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Kolčakas mobilizuos kariu- 
menę Japonijoje 

Bolševikai grasina Finli 
Bolševikai nutarė taikintis 

; su Estonija. 
►^SALKINIKU ULTIMATU- 

MAS RUMUNJIAI 
Paryžius, nigs. 3 d. — 

Šiądien talkininkų augščiau 
šioji taryba nusprendė pa- 
siųsti Rumunijai ultimatu- 
mą sąryšyje su jos veikimu 
Vengrijoje. Ultimatume bus 
statomi aštrus reikalavimai, 
kuriuos Įduos Rumunijos 
valdžiai speciale talkininkųj 
misija. Jei Rumunija neis- 
pildys talkininkų reikalavi- 
mų paskirtu laiku, tai su pa- j 
^'ųtaja misija sugrįž iš Bu-; 
cliaresto ir talkininų atsto 
vai, ir diplomatiški sątykiai 
tarp Rumunijos ir talkinin- 
kų skaitysis pertraukti. 

KOLČAKAS MOBILIZUOS! 
KARIUMENĘ JAPONIJOJ.; 

Tokyo, rugp. 30 (Suvelin-j 
ta). — Japonijos valdžia! 
leido Kolcako atstovams mo į 
bilizuoti Japonijoje rusus' 
nuo 18 iki 45 metų amžiaus 
kariumenėn Omsko valdžios. 
Jau pribuvo iš Vladivastoko 
speciale komisija, kuri pri- 

žiūrės mobilizaciją. 

'"BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
FINLIANDJJAI. 

Londonas, rugs. 3 d. — 

Trockis bolševikų kares mi- 
nisteris, kalbėdamas Petro- 
grado sovieto susirnkime 
rusėjo 1 dieną, užreiškė,1 
kad bolševikai turi didžiuo- 
tis jeigu prisieitų ginti Pet-' 
rogradą. 

Toliau Trockis pabriežė, 
kad jei Finliandija neužtik- 
rins širdingumo linkui sovie 

tų ir ant toliaus užsiiminės 
provokacijomis, tai bolševi- 
kai dės -visas pastangas, 
idant apvaldžius tą kraštą 

| 

SOVIETAS SUTINKĄS 
TAIKYTIS SU ESTONIJA. i 

Londonas, rugs. 3 d. — 

Iš Maskvos gauta bolševikų 
valdžios pranešimas bevie- 
li niu telegramų, kuriame sa- 

koma, kad sovietas vienbal- 
siai užgirė Įnešimą pasiūlyti 
Estonijai taiką. 

BOLŠEVIKAMS SEKAM 
L RYTŲ FRONTE 

y Londonas, rugs. 3 d. — 

Rusijos sovietai išleido 

Maskvoje oficiali praneši- 
mą, kuriame sako, kad bol- 

ševikų armijai rytų fronte ge 
rai sekasi. Pranešimas skam 
ba sekančiai: 

"Męs užėmėme Dlibovką, 
miestas ant upės Volgos 
apie 180 mylių i pietvaka- 

liūs nuo Saratovo. Priešas 
apleidžia Cariciną; męs 

| taipgi užėmėme Larev. Gi 
užimrnt Orsk (155 mylios j 
pietryčius nuo Orenburgo) 
suėmeme 3,000 nelaisvėn." 

I PIRMOS LAIDOTUVĖS 
SU ORLAIVIAIS 

Toronto, Ont., rugs 3 d. 
Šiądien čia įvyko pirmos 
laidotuvės, kuriose figūravo 
orlaviai. Buvo laidojamas 
lakūnas Allen. Visi laidotu- 
vėse dalyvaujantie lėkė or- 
laiviuose nuo mirusiojo na- 
mo viršum micsto į kapus, 
-kunigas l^ė rntramc orlai- 
vyje, gi lavonas buvo neša- 
mas pirmame. 

EGIPTIEČIU DEMONST- 
RACIJOS DEL AMERI- 

KOS VEIKIMO. 

Aleksandrija, Egiptas, 
rugs. 3 d. Atėjus žiniai-, kad 
Suvienytų Valstijų senato 

užrubežinių reikalų komisi- 
ja pasižadėjo paremti Egip-1 
to judėjimą link pilnos ne- 

prigulmybės, kilo didelė de- 
monstracija. Žmonių minios 
subatoj ir nedėlioj krikšta- 
vo ti^s Suvienytų Valstijų 
konsulato namu. 

SAKO, ŠANTUNG UŽ 
METŲ BUS CHiNUOS. 
New York, rugs. 3 d. — 

Čia atvyko iš Paryžiaus Yo- 
suka Matsuoka. Japonijos 
ministeris užrubežinų reika- 
lų ir delegatas taikos konfe- 
rencijoje. Jis užreiskė jog 
nebus nustebintas, jei bėgy- 
je k'lių mėnesių Šantungo 
pussalis pereis pilnai Chini- 
jos nuosavybėn. 

Mat jis manąs, kad Japo- 
nijos Valdžia gali tuoj pra- 
dėti derybas šiame klausi- 
me su Chinija ir išrišti pa- 
geidaujamon pusėn abiem 
šalim. 

WILSONAS IŠKELIAVO 
AGITUOTI UŽ SUTARTĮ. 

Washington, D. C., rugs. 
3 d. — Šiądien vakare pre- 
zidentas Wilsonas iškelia- 

Ivo 25 dienoms su prakalbo- 
mis po Ameriką. Jo kelionė 
viso bus 10,000 mylių ilgio. 
Pirmą prakalbą laikys mies- 
te Columbus, Ohio. Visas 
maršrutas susidėsiąs iš 30 
prakalbų, kuriose preziden- 
tas ragins užgirti sutartį ir 
tautų lygos konstituciją taip 
kaip jos priimtos konferen- 
cijoje. 

Ilsisi pc darbui 

Suvienytų Valstijų narlaivės po dviejų metu uo laus .darbo Europos pa kraščiuose sugrįžę namo ilsisi. 

: BREŠKOVSKAJA GRIŽ 
TA RUSIJON. 

Paryžius, ings. 3 d. — 

Rusijos revoliucjos močiutė 
Katerina Breškovskaja, 
kaip pranešama iš Pragos 
jau grįžta vėl Rusijon, kad 
mokinus Rusijos gyventojus 
demokratybės. 

100,000 VOKIEČIU ARMl- j 
JOS PABĖGĖLIŲ. 

Gcnevf, rūgs. 3 d. — Iš j 
Municho Pranešama, kad 
Vokietijoje priskaitomaj 
apie 100,000 armijos pabė-j 
gėlių. Pabėgėliai skaitosi il- 
gyvenusie Amerikoje Vokie- 
tijos rezervistai, kurie pas- 
kelbus talkinnkams karę 
negrįžo kariauti. Vienoj 
Šveicarijoje priskaitoma 
apie 40,000 vokiečių armi- 
jos pabėgėlių. 

KONGRESO KOMISIJA 
PASITIKS PERSHINGĄ 

Washington. D. C., rugs. 
3 d. — Šiądien jungtinė se- 

nato ir atstovų buto komi- 
sija nusprendė pasiųsti New 
Yorkan specialę komisiją, 
susidedančią iš atstovų nuo 

abiejų įstaigų, kuri pasitiks 
grįžtantį iš Francuzijos ge- 
nerolą Pershingą. 

Generolui leitenantui Per- 

shingui Kongresas nutarė su 

teikti titulą pilno generolo 
Suvienytų Valstijų armijoje. 

GIEDOK, AR BUSI 
NUBAUSTAS 

New York, rugs. 3 d. — 

Atvyko iš Italijos giedorius 
Caruzo. Jis turįs kontraktą 
su Meksikos firma, sulyg 
kurio jis gaunąs 84,000 už. 
dvylika vakarų, bet jei jis! 
neišpildytų sutarties, tai tu- 

rėtų užsimokėti bausmės 
net $300,000 už sulaužimą 
kontrakto. 

ŠAURĖ3 PAUKŠČIAI 
ŠILTOSE ŠALYSE 

Albuquerque, N. M. Naujoj 
Meksikoj pastebėta šiaurės 

paukščių, kaš yra gana nuosta 

l bu. nes čionykštis oras yra 

| joms peršiltas. Bet paukščiai 
nesileidžia žemyn, tik laikosi 
ant kalnų viršūnių, kur oras 

lyra gana vėsu?. 

AMERIKONU MISIJA IŠ 
KAUNO RUSIJON 

Kaunas, rūgs. 1 d. (per 
| Kopenhageną ru^s. 3 d.).— 
! Specialis* korespondentas 
Chicago Daily News prane- 
ša, kad iš Kauno pasiųsta 
bolševikiškoji Rusijos spe- 
ciale amerikonų misija ir 
jau perėjo Lietuvos rubežių. 
Ši misija turi ingai iojimus 
nuo Amerikos šelpimo mi- 
sijos Lietuvoje. Ant ingalio- 
jimo pažymėta, kad misijos 
tikslu yra surasti budus su- 

šelpimui rusų. Laiškas su in 
galiojimais užadresuotas tu 
lam Kcne Kanados pilie- 
čiui kas atrodo gana keistai. 

