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Lenkijos ir Ukrainos Sąjunga 
Senatas suranda sutarčiai 

/ 5 o pataisymu. 
* 

Latvija neįsileis kelei- 
viu be oasportu. 

Talkininkų kariumcne 
Silezijon. 

LENKIJOS UKRAINOS 
SĄJUNGA. 

Londonas, rugp. 26 d.— 
Iš Europos ateina žinių, kad 
Ukraina ir Lenkija nori dė- 
tis į sąjungą, idant bendro- 
mis spėkomis kovojus prieš 
bolševikus, r jau šioje link- 
mėje prieinama prie pagei- 
daujamų gerų rezultatų. 

SENATAS SURANDA TAI 
KOS SUTARČIAI 50 

PATAISYMU 

Washingt >1*, D. C., rugp. 
26 d. — Suvienytų Valtijų 
senato komisija užrubežinių 
reikalų vis tebekritikuoja 
taikos sutartį su Vokietija. 
Jau prakaitoma, kad nori 

padaryti sutarčiai į penkias 
dešimtis pataisymų. Ko ge- 
ro S. V. senatas galės sulai- 
kyti sutarties užtvirtinimą. 

Šądien tapo sužinota, kad 
prezidentas Wilsonas ren- 

giasi atsišaukti prie Suvie- 
nytų Valstijų piliečių, idant 
protestuotų prieš senatorius 
dėl jų priekabių prie taikos 
sutarties su įvairiais patai- 
symais. Minėti pataisymai 

^senate gali but atmesti tik 
tuomet, jei prieš juos bal- 
suotų nors dvylika senatorių 
republikonų. 

LATVIAI NEĮSILEIS KE -< 

LEIVIŲ BE PASPARTŲ. 
Lietuvių-latvių estonų poli 

tiška Konferencija. 
Stockholmas, rugp. 26 d. 

Tik dabar Estonija pradeda 
įtempti savo spėkas, kad 
išgavus taikos konferencijos 
pripažinimą sau neprigulmy 
bes. Estonijos i;uvyko Pary- 
žiun jau antra delegacija. 

Ton linkmėn veikia ir Le 
toni? ar Latvija, kaip jie sa- 

ve vadina, ypač po politiš- 
kai konferencijai Revelyje 
tarp lietuvių, estonų ir lat- 

vių. 
Be to Latvija įtaisė Stock 

holme savo konsulatą ir nie- 
ko neįsileis Latvijon, kas ne 

turės nuo Latvijos konsulo 

paso. 

TALKININKU KARIU- 
MENĖ SILEZIJON 

¥ J L Paryžius, rugp. 26 d. — 

Pranešama, kad Augštojon 
Slezijon tuoj bus siunčia- 
ma talkininkų kariumenė, 

.kad pridabojus tvarkos lai- 

ke plebiscito; kuris ten ne- 

užilgo įvykį iąs. .Manoma', 
kad Silezijon -bus siunčiama 
po vieną pulką nuo Savi*- 
nytų Valstijų, Anglijos, 
Francuzijos ir Italijos. 

KALTINA BAKERI PER 
SEKIOJIME ARMIJOS j 

KRITIKŲ. 
.Washington, D. C., rugp. 

26 d. — Samuel T. Anseli, 
; buvusis teisėjas, kaltina 
prieš senato militarę komi- ( 
siją karės sekretorių Bakerį j 
ir kitus žymius generolus 
neteisingame elgimosi link j 
kariškų kritikų. 

S. T. Anseli nuo savęs pri1 
duria, kad Suvienytų Val- 
stijų armijos kareiviai buvę 
įj" ni iš geriausių, bet vyre- 
sniejie aficeriai, ypač gene- 
rolai turėję tarpe europie- 
čių menką vardą. 

Bet jei kuris iš Suvienytų 
Valstijų aflcierų bandęs nu- 

rėdyti generolų klaidas, tai 
už tai buvo persekiojamas; i 
gi tie, kurie nors nesąmo- 
ningai girė generolus ir už- 
tardavę jų darbus, gaudavę 1 

paaukštinimus. 

RAGINA KASYKLAS , 

IMTI VALDŽIOS ŽINION. 1 

Washington, D. C., rugp. 1 

26 d. — Daugelio permato- < 

ma, kad angliakasyklos ne- 

užilgo gali pereiti Į valdžios 
rankas,, t. y. tapti šalies sa- 

vastimi. Šiame reikale dar- 
buojasi Harry N. Taylor, 
orezidentas šalies anglies as 

sociacijos. Jis šiądien išreiš 
kė savo pažiūras šiame klau 
simo prieš senato komisiją, j 
kuriai patarė atpirkti nuo : 

savininkų kasyklas ir paves 
ti jų tvarkymą savo pasta- 
tytiems žmonėms. To buk 
norinti ir kasyklų savinin- 
kai, nes vis didėjanti dar- 
bininkų reiKalavimai prade- 
da bauginti juos apie likimą 
savo biznio. 

ILLINOIS ANGLĮ AKA 
SIAI STOS DARBAN 
Springfield, 111., iugp 26 

d. — Iš Chicagos gauta te- 

legramas, kuriame praneša- 
ma, kad nuo subatos strei- 

I kuojantie angliakasiai priva- 
ilo stoti darban. Toks nuo- 

sprendis išnešta Illinois vai-! 
i stijos angliakasių unijos i 
1 valdybos, kuri turi posėdį 
Chicagoje. Pranešime pa- 
briežiama, kad jei kurie lo- 
kalai nepildys to nutarimo 
tai bus suspenduojami. 

INDIJOJE SUFRAGIZMAS j 
DIDĖJA. 

Londonas, rugp. 26 d. — 

Lordų bute išdėstė savo rei- 
kalavimus Indijos moteris, 

1 kurios prašo suteikti joms 
balsavimo tiekas. Sufragiz- 
mas Indijoje, kap praneša- 
ma vis didėja. 

Povakacijiniai vargai. 

AjEORGC, WILl\ 
"YCHJ BRING 1 
HOM£ A SPOOL 
OF THRE&P? J 

THINK IM A 

Tf?UGK HORSE? 

TSt 

DARBININKAI BALSUOS 
DĖL PREZIDENTO 

PASIULIJIMO 

\Vashington, D. C., rugp. 
26 d. — Gelžkelių dirbtuvių 
iarbinink% atstovai, kurių 
/ra 100, šiąden užreiškė ge- 
leraliam direktoriui Hines, 
rcad prezidento Wilsono pa- 
jiulijimą reikalauti tik 4 cen 

:ų pakėlimo algos patįs at- 
stovai priimti negali ir todėl 
eidžia tai unijos narių nu-| 
Datavimui. Lokaiai ragina- 
ni pasiskubinti nubalsuoti 
ar pasiūliji™a* yra priimti- 
įas, ar ne. 

Generalis direktorius 
Hines iš savo pusęs užreiš- 
kė, kad prezidento pasiuli- 
jimas yra galutinas ir jei 
?elžkelio šapų darbininkai 
itmestų pasiulijimą, tai ga- 
ės iškilti streikas, kuris pa- 
ies apie du milijonu d«rbi- 
įinkų. 

VALDŽIA PARDUODA 
30,000 PORŲ BATŲ. 
New York, ragp. 26 d.— 

Karės departamentas šią- 
:lien padavadijo pardavimą 
30,000 poru batų, kurie bus 
pardavinėjami po 5.50 po- 
ra. Šie batai buvo skiriami 
pardavinėjimui pc $8.50, 
bet dabar nupiginta, vienok 
jie nebus pardavinėjami 
pirkliavimui. 

MINIA IŠTUŠTINO 
VALDŽIOS KRAUTUVĘ i 

Dalias, Texas„ rugp. 26 
d. — Šiądien minia apie iš 
2,000 ypatų susikimšo san- 

dėlin, kur buvo pardavinė- 
jama likusie kariumenės 
nesunaudoti, reikmenįs, ir 
didžiumoje išsinešiojo pre- 
kes be jokio atlyginimo. 

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
TRIS FARMERIUS 

Kankakee, UI rugp, 24 
d. Trįs jauni farmerukai 
važiavo automobiliuje, ku- 
ris papuolė po trukinu ir vi 
si itįs automobiliuje vaaia- 

; vusie tapo užmušti. 
^ y. 

ODESĄ UŽĖMĖ 
TALKININKAI 

Londonas, rugp. 26 d. — 

Gauta bevielinis telegramas 
nuo bolševikų valdžios, ku- 
riame pranešama, kad Odes 
są užėmė talkinnkai po bom 
bardavimo per dvi dieni su 

30 laivų. 
Formalis miesto užėmi- 

mas, kaip pranešama, buvo 
atliktas per Denikino ka- 
riumenės skyrių, gelbstint 
priešbolševikiškiems miesto 
gyventojams. Gi Angljos ka 
riški laivai tik pridengdavę 
veikimą. Bolševikai iš Odes- 
sos pasitraukė į šiaurvaka- 
rus. (Prmiau buvo pranešta, 
kad ukrainai užėmė Odes- 
są). 

STEIGS VALDŽIOS 
KRAUTUVES. 

Washmgton, D. C., rugp. 
26 d. — Šiądien tapo pra- 
nešta, kad atsižvelgiant į 
pabrangimą reikmenų val- 
džia steigs krautuves išpar- 
davimui kariumenės nesu- 

naudotų reikmenų: ypač 
daug yra skarpėdkų, marš- 

kinių, antklodžių ir t.t. 
Krautuvės bus steigia- 

mos didesniuose centruose. 
Pirktis galima bus tik savo 

namini am sunaud o j imui, 
bet ne pirkliavimui. Pirktis 
bus galima ir per krasą, ir 
todėl bus išleista specialės 
reikmenų kainos. 

BELGIJA UŽTVIRTINO 
SUTARTĮ. 

Brussells, rugp. 26 d. — 

Belgijos senatas vienbalsiai 
užtvirtino taikos sutartį su 

Vokietija; gi atstovų butas 

sutartį jau buvo užtvirtinęs, 
ankščiau. 

NORI MOTERŲ POLICIS 
TŲ ČECHIJON 

New York, rugp. 26 d.— 
Keturios amerikietės kaif 
pranešama iš Pragos taps 
policistėmis jaunoje Čecho 
Slovakijos respublikoje 
joms bus pavesta prižiūrėt: 
draugijinę (socialę) tvarką. 

JAPONIJOS ATSTOVAS 
RYGOJ. 

Paryžius, rugp. 25 d. (Su 
vėlinta). — Japonijos val- 
džia pasiuntė savo diplo- 
matini agentą Rygon,kur jis 
pridabos Japonijos reikalus, 
kol ten neatvyks specialis 
Japonijos ingaliotinis. 

GIRIOJE SUDEGĖ 1,500 
AVIU. 

Missaula, Mont., rugp. 26 
d. — Apielinkės giriose iš- 
tiko didelis gaisras, kuriame 
žuvo 1,500 avių. Vienas uki- 
ninkas su sunum ir 2,000 
avių vos išsigelbėjo nuo ug- 
nies. Jis vėlau rasta toli nuo 

j namų. 

