti. Jos ligoj prižiūrėjo p. A. Balci- 
novič, prie kurios ji taip prisirišo, kad pa- 
siėmė ją su savim į Ameriką. P-nios Bal- 
cinovičienės vyras buvo daktaru, taigi ji 
taipgi nori išmoti medicinos mokslą ir grįž 
ti Lietuvon. 

Apie Lietuvą p-le Benton pasakoja 
šitaip: 
|.. Aš manau, kad Lie'uva labai rei- 
kalauja Jaun. Am. Mot. Kriščionių darbo. 
Šitaipos bekeliaujant, širdis prideda ilnkti 
prie visų šalių ir jautiesi, kad Amerika tu- 
ri stebėtiną uždavinį. Lietuva buvo tik- 
ruoju frontu karėje tarp — taip, larp Ru- 
sijos ir Prūsijos. Per visus karės metus 
nei jokia pagelba iš niekur neatėjo Lietu- 
von. Vokiečiai plėšė šalį; jie paėmė visą, 
net iš ligonbučių. Męs aplankėme kiek- 
vieną ligonbutį ir radome tą patį visur. 
Visi skalbiniai paimta nuo lovų ir jos ne- 
buvo ir negalėjo buti dizintikuojamas per 
visus keturis metus Ir ar jums nuostabu, 
kad pačiame mieste buvo susirigimų šil- 
tine nuo trijų iki keturių tūkstančių? Aš 
džiaugiuosi, kad aš sirgau tik rauplėmis. 
Vokiečiai ištuštino net vaisių šiuplėdas, o 

pačias šiuplėdas sunaudojo prakurams. Jie 
išnešė viską ir privertė lietuvius pasirašyti, 
kad jie paileka visą gerame stovyje. Norė- 
dami išgelbėti savo namus nuo išsprogdi- 
nimo, jie pasirašė ant tokių raštų. 

Aplanko bolševikus kalėjimuose. 
"Pamatę bolševikus, męs nuėjome ap- 

lankyti tuos kalėjimus, kur jie yra alikomi. 
Smarvė iš vieno kalėjimo buvo lokia baisi 
per dešimtį pėdų nuo durių, kad man, ro- 

dės, aš jokiu budu negalėčiau įeiti vidun. 
Prieš atėjimą čia aš maniau, kad čia 

kiekvienas turi muilo, bet dabar aš gerai 
žinau ir suprantu ką reiškia muilas, norint 
švariai užsilaikyti. Kada atvarė bolševi- 
kus, tai aš, stovėdama arti, pastebėjau jų 
skir'umus. Ten buvo vyrų iš gerų namų ir 
geru išauklėjimu; kariumenės vadovų; ten 
buvo taipgi veidų, nuo kuriti kūnas pa- 
šiurpsta; baisių, gyvuliškų veidų. Bet męs 
galėjome perdėti Aš jaučiau, kad męs tu- 
rėtume žinoti daugiau apie šituos bolševi- 
kus. Man rodos, kad bolševikai ką nors 
nuveikia Rusijai, bet dabartinė jų galybės 
išraiška baisi. 

Vokiečiai Lietuvoj. 
"Vokiečiai luoju laiku buvo užėmę 

Lietuvą. Vasaryje 1918 m. lietuviai apskel 
be savo neprigulmybę ir vokiečai leido 
jiems sutverti komitetą, bet po musių per- 
traukimo lietuviai šokte įšoko neprigumy- 
bSn — tai yra vienintelis tam pritinkamas 
pasakymas. Nauja valdžia išreiškiama vi- 
sų ir net žydų. Neatstovaujama bol- 
ševikai ir lenkai, kurie nori paveržti Lie- 
tuvą. Lietuviai dabar prašo, kad talkinin- 
kai pripažintų jų neprigulmybę. 

"Jie užsitarnauja didelės pagelbos ir 
jie laukia -Jaun. Am. Mot. Kr. rankas ištie-j 
sę. Pats prezidentas pasakė, man, kad 
jis duos J A. M. K. visokią pagelbą — iš 
;aisytą namą, sargybą jam — jei tik męs 
ieretume ir dirbtume ten. Dabar vokie- 
čiai yra išėję iš Lietuvos ir bolševikai be- 
/eik visi yar išvaryti. Dabar pats laikas 
)agelbėti Lietuvai, o ji verta to; tai yra 
3uikųs, tvirti, save pagerbianti ji žmonės, 
curie po šimtmečiu priespaudos ir vaidų no 

•i turėti progą buti patįs sau. 
— Iš Minn«apolis, News. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos Reikale. 
Jau tūlas laikas prabė- 

go, kaip Lietuvai Gelbėti 
Draugija (Liet. Raud. Kryž. 
šelpimui) smavkiai darbuo- 
jasi. Pasekmė to viso yra! 
suorganizuota daugel skyrių) 
įvairiose lietuvių kolionijo- 
se ir vis kasdien naujų tve- 
riasi. 

Pas centralį kasierių ran- 
dasi keliolika šimtu do) ai- 
rių (pilna atskaita yra gar- 
sinama laikraščiuose karts 
nuo karto), taipgi pas sky- 
rių kasieriu? irgi randasi 
nemažai pinigų ir drabu- 
žių. žodžiu sakant, darbas 
eina su pilnu pasisekimu ir 
jau laikas kaip pinigus taip 
ir drabužius suvartoti, kam 
buvo skinama. 

Diabužiai kaip greitai 
bus surinkti krūvon, susor- 
tuoti ir supakuoti, bus pa- 
siųsiti Lietuvon taip, kad 
žiemai atėjus Lietuvos žmo- 
nės galėtų juos dėvėti. 

Gi pinigus galima suvaiv 
toti vienu iš sekančių budų: 
Pasiųsti juos Lietuvon Rau- 
cionajam Kryžiui, kuris juos 
suvartotų sulyg savo nu- 

sprendimo, arba už tuos pi- 
nigus pasiųsti ir užlaikyti 
Lietuvoj keletą gydytojų bei 
nursių ir taipgi jiems važiuo 
jant įduoti įvairių medika- 
mentų ir chirurgiškų instru- 
mentų. Nėra tikslo nei no- 
ro šituos pinigur laikyti 
čia. Žmonės aukavo sušel- 
pimui Lietuvos Raud. Kry- 
žiaus, taigi tos aukos ir tu- 
ri ten eiti prie pirmos pro- 
gos. 

Yra svarbu žinoti, kas 
Lietuvoj šiuo tarpu labiau- 
reikalinga bei daugiau nua-i 
dos atneštų: pinigai ar gy- 
dytojai su nursėmis. Gerai 
žinome, kad pirm karės Lie- 
tuvoj stokavo gydytojų, o 

kas yra ten matęs nursę, ne- 
bent didesnuiose miestuose? 
Gi šiądien be nursių, sulyg 
moderniškų sanitarijos tai- 
syklių, jokiu budu negalima 
apsieiti. Taipgi Lietuvos 
Raud. Kryžius jau geroką 
laiką atgal atsišaukė j Ame- 
rikos lietuvius, melsdamas 
gydytojų, nursių ir visokių 
vaistų, o apie pinigus šiame 
sąryšyje nieko neminėjo, 
nors, suprantama, ir tas 
jiems labai butų pravartu. 
Iš šito matome, kad Liet. 
Raud. Kryž. pačioje pirmo- 
je vietoje stato gydytojs, 
nurses ir vaistus, kuriuos ir 
dabar nėra taip lengva nu- 

sipirkti. 
Laikraščiuose ir šiaip jau 

įvairiuose pranešimuose iš 
Lietuvos skundžiamasi ant 

epidemijos, rauplių, šitli- 
nės, dėmėtos karštligės ir 

kitokių pavojingų ligų. Taip 
gi kapitonas D. S. Hill, na- 

rvs Amerikos komisijos Lie- 
tuvoj, aiškiai pasakė, kad 
viršminėtos epidemijos smar 

kiai siaučia; gydytojų, nur- 

sių ir vaisių įauai biu^a. 

Tą patį sakė Liet. Raud. 
Kryžius, tą patį( sako vien- 
balsiais visokie' pranešimai 
iš Lietuvos. Reiškia~ šitas 
yra teisybė. Taipgi kiek- 
vienam labai gerai yra ži- 

noma, jog geriausias bei hy- 
giena tai geirausias būdas 
užbėgti visokioms, epidemi- 
joms už akių; tą geriausiai 
atlieka gydytojai ir nur-: 

sės. Taipgi lyginai reikia' 

sergančius gydyti, ką atlie-j 
ka ir ne kas kitaip kaip tik 

gydytojai ir nurses Supran 
tama, be vaistų, be tam tik- 

rų įrankiu irgi nedaugiau- 
sia kas galima nuveikti. [ 

Todėl šioje valandoje iš 
sveiktatos atžvilgio gydyto- 
jai, nursės bei vaistai at- 
neštų Lietuvoj daugiau nau- 

dos, negu toki pat suma pi- 
nigais pasiųsta ten. Rei- 
kia pasakyti, kad vienas iš 
pirmutinių tikslų Lietuvai 
Gelbėti Draugijos ir yra 
siųsti Lietuvon Gydytojus, 
nurses, medikamentus ir am 

bulansus, nes ji buvo tveria- 
ma vadovaujantis Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atsišau 
kimu ir pastarasis Lietuvių 
Seimas Chicagoje pilnai už- 
gyrė šituos tikslus, pavedant 
Amerikos Lietuvių Dakta- 
rų Draugijai vykdinti šj 
darbą. 