UŽMUŠĖ BUVUSI 
KAREIVI JUODUKĄ. 
Pine Bluff, Ark. rugs. 3 

d. — Juodveids Briggs, ne- 
seniai paliuosuotas iš ka- 
riumenės buvo kaltinamas, 
kad įžeidė baltveidę moterį. 
Ant jo užpuolė apie 30 vyrų 
baltųjų ir užmušė. 

BAIGIAMA TIRINĖTI 
ŽYDU POGROMUS 

LENKIJOJE. 

Paryžius, rugs. 3 d. — 

Čia atvyko Amerikos minis- 
teris Lenkijoje Hugh Gi- 
bon, kuris pranešė, kad 
Morgenthau misija užbaigs 
tirnėjimą žydų pogromų • 

Lenkijoje už kokių poros j 
sąvaičių. Gibon tuiėjo kon- 
ferenciją su Amerikos atsto( 
vais linkui Lenkijos reikalų. 

SUMAŽINO VOKIEČIAMS 
MOKESTĮ ANGLIMIS. 
Kopenhagenas, rugs. 2 d. 

Čia gautas oficialis Vokieai- 
jos pranešimas tvirtina, kad 
po tulų derybų Versailles 
vokiečiams leista pristatyti 
Francuzijai bėgyje šešių 
mėnesių 20,000,000 tonų an 

glių, gi "feulyg taikos sutar- 
ties buvo reikalauta 43,000 
000, tonų. 

BOMBOS KOREJOJE 
Tokyo, rugs. 3 d. — Iš 

Seul, Korėjos sostinės atėjo 
pranešimas, kad mesta bom 
ba į gubernatorių generolą 
Gaitc. Bombos eVspliozijoje 
sužeista apic 20 ypatų, ku- 
rių tarpe yra ir amerikonų, 
bet gubernatorius Gaito ne- 

sužeitas. 

REIKALAUJA ĮSTEIGTI 
JUODVEIDŽIU INDUST- 

RIJOS KOMISIJĄ. .. 

Richmond, Va., rugs. 2 d. 
Juodveidžių visuomeniška- 
me susirinkime išnešta rezo- 

liucija, kurioj reikalauama, | 
idant Suvienytų Valstijų 
kongresas įsteigtų specialę! 
komisiją iš trijų juodveidžių! 
ir dviejų baltveidžių, kurios! 
pereiga butų rišti klausimus,! 
lytinčius juodveidžių reika- 
lus. 

JAPONAI SUTIKO AT- 
STOVUS AKMENAIS. 

I 
loky o, rugs. 3 d. — Šią-; 

dien sugrįžo iš Paryžiaus į markizas Kinmoni Sajoniji,, 
galva Japonijos misijos tai- 
kos konferencijoje. Jį pa-' 
ritiko stotyje tūkstančiai Ja 
ponų, bet toli gražu ne visi 
buvo jam prielankus. Vie- 
nas studentas smarkiai už- 
sipuolė ant sugrįžusio atsto- 
vo, kad negerai jis ginęs Ja 
ponijos reikalus. Gi iš minios 
krito linkui atstovo keletas 
akmenų. Mestais fkmenais 
niekas nebuvo sužeistas; 
mečiusiejie akmenis tapo su 
areštuoti. 

SENUKAS 131 METU 
NORI APSIDRAUSTI 

Lexington, Ky., rugs. 3'd. - 

Tūlas senukas Shell, 131 i 
metų šiądien pasišaukė ap-1 
Iraudcs agentą, kuriam už- į 
reiškė, kad norėtų apdraus- 
ti savo gyvastį, nes juk ne-' 
žinai žmogus kas gali atsi- 
tikti. Dabar apdraudos kom 
panijos centras galvoja ką 
reikia daryti su apdraudi- 
mu "dėdės Shell." 

CIESORIUS JIEŠKOS 
SAU NAMŲ. 

Londonas, rugs. 3 d. — 

Iš Kopenhageno atėjo pra- 
nešimas, kad buvusis Aust- 
rijos ciesorius Karolis ren- 

giasi Anglijon, kur pas Ang 
lijos karalių jieškoti sau na- 

mų. 

ALABAMA PRIEŠ 
SUFRAGIZMĄ 

Montgamery, Ala., rugs 
3 d. —• Valstijos Senatas po 
ilgų ginčų 18 balsais prieš 
13 atmetė bilių suteikiantį 
moterims lygias tiesas. 

Į LIBERIJOS PREZIDEN- 
I TAS WASHINGTONE. 

Washington, D. C., rugs. 
3 d. — Čia lankosi juodukų 
respublikos Liberija naujai 
išrinktas prezidentas King. 
Jis lankosi po amerikoniš- 
kas įstaigas, kad apsipaži- 
nus su amerikonišku gyveni- 
mu. 

KOLČAKAS NUSIKRAU- 
STĖ IRKUTSKAN. 

L* ndonas, rugs 3 d. — 

Iš Maskvos gauta praneši- 
mas, kad kolčako valdžia 
apleidusi Omską jau nusi- 
kraustė Irkutskan. (Apie 
Kolčako išsikraustymą iš 
Omsko jau buvo pranešama 
kelis sykius). 

BOLŠEVIKAI ATĖMĖ 
DAUGPILIO FORTUS. 
Londonas, rūgs. 3d. — 

Čia £auta Rusijos bolševikų 
pranešimas, kuriame tvirti- 
nama. kad bolševikų spėkos 
atėmė išlaukinius Daugpilio 
fortus. (Bet nuo ko bolševi- 
kai atėmė išlaukinius Daug- 
pilio fortus pranešime nepa- 
žymima). 

NAUJOJI ZELANDIJA 
UŽGIRĖ TAIKIS 

SUTARTĮ 
VVellington, Naujoji Ze- 

landija, rugs. 3 d. — Vakar 
parlamentas svarstė taikos 
sutartį su Vokietija. Sutartį 
smarkiai kritikavo darbo 
partijos atstovai, bet po il- 
gų diskusijų taikos sutartis 
tapo užgirta vienbalsiai. 

KAIZERIS MUHNASI Iš! 
VOKIETIJOS 

Amsterdamas, Hollandi- j 
ja, rugs. 3 d. — Laikraščiai > 

praneša, kad "ouvusis Vo- 
kietijos kaizeris ketina bė- 
gyje sekančios sąvaitės vi- 
siškai susikraustvti Hollan- 
dijon iš Vokietijos. Jo ra- 

kandai bus kraustaini iš Vo 
kietijos kaizerio naujan dva | 
ran Hollandijoje, kur kaize- j 
ris manąs apsigyventi. 

KALTINA CARRANZA 
.. SUOKALBYJE SU 

VOKIEČIAIS. 
New York, rugs. 3 d.— 

Dr. P. B. Altendorf, buvu- 
sis narys armijos slaptosios į 
policijos praneša, kad jis. 
turįs prirodymų, jog Meksi-1 
ka buvo pasirjžusi užpulti 
Suvienytas Valstijas ir tas 
buvo daroma sutartinai su 

vokiečiais. Buk prezidentas 
Carranza pats ėmęs dalyvu- 
mą ruošime užpuolimo ant 
f ivienytų Valstijų. 

RUMUNIJA IŠVEŽA MA- 
ŠNAS IŠ VENGRIJOS. 
Budapeštas, rugp. 31 d. 

(Paryžius, rugs. 2 d.) — 

Rumunai užėmę Budapeštą 
skubiai veža iš čia įvairias 
mašinas nors tam pasiprie- 
šino tarptalkininkų komisi- 
ja. Apskaičiuojama, kad 
dėl išvežimo įvairių maši- 
nų Budapešte tuoj bus apie 
200,000 bedarbių. Tik vie- 
noj gelžkelių dirbtuvėje nu 

stos darbo apie 30,000 dar 
bininkų. 

ŠAUKIA DARBO IR IN- 
DUSTRIJOS KONFE- 

RENCIJĄ. 
Washington, D C., rugs. 

3 d. — Prezidentas Wilso- 
|nas kreipėsi prie pramonės 
buto (Chamber of Com- 
mers), žymių bankininkų 
draugijos, agrikultūros de- 
partamento ir darbo federa- 
cijos prezidento Gompers, 
kad paskirtų atstovus į bnd 
rą konferenciją, kuri įvyks 
nuo 5 iki 10 dienų spalio 
mėnesio, Baltamjame name. 

Šion konferencijon mano 

ma surinkti apie 40 atstovų, 
kurių tikslu bus rišti įvairius 
ekonominius šalies klausi- 
mus. 

BAVARIJA TUOJ TAPS 
BOLŠEVIKIŠKA. 

Paryžius, rugs. 3 d. — 

Francuzijos slaptosios poli- 
cijos biure gauta rapotras, 
kuriame tvirtinama, kad Ba 
varijoje neužilgo turės Įvyk- 
ti nauja revoliucija, kuri nu- 

šluos dabartinės valdžios Į- 
staigas. 