VILNIUN ATVYKO IŠ 
TUŠTINTI VAGONAI. 
Vilnius. l'ugp. 10 d. (IŠ 

lenkiškų laikrašičų). Čia 
yra neaiškus gandai, kad 
šiomis dienomis gelžkelio 
stotin atgabenta 50 vagonų, 
prikrautų maistu Vilniaus 
intendantūrai, bet atidarius 
vagonus jie rasta tuščiais. 
Apie šį dalyką stengiasi nu- 

tylėti, vienok tardymai tę- 
į siasi. 

SERBIJA PRISIRUOŠUSI 
KARIAUTI. 

Belgradas, rugp. 26 d.— 
Naujas premieras šiądien 
parlamente užreške, kad 
Serbija nejieškanti jokių 
privilegijų, bet yra pasirįžu- 
si net su ginklu gintis 
Įvykus taikai Serbijos pro- 
graman įneina susiartinti su 

Čecho-Slovakija, Lenkija 
Grekija ir Rumunija. 

PEZIDENTAS RAGINA 
TALKININKUS UŽGIRTI 

TAIKĄ. 
Paryžius, rugp. 26 d. — 

Specialis Tribūne korespon- 
dentas praneša, kad prezi 
dentas Wilsonas, delei besi 

1 didinančio senato kritikavi 
jmo taikos sutarties ragine 

:; Francuzijos ir Italijos vai 
džias paskubinti užgirima 
tr.ikos sutarties. 

SURADO AMERIKOS 
LAKUNUS. 

f EL CENTRO, CAL., rugp. 
26 d. — Pulkininkas Hip- 
polito Baranco, viršininkas 
Meksikos kariumenės sky- 

jriaus, pranešė, kad Ameri- 
kos du lakūnai, rasti netoli 
Ojas Negras ape 300 mylių 
nuo rubežiaus. 

Bet prie kokių aplinkybių 
jie rasta nera apie tai jokių 
platesnių žinių. 

BOLŠEVIKAI FINANSA 
VO AMERIKOS RIAU 

ŠININKUS? 

Washngton, D. C., mgp. 
26 d. — Atstovų buto narys 
Byrnes iš So. Carolina sako, 
kad jis turįs tikrų žinių, jog 
iškilusios Washingtone ir 
Chicagoje riaušies buvo pa- 
laikomos rusų bolševikų pi- 
nigais. Tvirtina, kad šiame 
darbe bolševikams gelbeda- 
vę aidoblistai. 

LENKU SUOKALBIS 
D AG AUTI GINKLŲ. 

Berlinas, mgp. 24 d. — 

Mindene, Wesfalijoje areš- 
tuota keliolika ypatų, kal- 
tinamų supirkime 60,000 pa 
vogtų šautuvų. Valdžia pa- 
galiaus praneša, kad suras- 

ta pėdsakai, jog yra lenkų 
suokalbis slaptai gabenti 
ginklus iš Vokietijos Lenki- 
jon. 

I VOKIETĖS PRIEŽASTI- 
MI STREIKO RESTO- 

RANE. 

Paryžius. Viename resto- 
rane prisirinko daug Ame- 

rikos, kareivių ir su savo pa 
| čiomis vokietėmis. Francu- 
zės patarnautojos užgirdę 
vokiškai kalbant atsisakė 
dirbti, kol neprasišalino 
iš restorano amerikonės-vo- 
kietės. 

TAIKOS SUTARTIS 
FRANCUZIJOS PARLA 

MENTE. 

Paryžius rugp. 26 d. — 

Francuzijos parlamentas pa 
ėmė taikos sutartį su Vokie- 

I tija galutinam apsvarstimui. 
Taikos sutartis Francuzijo- 
je irgi turi kiek priešų ar 

bent nekurios jos dalįs. 

LAIVAI JIEŠKOJIMUI 
PRAŽUVUSIU AMERI- 

KOS LAKŪNŲ. 
Santa Cruz, Cal., rugp. 

26 d. — Tris kariški laivai 
Ramiojo vandenyno laivy- 
no pasiųsti iš San Diego į 
Žemesniąją Kaliforniją, pri- 
gelbėjimui jieškoti pražu- 
vusių Suvienytų Valstijų la- 

I kunų. 

KVIEČIU ŽINOVU 
SUSIVAŽIAVIMAS. 

New York, rugp. 26 d. 
Šiądien čia atsibuvo konfe- 
rencija Suvenytų Valstijų 
Grudų Korporacijos virši- 
ninkų su ūkių žinovais iš 
šiaurvakarinių valftijų. Kon 
ferencijoje tartasi apie su- 

naudojimą apgedu^'ų kvie- 
čių, kurių šiemet šiaurvaka- 

jruose yra nemažai. 

I LIETUVIU "BYLA" 
KONGRESE. 

Sekančioje pčtnyčioje, 
rugp. 29 d. Washingtone 
įvyks lietuvių "byla" prieš 
Suvienytų Valstijų Kongre- 
są delei Lietuvos Neprigul- 
mybes. 

Nuvykę ten lietuviai pri- 
rodinės Kongresui, kodėl 
Lietuva privalo buti nepri- 
klausoma valstija. Jie taip- 
gi atsakinės į paduotus Kon 
greso užklausimus. 

Pasekmės "bylos," gali- 
ma tikėtis, bus pripažyni- 
mas Lietuvos Neprigulmy- 
bės, kas, vėliau bus paskelb 
ta Amerikoje ir ktur. 

.Tai nėra paprastas lietu 
vių gyvenime nuotikis ir to- 
dėl noreikėtų mums toicio 
momento visai lengvai pra- 
leisti. 

Čia lyg .norėtųsi lietu- 
viams, ypatingai piliečiams, 
patarti, kad iš prežasties 
"tylos" kuodaugiausiai te- 
legramų su pasveikinimais 
pasiektų Kongresą. Kam 
yra tas reikalas prie širdies 
ir kas nesigaili kelių centų 
telegramai — padarys dide 
lį įspūdį ant Kongreso ir 
"byloje" dalyvaujančių lie- 
tuvių 

Amerikos Liet. Tautinės 
Tarybos narys ir N. F. Prim. 

Dr. K. Drangelis. 

"BILLY" SUNDAY PRIE- 
ŠINGAS TIKĖJIMIŠKAI 

UNIJAI 
Ocean Grwve, N. J. Gar- 

susis pamokslininkas "Billy" 
Sunday prieš minią apie 
7,500 užreiškė jog jis esąs 
priešingas tikėjimų unijai 
kurią nori sutverti tuli dva- 
siškai. ** j 

SWIFT KOMPANIJA 
UŽDIRBO $47.000,000. 
Washington, D. C. rugp. 

26 d. — Swift skerdyklų 
kompanija atstovas buvo 
šiądien vėl pašauktas prieš 
senato komisiją. Jis tarp 
kitko papasakojo, kad mi- 
nėta kompanija 1917 metais 
uždirbo 47 milijonus dolia- 
rių, gi 1918 metais 33 mili- 
jonus doliarių. 

KOLČAKO SPĖKOS 
SILPNĖJA 

Washingtos, D. C. Suvie- 
nytų Valstijų valdžia, ma- 

tomai, nujaučia, kaC Kol- 
čako Omsko valdžia laikosi 
vis? i silpnai ir yra tūlos žy- 
nės, jog Kolčako valdžia 
gali tuoj griūti. 

Suvienytų Valstijų kariu- 
menė iš Sibiro tur but bus 
ištraukta šį rudenį. 

ORLAIVINĖ LINIJA 
TARPE RYMO IR 

NEAPOLIO. 
Rymas, rugp. 26 d. — 

Tarp Neapolo ir Rymo jau 
įseigta pastovi pasažierinė 
orlaivių lnija. 

ORAS 

Cbicagoje ir apielinkėje 
Šiądien giedra; maža at- 

maina temperatūroje; vidu- 
tiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:10. 
Saulėleidis, 7:32. 
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LIETUVOS NEPRIGULMYBĖ 

Vakar apturėjome iš Lietuvos didelį 
pluoštą laikraščių, vėliausi kurių išėję 2 
rugpjučio, tai yra pasiekę mus į 24 dienas. 
Iš tu laikraščių matyti, kaip veidrodyje vi- 
sas darbas, visi lietuvių troškimai, visi žy- 
giai. Juose spindi visa Lietuva. Indomes- 
nius straipsnius męs pakartosime vėliau. 

Męs žinoma, apturėjome ne visus lei 
dinius, bet tik bent svarbesniuosius. Čia 
juos suminėsime: 

"Lietuva" dienraštis, eina Kaune. Vi- 
suomenės ir politikos laikraštis. 

"Laisvė" eina du kartu į sąvaitę iš 
Kauno. Visuomenės politikos ir literatū- 
ros laikraštis. 

"Žemaitija" eina du kartu į sąvaitę iš 
Raseiniuų. Bepartyvis darbo žomnių laik- 
raštis. 

"Saulėtekis". Eina Kaune tris kartus 
į sąvaitę. Pažangiosios demokratijos or- 

ganas. 

"Lietuvos Ūkininkas". Savaitraštis su 

priedais "Žemė", "Jaunimas" ir "Sveika- 
ta". Tai tas pats "Lietuvos Ūkininkas", ku- 
ris ėjo prieš karę nuo 1905 metų. Eina 
Kaune. 

"Kariškių Žodis". Sąvaitraštis. Be- 
partyvis, pašvęstas grynai karės reikalams 
ir kareiviams. 

"Laikinosios vyriausybės žinios". Tai 
oficialis Lietuvos valdžios organas. 

"Nepriklausomoji Lietuva". Dienraš- 
tis einantis iš Vilniaus ir pašvęstas grynai 
kovai prieš lenkus. Ypačiai skleidžiamas 
lenkų užimtose vietose. 

"Glos Litwy". Lietuvių leidžiamas 
dienraštis Vilniuje, kovai su lenkais. 

"Nasza Ziemia". Lenkų kalba einan- 
tis sąvaitrastis Vilniuje skiriamas katali- 
kams. Veda smarkiausią kovą prieš len- 
kus. 

"Aušra". Savaitnis darbo žmonių laik 
raštis einąs Vilniuje. j 

"Vienybė" savaitinis. Tas pats ką 
ėjo Kaune prieš karę. 

"Prūsų lietuvių balsas". Dienraštis 
pačių Prūsų lietuvių leidžiamas Tilžėje 
ir smarkiai stovintis už Letuvos neprigul- 
mybę ir Prūsų lietuvių prijungimą prie Di- 
džiosios Lietuvos. 

Taigi jau šiądien Lietuvoje eina ma-l 
žiausiai 14 ietuviškų laikraščių tarpe kurių 
trejatas dienraščių. Tie laikraščiai pri- 
klauso įvarioms sriovems, įvairioms parti- 
joms išimant tiktai bolševikus. Ir tų laik- 
raščių sudėtina nuomonė, tai Lietuvos žmo- 
nių nuomone. 