Kadangi panaši vienutė, 
susidedanti iš keletos gydy- 
tojų ir nursių, atneštų dau- 
giau naudos Lietuvos žmo- 
nėms, negu pasiuntimas pi- 
nigų, todėl šitokia vienutė 
organizuojama ir trumpu 
laiku bus pasiųsta Lietu- 
von. Jau yra keletas gydy- 
toju bei nursiu toasižadėie 
važiuoti ir daroma sutartis 
su jais. Lietuai Gelbėti 
Draugija finansuos šitokią 
vienutę, bet ji veiks po Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
jurisdikcija. Kadangi jų lė- 
šos bus padengiamos iš L. 
G. D. iždo, tai jie savo pro- 
fesionali darbą atliks Lietu- 
vos žmonėms veltui be jo- 
kio skitrumo. Šičia jau bus 
medikalė pagelba musų bro- 
liams ir seserims nuo Ame- 
rikor lietuvių. 

Pasiuntimui bei užlaiky- 
mui nedidelės medikąlės vie 
nutės reikia bent $5,000 do 
liarių, taigi dar nemažai 
trūksta. TaČiaus žiūrint į 
žmonių atjautimą šiam dar- 
bui galima drąsiai tikėtis, 
jog bėgyje 2—3 sąvaičių mi 
nėta suma bus sudėta ir jau 
tuosyk medikalė vienutė va- 

žiuoja Lietuvon kariauti 
prieš ilgas ir įnirtį šale sa- 

vo brolių ginančių tėvynę 
nuo lenkų ir bolševikų. 

Gerbiamieji Lietuviai!, 
Spartumas šio darbo yra 
jusų rankose. Remkite šią 
draugiją pilnu atsidavimu, 
nepailskite ir ant toliaus, 
nes darbo tik pradžia tepa- 
daryta. 

L. G. D. skyriai, draugi- 
jos ir šiaip jau visi siųskite 
aukas išrašę :ekį ant ka- 
sieriaus vardo Dr. J. Kūlis 
ir adresuokite centr, rašt. 

Dr. J. Sarpalius, 3252 S. 
Halsted St., Chicago, 111. 

Vardan Lietuvai Gelbėti 
Draugijos, 

Dr. S. Biežis, pirm., 
Dr. J. Sa-palius, rašt. 

PASAULIO BRANGEN*i 
BĖS TILPTŲ V1ENAN 

ARUODAN. 

Brangiausiu akmeniu pasai 
lvje skaitomas deimantas. De 

montas buvo didelėje pagarbo- 
je pas žmones per visus am- 

žius ir visi ir visad stengėsi, 
jei tik išgalėjo, deimantų įsi- 
gyti- 

Deimantu jieškojimas tapo 
pelningu užsiėmimu ir pradėjo 
žmonės knisinėti žemę, kad su 

radus grūdelį to daug gerbia 
mo akmens. 

Apdirbimui rupaus deimen 
to-akmeniuko priviso šimtai 

tūkstančių auksakalių, kur"; 
iš rupaus akmen:uko padaro 
kampuotą įvairiausių formų 
blizgantį deimantą. 

Jeigu žmonija per amžius] 
knisinėjo žemę, kad suradus j 
ų taip pelningi! brangenybių,j 
:ai galima'manyti, kad tų bran. 

genybių visame pašalyje yra 
didelė daugybė. Tūlas gali 
pamanyti, kad sunešus dei- 
mantus iš vis'o pasaulio į vie- 
ną vietą susipiltu tų stebėtinu 
akmeniukų milžiniškas kal- 
nas. Vienok yra kitaip. 

Milijonų triūsas per daugel 
metų sunešus į krūvą, sutilptų 
vienan aruodon apie 5 ir pusę 
pėdų ilgio ir 4 pėdų plačiu ir 
4 pėdų augščio. Nes sulyg 
apskaitliavimo vos tiek apdirb 
tų deimantų pasaulyje yra; 
manoma, kad pasaulio apdirb 
ti deimantai sykiu svertų apie 
dešimts ir pusę tonų. 

Išpilus šią deimantų krūve- 
le ant gatvės, jie savo didu- 
mu lygintus i ned'delei krūvai 
anglių, ką męs dažnai matome 
ant šaligatvių prie namo rusių. 
T-okia krūva anglių, kurios 
reikia pasakyti yra giminin- 
gas deimantams prekiuoja 
apie $28; gi tokia pat krūvele 
deimantų šiuo laiku yra kai- 
nuojama apie dvidešimts mi- 
liardu doliariu.* v w 

Kiek žmonės įdėjo pinigų 
| nusipirkimui deimontų, tai ui 
ta sumą galima butų įtaisyti 
dešimts Ponamos perkasų 
kas skaitosi vienu iš didžiau- 
sių nuveiktų dirbu pasaulyje, 
Arba galima butų nuvest: 
puikų gelžkelį aplink vis«j 
žemę ties ekvatorių. 

Deimantai sveriami specia- 
le miera karatu. Karatas su 

daro nedidelį deimanto grūdą 
kuris jei gero atsakančiai ap 

:rbto deimanto kainuojamas 
iki $500; gi menkos rųšies 
deimanto karatas kainuoja- 
mas apie $100. 

Deimantų iki Šiol rasta Pit 
tinėje Afrikoje apie 170574,- 
374 karatų, 1 ulijoje 50,000, 
000 karatų, Brazilijoje 15,000 
000 karatų, ant salos Bornec 
1,000,000 ir Australijoje, Bri 
tanijojos Gvinėjoje, Chinijojc 
Siberijoje ir Suvienytose Ya 
stijose rasta mažesnėmis dali- 
mis. 

Viso, kaip apskaitiiuojama 
pasaulyje iškasta 230,777,374 
karatų. Bet toli gražu tiek 
deimantų nėra pasaulyje, 
Mat apie pusė iškastų deiman 
tų esą neužtektinai geri, kad 
galima butų juos apdirbti i 
] rang-akmenį; jie sunaudoja 
mi išdirbystėse įvairiems rei- 
kalams. 

Gi kita dalis iskastų deiman 
tų apdirbama į brang-akmenis, 
bet kol deimantą apipjausto i 
pageidaujamą formą, paskui 
nušlifavojta, tai deimantas su- 
simažina apie trimi penkda- 
liais. Todėl manoma, kad ap- 
dirbtų deimantų pasaulin iš- 
leista apie 47,350,000 karatų. 

Dar yra viena priežastis, 
kuri mažina deimantų šeimy- 
ną, tai deimantų mylėtoju ne- 

atsargumas, nes deimantų ne 
mažai pametama. Taipgi ne- 
mažai deimantų dingo prk 
įvairių nelaimių. Daroma iš 
vedimas, kad dingusių įvai- 

t riais budais deimantų yra aplo 
; 1,000,000 karatų. Taigi išei- 

tų, kad šiuo laiku pasaulyje 
yra apie 46,350,000 karatų, 
kurie nors ir sutilptų vienan 
nedidelian aruodan, bet, su- 

lyg šiuolaikinių kainų ant.jų, 
yra tokis didelis turtas apie 
koki niekas nei nesapnavo. 

R. A. 

KŪDIKIŲ MAITINIMAS. 
Nuo trijų iki šešių milijo-, 

nų Amerikos kūdikių negau- 
na užtektinai valgyt. Tie 
yra kūdikiai, apie kuriuos 
tėvai ir mokintojai dažnai 
kalba, kaipo "delikatnius" 
arba "tingius" arba tik pa- 

į sileidėlius, bet P-lė Lydia 
Roberts, valginių ekspertė, 

i kuri nesenai parašė Suvie- 

k 

nytų Valstijų Darbo Depar- \ 
tamento Kūdikių Biurui kny 
gą "Kas yar sunykimas iš 
nedavalgio?" sako, kad jie 
yra alkani, arba kitaip sa- 
kant nedavalgę. ILai-ku- 

rie kūdikiai ištikrųjų negauk Ina užtektinai valgyti: dar 
daugiau negauna užtektinai 
tinkamo maisto; kai-kurio 
negali tinkamai suvirškinti 
ką jie valgo. Sulyg Di\ 

[Josephino baker, daugiau 
kai penkdalis mokyklų vai- 
kų iš New Yorko yra ne- 
dapenėti. Visose Suvieny- 
tose Valstijose yra i.et di- 
desnis. Dr. Hhomas, Wood 
sako, kad jų esą nuo 15 iki 
25 nuošimčių. Kadangi čięi 
neineina kūdikiai jaunesnį kai mokslo metų labjusiai 
apleistojo amžiaus tarft 
dviejų ir septynių metų, ku& 

!met sunykimas iš nedavali- 
gyrro paprastai prasideda; 
tai tuos priskaitant bus nuo^ trijų ii šešių milijonų alka- 
nų kūdikių. 