Bet raporte pabriežiama. 
kad tai bus dirbtina revoliu 
cija. Geriau sakant bus dirb 
tina revoliucijonierių perga- 
lė, nes permatoma, kad Nos- 
ke, kariškas ministms, leis 
revoliucijonicriams užviešpa 
tauti, idant parodžius pašau 
liui, kad -vokiečiams taikos 
išlygos yra persunkios. 

NORI SOVIETU, BET NE 
KOMUNIZMO 

Stockholmas, rugs. 3 d.— 
Specialis Chicagos Daily 
News korespondentas prane 
ša, kad Rusijos žmonės yra 
prielankus sovietų sistemai, 
bet yra griežtai pi>šingi ko- 
munizmui. Girdi, jei Rusijos 
komunistiški elementai no- 

rės palaikyti komunistišką 
tvarką Rusijoje kiek ilgiau, 
tai su komunizmu gali atsi- 
tikti tas pats, kas atsitiko 
su carizmu. 

MOKINA HOLLANDUS 
AMERIKONIŠKAI ŪKI- 

NINKAUTI. 

Haaga. Hollandijos val- 
džia rūpinasi, idant jos ūki- 
ninkai persimtų amerikoniš- 
kos sistemos vedimui savo 

ūkių. Delei to reikalo Hol- 
landijos valdžia daro de- 
monstracijas su amerikoniš- 
kais traktoriais, kad prigun- 
džius hollandus prie jų nau- 

dojimo. 

ORLAIVINĖ PAŠTA IŠ 
FRANCUZIJOS I 

MOROKKO. 
.Tuluza. Francuzija, rugs. 

3 d. — Išlėkė į Morokko pir 
mas orlaivis su laiškais. Nuo 
šio laiko manoma palaikyti 
nuolatinę orlaivynę pašto li- 
niją tarp F'rancuzijos ir Mo- 
rokko. 

05AS 
Chicagoi® ir apielinkėje. 
Šiądien daugiau debesuo- 

ta; kiek šalčiau; vidutiniai 
daugiau šiaurių vėjai. 

Saulėtekis, 6:18; 
Saulėleidis, 7:19. 
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DELEI SIUNTIMO PINIGŲ LIETUVON. 

Pradėjus vaikščioti paštui tarp Suvie- 
nytų Amerikos Valstijų ir Lietuvos, dauge- 
lis lietuvių indomauja ar galima jau dabar 
pasiųsti pinigų Lietuvon ar ne. Daugelis 
amerikiečių lietuvių norėtų sušelpti Lietu- 
voje pasilikusius savo giminaičius, draugus 
ar šiaip pažįstamus. Daugelis net mus klau 
sia, ar jau galima pasiųsti pinigus ir kaip. 

Į tą klausimą trumpai atsakome: tie- 
sioginiu budu iš Amerikos pinigų dar ne- 
galima pasiųsti tiktai didesnes pinigų su- 
mas per užsieninines Lietuvos atstovybes, 
per Amerikos Raudonąjį Kryžių, bet ma- 
žesnes sumas, šimtus negalima pasiųsti, nes 
tos įstaigos neužsiiminėja pinigų perdavi- 
mu. Galima pasiųsti tik apskritai labda- 
ringiems tikslams, arba Lietuvos valdžiai 
per jos atstovybę Paryžiuje. Męs tikime, 
kad pinigų persiuntimas bus tuojaus ati- 
darytas, nes dabar tas reikalas organizuo- 
jamas. 

Vienok visoki biznieriai, ypač svetim- 
taučiai tokį žmonių upą išnaudoja. Štai 
prieš save turime mųs korespondento pri- 
siųstą laišką ir pagarsinimą p. Schnitzer'io 
iš New Yorko. P-s Šniceris gražiausiu sau 
budu skelbiasi, kad jis jau siunčią pini- 
gus Lietuvon, mainąs doliarius į rublius, 
tik visi siųskite ir dar reikalauja dėkingu- 
mo, kad pasiųs pinigus. 

Aiškus dalykas, kad toki bankieriai 
suima pinigus nuo žmonių ir pas save lai- 
ko, o kuomet atsidarys pinigų siuntimas, 
tuomet jie pasiųs. Vėl kiti biznieriai pi- 
nigų siuntėjai dar gudriau elgiasi. Jie 
sako, kad pinigus siunčia, bet ant siuntėjo 
riziko. Žinoma žmonės tuomet siunčia ne- 
dideles sumas, bet kad tie pinigai kada 
nors pasieks tą, kam siunčiami, arba bent 
kada jie bus sugrąžinti siuntėjui, tai jau. 
verčiau ir nejieškok. 

Todėl lietuviai pasisaugokite nuo to- 
tokių neužtikrinto pinigų siuntimo. Kurie 
daugiau supranta, privalėtų paaiškinti ma- 
žiau suprantantiems, kad dar pinigų Lietu 
von tiesioginiu keliu pasiųsti nėra galima. 

Kuomet bus galima pinigai tiesioginiu 
keliu siųsti Lietuvon, tuomet bus plačiai 
pranešta laikraščiuose ir tuomet lietuviai 
stengkitės kodaugiausiai pasiųsti savo gi- 
minėms pinigų ir tuomi greičiau padėsite 
atstatyti išgriautą Lietuvą. 

KO NORI KLERIKALAI. 

"Draugas" N. 206 paskelbė nuo savęs 
telegramą šitokio turinio: 

"Washington, rugp. 30 (suvėlin- 
ta). — Liberalai per Caldwell viską 
sugadino. Išklausinėjimai tęsėsi dvi 
valandi keturioms tautoms ir Indijai. 
Buvo penki republikon?i senatoriai. 
Katalikams buvo padaryta siurprizas, 
nes kalbėjo tik vienas p. Lopatto; kiti 
atstovai nepašaukta. Katalikai nepa- 
tenkinti liberalais. Memorandumas į- 
duotas po iškalusinėjimų. Kitos kal- 
bos bus. padėtos kongreso rekorduos 
na. Taryba ir centralis komitetas su- 
tarė Lietuvių Dienos pinigus pavesti i 
Raudonąjam Kryžiui, kufs Lietuvą ap- 
rūpina medikaliais daiktais. Katalikų j karės taryba pasiunčia Lietuvon ko- 
misiją". N 

Ištikro jau negalima nei suprasti ko 
pagaliaus nori klerikalai. Kur jie nei pri- 
eina, visur stengiasi įnešti suirutes. Ir da 

bar visas neužsiganėdinimas tiktai tame, 
kad nuo lietuvių kalbėjo ne kokis klerika- 
las, bet p. Lopato. 

Čia turime pasayti, kad nuo kiekvienos 
tautos prieš senatorius kalbėjo tiktai po 
vieną atstovą ir todėl nuo lietuvių tegalė- 
jo kalbėti tiktai vienas, žinoma, tokiai 
svarbiai progai pasitaikius reikėjo kuodau- 
giausiai pasinaudoti ir pastatyti geriausią 
kalbėtoją, kokį lietuviai teturi. Ir tokiu 
kalbėtojų ir yra p. Lopatto. 

Nejaugi klerikailai geriau bevelytų, kad 
vietoje p. Lopatto butų kalbėjęs p.p. JVIas- 
tauskas, Čėsnulis arba Molis? Nejaugi jie 
butų, sulyg klerikalų nuomonės, geriau ga 
Įėję atlikti tą darbą? 

Ištikro jau turbut negalimas bendras 
darbas. Klerikalai neatsižvelgia į patogu- 
mus, i darbo gerą atlikmą, bet varosi vien 
tiktai ant to, kad jei ne jie, tai verčiau vi- 
sai darb is lai nebūva atliktas. Ir po to 
dar jie sakosi, kad dirba del Lietuvos. Tas 
paskelbtas "Drauge" telegramas, tai paliu- 
dijimas, kad klerikalai rūpinasi ne Lietuva, 
bet tiktai savo sriovie ir tuomi, kaip ilgiau 
palaikyti žmones savos politkos rankose. 

Svetimoj© Spaudoj© 
Apse Lietuvius 

KAIP LENKAI ŽUDĖ VILNIAUS 
ŽYDUS. 

(Hermano Bernstein'o korespondencija). 
Aš nutariau važiuoti Vilniun, šis mie- 

stas yra žinomas kaipo "Lietuvos Jeruzo- 
limas," kame randasi rusų-žydiškas kultu- 
ros centras. Vilnius ypač plačiai pragar- 
sėjo pastaraisiais laikais iš priežastais žy- 
diškų pogromų, kurie ten įvyko tuojaus po 
lenkų kariumenės įžengimo. 