Peržvelgus tuos visus laikraščius mes 

matome juose tiktai veną mintį, vieną no- 

rą. vieną darbą — tai įgijimą Nepriklau- 
samybes Lietuvai su demokratiška tvarka. 
Tą patį sako socialstiška "Žemaitija", tą 
patį sako ir Kauniški klerikalų "Vieny- 
be". Visi kaip vienas palaiko dabartinę 
laikinąją Lietuvos valdžią, visi kaip vie- 
nas stovi už suorganizavimą kostipriausios 
kariumenes, kad atginti Lietuvos žemes 
nuo priešų. Visi kaip vienas agituoja už 

labar užtraukiamą vidurinę Lietuvos pa- 
skolą 30 milijonų auksinų (pusaštunto mili 
jono doliarių), visi lygiai talpina valdžios 
padavadijimus, visi dirba vieną darbą — 

stato Neprigulmingą Lietuvą. Lietuvos nei 
viename laikraštyje kokiai sriovei ar parti 
jai jis nei priklausytų, nėra jokio ardančio j 
vienybę straipsnio, visur rimta, pažngu. 
Net galima pirmu žvilgsniu pamąstyti, kad 
jau Letuvoje ir partijų nebėra, kad nėra 
pasidalinimo 'į partijas. 

Vienok jau tokio sulyginamai šiuomi 
laiku didelio skaitliaus laikraščių atsira- 
mas kaip tik liudija, kad Lietuvoje yra 
įvairiausių nuomonių žmonių, įvairiausių 
partijų. Ir kiekvienas tų laikraščių iš- 
reiškia tam tikros grupės žmonių nuomonę. 
Randame tuose laikraščiuose ir kritiką val- 
džios darbų, bet kritiką rimtą, negriaujan- 
eią. Kiekvienas laikraštis aprūpina savo 

vienminčių troškimus, rūpinasi savos srio- 
vės reikalais, bet nerasi peikimo kitų, ne- 
rasi niekinimo. Laikraščiai su priešingos 
sriovės asmenimis dar mandagiau apsiei- 
na, negu su savo draugais. Bet tas viskas 
vra užpakalyje, ant antro plano, prieša- 
kyje gi v'sn vienas tikslas — pilietybė, 
statymas naujjs Lietuvos valstybės. 

Sulyginius Lieuvos laikraštiją su Ame 
likos lietuvių laikraščais matome begalinį 
skirtumą. Ir vargiai lyginti galima. Juk 
tokį laikraštį, kaip "Darbininkas" ar dar 
daugiau — "Garsas" Lietuvoje ir persta- 
tyti negalimi. Juk tai kalbėjimas apskri- 
tais befakčiais žodžiais, kad kitas srioves 
ir sau nepritariančius žmones išniekinus. 
Tiesą pasakius kogi norėti nuo Amerikos 
lietuvių laikrašti jos, kuomet ją vesti tan- 
kiai pastatomi jauni priauganti gyvenime 
nepatyrę vaikinukai, kuriems jūrės iki ke 
\ių. 

Lietuvos žmonės deda visas pastan- 
gas, kad iškovojus neprigulmybę ir išvys- 
čius savo valstybę. Amerikiečiai mokyki 
mes nuo Lietuvps žmonių kaip reikia tver- 
ti valstybę. 

1 Svetimoj® Spaudoj© į 
i Apie Uetuvius ! 

VOKIEČIAI LIETUVOJE 
Vienas žymus lietuvys sugryžęs į šią 

salį atvežė- daugiau naujienų apie okupa- 
cijinės vokiečių armijos žygius, kuriai bu- 
vo leista pasilikti Baltijos kraštuose po 
toutarpines taikos padarymo. Dabar vo- 
kiečiai po biskį rengiasi evakuoti Lietu- 
vą, bet jie dar visiškai neišėjo. Po eva- 

kuacijos jie pretekstu ėmė imti, vogti kas 
tik galima buvo — vaisius, grudus, me- 

džius, nauges, gyvulius — net kapai buvo 
atkasami ir viskas kas tik turėjo šiokią 
tokią vertę tapo nuimta į.uo numirėlių. 
Viskas yra siunčiam Vokietijon, taigi vo- 

kiečių armija apleidus Lietuvą nieko dau- 
gaiu nepaliks ten, bet tik vienus tyrus. 

Praeitame lapkrityj vokiečiai tapo 
beveik galutinai sumušti, o bolševizmas 
tuomet rodėsi tokiu dideliu pavojumi, kad 
net pradėjo jo bijoti tie žmonės, kurie 
pirm nieko nebijodavo. Taigi, lengva su- 
prasti, kad talkinikų armijų vadai užtat 
leido reakiijoninei vokiečių kariumenei 
pasilikti Baltiko provincijose, idant sulai- 
kyti bolševikišką bangą, kuri veržėsi i va- 
karus. Talkininkų protavimai buvo logiš- 
ki, bet šaime atvejyje je apsiriko. Bolše- 
vizmas žlugo Vokietijoj ir Ungarijoj ir net 
Amerikos revoliucionieriai, kurie taip 
džiaugsmingai lėmė revoliuciją Prancūzi- 
joje ir Italijoje, dabar pradeda atsižadėti 
savo svajonių. Nežiūrint koks bus galu- 
tinas bolševizmo likimas Rusijoje, aišku, 
kad dabartinėje valandoje bolševizmas Va 
karinėje Europoje yra kur kas silpnesnis 
negu devyni mėnesiai atgal ir Vokietija 
dabar taipogi yra stipresnė. 

Vokiečių armijos Baltijos žemėse nič- 
neiko nedarė, kad apsau gojus tenykščius 
gyventojus nuo bolševikų; priešingai, vo- 
kiečiai dar kenkė toms tautinėms armi- 
joms, kurios kovoja su bolševikais. Vokie- 
čiai nuvertė latvių respubliką ir męs dar 
neesame tikri ar latviams pasiseks ištverti 
kovoje su priešais. Vokiečiai atsidėję dar- 
bavosi, kad sukiršinti vieną prieš kitą vi- 
sas naujas valstijas, kad pasėti nesutikimą 
tarp lietuvių ir lenkų. (Tai lenkų agitaci- 
jos vaisiai Red.) Vadinas, vokiečiai dar 
neapleido Pabaltinos. Generolas von der 
Goltz pažadėjo išsikraustyti, bet drauge 
pažymėjo, kad jis nesiskubins ir mažai 
klauso talkinikų paliepimų. Jis gali išeiti, 
bet jis gali ir pasilikti. Jeigu vokiečiai pa- 
siliks Baltijos provincijos bus žymiai su- 

silpnintos su rusišku bolševizmu ir vokiečių 
spaudimu Pabaltmario link. 

I.š New York Times. 

Svarbi Diena Musų Tautai Washingtone. 
Lyga keturių tautu, Ingau- 

nių, Latvių, Lietuvių ir Ukrai- 
niečių atsilankė pas p. Robert 
J. Caldvvell, prezidentą vidur 
Europinės sąjungos, 'Rugpjū- 
čio 11 d. ir ant savo pirminin- 
ko užmanimo paprašė kad p. 
Caldvvell išreikalautų lygai iš 
tirimą šių tautų klausimo tiri- 
jime sątaikos su Vokietija, ku- 
ris dabar yra vedamas Užsie- 
niniu Reikalu Senato komite- *' c 

te \Vasmingtone.— 
Tuoj aus buvo telephonuota 

VVashingtynan ir buvo gautas 
prielankus atsiliepimas. Vė- 
liaus, Rugpjučio 22, pėtnyčios 
ryt, buvo pranešta kad lygai 
laikas išklausimo paskirtas bus 
sekmadienyje Rugp. 2(>tą, bei 
Subatoje Senatorius ir pirmi- 
ninkas užsieninio komiteto 
gerbiamasis Henry Cabol 
ocigc, pranešė telegramų, kad 
galutinai laikas buvo paskirtas 
ant pėtnyčios ryto 10-toje va- 

landoje, Rugpjučio 29 d. 
Tuojaus buvo sušauktas ke- 

turių tautų lygos ir Tautinės 
Tapybos susirinkimas ir tele- 
gramos paleistos pėtnvčios 
nakt visiems tiems, kurie pa- 
gal patarimus p. Caldvvell'io ir 
Tarybos turėtu imti dalyvavi- 
mą, kad" jie tuojaus priimtų 
Ne\v Yorkan pasitarimui ir do 
kumentų, prakalbų* ir progra- 
mos surengimui.— 

Bendras keturių tautų lygos 
memorandumas buvo pareng- 
tas dieną pirmiaus ir bus at- 

spausdintas, ir įduotas gerb. 
VVoodrovv VVilsonui, gerb. Ro- 
bert Lansingui ir pirmsed. 
Henry Cabot Lodge. Kasvie 
nos tautos memorandumas ar- 

ba prakalba yra ruošiama da- 
bar ir bus perskaityta Užsieni- 
nio Komiteto posėdyje petny- 
č'oje, kada yra paskirta tik va 

landa ir pusė šm tautų klausi- 
mui. Pon. Robert J. Caldwell 
pakvietė garsų jų Ne\v Yorko 
advokatą p. James Gordon 
Battle pagelbėti prirengti pro- 
gramą ir atstovauti keturių tau 

tų lygą VVashingtune. 
Visas prierngimo darbas 

bus atliktas po užžiura lygos 
New Yorko-mieste. 

Kaip pamenu iš Lietuvių 
dalyvaus ponai Lopatto, Brad- 
čulis, Yinikas, Yilmontas, Ka- 
ruža, Keistis, Šliupas, Molis, 
Jankauskas ir kun. Jakaitis *ir 
K'iulakis ir kiti. Buvo taipgi 
pakviesta keletas svečių. Kal- 
bėtojas iš Lietuvių pusės yra 
skiriamas p. Lopatto, ir kiti su 

teikimui informacijų Lietuvos 
reikaluose. Bus pirmiausiai 
nurodinta sątaikos punktai su 

kuriais Lietuva negali sutikti! 
ir bus reikalauta juos atmesti.| 
Bus taipgi nurodyta kodėl šios! 
tautos turėtų tuojaus buti prij pažintos, aipo suvereinės, ne 

prigulmingos šalys ir visi jų sa 

tikiai su kitomis tautomis, o 

taipgi ir jų kiti reikalavimai. 
Matau p. Yinikas šaukia liu 

dininkus ant Rugpjučio 26-tos 
d. Washi'igionan, nors buvo 
visiems pranešta pribūti New 
Yorkan. Kiti leidžia telegra- 
mus kad jie šį klausima pakėlė 
senate patjs.— 

Į Malonėkite visi žinoti iŠ šio 
! pranešimo kaip dalykai daly- 
kai stovi ir oHjentuotis pagal 
šiuos nurodymus, kad neišeitų 
vėl nesusipratimai taip svar- 

biam e laik mūsų tautai.— 
Mūsų Egzekutyvis komitetas 

Washingtoi\2 turėtų mums gel 
beti savo visomis jiegomis, bet 
gal butų geriaus kad jis, kaipo 
tautos reprezentat. ve oficija- 
lė šaka,, laikytųsi nuošaliai.— 

Butų gerai, kad visos Ame- 
rikoje; mūsų kolionijos tuoj ar. s 

pasiųstų telėgramus gerb. Se- 
natoriui Lodge išreiškiant pa- 

dėka už daleidima mušu tau- «r U L* 

los reikalu svarstymo ir išreiš- 
kiant kas turėtu Imt padaryta 
su netinkamais sątaikos punk- 
tais ir kad Lietuva tuoj aus bu- 
tų pripažinta kaipo neprigul- 
minga šalis. 