Daug tų kūdikių eina al- 
kani, sako p-lė Roberts, dei 
to, kad jų tėvai negali su- 
teikti užtektinai tinkamo 4 
maistingo maisto. TuksUy 1 
ciai Ameirkos šeimynų š£ Į 
dien gyvena iš pelno, iš ku-1 
rio jos negali geresnio val- 
gio nusipirkti. Bet biednys 

■ S te nėra'dar tikra nedaval- 
! gio priežastis. Daug moti- 
'nu nežino kaip panaudoti 
savo pinigus, kad gauti dau 
giausiai naudos iš maisto, 

|-arba kaip daryti sveiką val- 
gi savo šeimynai. Daug ki- 
tų nemoka ar negali gerai su 

: valdyti savo vaikų, kad jie 
valgytų tinkamus dalykus, 
miegotų ir ilsėtųs tiek, kiek 
jiems yra reikalinga augi- 

> mui. Jie didžiuojasi, p-le 
Rober parodo, kad turi "de- 
likantą" kūdikį. Jie neži- 
no, kad nedapenėtas vaikas 
ar mergaitė 7ra ypatingai 
pailnkusi prie ligos, kadan 
gi "neatydus, neveiklus kū- 
dikis, kuris visados yra pa- 
ilsęs, kuris stovi atsirėmęs 
į mokykols sieną, kuomet 
jo draugai linksminasi. Iš 
augus i vyrą, kuris bus s'lp- 
nos sveikatos ir neišaugu- 
sio kuno bus tai silpnas su^ 
augelis atmestas armiifl 
rekrutas". 

Vienas geriausių budų, kad 
Amerikos kūdikiai butų tin- 
kamai maitinami ir augi- 
nami knygutėje nurodoma, 
yra susilpnėjusios iš neda- 
valgymo ligonbučiai arba 
specialės klesos sky- 
riai, kame kūdikiai yra su- 
vedami į krūvą mokintis 

(valgio ir sveikatos taisyk- 
| lių. Motinos yra kviečia- 
mos ir raginamos eiti į kie- 
sas ir į kūdikių namus. r.?o- 
kiu klesu randas Bostone, 
Chicagoje, New Yorke ir ki- 
tuose didesnuiose miestuo- 
se. Pranešai.ia, jog lankan- 
tis tas įstaigas kūdikiai gret 
tai pasitaiso. Valgis yra 
kitas svarbus veiklias su- 
mažint iš nedavalgimo nu- 

silpimą ir mokyklų užkan- 
džiai (School-lunch). 

Medikalė priežiūra vaikų pakol jie pereina augimo 
amžių anot p lės Roberts, 
pamatinė taisyklė, kurios A 
turi prisilaikyti milijoir* I 
Amerikos nusilpnėjusių 
nedavalgymo kūdikių, kad 
atgauti sveikatą ir tvirtu- 
mą tokiame darbe, turi buti 
greitai patėmyti valgio ne- 
datekyliai ir jie kaip patai- 
syti. Taip-pat kaip vaikai, 
taip ir augusieji turi mokin- 
tis kaip sveikai ir tinkamai 
gyventi. 



įk žmonės saito.! 
REIKALAUKIME ATSTC 

VYBES IŠ LIETUVOS. 
• Mūsų brangi tėvynė jau pet 

penkis metus neša didžiausias 
karės sunkenybes. Priešu v:i 

žimasi. Lietuvon, užpludimas 
jos banguojančių dirvų ir ža- 

liuojančių pievų tęsiasi be pa- 
liovos. 

.Vieni priešai pailsta beterio 
darni musų gimtinį 'kraštą ir 
iškrinka ar sudilsta; tai, žiū- 

rėk, kiti užima jų vieta ir jie 
kankina mušu brolius, sesu- 

c. 7 

tes, neduodami nei atsikvėp- 
ti. Siulpa Lietuvos priešai iš 

lietuviškojo sveiko kuno pa- 
skutines gyvybės sultis. 

Tyriojo Lietuvos laukus 

milijoninės rusų armijos; pa- 
skui juos pakeitė vokiečių pul 
kai, kurie pustrečių metų slė- 

gė kraštą ir apiplėšinėjo šalį 
ir medžiagiškai ir dvasiniai. 

Bet štai užskambėjo Euro- 

poje ramybės varpas, nešda- 
mas džiaugsmą žmonių st'.bc 

lėsna, bet tik ne po lietuviška 
šiaudine pastoge. Dabar Lie 

tuvą pradėjo persekioti skel- 

bėjai taikos ir ramybės bolše- 
vikai. 

Vos Lietuva pradėjo tvar- 

kyti savo suirusę ukę, kacl už- 

gyvenus ramesniu gyvenimu, 
kaip įsiveržė Lietuvos žemes- 
na rusai bolševikai su pagel- 
ha chiniečių ir ėmėsi terioti 
tą, kas buvo norima budavoti. 

Sujudo visa Lietuva, kacl 
ginus savo tiesas. Ramus lie- 

tuvys, palikęs savo gimtinę ba 
kužę eina gina bočių žemele, 
gina žemę, kurioje jis išvydo 
pasaulį ir kurioje nori ramiai 
ir gyventi. 

Dar nespėjo lietnviai iš- 
kraustyt neprašytus bolševi- 
kus, kaip vėl rady*i, siaubūnai 
lenkai ir slenka ant Lietuvos. 
Nors ir pakantus lietuvys, bet 
tai jau perdaug. 

Vhe 
jfrrciterncil 

jfye 
The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris veiK 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

$ 
THE NEW LITH 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
• 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 
0 

THE LITHUANIAN 
LANGU AGE. 
£ 
Geriausia proga supažindi 

nimui amerikiečio su rausi; 
tauta ir musų reikalavimais 
Nusipirk šių knygelių ben 
keliaa ir padovanok sav< 

kaimynui. Pasiskubink, nei 

nedaug teliko šio num. Kai 
na tik 15c 

"LIETUVA" 
3253 S o. Morgan St 

CHICAGO, ILL. 

Jr šaukiasi nuisų broliai sau 

pagelbos iš kitur. Visų pir- 
miausia, kreipiasi jie pas mus 

amerikiečius, savo brolius ir 
1 .sesutes, prašydami paduot 

jiems brolišku pagelbos ranka 
ir trauk juos iš nelaimes, ku- 
rion juos gramzdina nauji Lie 
tuvos priešai lenkai. Jie tie- 
siog šaukia, gelbėkite mus, 
gelbėkit! Ar užgirstame męs 
jųjų balsį? Beveik ne. 

Męs paskubinome sukeltį 
tokį didelj partijinį triukšmą, 
kad už jo męs nepajiegiami už- 
girsti jų graudaus balso; męs 
negalime suprasti jų skausmo, 
kuris spaudžia jų širdį, ma- 

tant, kaip męs taip šaltai pri- 
jimame našlių ir našlaičių ai- 
manavimus. 

Męs padarėme tulą dalį po- 
litiško darbo ir tai labai neto- 

bulai, nes vieton vienu balsu 
reikšti Amerikos lietuvių va- 

lią, męs skirstomies ir šukau- 
jame kas sau. 

Bet teikime Lietuvai mate- 
rialės pašalpoj męs beveik ne 

same nieko padarę ir nesima- 
to, kad męs padarysime, ką 
nors žymesnio, nes neiname 
prie tveriančio tautos darbo, 
bet tik rūpinamės savo par- 
tyvvškais reikalais. 

Šelpimo darbe amerikiečiai 
lietuviai yra visai mažai pri- 
sidėję. Apie iš pusės milijo- 
no lietuvių Amerikoje, męs nu 

[siuntėme Lietuvos gyventoju 
suselpimui vos apie tris šim 
tus tūkstančių; įskaitant ir 

Lietuvių Dienos pinigais. Tai 
rekordas penkių metų mūsų 
la^dariilgumo. Priežastis to- 
kio žmonių neduosnumo gal 
gludi tame, kad minia prade- 
da neužsitiketi taip vadina- 
mais vadovais. 