Visi pranešimai apie minėtuosius po- 
gromus negalima buvo sutaikinti. Iš žy- 
diškų šaltinių plaukė baisiausieji aprašy- 
mai žydų skerdynių. Lenkiškos gi kores- 
pondencijos viskį bandė užginčyti. Lenkų 
preso agentai skelbė svetimtaučių spau- 
doje, kad jokių pogromų Vilniuje nebuvo. 
Lenkų valdininkai pasakodami apie pasta- 
ruosius atsitikimus Vilniuje tvirtino, kad 
ten tik buvę susikirtimai tarp lenkų kariu- 
menės ir bolševikų raudonosios gvardijos 
Jie bandė ginties, sakydami, kad žydai iš 
savų langų šaudė į įlenkų kareivius ir buk 
užtat keletas žydų buvo užmušta. 

Tuo laiku Amerikos pasiuntinys j Len- 
kiją Hugh Gibson nuvažiavo Vilniun patyri 
nėti tųjų pogromų. Su juo drauge ten nu- 

važiavo Amerikos Raudon j o Kryžiaus at- 
stovas Col. Bailey ir Dr. Bogen, kuris yra 
pasiųstas Amerikos Žydų Bendro Šelpimo 
Komiteto atstovu i Lenkiją. 

Sulyg Amerikos pasiuntinio praneši- 
mo, kuris buvo tilpęs spaudoje, atrodė, 
kad Vilniaus baisenybių aprašymai buvo 
perdėti. Amerikos laikraščiai minėdami 
Gibsono pranešima rašė, jog jokių pogro- 
mų nebuvę Vilniuje. 

Kaip Žydų Pogromas Prasideda. 
Kariškame tarukinyje, einančiame Vil- 

niaus link, vienas lenkas aficierius taip 
man kalbėjo: 

"Ar buvo pogromai Lenkijoje. Aš 
mačiau vieną Čenstachavoje. Tai buvo tik 
ras rusiškas pogromas, nors tik keletas žy- 
dų buvo užmušta. Vienas žydų daktaras, 
kuris, statydamas savo gyvybę į pavojų 
norėjo išgelbėti vieną lenką legio- 
nierių, tapo minios Į šmotelius sudrasky- 
:as. Paskalos buvo pasklidę, kad lenkai 
šaudę į lenkų kariumenę. Tokiu budu pra 
liedami pogromai daugelyje Lenkijos vie- 

! n" 
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Vienas žymus Vilniaus žydas štai ką 
man sakė: "Žmonės paprasti tekalba tik 
apie didelius miestus, kame lenkų kariume- 
:iė skerdžia žydus. Bet kur kas yra blo- 
giau provincijose, mažuose miesteliuose. 
Ten yra mažiau aukų, žuvusiųjų nuo lenkų. 
Bet niekas apie juos nekalba. Mažos ko- 
iionijos nebylios. Jų šauksmų niekas ne- 

girdi". 
Aš atvažiavau į Vilnių ketverge liepos 

17 d. Ant rytojaus Vilnius rengėsi iškilmin- 
gai minėti 15-metines sukaktuves nuo die 
aos mirties garsaus zionistų vado D-ro Teo 
doro Herze. Žydų merginos pardavinėjo 
žolynus ir D-ro Herzl paveikslus. Žydų 
kromeliai buvo padabinti žolynais ir bal- 
comis ir mėlynomis zionistų vėliavukėmis. 
Baltai ir mėlynai pasirėdę žydų vaikai 
vaikščiojo Vilniaus gatvėmis, nešiodami žo 
lynus ir Herzlo fotografijas. Tai buvo! 
:iidžiai iškilmingas, tylus ir drauge iškalbus,, 
protestas prieš pogromus. 

Aš nuvykau j žydų.kolioniją ir kalbė- 
jau su žydų atstovais. Aš jų paprašiau 
suteikti buvusiųjų pogromų smulkmenas. 

Kadangi tame laike, kuomet žydų laik 

Pasidairius Po Margą 
Svietelį... 

Nebijok sušlapti, jei nori 
žuvį sugauti. 

Taip girdėjau žmones kai 
bant dar Lietuvoje. 

Ir tai tiesa. 
Prastas dažniausiai yra 

tas žvejys, kuris grįžta na- 
mo sausas-sausutėlis. 

žvejoj ame dabar ir męs 
lietuviai. 

Gaudome didelę, didelę 
žuvį — Lietuvos Neprigul- 
mybę. 

Ir nebijokime sušlapti. 
Lietuvoj jau susiorgani- 

zavo sava lietuviška kariu- 
menė lietuvio generolo Žu- 
kausko -vedama. 

Apiplyšę, basi, nu surudi- 
jusiais ginklais eina musų 
drąsus vyrai ne svetimos 
laisvės varžyti, ne sveti- 
miems turtams grobti, bot 
savo šventų teisių ginti, ei- 
na lieti kraują, idant Lie- 
tuvai liuosybę išgauti. 

1 Apart tikrosios kariume- 
nės dar Lietuvoje veikia 
daug taip vadinamų parti- 
zanų burių. 

Susirenka kelių apielinkių 
sodžių vyrai,- susineša ko- 
kių tik turi ginklų ir eina 
būriais ginties nuo priešų. 

Krakinavos partizantų bu 
rys, kelių studentų vedamas, 
išmušė rusus iš Panevėžio. 

Kitas tokis partizanų bū- 
rys tarp Daugailių ir Utenos 
išmušęs visą bolševikų pul- 
ką. 

Vadinasi, vėl atgimsta lie- 
tuviuose narsių bočių dva- 
sia. Ir ūkininkai, ir darbi- 
ninkai, ir inteligentai, ir be 
moksliai griebiasi visi už 
kardo, savo krauju perka tė 
vynei laisvę ir gerovę. 

Kas gi daugiau galima 
daryti? 

Juk kol pasaulis teisių ne 

moka gerbti, kol kumščio 
galė yra pripažinta tarptau 
tiniuose santikiuose, tol męs 
nei gražiausiais žodžias, nei 
logiškiausiais prirodymais 
neatvaduosim tėvų šalies iš 
svetimų nagų. 

Jeigu męs nei kiek nesi- 
ginsime, jeigu męs nei kiek 
nebandysime atsispirti, tai 
įvairus Europos padaužos ir 
sėdės visą laiką ant mūsų 
sprando, diktuos savo valią, 
ubagins Lietuvos žmones. 

Vieniems išėjus ateis kiti. 
Ir taip visą laiką mums 

reikės buti svetimų pastum 
dėliais. 

Reikia ginties. 

Reikia nebijoti ir sušlap 
ti, jeigu norime sugauti žu- 
vį. 

Atsiminkim', prieš mus 

yra tik du keliu: laisvė ar 

verguvė. Pagalvokite pa- 
tys kuriuo keliu geriau ir 
garbingiau eiti. 

Balučio pirmasai laiškas. 
"Lietuvos" dienvaščio 

redaktorius B. K. Balutis 
dabar yra Paryžiuje, kame 
darbuojasi drauge su Lie- 
tuvos valdžios atstovybę j 
Taikos Konferenciją. 

Ar skaitėte jo pirmąjį 
laišku į Amerikos lietuvius? 

Tarp kit-ko štai ką jis 
sako jame: 

"Jeigu musų amerikiečiai 
žinotų kas darosi Lietuvoj, 
jeigu pasiklausytų, ką pasa- 
koja kurjerai, atvykstamieji 
čia iš Kauno, ką pasako- 
ja atvykusieji čia Lietuvos 
aficierąi — daug, daug 
greičiau pradėtų suktis mu- 

sų amerikiečių ratai; jie pa 
tįs pamatytų, kaip menkos 
vertės yra, kaip smulkučiai 
yra, kaip tiesiog juokingi ir 
sykiu pasigailėjimo verti yra 
visi Amerikos Lietuvių srio 
viniai kivirčai, kuriems męs 
amerikiečiai sugaišom pen- 
kis metus brangiausio laiko 
ir didelę dalį savo spėkų ir 
energijos, kurias daug tiks- 
lesniam Lietuvos valstybės 
statymo darbui butume ga- 
lėję sunaudoti". 

Šventa tiesa. 
Oi laikas, mums laikas 

jau senai susiprasti, kad da 
bartinėje valandoje, kuomet 
Lietuva reikalauja nuo mū- 

sų didžiausios paspirties, ne 

galima ožių varinėti, negali 
ma savo partijų statyti au- 

kščiau tautos reikalų. 
Lietuvoje visos partijos 

išskyrus kraštutinuosius so- 

jcialistus, šiądien žiuri kaip 
, pasekmingiau apgynus kraš 
'tą nuo priešų, o męs čia 
Amerikoje vis dar murdo- 

j mės, kaip kūjagalviai, smul- 
kučių partijinų kivirčų ba- 
loje, neatnešdami tuomi nei 
sau garbės, nei savo tėvy- 
nei. 

Susipraskime! 
O vienybėje męs daug nu 

veikti galėtumėm. 
Iš atskirų mažų plytelių 

pastato tvirčiausius namus, 
kuomet jas visas sukrauna 
į krūvą. 

Iš atskirų, nors ir mažiau 

siu, nors ir menkiausių, pa-Į* 
sistengimų pasidaro didelis, 
gražus darbas, jeigu tik visi 
dirba santarvėje. 