Iš priežasties šio reikalo ir 
atsiradus labai daug' darbo Ke 
turiu tautų seimas, kuris turėjo 
būti Rugsėjo 2 ir 3 d., yra per- 
keltas ant Rugsėjo 16 ir 17 d. 
Pennsylvanijos Kotelyje New 
Yorke. Taipgi dauguma visų 
keturių tautų veikėjų iš t >s pa- 
čios priežastie negalėjo daly- 
vauti Highland Parko išvažia- 
vime ir nuimtuose judamuose 
paveiksluose.— 

Vincas F. Jankauskas, 
Keturių Tautų Lygos Pii 

mininkas. 

PAKVITAVIMAS. 

Amerikos Lietuvių Egze- 
kutyviu' Komitetui, 703 
Fifteenth St., N. W., 
Washington, D. C. 
Gerbiamieji: 

Lietuvos Neprigulmybės 
reikalams remti Spaudos 
Biuro dalis perkelta iš Švei- 
carų Paryžiun prie Lietuvių 
caų Paryžiun prie Lietuvių 
Delegacijos. Spaudos Biuras 
apima Lietuvų reikalus An- 
glų ir Francuzų spaudoje. 
Visos Spaudos Biuro veiki- 
mo išlaidos žada but pa- 
dengtos Amerikos Lietuvių 
lėšomis. Įmėnesį pramato- 
ma šios išlaidos: 
1. Alga Biuro ved. $255.00 
2. Alga 1 padėjėjui 150.00 
3.Alga 2 pad 150.00 
4. Depešoms 300.00 
5. Raštinės išlaidoms, 

krasos ir t.t. v... 150.00 
6. Smulkių išlaidų, kur- 

jerai ir 1.1 100.00 
7. Anglų kalbos stilis- 

tui,. 150.00 
8. Francuzų kai. stil. 150.00 
9. Skubuoti ir netikėti 

reikalai surišti su 

propaganda 1000.00 

$2,405.00 
Šį sąmatą pramatoma j 

pirmą veikimo mėnesį. Vei- 
kimui besiplečiant beabėjo 
prašoks ir išlaidos, tad vi- 
siems tiems dalykams mel- 
džiame prisiųsti pinigų. Kol 

1 kas apie 73 tukstančius Švei 
jcarijos frankų tam dalykui 
'lieka iš Kun. J. Dcbužio iš 
Tautos Fondo gautų pini- 
gų- 

J. Žilius — J. Dobužis. 

; RU: Ą Gerbiamieji: 
Malonėkite priimti atydon 

ir visuomenei pranešti kas 
seka: 

Lietuvos Valdžios reika- 
lams tam tikru laiku ir per 
tam tikrus žmones yra gau- 
ta iš Tautos Fondo suma pi 
nigų, kurią apyskaitos guli 
žinyboje oficialės Lietuvių 
Delegacijos Paryžiuje, bū- 
tent: 

| 1. Per Kun. Vilimavičių 
įgauta francuz. fr. 27,000.00 

2. Per Kun. K. Alšauską 
gauta francuz. fr. 54,200.00 

3. Per Kun. J. Dobuži į 
Šveicarus Lietuvos Valdžios 
reikalams ir pabėgėliams iš 
Pvusijos moksleiviams šelpti 
atėjo viso labo Šveicarų 
frank 270,454.10 
Tų pinigų apyskaita rengia-j 
ma šiomis dienomis atiduoti 
žinybon Lietuvių Delegaci- < 

jos Paryžiuje. ] 

4. Iš Tautos Fondo p. Vol 
denarui — Delegacijos pir- 1 
mininkui irgi išsiųsta dolia- 
riais 25,000.00. Tie pinigai 1 

šiomis dienomis iš Švedi-, 
jos banko perkelta Del^ga-I 
cijos kason Paryžiuje. 

Tad iš Tautos Fondo Lie- 
tuvos Valdžios žinybon yra 
atėję daug daugiau pinigu 
negu iš informacijų p. Lo- 
patto paduodu Chicagos 
"Lietuva" 160 Liepos š. m. 

Greta šitų pinigų atėju- 
sių iš Tautos Fondo, Delega 
cijos žinyboje dar yra pr, 
frank. 6,200 gauti Birželio 
25, 1919, iš kokios tai Šv. 
Elzbietos Draugijos iš Ame- 
rįkos Lietuvių tarpo, ir gau- 
ti per Kun. Ambrozaitį iš 
Binghampton, N. Y., Birže- 
lio 1, 1919 fr. 13,831.00. 

Šaiia tų pinigų Delegaci- 
jos kasęje gul apyskaita Dr. 
J. Šliupo, atsivežusio fr. 60,- 
508.80 ir p. Noraus čekis 2 
tukstančiu svarų sterlingų; 
taipgi p. Lopattos Balandžo 
6 d. 1919 m. Delegacijai į- 
teikta fr. 28,999.00 iš Ka- 
sos Centralinio Komiteto 
šelpi nukentėjusius nuo ka- 
rės. 

Amerikos Lietuvių Atsto- 
vai Paryžiuje. 

J. Žilius, 
J. Dobužis. 

BOLŠEVIKŲ DARBAI 
VENGRIJOJ. 

Amerikonams gerai žino- 

mas advokatas X. O. \\ inter, 
kuris tik sugrįžo iš Europoj, 
ištiręs dabartinę Europos tau- 

tų situacija ir, kuris kiek pir- 
miaus aprašė rytine Europą, 
paskelbė daug žinių apie Veng 
rijąs bolševikų darbus. Tiki- 
me, kaip kurios iš-jų bus žin- 

geidžios musų skaitytojams. 
Tat čia ir paduodame. 

Anat jo, Vengrijoj radika- 

lų sovietų valdžią pagimdė tai- 
kos konferencijos atidėlioji- 
mus. 

Kaip žinome, Austro-Y»ng 
rijos senoji valdžia bupuolė 
apie dvi savaiti prieš muišų 
pertrauką. Tuojaus po to per- 
versmo Karoly apskelbė save 

kaipo pirmu .Vengrijos repub- 
likos prezidentu, jo visa viltis 
buvo prezidento Wilsono ketu- 
riolikoje dėsnių, kuriuos \\ il- 
sonas karei tebesiaučiant buvo 
paskelbęs, liet padėjus karės 
ginklus, kada praslinko savai- 
tės ir mėnesiai, o iš Paryžiaus* 
vis dar nesigirdėjo jokio žodžio 
apie Vengrijos likimą. Ir vė- 
liaus, ,yg ant Vengrijos nelai- 
mes, pasklido neteisingos pas- 
kalos, buk tai Jugoslavija, Ku 
manija ir.Čecho-Slovakija, bus 
sugražintos senai Vengrijos 
kunigaikštystei. Kunigaikštis 
karolvi pradėjo svyruoti ir 
savim nepasitikėti. Toki s ap- 
sireiškimai davė progą per pen- 
kerius metus karės nuvargin- 
tiems gy\ entojams pasvyruoti 
ir sukelti šalies suirutę. Ka- 
rolyi atsisakė nuo savo vieto?, 
o kraštutiniai radikalai srvėrč 
šalies valdžią į savo rankas ir 
pradėjo jos gyventojams skelb 
ti bolševikų "rojų." 

lvo^ 'j 21 d. jau galutinai ta- 
po paskelbta komunistų val- 
džia ir kaipo sostinė tos val- 
džios senasią Magyaras. 

Iš sykio \Vinteris nepaste- 
bėjęs didelės permainos. Dar 
maz daug tvarka buvo panaši 
i senąja, apart to, kad visoj 
^alvje, arba, gerinus sakant, 
Budapešte, kur jis tŲom laiku 
mivo apsigyvenęs užplevėsavo 
raudonos vėliavos ir vis* karei 
naiviai, kaip kurie ir civiliai 
imonės, turėjo ant švarkų j>ri- 
sisagstytus raudonus ':enkle- 
ius. Buvo ir tokių, kurie ant 

krybėlių dėvėjo raudonus kas- 
)inus. 

Bet komunistai, turi buti ko-/ 
nunistais. "Privalo" paskelbti 1 

į Rusijos bolševikų panašu tc- ^ 

rora. Taip jie ir padarė. Be* 
matant nukapojo telegrafu, bei 
telefonų vielas. Penkios de- 
šimtįs jaunuolių, militarišk^s*' 
akademijos moksleivių tapo t.ij 
suareštuota, iš jų keturios de- 
šimtis — nužudyti — pakarti 
svarbesnėse gatvėse ant mil- 
žiniškų kartuvių. Gi diktato- 
rius viešai užreiškė, kad "Ne- 
simatė tikros malonios žmonė- 
se užuojautos laike paskutinių! 
trijų mėnesių bolševikų tvar- 
kai. Tat turės kraujas paplūs- 
ti, jei tik bus tas reikalinga dėl 
išgelbėjimo proletarijos." 

Matoma, kad .Vengrijos bol- 
ševikai buvo paėmę pavyzdį iš 
rusi jos bolševikų. Jie iš pradžiiį 
prie suvargusių gyventojų ėjoi 
prisidengę avės kail'it, o pasr 
kiau pasirodė kas jie esą ištikę 
rujų. Iš sykio bolševikai ai>? 
skelbė, jog svetimšalių, kurięj^ randasi Vengrijoje apsigyve- į 
nę, privilegijos ir turtas bus \ 
apsaugoj amas. Bet ką reiškia! \ 
prižadas dėl redikalo?" Žino- į 
ma, kad nieko. Šiadie jis gali » 

pasakyti taip, o rytoj jau ki- į 
taip, bv tas jam atneš geras 
pasekmes. Advokatas WinU^a 
ris paskelbė, kad taip ir bu v iį Budapešte. Štai kaip išsitari* 
ponas Kun kalbėdamas į sovie- 
to susirinkimą: "Iki męs ne- 
same galutinai nustatę savo 

politikos, jei tik reikalinga męs 
galime keisti savo taktikas dvi- 
dešimts kelerius sykius į dvi- 
dešimt keturias valandas. Šią- 
dien nėra kitokio išėjimo, kaip 
tik priimti p. Clemenceau rei- 
kalavimą. Męs tartis privalome i 
su sajungiečiais ir taipgi su sa- 
vc> priešais, su kuriais męs ka- j 
riaujame." Tai toki sąžinę 

Vengrijos bolševikų. H 
Toliaus p Winteris pas-. J 

tebi, kad Budapešte bolše- 
vizmui prasidėjus, daugelį į 
krautuvių užsidarė, gyven- į 
tojų nuosavybė tapo paimtą 
j bolševikų "valdžios" ran- 

kas; ūkininkai, jei turėdavg 
ką parduoti parduodavo 
priemiestyje tūlam miesto 
maisto autoritetui. Buda^ 'i 
pešte geležies dirbtuvės ta- *! 
po jau darbininkų nuosavy- 
be be jokių išlygų, bolševi* > 

kų teismo butai neapsako-" 
mai apšarvuoti, net pro teis* 
mo buto šalį negalima ša-\ 
ligatvių praeiti. P-as Win-' 
teris beeidamas nesykį, bet; 
dvylika sykių buvo privers-i 
tas parodyti savo pasą. Vi- 
si dailės išdirbinai atrasti 
pasiturinčių' gyventojų na- 
muose tapo sunešti pas tam( 
tikrą komisiją, kurie busią; 
visiems gyventojams išdalin 
ti. ■3(1! 