Ateina teikimas Lietuvai 
paskolos. Nereikia buti dide 
liu mokslinčių, kad padarius 
neklaidingą išvedimą šiame 
reikale ir p-įsakius, jog męs, 
jei sudarysime Lietuvai 
[xaskolos porą šimtų tūkstan- 
čių^ tai dar pasididžiuosime, 
kad neveikėme didelį darbą. 
Gi Amerikos lietuviai prie ge- 
ros tvarkos gali sudaryti Lie- 

į tu vai paskolą mažiausiai iš 

Įuviaesimts milijonų cloliarių, 
nes apie tiek lietuviai, pasko- 
lino Amerikos valdžiai laike 
laisvės paskolų. Bet prie da- 
bartinių musų vadų, kurie jau 
tiek daug vadžiojo lietuviškas 
minias \yj purvyną, apie su- 

darymą Lietuvai tokios pasko 
los nėra ką nei manyti. 

Buvo pn»"e5ca, kad atvyk- 
sta Amerikon Lietuvos dele- 
gacija su Dr. Šiauliu prieša- 
kyje, bet jos vis nesigirdi. To- 
dėl amerikiečiai privalėtų kreip 
tis prie Lietuvos valdžios pra 
šydami kaip galint greičiau 
siųsti Amerikon savo atstovy- 
bę, kurios musų minios lauk- 
te laukia atvykstant, kad iš- 
girdus nuo jų apie eiki g. da- 
lykų stovį ir teikus per juos 
tokia paramą, kokia Lietuvos o 1 C' 

gerbuviui yra reikalinga. Ir 
tik Lietuvos atstovybei paė- 
mus reikalus į savo rankas 
Amerikos lietuviai parodys 
Savo broliams Lietuvoje savo 

tikra broliškn širdį. 
Kazys Aksomaitis. 

ORO SVARUMAS SKREN 
DANT SKERSAI 

ATLANTIKĄ. 

Atsimenant rolę istoriško ir 

pasekmingo Amerikos oriai- 
; vio skersai Atlantiką lėkimo' 

| Suvienytų Valstijų Žemdirby 
stės Departmento Oro Biu- 

ras atkartoja savo nuomonę, 
kad kol pagerinimai oro apma- 
te nebus įvykinti, kad padan 
ti • lėkimą savistovesniu, to 
lėkimas skersai Atlantiką ne 

|] bus praktiška ir kaip ten ne 

butų, visviena nebus galima 
turėti regulariškai nustatyti 

laiko. Tcčiau meteorologą 
mažai abejoja, kad tokie pa 
gerinimai bus įvykinti, ir ka< 
už keliu metu i lėkimą ori t* w c 

skersai Atlantika nebus žiūri- 
ma kaip į kokia riziką; bei 
kaip j paprasta atsitikimą nu 

su kasdieninio gyveninio. 
Oro raportai isle'sti po viri 

minėto parodo, kad dar nėra 

buvę tokio tinkamo lėkimui 

[laiko, koks buvo kada NC or- 

laiviai apleido Ne\vfoundlan- 
da. Abelnai, sulyg meteoro- 

logų retai teatsitinka, kad 
toks oras butų per taip ilga 
laika tokioje didelėje kelionė- 
je, kaip kad lakūnai buvo iš- 

sirengę. 
Oro Biurus išvieno veikė 

su Suvienytų Valstijų pasise- 
kusiais bandymais lėkti per 
Atlantika orlaiv'ais. Sutar- 

tįs buvo daromos, kad gauti 
meteorologiškus patėmijimus 

iš Europos ir Azoro salų ir 

sykiu su tuo, tam tikri tėmiji- 
mai buvo daromi nuo laivų 
ant marių viadovaujant Lai- 

vyno Meteorologijos Biurui. 
Visi šitie patėmijimai buvo ra 

portuojami Oro Biurui kas- 
diena po ketunus sykius i 

YVashingtoną, beto dar ir lai- 
vui Aroostook, kuris buvo 
T respassey, N evvf'G'undland. 

Paskutinėje vietoje šitie rapor 
tai Oro Biuro atstovo ir Lai- 

vynio Mobeorologiško Biuro 
nlario buvo studijuojami ir pra 
nešimai paremti ant šito stu- 

dijavimo ir nurodantis bu- 
siančias oro permainas buvo 
duodami orlaiviu kamandie- 

rianis. 

Gegužės mėnesio istoriška O o 

16 diena šitie pranešimai ro- 

dė, kad padėjimai lėkimui iš 
Nevvfoundland į Azores, nors 

nevisai tobuli tėčiau buvo prie 
lankiausi iŠ visų, kurie yra bu- 

vę, ir Komandierius Tovvers 
patarė viską turėk prirengta 
kelionei jeigu pranešimas iš 

\Vashingtono butu prielankus. 
Už kokios valandos šis prane- 
šimas atėjo. Ir pranešime bu- 
vo patarta, kad tą pačią dieną 
išlėktu, bot nurodė taip kaip 
pranešimuose iš Tre'spassey, 

kad debesiuotumas bus sutik- 
tas netoli Azores. 

Sykiu su pranešimu iš Tres 
ęĮassey buvo surašas, parodan- 
tis ve jo pagelbą, kuria butų 
galima gauti kelionės kai ku- 
•riose vietose. Kaip yra ge- 
rai žinoma lėkimas ta diena 

c v. 

įvyko ir vienas iš. tu orlaivių 
N. C.—1-, pasieke A.zores be 
jokios nellaimės ir pirmiau pa 
skirto laiko. Kaip buvo pra 
našaujama oras vakarinėje 
kelionėse dalyje buvo puikiau 
sis, bet artinantis prie Azores 
pradėjo dangus niruktis. 

PARTIJŲ KIVIRČIAI. 

Niekas tautai tiek žmonių 
nenaikina, tiek jai nuostolių 
nepadaro, kiek tai padaro par- 
tijų kivirčai. Įvairus partijų 
vaidai sukelia tautoje karus, 
pilietis piliečiui lieka priešiniu 
ku, tauta puola į netvarką, c 

kiti tuo naudojasi ir grobi- 
ją ar visai pavergia. 

Taip buvo visuomet ir y n 

šiandien Lietuvoj. Nekalbam 
-apie senovės Lietuvą, kai dai 
kunigaikščiai besiginčydami y, 
žudė, dabar, kai Lietuva im; 
vėl pabusi, ima vėl kovoti de 
savo nepriklausomybės. sav( 

gyvybės, įvairios mūsų parti- 
jos partijėlės, dažniausiai sek 
damos svetimų pavyzdžius 
taip pat kelia ginčus, vaidyjas 
del niekniekių ir užmiršta sva 

biausia: k:.d reikia neduoti žu 

[ ti tautai. 
Tos partijos suklaidina ne 

vieną pilietį, kurs pats užmir 

ta kas esąs: tai jis norėtu nai; 
> din^i darbu dirbti, tai stoja 
i jam ant kelio visoki agitatoriai 

(kurstytotojai), įkalbinėdami, 
I kad taip negera, anaip geriau 
i ir t. t. 

Yra mūsų ir tokiu, kuriems 
( w c" 

nerupi partijų ginčai, bet rupi 
apginti šalį nuo priešininkų, 
demokratinę Lietuvą (atstaty- 
dinti. Bet besidarbuodami jie 
sutinka žmonių, kurie sako: 
mums taip pat rupi nepriklau- 
soma Lietuva, bet bijom, kad 
Lietuvos valdžia nebūtų ponų 
rankose, ir tokie žmonės ne tik 

patys nedirba, bet ir kitiems 
trukdo dirbti ir nepritarki. 

Ne, vyrai, ponų, kurie galė- 
tų paimti valdžią j savj lan- 

kas, Lietuvoj nėra,*o "dviem 
ponam netarnausi." Jei mes 

norėsim vieną darbą padaryti 
ir dar kito žiūrėsim, tai mes 

nieko nenuveiksim ir musų 
darbas bus be vaisių: męs ne- 

priklausomybės Lietuva1' neiš- 
' kovosim, šalį nuo priešininkų 
neapginsim ir, kaip aukščiau 
minėjau, musų priešininkai 
mus pasinaudos, mus pavergs. I 

Mes j bolševikų atėjimu tu- 

rim žiūrėti ne kaip j bolševikų 
užpludiiiKi, kaip \ rusų užpuo- 
limą. Bolševikai savo laikui 
gal prapuls, o rusai kai uždės 
mums savo junga, tai ištikro 
daugiau mes jo jau nenusikra- 

tysim. Išviję rusus iš musų 

krašto, dar mes turim daug ki- 

tų priešininku, o kad prieš vi- 
sus atsispirtume, kad visiems 
parodytume, kad mes galim 
pjatys savarankiai valdytis 
turim imtis visi išvieno bendro 
darbo Tėvynės labui. 

Julys. 
(Iš Kaun. ''Lietuv."). 

DRABUŽIŲ RINKĖJAMS. 