Gana paties! Gana parti- 
jiniais klouniškais "triksais" 
užsiimti! 

Dirva plati, viena saulė vi 
siems šviečia, vieną bendrą 
tikslą turime — tad visi į 
darbą tėvynę vaduoti. 

Domiai, domiai skaityki- 
me Balučio ir kitų europie- 
čių laiškus — gal greičiau 
praregėsime. 

Labai geras derlius šįmet 
Suv. Valstijose. 

Kam, kam, o Amerikos 
ūkininkams bei farmeriams, 
kaip čia juos vadina, tai ak*s 
blizgėte blizga šįmet iš 
džiaugsmo. 

Visi žemės produktai la- 
ba; pabrango, pirkti ant 
uk-3S gyvenant mažai ko rei 
kia — viskas yra savo, o 

derlius šįmet buvo toks ge- 
ras, kad jau senai tokį te- 
tų-.-e ta. 

Tiesa, kaikuriose vietose 
biskį padžiovino į galą va- 

saros, bet tas neperdaugiau- 
siai pakenkė. 
v# 

Ypač gi šįmet gerai kvie- 
čiai derėjo. Žemės Depar- 
tamentas mintija, kad išviso 
bus prikulta apie 900 milio- 
nų bušelių kviečių — vadi- 
nas, 150 milionais daugi?.1! 
negu kitais metais. 

Linksma yra girdėti apie 
tokį gerą derlių šioje šalyje, 

j Juk Amerikai reikia netik 

{sau maisto. Ji dabar pagel- 
bsti ir išalkusiai, nuvargin- 
tai Europai. 

Nuo šių metų sausio me- 
nesio iki pastarųjų dienų 
Amerika išvežė Europon 

■ virš 1,400,000 tonų duonos 
ir kitų maisto produktų. 

Juo daugiau maisto bus 
Amerikoj, juo. daugiau bus 
nuvežta į Europą. 

Stoka geležinkelių, darbi- 
ninkų, ūkės mašinų, sėklų 
ir kitų dalykų vis dar truk- 
do Europos tautoms įeiti į 
normališkas gyvenimo vė- 
žes. 

O nuoiatinės karės ir ka- 
reliai, nuolatinės revoliuci- 
jos ̂

 

ir tolygus dalykai dar 
labiau trukdo Europos atbu- 
davojimo reikalą. 

Taigi be svetimo maisto 
Europa iteinančiuose metuo 

' se tikrai negalės apsieiti. 
O gal ir čia Amerikoje at 

pigs maistas gero derliaus 
dėlei. 

Tai Dievo duota butų, kad 
taip atsitiktų. 

raščiai patalpino pogromus, Vilniuje buvo 
apskelbtas karės stovis, tai apie minėto 
dokumento tikrumą nereikia daug abejoti. 
Lengva išsivaizdinti ką militariška valdžia 
but galėjusi padaryti žydų vadams, jeigu 
jų skunde but buvę neteisingi užsipuoli- 
mai. 

Nužydyta Ginant Vyr$. 
Po atngalviu "Užmušti" memorandu- 

mas rašo: 
"Reiza Steina buvo nužudyta, nes ji 

protestavo prieš vyro areštą. S. Steinman 
tapo nušautas laike kratos jo name. Pilini- 
ką nužudė kareiviai už atsakymą ati- 
duoti pinigus. Užmuštųjų žydų tarpe di- 
delis nuošimtis yr& senų žmonių. Jaukei 
Shifrau — 68 metų amžiaus; Murduch Le- 
vit — 67; Daniel Trakousky — 63; Leib 
Chait' — 67; Izrael Levidov — 61; ir tt. 
Aukų tarpe nemažai yra ir jaunų vaikų. 
CToliaus seka užmuštųjų pavrdės, kurias 
męs praleidžiame. Red.) 

Nei Vienas užmuštųjų nebuvo 
apsiginklavęs. 

l'Nei vienas iš jų neturėjo prie savęs 
jokio ginklo. Kaikurie iš jų buvo ant vie- 
tos nužudyti. Kiti gi buvo pirmiau suareš 
tuoti savo namuose ir paskui išvežti į Li- 
puvką (?) ir i kitas vietas, kame tapo su 

šaudyti be jokio teismo. Daugelis buvo 
mušami ir kankinami pirm nušovimo. 

"Tikras skaičius tų, kurie buvo muša- 

mi, negali but paduotas. Galima ūk pažy- 
mėti, kad jis yra labai didelis. 

"Suareštuoti žydai buvo laikomi po 2A 
valndas nuolatinėje baimėje, kad jie yra 
nuteisti mirtimi. Po keletą kartų jie buvo 
statomi prie sienos, su kulkasvaidžias taikė 
į juos, vertė kalbėti paskutinę maldą. 

"230 žydams nuvežtiems i Lydą buvo 
pranešta,, kad jie bus sušaudyti. Ten juos 
laikė keturias dienas. Visi jų kelionės var- 

gai negalimi bent aprašyti. Juos musė, 
kankino, pravardžiavo. Jiems nedavė jo- 

1 kio maisto laike keturių dienų. Kareiviai 
liepdavo žydams sugulti vagonuose eilė- 
mis vieni ant kitų. 

Pririšdavo prie bėgančių arklių. 
Chaim Varnyau buvo pririštas prie vie 

no legionierių arklio ir jį tokiu budu vilko 
miesto gatvėmis. Maižę Haks tą patį iš- 
kentėjo ties Leoniškių dvaru, o Rabinovič 
—ties Dolui. 

Keletą senų žydų lenkai suareštavo 
Lendvarve, netoli nuo Vilniaus, ir pusnuo- 
gias atvarė į Vilnių. Legionieriai apvogė 
juos, mindžiojo kojomis ir nupjovė barzdas 
sudegino jas". 

Oficialiame memorandume, kuris ta- 
po įteiktas lenkų valdžiai, randasi tūkstan- 
čiai pravardžių tų žydų, kuriuos legionie- 
riai apiplėšė ii1 sumušė. 

Kitame straipsnyje daugiau papasako- 
siu apie Vilniaus baisenybes. 

—IŠ New York Herald. 1 

Jokiečių seiles varva, žiūrint 
2 Rusijos turtus. 

Nesenai visuose Amerikos 
laikraščiuose buvo tilpęsy 
rie;vj vokiečių politiko Dr.' 
Oscaro Martzky'o pasikalbę 
jimas su tulu korespondc.. 
tu. 

Šis vyras aiškiai pasako, 
kad visa vojriečių viltis gu- 
li rytuose ir kad Vokietija 
ir Rusija būtinai privalo su 

eiti j uniją. 
Taip, vokiečiams baisiai 

rupi Rusija. Bet juos ten 
traukia ne noras pagelbėti 
dizorganizuotai šalai, bet tik 
noras pasipelnyti iš jos. 

Tame dalyke kaizeriška 
Vokietija visiškai nesiskiria 
nuo republikoniškos Vokie- 
tijos. 

Vokiečiai galės gauti Ru- 
sijoje daug grudų, pašaro, 
miško, naugių ir kitų neap- 
dirbtų produktų. 

O Rusijon vokiečiai ga- 
bens savo fabrikų išdirbi- 
nius — ten bus geriausia 
jiems rinka. 

Jau nuo senai vokiečiai 
stengiasi ekonomiškai pa^ 
vergti Rusiją. O dabarJrfG 
jau visomis keturiomis ru<j~ 
šiasi prie to darbo. 

Jau imlios vokiečių misi- 
jos buvo siunčiamos Mask- 
von tarties apie atnaujini- 
mą prekybos tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Vokiečių inži- 
nieriai būriais pradeda va- 

žiuoti Rusijos turtų tyrinėti. 
Nelaiminga ta šalis į ku- 

rią svetimas kapitalas sulei- 
džia savo aštriuosius nagus. 
Prie dibartinių sąlygų sveti- 
mas kapitalas didelėje pro- 
porcijoje nieko kito nereiš- 
kia, bet naują vergiją. 

Tik atsiminkim Meksiką, 
idant gerai suprasti kaip vai 

gu yra salei gyventi, kuomet 
svetimtaučių kapitalistai Įde 
da daug pinigo Į šalies pra- 
moniją. 

Baimė yra, kad ir mūsiš- 
kė Lietuva neatsidurtų atėju 
nu turtuolių kišeniuje. 

Jeigu jau gyvenimas bū- 
tinai prisuirtų mus duoti di- 

delių ekonominių koncesijų 
svetimšaliams kapitalistams, 
tai sulyg mano išmanymo, 
reikėtų pasikviesti ne k^ 
kios nors vienos valstijo- 
žmones, bet kelių valstijų, 
kurių reikalai ne vienodi. 

Šiaurės Polius — Filozo- 
fams vieta. 

Patiko man vieno laikraš- 
čia patarimas. 

Girdi, visiems žmonėms, 
kurie myli tylų ir protingą 
gyvenimą nebeliko geresnės 
dietos pasaulyj, kaip Šiau- 
rės polius. 