Daug ir kitokių nemalo^ 
nių bolševiku darbelių ame- 

iriketis, Winteris pastebi, 
žodžiu sakant, bolševikai 
yra tokis sutvėrimas, kurio 
kiek vienas kulturingas žmo 
gus privalėtų kratytis. 

Matydami tokį baisų, raut 

doną bolševikų terorą sa- 

Ivo kaimynų šalyje, męs lie- 
tuviai, kaip Lietuvoje, taipį 
čia gyvenantieji turime dė- 
ti visas pastangas, ka'i iš- 
gelbėti savo tėvynę Lietu- 
vą nuo tos baisios pragar- 
mės. Tulelis. 

PUMŠims. Sgf;\ Chicagą, laikinai priiminėju li- 
gonius savo j č'^yvcnimr- vieto- 
je: 3125 W. 38tli St., arti Ke1- 
zie A\ e. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet 
vaka ir»»o kampo Leavitt ir 21 
gatvių. Vai.: nuo 4 iki 7 va k; 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinley 4988. 
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Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 

£, RACLN'E, WIS. 
f 

Lietuviu Gelbėjimo Dr-jos 
15 skyrius tik vienas mėnuo, 
kaip susitvėrė. Bet jau daug 
ka nuveikė. 

Per ta trumpą laiką turėjo 
tris susirinkimus. Narių jau 
prisirašė dvidešimts devyni ir 

užsimokėjo sekančiai: Po$5.00 
J. Pilipavičius ir R. Medžis: 
Po $2.00: O. Dokšienė, F. Po- 
cienė, M. Kasparaitis, J. Ba- 

kutis, J. Klaminskas, T. Sa- 
dauskas, J. Kanitockis, J. Zai- 

kauskas, J. Rumbutis, V. Or- 

dinas, M. Laudanskas, Z. Sim 
kienė, F. Šimkus, P. Stumbris, 
P. Kriučionis, Juoz. Urbusie- 
nė, F. Andrijauskas, J. Maro- 

zas, J. Mezinis, P. Pocius, B. 
Gabalas, ir D. Samoliunienė. 
ir D. Miškinienė. Drabužių jau 
daug surinkom ir darbas pasek 
mingai mutns sekasi. Mat 

męs eidami per grjčias renka- 
me drabužius. Dar čia reikia 
pažymėti, kad poni F. Pocienė 

^ ir O. Daksienė žėdna diena 

pašvenčia keletą valandų dra-į 
bužių rinkimui. 

Rugpj. 20 d. L. G. D: 15 

skyrius turėjo susirinkimą ir 

tarp kitko nutarė surengti pik- 
niką. Piknikas bus surengtas 
Rugpj. 31 d., Union Parke. 

Tikimės, kad į šitą pikniką 
kaip vietos lietuviai, taip ir iš 

apielinkės kofionijų (Kenosha, 
Mihvaukee) atsilankys, nes, 

jog, šito pikniko pelnas eis mu- 

šu broliams, kurie vargsta ir 

badauja Lietuvoje. Beto pik- 
nike butų tinkama vieta pasi- 
t'arti su kenoshiečiais ir miUvau 
kiečiais apie tolesni veikimą 
Lietuvos labui. Butų pagei- 
daujama, kad paminėtos trįs 
kolionijos susivienytų ir veiktų 
išvieno L. G. D. vardu. 

Taipgi tam pačiam susirin- 
kime nutarta surinkti prakal- 
bas ant Rugs. 20 ir vakarą su- 

lošti Rugs. 28 d., ir drapanų 
rinkėjų tapo išduotas rapor- 
tas. Raporto išdavėjos nusi- 
skundė, kad kaip kurie lietu- 
viai pasijuokia iš mūsų darbo, 
gi kiti bijo aukauti drabužius, 

^ bei kitokias aukas, nes, esą 
T nežiną kokiems dalykams tie 

rūbai bus sunaudoti. Či?». tu- 
rime pastebėti, jog visi aukuo- 
ti drabužiai bus persiųsti į Lie 

tuvą, kad apvilkti nuogus mū- 

sų brolius. Lietuvos Gelbėji- 
mo D-ja yra panaši į Raudo- 
nąjį Kryžių ir atlieka tą patį 
darbą. Tat lietuviai duodami 
aukas bukit tikri, jog jusų au- 

kos bus sunaudotos vien tik 
Lietuvos sušelpimui. Moterįs, 
Pocienė ir Daksienė yra L. G. 
D. 15 sk. ingaliotos, drąsiai 
duokėt joms aukas, nes jos 
renka del 1^. G. D. Beto, jei 
tamistų f tarną tos moterįs ne- 

aplankytų ir, kad palengvinti 
musų darbą meldžiame atlie- 
kamus rubus atnešti, į šia^ vie- 
ta: Juozas Dakša, 1231 Cherrv 
St. 

Nors musų kolionija, lygi- 
nant su kitoms, nepe r didelė, ta 

čiaus Lietuvos labai veikime 
bus nepaskutinė. t 

Rašt. M. Kasparaitis. 

ROCHESTER, N. Y. 

Atsišaukimas į visus Amerikos 
^ lietuvius kareivius ir jūreivius. 

Lietuviai kareiviai, bei jurei 
viai, kurie stojote už S. V ve- 

levą, u y. -pasaulio demokratiją 
ir už visu tautų laisvę ir buvo- 
te pasirengę paaukauti save 

gyvastj už tuos šventus idealus 
dabar męs prabylkim. Maty- 
dami, kad musų tėvynę stengi; 
,si pavergti žiauri lenkų lete 

na; matydami, kad ta žemo 

kultūros tauta, kuri pati po ru- 

su vergavo nori užspausti Lie- 
tuvos respubliką, prabylkim Į 
Suvienytu Valstijų prezidentą 
U'ilsoną ir į kongresą, kad jie 

•S. Y. vardu pareikalautu len- 
kus ir jiems panašius prisilai- 
kyti paskelbtų \Yilsono keturio 
lekos punktu. Pareikalaukim, 
kad ko greičiausia S. V. pri- 
pažintų Lietuvos neprigulmy- 
bę ir uždraustų lenkams jon 
briautis. Męs kareiviai ir iurei 
viai turime pilna tiesą to rei- 
kalauti, nes męs tik už laisves 
idealą kariavome. 

Tatai iš visu kolionijų lie- 
tuviai oficieriai, kareiviai ir ju 
reiviai atsiliepkit. Pradėkime 
tartis. Butų gerai, kad įsteng 
tumėm, kur nors, susivažiuoti 
ir bendrai išnešti rezoliuciją 
prieš lenkus, bei reikalavimą 
iš S. V. prezidento ir kongre- 
so, kad jie galingu savo žodžiu 

sudraustų tuos, ką kiešinasi pa 

vergti mūsų tėvynę Lietuvą. C) 

jei tokis susivažiavimas neim- 

tų galimas, tuomet jau atski- 
rų kolionijų lietuviai kareiviai 
išneškime rezoliucijas reikalau 
darni, kad Wilsonas pildytų sa 

vo paskelbtus keturioleką pun- 
ktų. 

J žį sumanymą męs nuta. įamc 

Riigpj. 18 d. laikytame vietos 

lietuvių kareivių ir jūreivių su 

si rinkime. 
Dar syki, lietuviai kareiviai 

ir jūreiviai, ka už pasaulio iiuo 

syl)ę kariavome, atsiliepkim ir 

pareikalaukim, kad ir mūsų te 

vynei suteiktų ta prižadėta lais- 
vę ! Kareiviu Valdyba L u J 

Pirm. S. Klimaitis, 
Rašt. IJ. Bcrcnskas: 

Ižd. V. Uždcla. 

SO. OMAIIA NEBR. 

Rugpj. 19 d. T. M. D: 17 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki- 
mą, kuriame -apsvarsčius bė- 

gančius reikalus, atsirado ir 

naujų gana svarbių reikalų. 
Augščiaus paminėta kuopa glo 
boja gana didelį 'knygyną. Kny 
gynas diena iš dienos auga, 
daugumas dovanoja atlieka- 
mas knygas knyginui, Kny- 
gius P-ni V. Poškienė prane- 
šė, kad knygos «etelpa knygino 
šėpon ir, kad net ant šėpos daug 
esą apkrauta. Tą pranešimą 
T. M. D. 17 kp. išgirdus nuta- 

rė, kad knyginas butų peržiū- 
rėtas. Tam darbui atlikti iš- 
rinko komitetą, indavė leidimą, 
kad komitetas palaei savo nuo 

žiūros pažymėtų knygas, ku- 
rios bus padovanotos, dcl nu- 

vargintas tėvynes Lietuvos. 
Del galutino sumanymo ap- 

tarimo T. M. D. 17 kuop: šau- 
kia viešą susirinkimą visos So: 
Omahos lietuvių kolionijos, ku 
ri atsibus Nedėlioję, 31 Rugpj. 
3:00 valandą po piet. Svetainėj 
stovenčioj tarp 36 ir Uga. 

T. M. 1). 17 kp: stengiąsis 
kuo daugiausiai surinkti kny- 
gų ir globoti, o kaip tik bus ga 
įima, tai pasiųsti į Lietuvą, kur 

bus labai reikalainga musųl 
vientaučiams. 

Mes manome, kad vietos, lie 
tuviai parems šį prakilnų mū- 

sų sumanymą ir sykiu sušelps 
nuvargintą mūsų brangią tėvy 
ne 1 .ietuvą dvasiškų maistų. 

T. M. D: 17 k />. Raštininkas 

RACINE, WIS. 
L. G. D. 15 skyrius ren- 

gia pikniką Rugpp 31^cfc 
Union Parke. įžanga tveltui? 
Piknikas prasidės po pictų 

•j 1:30 vai. ir tęsis'iki vėlih 
,l.mai. Muzikantai nusamdy^ 
-!ti. Gilman orkestrą. Kvie- 

tį čiame vietos ir apielinku 
■j lietuvius atsilankyti j šita 
> piknnką Reng. Komitetas. 

Jonai, Jonai, ir ve! Kiaules Darže! 
(Feletonas) 

"Laikų kariuomenė isiver 
čč Lietuvos sostinėii I ilniun 

"Demarkacijos linija su 
vaiki joje vėl pereita... 