Nors manau, kad viskas ga 
limas jau buvo apsvarstytas, 
bet dar ir aš norėčiau patart 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
drabužių rinkėjams. 

Kuomet tik buvo apkalba- 
mas senų drabužių rinkimas 
del Lietuvos žmonių, kiekvie- 
na karta buvo žmonėms pata- 
riama, tokius drabužius su- 

nešt į vieną, arba kit.'į vieta. 
Mažuose miesteliuose gal tas 

butų praktiška, nes ten žmones 

mažiau įvairumu sutinka kas- 
dieniniame gyvenime, kokį 
nors naujasnį daiktą ilgiaus at- 

mena ir panašiems reikalams 
pas juos randasi daugiaus lai 
ko. Tokiuose mietuose, kaip 
Chieagoje, žmonės turi daug 
apdėvėtų drabužių, ką noriai 
saviems atiduotu, bet jog 
nenuneš kur nors, į paskirta 
ofisą savo apdėvėtu drabužių. 
Gal išrokavimas čia neras jo- 
kių kliūčių, bet praktikoje f.as 
neis švelniu takeliu — daug 
drabužių nebus surinkta. Tai 
ar nebūtų gerai štai kas: 

Užkviest musų laikraščių re- 

dakcijas, kad šios pavarytų 
tam tikra agitaciją, sakysime, 
bėgyje vienos savaitės. Nuskirt 
viena, ar daugiau dienų rinki- 
niui tų drabužių, kad apie to- 

kias dienas žmonės but daug 
girdėję ir but pasirengę. Atė- 
jus paskirtam laikui, turėt ge- 
(rą skaitlių automobilių, su au- 

tomobiliais tiems drabužiams 
rinkt — žmonių; pastarųjų 

1 tai privalo buti užtektinas 
^ skaitlius, bent po kokias 8 ypa- 

tas su kiekvienu automobiliu- 
mi.Tr tie žmonės tegul pasipi- 
lia abiemis pusėmis gatves,vpc 
visas' stubas, prašydami gyven- 

> tojų, nuo jų atliekamų diabu 
1 žiu. Manau, butų gerus pa^ek 
l|mės, nes rinkėjams' butų sma 

gus.darbas ii" gyventojams liu- 
sas elgimasis, kas link drabu 

zių vertumas, 
š L-z'e. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETI 
VIU DRAUGIJU IR KUO 

PU SEKRET. 
Vienam iš Kongtesmam, 

įnešus j Kongresą bilių, rei- 
kalaujantį pripažinimo Lie- 

tuvos neprigulmybės, Ekze- 
kutyvis Komitetas sudari 
tam tikrą komisiją parupi- 
nimui rezoliucijų draugi- 
joms dėl pasiuntinio Kou- 
gresmanams ir Senatoriams 
tų dist riktu ir valstijų, kur 
draugija ar draugijos randa- 
si. Komisija gaminimui re- 

zoliucijų sudaryta ir užvar- 
dinta: Agitatyvė Komisija 
Lietuvos Neprigulmybės Iš- 
gavimui. .Šioji Komisija jau 
ekzistuoja suvirs du mėnesiu 
ir turi pagaminusi keletą for- 
mų rezoliucijų į Kongresma- 
nus ir Senatorius. 

Tikslas siuntinėjimo šių re- 

zoliucijų į Kongresmanus ir 
Senatorius yra toks: kuomet 
tas įneštas bilius dėlei Lietu- 
vos neprigulmybės pripažini- 
mo ateis ant svarstymo, kad 
nebūtų nei vieno Senatoriaus 
nei Kongresmano, kuris nebu 
tų gavęs rezoliucijos nuo Lie 
tuvių Draugijų ir nebūtų ne/i 

ne j e apie Lietuvos žinomų rei- 
kalavimus ir norus. 

Komisija bandė siuntinėti 
tokias rezoliucijas draugi- 

joms ir kuopoms, kurių val- 
dybų adresus pajiegė gauti, 
bet didelė dalis draugijų po 
įvairias kolionijas dar nėra 
gavusios tų rezoliucijų, nes 

negalėjome pasiųsti dėl netu- 

rėjimo adreso. Tad-gi šiuo- 
mi kreipiamės # Į sekretorius, 
kad jie pasistengtų prisiųsti 
mums savo adresus, kad męs 
galėtumėm pasiųsti kiekvienai 
draugijai Suv. Valstijose. 
Kuomet visos draugijos užpils 
rezoliucijomis Kongresmanus 
ir Senatorius, galima buti tik- 
rais, kad atėjus svarstymui 
pripažinimo Lietuvos Nepri- 
gulmybės, jie bus apsipažins 
su Lietuvių reikalavimais ir, 
turėdami omenyje, ko jųjų 
distriktu žmonės reikalauja, 
—bilių parems ir priims. Tad- 
gi dar sykį pakartojame—siu 
skite mums draugijų adresus, 
o draugijos, gavusios rezoliu- 
cijas, priimkite ir pasiųskite 
jas savo Kongresnianams ii 
Senatoriams. 

Agitatyi'č K o misija, 
307 W. 30th St., 

New Y o r k, N. Y. 

| P. S.—Išsiųsta jau apie 
15,000 laišku pavieniams rašy 
nuii pas Kongresmanus ir Se- 
natorius. Daugelis tokkis 
laiškus, persirašę, pasiuntė 
ir gavo atsakymus. Komisi- 

jai yra svarbu žinoti, kas ga- 
vo atsakyma ir nuo ko. Tad- 
gi šiuomi meldžiame visu tu. O C C 

kurie gavo atsakymus ar dar 

gaus, kad tc'ktiisi tuos laiškus 
mums prisiųsti. Taipgi it 

draugijos, gavusios atsaky- 
mus nuo Kongresmanų ar Se- 
natorių ant pasiustu rezoliuci- 

l> C c 

ju, teiksis mums prisiųsti. 
A. K. 

SUTARTA VALANDA. 
Mokytojas sutinka niokin 

į toj e valandoje, kaip inokyklo 
je eina mokslas. 

— Klausyk, kodėl dabai 
tu vaikščioji tokiame negera 
me laike. 

— Atleiskite, kaip tik du 
bar geriausis laikas moki 

niams-pasivaikščioti. 

DRAUGAI. 
— Kuomet aš pasigeri; 

tai padarau negalimus daik 
> tus. 

— Tai meldžiamasis pasi 
gerkite ir atiduokite man sk 

ią. 

t-f* f* f"*** *•***»*" 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty lionds u \ I—I pilną "Cash" vertę. Atneškite J- J_ 
ai;><* atsiųskite. J.G- SACK.HEIM & CO. Atdara kasdien nno »-6 

1335 Milwauke Ave. Utarninkais Ketvergaia ir 
Subatomis 9—9. tarpo Wood lr Paulina gatvių. 

V r K1SKU DRABUŽIU BARGENAS C. 

, Teisingos Kainos. 
Užganėdinimas gvarantuotas 

Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 Iki 445.00. 
Vyrų ir Jaunu vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir aukščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augš&au 
Pirkite Bau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau 
Full dreBs, tuxedo, frakai Ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kaB vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis lkl 10 valandai vakaro. 

s. GORDON 
Inateigtft 1905 1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslat"*jęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinlmas pilvelio, nuslabnijlroas. Į Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas fijįkų nusUjlmas viso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begy-vet* \ siu. Visur jieįkojau sau papelbos. nesigailėjau visoje l 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau u>« 
sveikatai pcęcibos. i Bet kada pareik' 'tvau Salutaras vaistų. Dltterlo, 1 
Kraujo valytojo, Lervateng, Inkstų ir Reumatfhnb l 
ryduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano s 

pilvai pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas j išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, j Reumatizmas franyko, ūiegllai nebebadė po krutina j Vidurių rėžimas išnyko po uimuiimui visu Ifou. Ttfc l 
Siu 3 minėsiu išgerdavau kai savaitS po'buteli Sa- j ItilferdS, Biflfcftft, !t po 3 m&n. savo paveiksle pama čiau toki skirtum) kaip tarj) ] dienas ir aafctin. Da-hor jaučiuos cmn jiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju [ Snfnfei** myllsftj e*radŽJistel ir linkiu vi- įsiems savo draugams ir pažį3tami<»iM S su tokiais atskScim&ls patariu nuoSlrdi'rai kreiptis prie Salutaras: i 

6ALUTARA* CHEMICAL INSTITUTION. J. 0ALTRENA3. Prof Į 
176(7 fco- Halcted 8t., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois j 

Naujas Dienraštis j 
'•VIENYBĖ LIETUVININKŲ" ištarnavusi vi- 

suomenei 34 metus savtitrašeiu, trumpoje ateityn j pradės išeidinėti DIENRAŠČIU. Tapo sutverta dien 
raščio leidimui bendrovė su kapitalu $75.000.00. ! 
Dienraščio bendrovės šėras $10.00. Pirkti gali \ 
kiekvienas. Geriausias pinigų investinimas nusi- ! 

perkant dienraščio "Vienybė" sėrų. / Savaitinė pre- 
numerata už "Vienybę Lietuvninkų" kol dinraštis 
pradės išeidinėti palieka tą pati $2.50 metams. Ki- 
tose šalyse metams $3.50. Nealuk, užsirašyk šian- 
die. Dienraščio prenumerata bus pakelta. Siųsda- 
mas pinigus už prenumeratą arba dienraščio šėrus 
adresuok: 

"Vienybe Lietuvninkų" 
120-124 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

Susivienijimas Lietuviu I 
=Amerikoje = I 

Didžiausia ir Seniausia Lietuviu Organizacija B 
Gyvuoja Jau 33 metai. | 

Priklauso virš 18.000 Lietuviu. 