Beveik taip ir yra. 
Juk per ištisus penkis me 

tus mę? neturėjome ramy- 
bės karės dėlei 

Paskui privargome, prisi- 
nervavome kol galų gale 
šiokią tokią taiką padarėme. 

O dabar vargstame ir pa- 
čios taikos dėlei. 

Et, po šimts pypkių! Kas 
čia per taika? — Visur ka- 

rės, badai, "evoliucijos, bai- 
si brangenybė ir t.t. 

Vadinas, nėra, kaip nebu- 
vo, ir dabar musų kraštuo* 
se ramybės. 

Tiesa, ant šiaurės polio 
gal biskį Šaltoka butų, bet 
užtat ten visiškai ramu. 4\ 

Nėra fen nei gudrių poli- 
tikierių, nei karių, nei laik- 
raščių. nei jokių tautiškų 
klausimų, nei partijinių gin- 
v 

cų. 
Palaiminta ten vieta, anot 

minėtcf laikraščio, iilo/.o- 
fam& ir filozofiiiM... 

O didžios mintįs tik ty* 
loje tcgimsta, rodo? pasakė 
'olstojaus. K. Gineitis. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
NEYVARK, N. J. 

Lietuvių mintyse ir dabar 
bes tuvi garsusai klerikalu sei- 
mukas. New Yorke tiek daug 
trukšmo dėl jo pakelta, tiek 
daug energijos išeikvota, ro- 

dos, kad visa pasaulį sudre- 
bins, visus Lietuvos priešus 
nušluos, vienu rankos pamoji- 
mu. Bet po biskį viskas pra- 
deda išsiaiškinti. Gal ir nevi- 
siem yra žinoma, kad ta sei- 
niuka sumanė Newark'o ber- 
nukai, o Brooklvn'o tūzai J 

jiems pritarė; taip 'r išdigo nei 
keno nešaukiamas vaikų "mi- 
tingas." 

Bet keisčiausia, tai tas, kad 
paskutiniu laiku vietos drau- 
gijos, kurios dalyvavo tame 

mitinge, aplaikė laiškus mal- 
daujančius, kad padengtų iš- 
laidas kurias mitingas pada- 
rė,—daugiau kaip $200. Da- 
bar puola j galvą klausimas, 
kokis tikslas buvo ardyti lietu- 
vių vienybę, šaukti seimuka, 
kuriam niekas nepritarė, išski- 
rus keletą karštu vaikinu, ku- o v w' 

rių tikslas bu o sau garbę įgy 
ti ir gal pasipelnyti? O dabar 
visa garbė vėjais nuėjo. Nes 
prašyti aukų, kad mitingo lė- 
šas padengtu, tik jau gėda! 
Lietuva nuvargus šaukiasi pa 
gelbas, o jauni neapsišvietę vai 
kinai rengia "seimus," pada- 
ro lėšų apie $1000, paskui mal 

dauja lietuvių, kad jiems al- 
gas apmokėtų. Vienok buvo 
garsinę, kad tai Lietuvai pa- 
gelbą teikti seimukas šaukia- 
mas. Dabar nei V. Vaškui al 
gas negalima apmokėti, kuris 
reikalauja $88.00. Bet nepa- 
sako už ką. Ištiesu nesmagu, 
kad tarp lietuvių tokie neap- 
galvoti žingsniai bandomi. 

Tie patįs Ne\v Yorko seimu 
ko rengėjai visokias intrigas 
darė, kad tik pakenkti Chica- 
gos Seimui, kuris Lietuvai pa- 
gelbą suteikė, net keliolika tuk 
stanciu doleriu. Aišku, kad o o 

tiems ponams Lietuva nerupi. 
N ewar kietis. 

PHI LA DELPHI A, PA. 

Pranešimas. 

Lietuvių Mechanikų sąryšio 
prakalbos atsibus Nedėlioj, 
Rugs. 7 d., apie 3 vai. popie- 
tų, Muzikališkoj svetainėj, Til 
ton ir Allegheny Ave. 

Visus vietos ir aplinkių gy- 
ventojus meldžiame atsilanky 
t i j šias prakalbas, nes bus 
svarbus kalbėtojai, kurie nu- 

rodys musų organizacijos dė- 
snius. 

Valdyba. 

LAWREXCE, MASS. 
Rugpj. 28 d. Lietuvos Šel- 

pimo Fondas surengė prakal- 
bas apie Lietuvos reikalus. 
Kalbėjo p. Z. Jankauskas ir 
kuri. S. Sleinis. Abudu kalbė 
tojų nurodė Lietuvos vargus ir 

pasmerkė lenkus už jų pastan- 
gas pavergti Lietuvą. 

Taipgi kalbėjo ir iš sociali- 
stų pusės. Pastarieji žmonės 

matyti, kad jau širdies neteko 
nes priešinosi dabartiniam Lie 
tuvos Šelpimui. 

Vilniaus Dzūkas. 

ROCH ESTĖR, N. Y. 
"Lietuvos" 1919 numeryje 

tilpo tulo Reporterio korespon 
dencija, kuri nevisame yra tei 

singa. P-nas Reporteris sa- 

ko, buk p. Saunora aukavęs 
$300 į T. Fondą. Iš kur tam 
sta žinai, kad aš tiek aukavau? 
Gal aš visai neaukavau, arba 

daugiaus aukavau. Kuomet 
aš aukavau jokis reporteris 
pas mane nebuvo ir nei kam 
raporto neišdaviau. (Bet, ro- 

dos, slaptų aukų T. Fondas 
nepriima. Visas aukas viešai 
paskelbia. Red.). 

Toliaus p. Reporteris ban- 
do mane priskaityti prie parti- 
jų. Turiu pasakyti, kad šiuom 
svarbiu momentu man neru- 

pi partijos, ftet Lietuvos liki- 
mas. Ir aš remiu tuos, kurie 
darbuojasi Lietuvos labui, ne- 

atsižvelgdamas į partijas. 
•Taipgi ir apie pikninko įvy- 

kimą tamista neteisingai infor 
mavai. Piknikas atsibuvo 
Rugpj. 31 d., o tamsta pažy- 
mėjai. kad atsibus Rugpj. 30 
d. Ir dar tamsta padarei klai 
dą paminėdamas, buk p. Vai- 
tui rezignavus nuo L. G. D. 
pirmininko vietos užėmė pir- 
mininko vietą p. N. Juodvir- 
šis. Ištiknijų pirmininko vie- 
tą užėmė p. K. Samaška. 

Ponas Reporteris turėtum 

teisingiau reportuoti. 
J. Saunoms. 

OMAHA, NEBR. 

Pranešimas. 

S v. Antano iš Padvos d ra u 

gystės raštininkas persikėlė j 
nauja vietą. 

Nuo dabar su draugijos rei- 
kalais kreipkitės šiuom antra- 
šu: 

Jonas Bazaras, 
2517 So. 21 st St. 

Omaha, Nebr. 

SCRANTON, PA. 

Tautiškas Dailės Mylėtoju 
choras vadovaujamas mūsų 
gerbiamo veikėjaus A. Sodei- 
kos sukirto visus svetimtaučių 
chorus dainavusius Rugpj. 27 
d., didelėj Pennsylvanijos sve- 

tainėj. 
Matoma, šiu^in momentu 

amerikonai žingeidaujasi sve- 

timų tautų kultura, bei daila. 
Tatai, kad pamatyti svetimų 
tautų papročius: rublis, šo- 
kius, išgirsti dainas pakvietė 
svetimas tautas išpildyti pro- 
gramą Rugpj. 27 d. 

Minėtame programe daly va 

vo trylika svetimų tautų cho 
rų, tarp kurių dalyvavo ir Lie 
tuvių Dailės Mylėtojų choras 
susidedantis iš virš šimto ypa 
tų. Minimo choro keletas lie- 
tuvaičių buvo apsirengusiu 
tautiškuose rubuose. 

Ant rytojaus angliški laik 
raščiai pažymėjo, kad lietuvių 
choras buvęs skaitlingiausias 
ir geriausiai padainavęs. Tari 
gi amerikiečius užganėdino ir 
lietuviški šokiai, nes lietu- 
viams pašokus karšta aploda- 
cija pilėsi. 

Todėl garbe musų tautie- 
čiui Sodeikai už tokį puikų 
choro išlavinimą. Taip pat 
garbė ir choro nariams už at- 
sakanti prisirengimą. 

Lietuviai pirmą sykį tokiam 
programe dalyvavo. Salė bu- 
vo išpuošta programe dalyvau 
j,ančių tautų vėliavomis, tarp 
kurių ir lietuvių vėliava plevė- 
savo. 

Dailės Mylėtojas. 

DETROIT, MICH. 
Vietos lietuviai, atbuskime 

ir pradėkime veikti dėl Lietu 
vos naudos. Iki šiol męs buvo 
me per daug apsileidę. 