"Tūkstančiai lietuvių Kau- 
ne susirinko ties franeuzų mi- 
sija protestuoti prieš lenkų o k i 
pacija. Giedant Lietuvos hym- 
ną buvo girdimas žmonių veri 
smas... 

ls laikraščių. 

'/aulu aš vien,'i stebuklingai 
gražią šalį. 

Ji visuomet, kaip gyva, sto 

vi mano akyse. 
Štai, rodos, lyg matau kaip 

derlinguose ten laukuose, y t 

jūrių vanduo, banguoja--siu- 
buoja nokstantieji rugiai—siu 
mai lenkiasi mėlynžiedžiai li- 

nai, kvepia vosiklomis, gir- 
clžia >i bičių žirzgimas. Kal- 
nai ir kalneliai ten didžiuoja 
si augalotomis pušimis, senais, 
susikuprojusiais ąžuolais ir 

grakščiomis eglaitėmis. O tarp 
žalių kalnų ir dirvų, yt veidro 

clžiai, bliksi kryštuoliniai eže- 

rai, iškilmingai tvliuliuodamos 
čeka-raitosi didelės ir mažos 

upės. O gi r.r atsimenat kaip 
ten žmonės namų darbo čerke- 

sais pasirėdę drabstydami gel- 

tonas smiltis plaukia šventadie 
niais į "kermošius," ar dar ne- 

užmiršote, sveiki, tų typiškų 
Jarželių beveik kiekvieni »je pa 

langėje pilnų žolynų, kurių var 

:lus tež: "o raudonskruoste su- 

se? Et, ka ir besakvti! Neiš 

pa. akytai graži tc>i šalis, geri 
ten žmonės, ir mano, prasto ęa 

Šėjo, plunksna negalėtų apra- 
šyti nei dešimtos dalies visų 
Lų smagumėlių. 

Tik vienas dalykas baisiai 
darko to žemės kampelio mei- 

lumą, tai... kiaulės: 
O 

Nemanykite, skaitytojau, 
<ad aš esu amžinas priešas vi- 

sų kiaulių kurios randasi ant 

Uos planetos. Visiškai 11c. Ge 
ra kiaulė yra reikalingas ir 

naudingas sutvėrimas. Iš jos 
šerių pasidirbame sau šepečius, 
jos kvapsniais lašiniais tepa- 
me viršų ir vidų, o prie gar 
:lauš kumpio visus gyvenimo 
'smutkus" užmirštame. Bei 
kiaulė -kiaulei nelygi. Iš tų 
kiaulių, apie kurias aš žadu 
kalbėti, jokios naudos nėra, 
ant jų nerasi nei vieno doro 
šerio, jos tik trukdo kultūros 
kilimą. 

Tai buvo dar labai seniai, 
kuomet tos nenaudingosios 
kiaulės pirma karta pasirodė 
viršminėtoje žemėje. įvai- 
riausiais balsais žviegdami, 
kniukdami, stenėdami sulindo 

—sugarmėjo tie nešlovingi gy 
vulėliai j tą meilit ir derlinga 
kraštą ir danu viską naikinti. 

Kiaulių apetitas visiems ge 
rai yra žinomas: jos visuomet 

yra alkanos, jos ėda kas tik 
yra ėdama. Taigi, ir mušti 

kiaulės skute, rovė, rausė, 
krimto kas tik pakliūdavo, ne- 

atsižiurėdamos į nieką, nepai- 
sydamos jokių nei etikos, ne: 

estetikos, nei teisiu reikalavi- 
mų. Nors dažnai ir seilių pr 
trukdavo, nors kartais jovalai 
ant liežuvio velties pradėdavo 
bet kiaulės į nieką neatsižvelk 
damos per ištisas, dienas til 

čepsėjo, •mijkė net nuogos'ijų ni 

gar -s garavo. / K 
į V- 

■.Išrausė, -išgadino'' datįs 
lauku ir nievu, išėdė simtme 

C C' » 

čiiį ąžuolų šaknis, suteršė, su 

bjaurojo visą f 
Tfu, kad tu surugtum*! T( 

dar neužteko toms vebruo 

iiėms, anot žeivavičiaus ter- 

minologijos. Patiko kiaulpa- 
lakiams ta šalis, nuolaidus ro 

('ėsi ten žmonės, o gero maisto 
tiek, kad net pilvai daugeliui 
iš ju išdribo, kaip maišai. Tai- 
v'i beso i kiauliška sąžine užsi- 
bruožė įgauti suverenumo tei- 
sę, užsinorėjo kiaulėms, taip 
sakant, ctmonauti: "Duokite 
mums pilna laisvę!—pyktai 
suurzgėjo visos kiaulės nuo 

mažiausio paršiuko iki vos pa- 
sivelkančio iš didumo meitėlio. 
Męs protestuojame! Męs neno- 

rime knisties vien tik laukuose 
ir dirvonuose! Leiskite mus Į 
daržus, į darželius, į pirkias, 
kad kiek reikia gavus miltu jo ] 
valo, kad nors sykį užtektinai į 
priėdus!" j] 

j J r kiaulės, klaidingai supra 
1 tusios savo kiaulišką vertybę, 1 

pasidarė dar aršesnes, dar di- 1 

dėsnį ermvderį ėmČ kelti. Kaip ' 

pasiutusios jus lindo prie žino 5 

niu akiu į daržus, badė snu- J 

kinis į svirnų padures, kuisėsi 3 

po triobų pamatais, kad net 1 
sienos braškėjo. 1 

1 
Karta, dar mažam bebu- 

^ 
nant, teko man važiuoti su dė j 
de pro viena gražų kaimą. Pri- 
važiavus prie vienų namų žiu- j 
rių ugi visa šeima deglųjų, ker 
šųjų, riestanuosių, bervuode- | 
gių ir įvairių kitų su visu savo j 
kiaulišku atsidėjimu rausia | 
dailias darželio lysveles. I 

— Kas tas kiaules suleido?! 1 

—sušuko nuo klojimo vartų 1 

šeimvnink'as.—jos visa mušu A 

darželį išraus! Ei, Jurgiuk. iš- 1 

varyk šiltos nešvarus gyvulius 1 
iš darželio! Greičiau! 1 

— Labai, mat, mums rei- 
kalingi tavo kvailus žolynai— 
pasididžiuodamos sukrunksėjo | 
kiaulės.— lie visai neskanus: ✓ c. i 

Bjauresni už žolę: Męs bulvių 
j i e skome ] >ala ngėm i s. 

Akimirksnyj atbėgo su šuni 
1 

mis ir Jurgiukas. Žiuri: egi ^ 

pono kiaules! Vadinas, nei ne 

miegink varyti. | ( 

— O ką? Pabijojai?— 
inksmai sužviegė kiaulės, net 

jų akįs blizgėti pradėjo iš 
džiaugsmo. Matydamos, kad 
Jurgiukas bijo jų varyti kelios 
drąsesnės kiaulės, yt kukie ge- 
nerolai, užsiryto ant namų prie 
angio. 

— Po šimts velnių!—neiš- 
kentė nesusikeikęs ūkininkas 
žiūrėdamas į tą nesvietišką 
kiaulių drąsumą.—Kur mes 

gyvename?! Tai baisus daly 
kas.. Kur gi matyta, kad tos 

"panskos" kiaulės tokią valdžią 
turėtų? Jos tuoj užsimanys 
mus ir iš namų išvaryti. ] 

Kantrybe ir gi turi savo ru- 

bežius. Savo nuolatiniu blė- 
Ižių darymu ir typišku kiauliš 
<u liudyniu tos negarbingosios 
daulės taip įsipykino, kad jau 
lgiau negalima buvo kęsti, jo- 
nų tolimesnių kompromisų su 

rebruonėmis neapsimokėjo da 
■y t i. Užtat susikviete musų 
ikininkas kaimynus—bičiuo- 
ius, susinešė visą krūvą ilgiau 
ių žagarų, kultuvių, ližių, ž,er 
tcklių ir danu rankoves atsi- 
aitęs tvoti kiaules per šonus, 
>er kuprą, per kojas, kur tik 
>akliuvo. Kiaulės žvegeiojo, 
akstė, muistėsi, kinkas kratė, 
>uldinėjo šen ir ten,, iltimis gi 
įėsi, duko—seilėjosi iš pyktų- 
no. O nemažai buvo ir to- 

lių gudrių politikerkių, kurios 
jrisimėtė neva užmiršę savo 

:iaul;.šką žviegimą ėmė devyn 
>alsės lakštingalos balsu čiul- 

)ėti—gerinties. Niekas negel 
>ėjo. Lyg veršį su ragais pra 
ije kiauliaryščiu kiūtino ne- 

rašyti svečiai atgal j savo pur 
•ynus, ašaros bįrėjo per nedė- 

:ingus snrk:us iš gailesčiu, 
:id reikia apleist' tokį gerą, 
:raštą. | 

Lengvai atsidūsėjo nuvargę 
įmonės pamatę, kad* jau pasi- 
elgė kiaulių karalija, džiau- 

gsi, stiprai spauuė viens ki- 
am delnus žiurjdami kaip 
iuo gero maisto išpurtę kiau- 

čs viena po kitai mauna į savo 

'krajii.'' Deja, neilgai tas 

Ižiaugsmas tęsėsi. 

Ujamos kiaulės nenurimo. 
Kiauliškas "unaras" užsibruo- 
žė taip lengvai nepas;duoti. 
"Męs jiems naudą tenešame,- 
protavo vebruonės—kad ne 

musų -veislė, tai tie sermėgiai 
jokios civilizacijos nebūt ture 

ję. Tai tamsuoliai, tai nedėkin 
gumas..." 

Neužilgo tapo nutarta su- 

šaukta kiaulių seimą prie loviu 
su riebiomis pamazgomis. Nu- 
tarta-padaryta Pažviegę, pa- 
kvikę, palermavę kiaulės galu 
gale nutarė: tuojaus su visais 
paršais briauties atgal "paža- 
dėtojon žemen/' visus namus 

paverst: j kūtes, paveikslus ir 

knygas sudeginti, visit'" laukus 
užsodinti bulvėmis, ant dan- 
gaus užvesti balas ir užtemdyti 
saulę, kuri sausina purvynus 
(Skelkities uolas! Tai matai, 
bra, kokie kiauliški kiaulių no- 

rai.) 
Tuoni tarpu iškilo baisi ka- 

rė. Sukruvino, suvargino, iš 
buvo ji kadaise turtingą ir gra 
žų kraštą. Stipriausi vyrai ta- 

po išvaryti kauties už svetimus 
idealus, kitiems reikėjo išsineš 
dinti Į Sibyro sniegynus, vai- 
kai, moteris ir seniai, kaip 110- 

iai, ėmė kristi nuo bado ligų 
ir kitų karės palydovų, viskas 
iširo, sumišo. 

Besąžinės gi kiaulės suma- 

nė pasinauduoti tuomi dar ne- 

girdėtų visuotinu krašto nusil 
pimu. Su kitų kiaulių pagelba 
jos vėl su visu savo brudnumu 
sugarmėjo Į karės nuteriotą 
iemę ir vėl ėmė viską naikinti 
su tikru "turor bcstialis" (gy 
bulišku pasiutimu). 