Ar teko Tamstai kada-nors gridėti apie 
Susivienijimu Lietuvių Amerikoje? J^i ne, pa- 
siklausk pas savo kaimyną, kuris jau priklauso Į 
prie šios organizacijos. Pasiteirauk, o sužino- 
si, kiek Susivienijimas Lietuvių Amerikoje iš- 
mokėjo savo nariams pomirtinių ir Ligoje Pa- 
šalpų. O jei ne, tai pasiskaityk čionai: Susi- 
vienijimas Lietuvių Amerikoje yra savo na- 
riams išmokėjo virš 200.000.00 Pomirtinių ir 
virš 50.00.00 Ligoje Pašalpų. Susivienijimas \ 
Lietuvių Amerikoje yra sušelpęs tūkstančius g 
našlių ir našlaičių. Susivenijimas Lietuvių 
Amerikoje pagelbėjo tkstančiams sergančių ir 
nedagalinčių lietuvių. Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje yra keturi laipsniai: $150.00; $300..- 
00; $600.00 ir $1000.00. Pašalpos Ligoje turi 
tris laipsnius: $6.00; $9.00! $12.00. Susivieniji- j 
mas Lietuvių Amerikoje turi virš 300 kuopų 
įvairiose Suvienytų Valstijų h* Kanados mie- 
stuose. Jeigu jusų mieste nėra Susivienijimo 

į kuopos, Tamsta gali priklausyti pavieniai. De- 
šimts ypatų gali sutverti naują Susivienijimo \ 

i kuopą. Susivenijimas leidžia savaitinį laikraš- j 
% tį "TĖVYNĖ". Nariams siunčiama dykai. Ne- 
I nariams kaštuoja tiktai $1.00 metams. Taip 
4 pat Susivienijimas- leidžia kasinėtai didelį KA- 
į LENDORIŲ šiaip kaštuoja 25c.; SLA. na- 
I riams — tiktai 15 cenų. 
j Pernai, laike INFLUENZOS, Susivieniji- 
II mas išmokėjo virš 30.000.00 Pomirtinių. 

Visokiais reikalais reikia kreiptis sekamu 
I adresu: 

I Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
į 307 W. 30!h STREET NEW YORK, N. Y. 
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LAISVĖS VARPO IŠLEIS- 
TUVĖS TIKRAI ĮVYKS 

Nedėlioje, Rugp.-Aug. 24 
d. T Regiment Armory 34 ir 
Wenthworth Ave. Pradžia 
parodos 1 vai. po pietų nuo 

Bridgeporto. 
VISI RINKITĖS SKAIT 
LINGAI IR LAIKU. 

L. L. V. Komitetas. 

KAREIVIŲ ATYDAI!! 

Lietuvių kareiviai, svar- 

biausiai gi tie, kurie esate 
buvę kariuomenėj, malonė- 
kite kuoskaitlingiausiai at- 
silankyti susirinkiman ket- 
verge vakare, rugpjučio 
(August) 27 tą a 7:30 vai. 
vakare "Lietuvos" svetai- 
nėje, 3249 So. Morgan gat- 
vė šale "Lietuvos" redakci- 
jos. 

Malonėkite susirinkti visi 
aficierai ir kareiviai — ka- 
talikai, socialistai ir tauti- 
ninkai į bepartyvę vienybę. 
Visi už vieną ir vienas už 
visus. Bus didelė garbė mu- 

du visuomenei ir didelė nau- 

da musų Tėvynei Lietuvai. 
Turime svarbių dalykų 

a^Svarstimui. kuriuos kiek 
vienas privalo žinoti, būtent, 
kad mus paliokai daugiaua 
už nosių nevadžiotų. Ateiki 
te visi. 

Kviečiai, Centralė Karei- 

vių Taryba Chicago, 111. 

DRAUGYŠČIU KONFE- 
RENCIJA 

Galutinas sutvarkymas 
VarPo Išleistuvių. 

Chicagos draugysčių kon- 
ferencija įvyks rugpjiučio 2C 
dieną, seredos vakare, Wod 
mano svetainėje. Šioje kon 
ferencijoje bus nustatyta 
tvarka ceremonijų, išlei 
džiant Lietuvos Laisves Var 
pą, kurios bus sekanti nedel 
dienį, t. y. 24 dieną rugpju 
čio. 

Valdyba. 

BRANGUS PRAGYVENI- 
MAS PRIVERTE JI 

VOGTI. 

Harry Graft prisipažino 
policijai, kad jisai pavogė 
$90.00 is aptiekos, kurioje 
jis dirbo. Jis sako, kad jam 
yra sunku užlaikyti savo pa- 
čią ir ketvertą vaikų iš savo 

algos prie dabartinio pragy- 
venimo brangumo, todėl jis 
turėjo vogti. 

RENGIASI PRIE DIDŽIAU 
SIO STREIKO SUV. 

VALSTIJOSE. 

VViMiam Foster, generalis 
ofganizat rius prie Amerikos. 
Darbo Federacijos, užvakar 
pasakojo, kad neužilgo Ame- 

rikoje gttli Imti didžiausias 
streikas visų plieno ir geležies 
darbininkų. 

Foster pereitoje subatoie 
vedė mitingą, kuriame dalyva- 
vo 400 delegatų, atstovaujan- 
čius 200,000 plieno darbininkų 
iš Chicagos, Gary ir Milvvau- 
kee. Mitingas buvo laikomas 
svetainėje 19 W. YVashington 
gatvė. 

Beveik vienbalsiai nuspręsta 
streikuoti. 

Ant mitingo ta;p pat buvo 

nurėdyta, kad plieno dirbtuvių, 
savininkai samdo m;išęikas, ir 

visokius špiopus, kad nugaz- 
dinti darbininkus ir tiv^mi su- 

laikyti jos nuo prisirašymo 
prie linijos. 

Tarpe kitu dalykų Foster pa! 
šakojo, kad nekurie ameriko- 
nai darbininkai bijo prisirašy- 
ti prie unijos, nes jie bijo savo 

*'h >su," bet visi taip vadinami 
"foreinerai" yra drąsus ir jie 
yra d,augiau neprigulmingi ne- 

gu amerikonai. 

REIKALAUJA KAREI- 
VIŲ IS SIBERIJOS. 

Suvirs penki tūkstančiai 
tėvų motinų, seserų ir pačių, 
užvakar maršavo per vidui- 
miestį, reikalaudami kuovei' 
kiaušio sugrąžinimo karei-' 

jvių iš Siberijos. 
Tarpe jų buvo delegatai 

į Wahingtoną, kurie maty- 
sis su prez. Wilsonu ir su 
valdžia ir reikalaus sugrą- 
žinimo armijos j Ameriką. 

Pasirodo, kad dabar Si- 
Merijoje yra suvirs 4000 
Amerikos kareivijos, kuri 
ten kenčia neišpasakytą var 

gą ir beveik nieko daugiau 
neturi veikti, kaip daboti ta 
vorinius vagonus. 

Ant stoties, kur minia ly- 
dėjo išvažiojančius į Wash- 
ingtoną delegatus, buvo 
daug prakalbų. Daugiau- 
siai girdėjosi klausimai:— 
'Kodėl musų vyrai turi mir 
ti už rusus?" 

PIGIOS UŽKLODĖS 

Suv. Valtsijų valdžia šio- 
mis dienomis Chicagoje 
parduoda 200,000 armijos 
užklodžių. 
Grynos vilnos užkoldės ga 

Įima gauti po $6. tiktai — 

'bovelnos — po $1.25. Ap- 
skritai užklodžių kainos yra 
nuo $1.25 iki $6. Kas nori 
pigiai pirkti gerų užklo- 
džių, turi kreiptis ant 1819 
West 39th Street. 