Visi jauni vyrai, meldžiame 
ateikite j lietuvių kareivių su1 

sirinkimą, kuris atsibus Rūgs: 
4 d., 7:00 vai. vak. Šv. Jur- 
gio parapijos svetainėj, Cardo 
ni ave. ir \Vestministry- gat- 
vės, prisirašvkit prie kareivių 
čia išsilavinsite fiziškai ir rei 
kalui prisiėjus pagelbėsit tė- 

vynėj. 
Kareiviu Valdyba: 

POLEMIKA. 
ATSAKYMAS "TĖVY- 

NĖS" REDAKCIJAI. 

"Tėvynės" redakcija suside 
danti iš vieno p. V. K. Rač- 
kausko N 35 taip vadiname 

■(apžvalginiame straipsnyje už- 
sipuola ant "Lietuvos" redak- 
cijos ir išsiskiria iš jos viena 
narj p. Norkų, ir tujini^isa 
dalyką paverčia asmeniniu 
kerštu. 

Tečiaus, kad visuomenė ne- 

liktų suklaidinta, jH'iversti at- 

sakyti į tuos "griežtus" už- 
klausimus. 

"Tėvynė" rašo: 

"Ar-yi "Lietuva jau ei- 
na su Bielski u /—ChicagJ »s 

"Lietuva"—su tikslu, a>* 

be tikslo—davė milžiniška 
parama nešvariai Bielskio 
politikai, nukreipta į demo- 
ralizavimu Lietuvių veiki- 
mo Amerikoje. "Lietuva" 
patalpino Brydvaišio straip 
snj apie "parsidavėlius;" 
reikalaujant mums ir ki- 
tiems laikraščiams, kad tie 
parsidavėliai" butų įvardy- 
ti ir jų "parsidavimai" butų 
prin )dytas,—nei Brydvai- 
šis, nei "Lietuva" to nepąj 
darė. Kadangi Brydvaišis 
uz savo darbą ir žodį neat- 
sako (jis, kaip Amerikonai 
sako, yra irresponsible ir 
irrcliable), tai visa atsako- 
mybe puola ant laikinojo 
"Lietuvos" redaktoriaus p. 
I'. Norkaus,—todėl iš jo to 
paties reikalaujame." 
"Tėvynė" arba teisingiau 

sakant p. V. K. Račkauskas 
tu,'os žodžius rašydamas sau- 
žiniai prasilinkia su laikrašti- 
ne etika. Jis kad apkaltinti 
panaudoja tiktai p. Bridvaišio 
žodžius, bet nei pusę žodžio 
nepasako apie tai, kokis buvo 
"Liet." redakcijos prierašas 
prie to straipsnio ir visiškai 
nutyli, kokis buvo tame pat 

"Lietuvos" N apžvalginis 
straipsnis. Jei apie tai pasa- 
kytu, visiškai nereikėtu ir 
klausti, nes ten pilnai atsaky- 
ta. 

Kad lenkai ir rusai deda pi 
nigus ir juos išleidžia agita- 
cijai, kad Lietuva jiems tektų, 
tą gerai žino ir p. Račkauskas, 
ir tą pirmiausiai iškėlė ukraia- 
niečiai. Kuomet pradėjo vaik 
ščioti visoki' gandai, tai "Lie- 
tuvos" redakcija skaitė reika- 
lingu paskelbti,*kad užkirsti 

kelią tai demoralizacijai. Prie 
to "Liet." redakcija savo ap- 
žvalginiame straipsnyje, pasa, 
ke, kad tų parsidavėlių j ieško 
jinias yra suirutės darymu. 
Taigi "Lietuva" nžnegavo tą 
visa klausima. Vienok p. Rač b 

kauskas asmeniškai kimba 
prie Norkaus, kad tik butų sui 
rutės, kad tik kas nors butų 
daugiau pasakyta, kad tik dąu 
giau drumsti vandenį. 

"Lietuv." redakcija prisilai 
ko savo matimtaškio kokis 
buvo išreikštas "Liet." N ir 
atsisako padėti p. Račkauskui 
plisti pasidavčlių burbulą ir 
daryti suirutę lietuvių tarpe. 
Pagaliaus tokis reikalavimas 
rašyti apie parsidavčb'us, ką 

nors reiškia ir kam nors nau- 

dingas. 
Toliau "Tėv." rašo: 

"Bielskis reikalauja, kad! 
Ąm. Raud. Kryžius atiduo- 
tu Lietuviams Lietuviu lDie c u 

nojc surinktus > pinigus. Ta 
Bielskio reikalavimą. pare- 
mia P. Norkus "Ličtuvoje,"j 
(•Visai netiesa—"Liet." { 
Red.) rašydamas, kad tuos! 
pinigus reikia persiųsti Liet. J 
Raud. Kryžiui, arba Lietu 
vos valdžiai. Mes klausime 
p. P. Norkaus tiesiog: 1.— 
Ar jis netiki g. Lopattos 
pranešimui, kad Liet. vai- 

tižios atstovai Paryžiuje, 
prašė, idant už tuos pinigus 
du )ti Lietuvai maisto ir vai 
stu ir kad tas padarytu yra? 
2) Ar jis netiki C. k-to oi i 
cialiains pranešimas apie ta 
visa dalyka? 3) Ar jis ne- 

tiki žodžiams Raud. Kry- 
žiaus: telegramui p. Olds, 
laiškams pp. Ross ir \\ all- 
ing?" 4) Ar jis nežino, kad 
R. K. siusdamas Lietuvon 
už musų pinigus vaistų ir 
maisto, nemoka už perveži- 
mą ir muito, o mes (arba 
Lietuvos valdžia)) turėtu- 
me mokėti. 5) Ar p. Nor 
kus mažiau tiki Centraliam 
Komitetui, adv. Jjjpattai ir 
Y. K. Račkauskui, negu 
Bielskiui, kuris nuo senui 
t rusinsi, kad C. K-ta išar- 
džius. 

Męs lauksime, kad p. 
Pius Norkus, dabartinis 

laikinasis "Lietuvos" redak 
torius, aiškiai į šituos klau- 
simus atsakytų." 
Atsakysime paeiliui: 
1) "Lietuvos" redakcija pil 

nai pasitiki p. J. Lopattti. Ta- 
me klausime pati redakcija 
kreipėsi prie p. Lopatlo ir gau- 
tą iš jo pranešima |)atalpino 
"Lietuv." N 1('8 ir PR1DFJO 
prierašą išreišk'antį pilną pa- 
sitikėjimą. jei p. Račkauskas 
hutų skaitęs tą p. Lopatto už- 
reiškimą ir prie jo redakcijos 
prierašą, tai nebūtų reikėję ir 
klausti. J»et p. Račkauskas tu 
ri didelj gabumą nematyti iš- 
aiškinančių dalykų, jis visuo- 
met pastebi lą, kur galima rei 
kalus supainioti ir paskui pai- 
nioja. 

2) "Lietuv." redakcija abe 
joja apie kiekvieną oficiališką 
ar neoficiališką pranešimą po 
kuriuomi pasirašo arba kurį 
kopijuoja p. Y. K. Račkau- 
skas. Abejoja dclto, kad p. 
l \ K. Račkauskas turi tą ypa- 
tybę, kad j.i& ncsidrioi'i {staly- 
ti saz'o frazes į svetimus ra- 

portus. P-s Račkauskas i oii- 
cialį p. T. Narušc. ičiaus rapor 
tą indėj o frazę, apie ką savo 

laiku "Lietuv." redakcija rašė 
Tautinei Tarybai. Jei p. Rač 
kauskas gali įdėt j frazes į ra 

šytą oficiali raportą, tai kas 
gali gvarantuoti teisingumą 
oficialių dokumentų, kuomet 
juos skelbia p. Račkauskas? 

3 ) "Lietuva'' tiki žodžiams I 
Ratui. Kryžiaus ar p. Oldsj 
Ross ir YValling, bet tiki tiktai 
tuomet kaip mato orginalius, 
jų laiškus arba kopijas kitų 
(ne Račkausko) patikrintas). 
Kuomet gi juos perduoda p. 
Račkauskas, tai "Lietuv." re- 

dakcija vis abejoja ar tenai nė 
ra kur įstatyta p. Y. K. Rač- 
kausko kokios frazes, ar kur 
kartais neišmesta. Juk jei pa 
našiai p. Račkauskas galėjo 
pasielgti su ]>. Naruševičiaus 
rašytu raportu, tai kodėl gi 
taip lygiai negali pasielgti su 

Raudonojo Kryžiaus laiškais. 

4) Šis klausimas nieko ben- 
dro neturi su kalbamuoju rei- 
kalu. 

5) "Lietuvos" redakcija ir 
p. Norkus pilnai tiki p. j. Lo- 

pattai, jo klausia informacijų 
ir t. t. Bet p. \ K. Račkauską 
laiko nedaug augščiau stovin- 
čiu už p. Pielskį. 