Tiesa, ne visa dar žemė kiau 
ių naguose, bet jų žmogžudiš- 
ką armija kas kart žengia vis 
pirmyn ir pirmyn, jų apetitui 
nėra galo. Ir jeigu jos nebus 
.uojaus sustabdytos, tai kiaulės 
užviešpataus visoje šalyj, užso 
iins visus lankus bulvėmis, pa 
rers visus namus į kūtes, žo- 
Ižiu sakant įsisteigs tikrą kiai* 

išką karaliją. Nuo kiaulių vi 
sko galima tikėties: 

Oi gaila man, gaila tų gerui 
žmonių, kuriuos likimas priverj 
:ė gyventi su tokiomis nenau>į 

dingomis kiaulėmis. 
Gaila tos meilios žemelės,, 

kurią teršia ir naikina tie ne- 

šlovingi sutvėrimai. 
Bet taip ilgai negali buti! 

Kiaulių viešpatija privalo pasi 
baigti! Jonai, Jonai, susisma- 
)uok ilgą botagą! Vyk laulfi 
tas "chavronijas!" * Vyk kuo* 
greičiausiai! 

Sviete tu mano! eLdai sulirj) 
tu ant krutinės iš skausmo pa- 
manius koks butų mūsų gyve- 
nimas užviešpatavus joms* 
Keiktų mumis musų vaikai ir; 
vaikų vaikai jeigu apsileistu- 
įnėiii tokiomis kiauliškomis 
kiauliomis. 

K. Gineitis. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN t JUSI08 

L i g o s 

Valandoe: 9 Iki 12 lr 4 lkl 9 
vakarai*. 

3303 SO MORGAN STREET 
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Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoju Jau 2? metai 

S149 8. Morgan 8t., kerti 32 rt 

Epeclallatat Moteriškų, Vyrlikij, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 90 
plet. c—K vak., NedSl. >—2. 

TELEFONAS YARDfl U7. 

I DR. I. E. MAKARAS. į 
}. LIETUVjS GYDYTOJAS R CHIRURGAS \ 
?! Ofisas: 1741 W.%^47uT^STREET. " ► 

[• Vai.: 9-30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. Ms T 
.• Tleionas: Boulcvard 3480. ]' 
f Rezidencija: 4515 So. \Vood Street X 

Telefonas: Yards 723. .. 

A. Masalskis 
LltTUVIS GRAB0R1US 

Patarnauju Laidotuvėse kog*- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samdome automo 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams diena ar 

unktl. 

J3S-5 AuburnAve. Tel. Drover4139 
BV>' 

rus galit siusti dabar maista ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam <£ietuvon 

Lietuvos-Amerikc Dramonės Bendrovė artimoj atetyį pasiųs 
laiv£) į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad i laivo įkrovą 
bus priimami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai, 

Yra du budu siųsti pagelbą. Jųi galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visoke- 
riopos kombinacijos, kuriui yra pagairinusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrove ir ji juos pa- 
siųs sulyg jusų nurodymu. 

Jeigu jus norėtumėte sužinoti, kup nupirk 
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku 

ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi- 
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 

monės Bendrovė, iš pildykite i: prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą:— 

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su 

pakuoti muistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

rėtumėte kad Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove pristaytų jusų giminėmis ir drau- 
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že- 
miau paduotą kuponą:— 

Lithuanian-American Trading Co. 
6 West 48th St.; Ncw York City 

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą a pu siuntimą pagc'lbos į Lietuvę. Yra suprasta, kad šis pa- 
klausimas paaiškinimų dykai ir neuždeda ant manę jokių pareigų. 

•, vardas 
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Gavus Šį kuponą pilnas paaiškinimas bs' pasiustas jums. Rašykite aiškiai ii* adresuokite 
Lithuanian-/ime?ican Trading Co. , 

6 Weat 46th St», New York City 



Vietines Žinios 

PALIKTAS KŪDIKIS 
IŠPUOLĖ PRO LANGĄ. 

Tuli Shanes, kurie gy- 
vena ant trečių lubų, 3147 
W. Roosvelt kelio panedė- 
lyj, ]>o pietų paliko vieną 
bežaidžiančią asvo dukterį 
Pearl, keturių r puses me- 

tų mergaitę. Mažai Pear- 
liutei vienai nusibodo ir ji 
priėjo prie atdaro lango, 
per kurį bežiūrėdama per 
daug nusilenki ir nupulda- 
ma užsimušė. 

KŪDIKIS MIRĖ IŠ BADO 
P-ia Edvvard Jakavic, 

3044 Springfield ave., pa- 
nedelyj tiems bute apskun- 
dė savo vyra. Buk jos vy- 
ras esąs tokis šykštuols, 
kad net tikrą savo kūdikį 
badu numarinęs, t. y., ne- 

davęs jai ganėtinai pinigų, 
Kad galėtų nupirkti maisto 
savo, kudikiui, kuris vos 19 
menesių amžiaus. Esą del 
maisto stokos kūdikis turė- 
jo numirti. 

"LAIŠKANEŠIS" BALAN- 
DIS TAPO SUGAUTAS. 

Panedėlyj netoli Jackson 
Parko Yacht Club nusileido 
"paštinis" balandis, kuris 
perskridęs ežerą, matamai, 
neturėjo spėkų toliaus skrys 
ti. Yacht Club nariai su- 

gavo tą balandi ir rado ant 
jo. stkančius ženklus: Ant 
kairės kojos sidabrinį žie- 
deli, ant kurio išmušta "A. 
J. 19—0 567" ir dešinės 
bresini žiedą į kurio vidų 
randasi numeris 6057. 

SMUKLĖS AUKOS 
Nors saliunai tapo uždary- 

tį bet jose tragedijos dar vis 

atsikartoja. Štai panedėlio vi 

kare poliomanas Morgan Do- 
nabue su savo draugu Patrick 

' fX;negan jč jo j kautfman ir 
Kgan saliuną, kuris stovi aut 

5S5S S. I lalsted St. saliunc 
prie baro linksminosi apie dvi 
dešimt v\ru. 1 )onahue paklau 
s ė smuklininko, ar jis neturiąs) 
griuo alaus. Smuklininkas be 
baimės padėjo ant baro dVi 
bonkas grino alaus. Tuomet 
tuodu svečiu pasiėmė b ūkas 

* ir eina lauk. Cia tapo jų u/.- 

klausta, kur jie neša tą alų. 
"Svečiai" atliepė, buk nešą pa 
rodyti savo draugams. Tuo- 
met prieš juodu tapo atstaty- 
t bent dvvl'ka revolveriu ir pa 
leisti šūviai ir Donabue su J)o- 
negan tapo nušauti. 

Donabue brolis Juozapai, 
taipgi paliemonas, i ."girdęs sa- 

vo brolio mirti nusižudė. 

HAMMOND STREIKO 
DARBININKAI GRĮŠTA. 

Jau panedėlyj tapo sulau- 
žytas Hammondo dirbtuves 
streikas, kuomet penkios de 
šimtis streikierių sugrįžo į 
darbą. 

Sugrįžusius apsaugoja po- 
licija ir streikuojančius pra 
deda areštuoti. Ir Mary 
Kroac, kuri streiko reikalais 
mėtė lapelius, tapo areštuo- 
ta ir palaikyta už triukšma- 
darę. 

I 

DRAUDŽIAMA SVAIGI- 
NANČIUS GĖRIMUS 

PARDAVINĖTI. 

Jau 2<S smuklės tapo suarė* 

tuotos už pardavinėjimą svai- 

ginančių gėrimų. Praeita pa- 
iK-dėlj daug saliunčikų lapo si 

areštuota. 
I Jausme už sulaužymą vai- 

d žios instatu pardavinėjimu 
degtinę, bei alu yra SI000 ir 
metai kalėjimu. 

ŽYDAI APIE r.HICAGIE- 
ČIŲ PARODĄ 

Žydų dienraštis 'The Dai 
ly Youdieh Courierr' užva- 
kar plačiausiai apraše Lais- 
vės Varpo išleistuvių parodą 
Aprašė labai prielankiai, 
sąjausmingai ir nurodė, kad 
visi žydai visame pasaulyj6 
stotų lietuvių pagalbon, nes 

kaip lietuvių, taip ir žydų 
didžiausi priešai, yra lenkai. 
Žydai gailisi, kad jie nega 
vo progos kartu su lietu- 
viais apvaikščioti Lietuvos 
Laisves iškilmes Chicagoje. 

A PETRAITIS ATIDARĖ 
SAVO OFISĄ 

Ponas A. Petraitis, gerai 
per daugel metų buvęs už- 
rubežinio skyriaus vedėjas 
Central Manufacturing Dist 
liet Banko, ir buvęs ^Nau- 
jienų'' administratorius, šio 
mis dienomis atsidarė savo 

ofisą po No. 3249 S. Halsted 
St., kuriame patarnaus save 

tėvynainiams Real Estate 
r ikaluose; taip gi, keliams 
at įdarius, jisai pardavinės 

įlaivkrtes, parsiųs pinigus j 
.Lietuva ir kitas šalis, išdir 
I \ 

į binės Įvairius dokumentus 
| etc. Linkime p. Petraičiui 
; kuogeriausios kloties. 

BRIDGEPORT. 
Klerikalų parkalbos. 

Rugpj. 24 d. Šv. Jui'gic 
parapijos svetainėj įvykc 
klerikalų prakalbos reikale 
L. R. K. Kalbėjo kun. Mikš- 
sis ir žinomas svymoklis Dr 
Rutkauskas. 

Kalbėtojai kaip vienas 
taip ir antras atsižymėjo ni 

dėvėta ir melaginga kleri- 
kalų politika. Kun. Mikšris 
užgirdamas Raudonąjį Kr\ 

TARK ČOTOKVA 

■JT ^ 
r LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

MORGAN PA8K0 SUBOIVISIONE 
111-TA IR VINCENESS AVE. 

iiimiuii—mb 

"LIETUVOS" ŠEIMY 
N05 IŠVAŽIAVIMAS. 

NEDELIOJE, 

RUOP.-AUGUST 
31-mą 

10 VALANDĄ RYTO 

ĮŽANGA DYKAI 

Važiuokite 111 »r Morgan Park karais ant Habed St. j pie 
tus iki 111 gatvei- Ten jus pasitiks komitetas. 

žiu iškolioio nepersenai su *- 

sitvėrusią Daktaru Draugi-! * | 
n- -1 

Matomai, tas žomgelis ne j 
užisiganėdinęs parapijos 
duona, i«es savo prakalbose 
išsitarė, jog Lietuvoje kuni-l 
gai yri reikalingesni ir už i 
daktarus. Esą ligoniui pir- 
ma reikia kunigo, o ne dak-j 
taro. Reiškia dar kun. 