ILGA KELIONĖ. 
P-ia Margaret R. Char- 

ter ir jos dvi dukterys at- 
ėjo į Chicagą pėsčios iš 
Seattle, Wash. Taipgi, jos 
pėsčios perėjo beveik per vi 
są Ameriką. P-nia Charter 
yra anglė r ji darė tą kelio- 
nę, kad geriau apsipažinus 
su Amerika. Ji žada parašy- 
ti knygą, kurioje aprašys sa 

vo iš Amerikos gyvenimo 
įspudžius. 

PAGAVO ŽINOMĄ VA- 
GILKĄ 

Sadie Gold kitaip Sadie 
Silver o dar kitaip Eva 
Goldstein, norėjo pasinau- 
doti iš didelio žmonių pri- 
3ikimšimo vienoje iš depar- 
tamentų krautuvių, kur par- 
duodama valdžios valgomie 
ji produktai. Policija atra- 
do kad ji yra viena iš žy- 
miausių Chicagos kišeninių 
vagilkų. Prie jos rasta $79. 

MERGINOS NORI GYVEN 
TI BE VYRŲ. 

Merginų būrys iš lllinoiso 
valstijos mano uždėti savo ko- 
lioniją kur nors AVyomingo ar 

ba Montanos valstijose, vieto- 
se, kur visai ne butų vyrų. 

Nekokia p-lė Nellie Gnant 
yra to dalyko už many to ja. 

Tos merginos žada paimti 
640 akrų žemes, kokioje nor-> 

neapgyventoje vietoje, toli ne 

gelžkelių, ypatingai kur ne bus 
progos matyti kokį nors Vyrą. 

Tos merginos jau sudėjo sa- 
vam planui pinigų ir studijoja 
žemdirbystę ir gyvulių augini- 

jnų. Viską merginos, žada at- 
likti pačios. Vyrams jų kolio-i 

i mjojz nebebus vietos. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $2 100. 
1 

Plėšikai vakar užpuolė 
ant Spangenberg & Co. pa 
tarnautojo vidurmiestyje ir 
atėmė nuo jų $700, kuriuos i 

jisai nešė iš banko. 
Nekoksai Marko .Motob- 

zia taupii)0 savo sunkiai už- 
dirbtus pinigus per paskuti- 
nius septynius metus. Jisai 
manė neužilgo keliauti į sa- 
vo prigimtą šalį, į Austri- 
ją* 

Užvakar jisai apie tai pa- 
pasakojo vienam pažįsta- 
mam saliuninkui ir piržadė- 
jo atnešti savo pinigus tam 

saliuninkui, kad jis juos pa- 
laikytų. 

Vakar, kada jisai nešė 
$1.400 pas saliuninką, du 
žmonės jį užpuolė ir atėmė 
nuo jo visą jo totą. 

VALDŽIA PRIŽIŪRI 
KRAUTUVES. 

Distriktc advokatas Cly- 
ne, sako kad valdžia Chica- 
goje prižiūri dvidešimts 
vieną šimtą krautuvių. Tiks 
las to prižiūrėjimo yra gau- 
dyti taip vadinamus "pro- 
fiterius" kurie bereikalin- 
gai kelia valgomų produktų 
kainas. 

Ypatinga atyda yra at- 
kreipta į cukrų. Valdžia 
sako, kad už cukrų krautuv 
ninkai neprivalo daugiau 
imti kaip 11 centų už sva- 

rą. .. isc-va 
Visi nužiurėti krautuvnin 

kai bus baudžiami ir jų pra- 
vardės bus garsinamos. 

IŠ DAILYDŽIU LOKAU- 
.. TO. 

Šiądien Chicagon žada 
atvykti P. F. Gili ir H. J. 
Skifftington, taikos nariai 
iš darbo departamento. Jie 
bandys sutaikinti dailydes 
ir kontraktorius. 

Visi Majoro Thompsono 
pasistengimai užbaigti lo- 
kautą nuėjo niekais. 

Iš lokauto priežasties Chi 
cagoje namų statymas šim- 
to dvidešimts penkių mili- 
jonų doliarių yra sustabdy- 
tas. 

L G. D. APSKRITYS JAU 
SUSITVĖRĖ. 

Rugpjučio 18 d., Wodma- 
no svetainėje įvyko bendras 
visų L. G. D. skyrių usirin- 
kimas. Po ilgam apkalbė- 
jimui prieita prie nuomonės, 
kad reik sutvertf skyrių ap- 
skritį, kad surišus visus sky- 
rius į bendrą veikimą, ypa- 
tingai aukų ir drapanų rin- 
kime, prie tam ir kitus dar- 
bus tokiu budu tas galima 
geriau nuveikti. Tam tikslui 
išrinkta laikinė komisija. 

į Komisiją jema sekančios 
ypatos: I. Dimša, R. Adž- 
gis, Šatkauskas, I. Trijonis 
ir Petrauskas. Išrinkta ko- 
misija tą patį vakarą turė- 
jo savo pasėdį ir pradėjo 
darbą sparčfcii stumti pir- 
myn. 

Susirinkime taip pat ap- 
kalbėta kokiu budu kuogrei 
čiauiai pasiųsti visu3 surink 
tus pinigus, kurie randasi 
pas centro iždininką, Dr. J. 
Kulį. 

[ Pinigų kol kas yra $1,500. 
| Nekurie organizacijos na- 
riai buvo kitos nuomonės. 
Jie pageidauja, kad butų 
surinkta daugiau pinigų, ir 
kad už juos butų galima 
nusiųsti Lietuvon nors ke- 
letą daktarų ir slaugytojų. 
"Tam priešingi daroamėjo, 
jog tokio reikalavimo nuo 

Lietuvos valdžios dar nėra, 
ir todėl nutarta Lietuvon 
siųsti pinigus. 

L. G. D. Narys. 

W. JONO KKRIKŠTYTO- 
JO DR-JA. 

Rugpjučio 10 d. mūsų 
draugija laikė susirinkimą 
5V. Jurgio parapijinėje sve- 

tainėje. Atlikus visus dr- 
jos reikalus prieita prie 
Laisvės Varpo išleistuvių 
klausimo ir ypatingai prie 
pagelbos Lietuvai suteiki- 
mo, kuri šiądien visus mus 

čia Amerikoje prašyte pra- 
šo. 

Pirmas įnešimas buvo, 
kad dr-ja paaukautų $50., 
kiti nariai vėl įnešė, kad 
reik paaukauti mažiausiai 
$100. Visi pritarė ir suti- 
ko su antru įnešimu — ir 
tokiu budu šv. Jono drau- 
gija aukauja iš savo iždo 
$100. P-as Juoz. Eringis, 
dr-jos pirmininkas ant tiek 
susijudino, kad padėkavo- 
jęs nariams už jų duosnu- 
mą dar pats iš savo kiše- 
niaus pridėjo $50. prie au- 

kos. Geras pavyzdys ne- 

lieka be pasekmių. Dr-jos 
įždininkas Jonas Žilvitis 
nenorėjo palikti užpakalyje 
*— ir taip pat iš savo kiše- 
niaus pridėjo $25. Ant galo 
dr-jos raštininkas Jurgis Se 
reika dar pridėjo $2. Tokiu 
budu aukų išviso surinkta 
$177.00. 

Keli dr-jos nariai prisiža- 
dėjo daugiau paaukauti atei 
nančiame susirinkime. 

Surinktus pinigus nutarta 
pasiųsti į Paryžių, Lietu- 

vos atstovybei. 
Ant galo nutarta, jog at- 

virutės pavienems nariams 
kaslink apvaikščiosimo ne- 

bus siunčiamos, bet bus pa- 
garsinta laikraščiuose 

Taigi, gerbiamieji nariai, 
neužmirškite pribūti kaip 
yra nutarta j paskitą vietą 
nedėldienyje, rugpjūčio 24 

d., kad atsakapčiai dalyvau 
ti Laisvės Varpo išleistuvė- 
se. Valdyba. 

ŠV ANTANO IŠ PADVOS 
DRAUGYSTĖ 

Laike savo mėnesinio su- 

sirinkimo rugpjučio 17 d., 
tarpe kitų drstės reikalų bu- 
o taip pat svarstyta Lais- 
vės Varpo išleistuvių klau- 
simas. Vienbalsiai nutarta 
dalyvauti iškilmėse. Apart 
to taip pat nutarta prigulė- 
ti prie Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos. Iš savo iždo dr-ja Lais 
vės Varpo išleistuvėms pa- 
aukova $25.s, o Lietuvai Gel 
bėti Dr-jai — $15. 

Prie Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos prisirašė sekančios ypa- 
tos: į 

A. Stuikis $2.00 
J. Bacevičius 2.00 
L. Bacevičienė 2.00 
A. Brožas 2.00 
J. Baškis 1.00 

Ši draugija visados rūpi- 
nasi lietuvių reikalais. Vi- 
sados ji yra pirmutinė po- 
litikos reikaluose. Tarpe 
jos narių yra gerų tėvynai- 
nių ir apsišvietusių žmonių. 
Ačiu narių darbštumui ir pa 
sišventimui Šv. Antano iš 
Padvos dr-ja yra tvirta na- 

riais ir pinigais. 
Dr-jos Vaidyba. 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS, 
į Lietuvos" redakciją tapo pri 
siųstas laiškas iš Lietuvos, ra- 

šytas Mykolui Daniunui iš Uk 
mergės miesto, nuo Salomėjos 
Daniunas. Reikalaudami laišį- 
ko prisiųskite už 4c markš per i 

siuntimui. 
.... ] 

SKOLINU PINIGUS | 
ant antro morgeClo labai prieinamo 
mis aą'iygotDts. Kam reikalinga skc 
lintl pinigai, tegul atsilanko į ofiaf. ■■ 

H. EPŠTEIN, į 
Room 708; 5 No. La&alle «t s 
Telefonas Franklin *803. r 

Reikia Darbininkų 

REIECALAUJAME 

DARBININKŲ. 

BELT SANDERS 
IR KITU DIRBTUVĖS 

DARBININKU 
if, 

MEDŽIO DARBUI. 
gera Mokestis 

IMPERIAL METHODS CO. 

750 SO. CIRCLE AVE. 

FOREST PARK, ILL. 

IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS GATVE- 
KARIUS I FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE., 

REIKALINGI GROSER 
.. NĖS RAKANDAI. 

Kas turite pardavimui 
"Grosernčs Rakandus", ma- 

lonėkite atsišaukti "Lietu- 
vos" dienraščio administra- 
cijoj 3253 So. Morgan St. 

i Pardavimai 

PARSIDUODA ?» mediniai namai, 
su puse akro lotu prie kiekvieno. 
Taipgi 10 akrinės farmos ir akriniai 
lotai parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilnesnių informacijų klauskite: 

PETER MICHIELSEN, 
115 St. and St. Luois Ave., 

Alt. Greenwood, 111. 
Telefonas 26. 

CICLRO, ILL. 
Parsiduoda Lotas. Lot 28 
in Block 35. Prie 51st Ct. 
Cicero, 111. Rašykite J. PHI- 
LIP, 1212 State St., Racine, 
Wis. 

Parsiduoda automobilius 
1913 Fel Car, 5 sėdynių, b 

geri gumai, mašina gerame 
stovyje, parduosiu už S22.S 
ir važiuoti išmokysiu. 
J. M. 3127 S. Emerald AvcJ 
3-čios lubos. 

Pranešimas. Sligf 
Chieagą, laikinai priiminėju li- 
gonius savo ] i; gyvenimo viero- 
je: 312S W. 38th St., arti Ken 
zie Ave. Kaip greitai bus gata 
va, atidarysiu ofisą ant piet- 
vakaiimo kampo Leavitt ir 2? 
gatvių. Yal.: nu<» 4 iki 7 vaL 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas MeKinley 4988. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLJ,EGE 

Mokina siuvimo, iciipijuo, dtsignJng 
iienomia ir vakarais ctel bizuio It 
namų. Paliudijimai išduoda-^l ir vi© 
tos parūpinamos dyJfai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męe pasistengsime 
suteikti Jums patnnm^. 

SARA 1TATEK, Principal 
2407 W Madlson it. 

Jei Hkauda — put rin- 
kite su 

Paiu-Eipeller 
•Ils suminkštins tnos 

pastyruslus raumenis ir 
.jus jausitės vol miklus 
ir vikrus. 

žiūrėkite, kad butu 
su 1NKAKO žfiiklu! 

Galima gaut visose 
aptiekose uz 35c ir C5<; 
arba iislsluzdlnt nuo 

F. AD. TitCHTER & CO, 
326-330 Bro»Jw»y. Ntw York 

"SEKRETU 
KNYGA" 

jabai yra naudinga ir reikalinga, de- 
ei Tavęs kožno skaitytojaus: ypač 
.enotiems, vaikynams ir merginoms j Cnyga laimes ir sveikatos?... Prisius- 
ite dvi po 3 centus pačtos štempas 
a syk matysi kokia.?,.. Rašykite pas-Į S. M. Calvin; P. O. Box 95; 

Bedford, Ohio. 
ita knyga tik lca tapo išleista, per Į lomus speciplistus del labo visiems.j iųskite greit, nes kas pirmiaus siu- 
tas greičiaus ir gaus, delfo jog tu- 
įme daug orderių. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos lr lietuiiskos fcalbij, iritmetikos, hnygvedystis, stenografijos, ty> 3ewritine. rirklybo9 teifig, buv. Valst. istori« 

U>«, alitlnos istorijoj, geografijos, politikirėt 
ekonomijos, pilletys'ės. dailiara-ystts. 
Mokinimo vulantloe: 1.110 9 ryto iki 4 vai 
landos po piet. Vakarais nuo fi iki 10. Į 3106 S. Haisted st., Chieago; 
NORINTIEJI PIRKTl' 
VYRIŠKU REIKMENŲ IR 

DRAPANŲ 
MU3Ų PAČIŲ DARBO PAGAL 

NAUJAUSIĄ MADĄ. 
KREIPKITE S PAS: i 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DRCVER 4828 

rraae* iNtujui Metus su tobulu ald<i r> 

gijimu, taip. kad iiiaepialeistumn oer 
iu« metus, kas f.ii sali auti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių •> 
galvos skaudfjiir.us, mimparegysti Liba t*15 
(efO^tč prašalinama, pasitarkite su mini?" 
prieš einant kur kitur. Kgzamlnacija DYiiAi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OMICAG' 
Rampas t*te: Gatvė*. 

3čio» lubos, viiu P'at'.'o aptiekus. Tfmyklt' 
1 -riio 

Valandos: nuo 9tos nu. iytn ik. vai. vnk. 
N'edėlioj: tiiL v<". lyto iki l/i vnl. «lien«s. 

OCH>0^ "3 

1 Dr. G. M. Glaser j 
p Praktikuoja Jau 27 tnetai g 
5 3149 8. Morgan 8t„ karti 32 et § 
5 SpecIalUta# Moteriškų, Vyriikii, 2 

ir Chronišku Ligų. 2 
2 Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po S 
a piet. t>—h vak., Nedėl. 8—2. 
į TELF-ONA8 YARDS M7. į 
CKKH3 OCH>rn>aCK>rHutK>0 CHKHKKH5X«! 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVjS GYDHOJAs R CHIRUlGAs 
Ofisas: 1741 W. 4 7th STREET. 

Va;.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlefonas: Uoulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. \Vood Stfeet. 
Telefonas: Yards 723. 

Phoite Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U28TSENEJU3I08 

LI80S 

Valandos: 9 Iki 12 lr « iki 9 
vak&rali. 

2303 SO. MORGAN STREET 

r«l YAP.DS 1588 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJA8 

IR CHIRURGA3 
vjydo visokias ligaa moterl% 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. ulsiflenėjusias 
Ir paslapMa^as vyru ligai 

3259 Sc. Haisted St, Chicago, 

I Dr. M. Herznian I 
į IŠ RUSIJOS | Gerai lietuviam! žinoma* per 16 mt- .1 
•į* tų kaipo patyrę* gydytoja*, ckirurg.* y 
V Ir akušeri*. 
£ Gydo ftžtria* ir chroniika* ligai, ry- t 
5. rų. moterų ir vaikų, pagal naujauiia* X 

y metodas. X-Ray ir kitokiu* elektro* J- 
•|* prietaisu*. Ą 
V Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. IStk T 
,)• Street, netoli Fi*k Street J. 
y VALANDOS: Nuo 10—\2 pietų, ir y 
y 6—8 vakarais. Te'.ephone Carui 3110 y 
f GYVENIMAS: 3412 S«. Halited 3t y 
J VALANDOS: 8—9 Hktd. T 

A,Masalskis 
LIETUVIS SRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausiai, teisingkiuslal ir daug 
plelau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs pat{s dirbame grabua 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 dieną a 

naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

flKMA NfcGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ar.t Tūry, Lentų, Rlnių Ir 8teflams Poplerlc 

SPECIALIA!: Maleva malevojimui 6tubų iš vldsu6, po $1.50 ui galioną 
CARR bROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, , CHIOAGO, ILL. 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. • 

Įg" LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, galž- 
lielius, upes, ežeru3. kalnus, kelius, vieškelius, krasos keliui, kaaal'ia 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

ŽEM LA PI S yra su daugeliu paaiškinimų \t susideda ii 8 daliy. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1S77)- 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
S) Dabartinė Lietuva. 

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

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

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAST'8 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 
Numerius pažiurčjimui siunčiame dykai. 

Turime diilelj knygų sankrovą lr katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausla mušą laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- lių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- Jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord«rUJ» -jc ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA." 
7907 Superior Street CleveJand, Ohio 

P: S: Šitas yra 'Dirvos" naujas antrašas: 


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