į Mikšris nepasiliuosavęs iš 
i savo senelių to baisiai klai- 
! dingo įsitikėjimo. Be to, 
klerikalai bandė publikai 
įtiktinti baisų melą, būtent 
kun. Mikšris, lyg sapnuoda- 
mas pradėjo vapalioti, buk 
Daktarų Draugija imda- 
ma iš narių įstojimo mokes- 
ti $2.00 tegaunanti veną do 
liarį, gi antrą pasilaiko jo 
valdyoa — daktarai. O ant 
galo sušuko, kad žmonės 
tautininkų privalo dabotis, 
kaip epidemijos. 

baila regint panasius zmo 

nes, kurie eina prieš Lietu- 
vą, t. y., kurie kompromi- 
tuoja liaudį, pakišdami vi- 
sokius šmeištus bei melus. 
Bet linksma pastelė', kad 
tokios tuščios klerikalų 
kalbos turi m ižas pasek- 
mes. Jau žmonės pradeda 
nustumti miglas nuo akių ir 
paregėti šviesą, o šviesoj 
tikra tiesą. Jau mažai kas 
turi ištvermes klausytis kle 
vikalų kolionių. Štai, kad ir 

pastarųjų prakalbų, mums 

geras pavizdys. Čia-žmonės 
išsykio buvo ramus ir užsi- 
žingeidavo ką naujo, gero 
(nors iš panašių kalbėtojų 
veltui ir tikėtis, ką gero bei 
naujo) išgirsti. Bc^ ;šgr'dę 
šmeištą ir sriovinį užsigau- 
liojamą, pradėjo kukščiotis 
ir eiti lauk. Vos pusė svetai 
nės bepasiliko klausyti tų 
''prakalbų". * 

Apart prakalbų dar baž 
nytinis choras sudainvo him 
nus, kurie tnganėdijo pub- 
liką. M. K. Šilis. 

SUSIRINKIMAS. 

Dr-stė Šv. Elzbietos lai- 
kys savo extra susirinkimą, 
seredoje, rugpjučio 27, Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje 
prie 46-tos ir Wood gatvių, 
8:00 vai. vakare. 

Visos narės privalo susi- 
rinkti, nes bus daug dalykų 
ant apsvarstimo. 

O. Juraškienė, Rašt. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

" M i E^ct avi 1 S vEP 

Galybe" 
Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

f Originalas 
Kun. L. G. Vavshan. 
VERTĖ KUN J. F 

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRMIS 
3832 Fui ton St., 
CHICAGO, ILL. 

SKAITYKITE IR PLATIN 
KUTE DIERAŠTI "LIETU 
VĄ" 

rmrnmi 
I 1S RUSIJOS y.\ Gerai lietuviams žinomas per 16 sae« v j •!• tų kaipo patyrę* Kyilytojas. chirurgai *j* | Ir akušeris. *i* j 'J* Gydu uštrias ir (.bruniškas ligūs, »t- Ą j S. rų. moterį ir vaik'j, pa»:a! naujausius .j. 
•j. metodas. X-Kay ir kitokius elektrai 

jrietaisui. 
X Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. IKtIi .j, 

Street, netoli Fi«k Street. •!« 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietU, Ir V 

*•* 6—8 vakarri":. Te'ephjne Canil 3110 *;* 
T GYVENIMAS: 3412 Se. Halftcfl St. .t* 
*£ VALANDOS: N—o -"f.. tikti!. .f. 

Frad?k Nauji* Metus su tobulu aki"' »• 

gijimu, taip. kad :ie\iii»ieistuiH'*i ner » 

IU4 'lietus, kas !\i< outi naudinga. 
prieš einant K«ir Vitnr. Ks/amlnacija DYKA1. 

Gerai pritaikinti akinirl prašalins akiij •) 
galvos skaudėjimus, irumparefrystf libi toli 
reg>stė prašalvnanid. pasitarkite su mantn 

JOHN SMETANA 
SPECIALIST \S AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OHICAG' 
Kampas Gatvts. 

3ii«)i luboi, virs * aptic-k«*t». Ttuirktu 
• --:;o mirimą 

Valandos: nuo 9tus .>nt. ryM ik'. r> vai. rak. K'edilioj: vii:. iyu> iki 1J vai. dienos. 

T el YARD6 11*, 

DR. J.KŪLIS 
LIETtVIR GVOYTOJA3 

IR CHIRURGAI* 
o-ydo visokias Ilgu a motorl^j, 
vaikų ir vyrų Spoo»«»liška1 py- 
do limpančias. užsisenėfcsiac 
Ir paslap'iDą^s vyrų llgaa 

3259 So. Halstrd S!.; Cnica^c. r» 

REIKALAUJAME LIEBE- 
RIŲ. 

Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite : 

Westei n Felt Works, 
4115 Ogden A ve. 

PARSIDUODA barzda- 
skuty k los (barber shop) 
fiksčieriai, pilnas setas. At 
išaukite 

Vinceni Mulcahy, 
1800 W. 35th St., 

"ant pardavimo" 
PARSIDl'ODA ANT DVIEJŲ LŲBIT Į medinis namas nu nameliu (cottane) 
iš užpakalio. Atsišaukime greitai 3511 
S. LO\\*E AVE., arba Telefonuokite: 
S T E\V ART 5329. 

parsiduoda'ant dvTe 
ju lubu medinis namas, 

6—6 kambariai, prie 5314 
Emeralad Ave. Kas greitai 
pirks parduosiu už <JL300. 

PARSIDUODA. 
Parduodu biznišką muri- 

ni namą prie kampo geriau 
sįoj vietoj, t/nkamas del 
bučernes, grosernes, ir pep 
tuvef', su pagyvenimu vir" 
šum. $2,0.000 vertės, įnešti 
tik $5.000 00. 

Taipgi parduodu 30 ake- 
rių farmą, geri budinkai vi- 
sa žeme dirbamą, pu/kus 
sodas, geras vanduo. 12 my- 
liu nuo Racino, kaina $4500. 
00 įmokėti tik $2500.00. 

Norintieji pirkti kreipki- 
t0S 

''JOS RUMBUTIS, 
1522 Wash, Ave, 

Racine, Wis. 
Phone 1777. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

■Ntokykla. 
Mokinama: angliškos ir lietui-iškos Scalbtj, aritmetikos, knvRvedystės, stenografijos, ty 

pewritinc. tirklybns teisių, buv. Valst. istori- 
įos, abcluos istorijos. gcoKrafijos, politikinėi 
ekonomijos, pilietys'čs. dai'iarašystSs. 
Mokinimo valandos-.: r.uo 9 ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakarais nuo ii iki 10. 

3106 S. Halsted st., Chicago 
N O R I N i E J ; PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR: 
DRAPANŲ 

MUGU PAČIŲ DARtfO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RfcLIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVEN UE, 
TELEPHONE DROVER 432*? 

7ALEN i UVii lu«±;sgMAK.lNi, 
COLLEC-2 

Mukius siuvimo, tiipJiao, d«. 
dienomis Ir vukarala dcl fcizv.o )• 

namų. Paliudijimai išduoda 1 ir vlt 
tos p£.--uriaamo3 dykai. Atfii»aiikykil» 
ajba r.išykit6, o męy p.^iętnng^m 
•suteik J Juma flatai-imv 

S;.R A FA.TKK. Principal 
2407 fV- Madleon 

-T- -T- ^ r«i /V ^ M M^VTVTvTJ^'V V V/'rfV^^HrHįH^-Ų-i^-^i 

L. 11: 5 H, I V r Y 13 O ]N 13 S 
CASH 

J.G. SACKHE1M & CO. 
1335 MiKvpuke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

Męs perkame Liberty Uondf, u 
pilną "Cash" vertę. Atnešk' e 
arba atsiųskite. 
Atdara kusdien nuo 9-"-6 
Utarninkais Ketv^rgalu Ir 
Subatcmis 9—9. 

rt/i »hj 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. | ant Dury, L^ntŲ, Rėmų ir Stogams Poplarlo | SPECIALIAI: Maleva malevojimui ctubu iš vidaus, po $'!.50 ui. jalioną | 
CARR EROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALCTEO STREET, CHICAGO, ILL. į 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Jžganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, liet neatimti laiku, vėliausių sta'.lii ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. VyriSkos kelinės $3.00 ir r urbčiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite :-au overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Fu'l dress, tuxedo, frakai ir t.p. -įuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarę iki 0. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subntomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
lnstelgta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir abrln.is sf*!:ų nustejimas viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigobėjau visoje Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau saro sveikatai pijelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valytojo, Nervatonq, Inkstų ir Reumatizmo gyduole*. tai pa suvartojimui minėtos gyduolės, mane pilvu pradėjo atsigauti, stiprėt, ge.it dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas j.rmyko, ūiegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnylo po užmušimui visu lieu. I'.*- 
61U mencsnj išgerdavau kas savaitė po butelj Sa- lutaras, Bitterla, ir po 3 mėn. sava paveiksle pama čiau tekį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Da-bnr jaučiuos smagiai ir esu linfctnias ir 1000 sykių diVoju oalutans myiistų 7eradžji?tei ir linkiu vi-«iems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis pri» Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 
1707 Sc. Halstca ilt., Phone Canal 6417 Chicago, 

miimii! 1: 111111111:1111 

Naujas Dienraštis mi ii— — m mi ■■■i—i—iu—j-i—■■ ■— — 

"VIENYBĘ LIETUVININKU" ištarnavusi vi- 
suomenei 34 metus savtitraščiu, trumpoje ateityn pradės išeidinėti DIENRAŠČIU. Tapo sutverta d?an 
rašeio leidimui bendrovė su kapitalu $75.000.00. 
Dienraščio bendrovės šėras §10.00. Pirkti gali kiekvienas. Geriausias pinigu investinimas nusi- 
perkant dienraščio "Vienybė" šėrų. 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: 

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

.Jei manai pirkti namą ;ir lotą, pirk "Marquette Manor", kur oras 

tyras, nuošaliai nuo dirbtuvių. Gatvės ištaisytos ir užmokėtos. Arti 
Lietuviško Vienuolyno ir Mokyklų, .šeši bliokai j antrą Chicagoje did- 
žiausi "Marquette Park" 

čia paduodame sąrašą namu ir lotą. kurie yra tikri 

"BAROENAI" 
2 pagyvenimų namas 5 ir 6 kambarių ant Artesian A ve. ir tarpe I 

63čios ir r.'tos gatvių. Garu apšildomas Randa $85 j mėnesi. Prekėj 
tiktai •... $8200.00 .... 

'2 pagyvenimu amas, 5 ir 6 kambariai ant Talman A ve. arti 61 mos 

gatvės šiltų maudynių apšildomas. Prekė $7S0o 
Lotas ant Artesian A ve. tarpe 63rd ir 64(11 gatvių. 3$xl25. Prekėj 

tiktai $8"\00 
Lot;'s ant Washtenaw Ave. arti 61st gatvės 30x125. Pnkė $775.00.! 
Business luotas ant 63rd gatvės arti Rockvvell vertos $3500. $2200. 
Business Lotas ant 63rd gatvės arti Campbell Ave. vertas $4000., 

Parsiduoda už $2500. 
Ir daugybė kitu 

Kreipkitės tuojaus i 

Francis Kibort! 
2402 WEST 63rd STREET 

TELEPHONE REPUS!, i C 923 
"o—" <• 
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