P-s ]3ielskis sulyg ]). Lo- 
patto prirodymo, tą faktą, kad 
tautininkai buk negerai pasi- 
elgė kad nesiklausę katalikų 
perdavė L. 1 Minos p:nigus 
Raud. Kryžiui ir už juos liko. 
si pasiųstos gyduolės ir mai- 
stas Lietuvon, perdirbo1 Į tai. 
kad L. 1). Pinigai dar guli čia 
Raudoname Kryžiuje. Gi p. 
V. K. Račkauskas.Įstatė fra- 
zę Į ]>. T. Naruševičiaus rapor 
tą, kad jau tikrai už L. D. pi- 

nicus Lietuvoje dalinama pa- 
šalpą, kuomet buvo apskritai 
pasakyta, kad R. Kryžius de- 
lina pašalpą neminint ar už sa 

vo pinigus ar už L. 1). pinigus. ! Jiielskis vienur perdirbo lak- 
tus, ]>. Račkauskas-kitur. Abu 

• du 1 vu us. | O t- 

Užbaigdami turime pastebė 
ti, kad p. V. K. Račkauskas 
griebiasi net tokių smulkių in- 
trigų kaip va: jis per pašali- 
nius žmones varo agitaciją, 
kad tik "Lietuva" butų jam 
prielanki ir nerašytų taip, 
kaip ištikro yra. Jis rašo lais 
kus ir siunčia straipsniui patai 
pinti ''Lietuvon" ne redakci- 
jai, ne redakcijos nariams, lyg 
rodos nežinotų "Lietuv." re- 

dakcijos antrašo, bet siunčia 
kitiems arti redakcijos stovin 
tiems žmonėms, kad jie savoj 
intekme priverstų "Liet." re- 

dakciją talpinti, arba kitais žo 
džiais kelia suirute tarpe "Lie 
tuvos" redakcijos ir arti jos 
stovinčių žmonių. Tikslas is 
teis'na įrankį. Turim tiek pa 
sakyti, kad toki p. Račkausko 
straipsniai atėję tokiu keliu ne 

randa vietos "Lietuvoje." 
Ant galo turime pastebėti, 

kad visas tas "Tėvynės" straip 
snis paremtas intriga. Juk 
''Tėvynė" ar p. Y. Račkaus- 
kas visiškai neklausia ar "Lie 
tuva" teisybę rasė, jam teisy- 
bė nerupi, o rupi tiktai su 
kuom "Lietuva' eina. Ir am- 

žinai tokiems, kaip "Tėvynė 
rupi su kuom eina, bet ne kur 
eina ir kaip eina. " 1 ėvynė 
niekaip sau negali įsivaizdinti, 
kad "Lietuva' būdama tos pa 
čios sriovės dienraščiu, drįsta 
netikėti Račkausku ir "Tėvy- 
ne." Ir šitame pas lietuvius 
užsiveria visas blogas: kata- 

likų laikraščiai nors negražiau 
sia darbą išteisins, jei ji papil- 
dė jų sriovės žmogus; "ievy- 
ne" niekaip negali įsivaizdini', 
kaip męs galime nupeikti Rač- 
kauską kuomet esame vienos 
sri >vės žmonės. Ir sitokis gy 
nimas savos sriovės žmonių, 
visuomet jų išteisinimas, nors 

jie papildė didžiausias klaidas 
ir padarė tą, kad Amerikos 
lietuviai jokiu budu negali su- 

sitarti. 

Męs gi atvirai užreiškiame, 
kad- drūčiai stovėdami ant tau 
tiskai demokratiškos papėdės 
nesigailėsime nei savųjų nei 
svetimųjų žmonių, kurie vie- 
nokiu ar kitokiu budu kels sui 
rutes, ardys tautinę vien\ be ar 

kenks Lietuvos valstybės kili- 
mui. Negerai pasielgė p. 
Bielskis, jis likosi nupeiktas, 
negerai elgiasi "Tėvynė" ir p. 
Račkauskas, taippat ir su juo-į 
m i elgiamės. 

Pagaliaus užbaigiame kar-; 
ta ant visada tuščia ginč^ su į 

p. Račkausku, nes dabar per-> 
svarbus laikai užsiiminėti to- 

kiais smulkiais reikalais ir at- 

sakinėjimu Į intrigas. 
"Liet." Rcdakcijct. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U23YSENEJUSI03 

L I G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 tr 4 iki 9 
yakarai*. 

3303 SO. MORGAS STREET 

Lietuviška Gydykla - DR. D1CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais "md&ls ir bu pagelba 
naujausių lr tobuliausių elektrikinlų Įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 lbl 13. 
1645 VVest 47-ta netoli nuo Marshfleld A ve. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, Lentų, Ramų Ir Stogams Poplirlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaua, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. vVRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAOO. 11L. 

LIBERTY 
Męs perkame Liberty Donds u 
pilną "uash'' verte. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nno 9—6 
Utarninkai3 KetvergalB lr 
Subatomis 9—9. 

BONDS 
C A 3 H 

j.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Milwauke Aye. 
tarpe Wood lr Paulina gatvlQ: 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrima* 

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

taip ir dabar 

~Ši!)NClA PINIGUS Į LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigu ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

* Henry J. Schnitžer State Bank® 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

"Vienintelis Kelias" | STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GECUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

■ ■■ y|\ {V TO 15 Chicagos Archer Ave., Ir»jį n /v ■ 

inAbi Pusi ik Z. h 11'""ucAEvl:-ėtrlcs,R^ayChlcaso^ z. s:«I ?,nAbi Pusi 
11 Ta pat kaina iš Argo, III 63-rd St., • —————— 

KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 5, 1918 

® 9 Q A Buriuose nuo 50 ir mažiau n a Buriuose nuo 200 
kaįp 200 žmonių. įr daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archcr Ave. stoti, imk j pietus eina t} gatvckarl ant State gatvgs arba Archer Avesiue 
pažymėtą. "Archer-Cicero," arba imk transferę. nu kitu gatveakrių perkertančiu įinijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTI./į išeina iš Chicago kas Utar^inks, Subatg. ir Nedelę. 
Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Burouu 1410 Otis Puilding, 10 3o. La Saile SL, 
Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuoklte: Jollet 251t. 

pi reikalauja sutvirtinančių gy- 
sų rldUKal IVTęs tikime, jog nėra 

geresnių gyduolių šiam tikslui kaip SEVERAS 
HAIR TON1C (Sevehos Plaukų Sutvirtintojas), 
nes gerai yra žinoma, kad jis sulaikė plaukų slin- 
kimą ir pažadino jįj gausų augimą. Kaina 65 centai 
ir 3 centui kūrės mokesčių. 

J U fWnn Plauti reikia sau mažlau vien* kart' E-Uina JTidUU j dieną, idant užlaikiun burnjj 
sveikame stovyje. Jųs patirsite, kad SEVERAS 
ANTISEPTOL vSeveros Antiseptol) yra vienas iš 
atsakančiausių šiam tik.siui. Pamėginkite jį. Kai- 
na 35c ir 2c karės mokesčių. 

Ar Diegia Jums Kryžius? 
Tai rodo, kad jusų inkstai netvarkoje ir kad kokios nors gyduolės turi buti 
imtos Į vidurius, idant prašalinti priežastį skausmo ir grąžinti sveikatą. Męs 
iš savo patyrimo atrandame, kad 

Ssvera's Kidney and Liver ftemedy 
(Severos Kepenų ir Inkstų Gyduoles) yra pikiausios g} duolės nuo uždegimo 
inkstų arba pūsles, sulaikimo arba sutirstėjimo šlapumo, nuo skausmingo 
šlapinimosi, geltos ir užputimo vidurių, sutinimo kojų, arba kyžiaus skausmo, 
paeinančio nuo inkstų neveiklumo, Jos buvo labai pageidaujamos prašalini- 
mui šlapinimosi vaikų lovoje. Parsiduoda visose aptiekose. Kaina 75c. 3c. mo- 

kesčių, arba$l.25 ir 5c. mokesčių. 
'.,»•! 

1 11 ■■■-■-' 1 

Jeigu jys negalite gauti Severos. Gyduoliiįsavo(aptiekoj, ra-*rr p QFVFR A pa f j i?ur»ir1 
šykite mums'nrisiųsdami reikalaujamu sumy. su mokesčiais " * r* V v^eaar rvdpiu 

T Vairia c turi buti Vt;idrodžiu sveikatos 
JuhU Vciado liuosas nuo visokio'suterši- 
mo. Jei, u jis neatsako visiems tiems reikalavi- 
mams. privalote laikas nuo laiko pa ryti masažą 
sa SEVKRA'S FACE CliEAM (Severoa Veido'Kri- 
mas) tam tikslui. .Jis padarys skaistesniu jūsų.vei- 
dą. Kaina 35c ir 2c mokesčių. 

Muilflc Pw11K;mn; turi buti sutaisytas 
muilas rrausimui 

taip kad jis butų antI. 
septišku. Jųs rasite SEVERAI MELUCATED 
SKrN SOAP (Severos Gyduoliškus Odos Muilus) 
ataak učiai sutaisvtą. pamėginkite jj. Kaina 25c. 



v 

Vietines Žinios 

PRIE BROLIO IR SESERS 
AKIU NUSIŽUDĖ. 

Frank Hoffman, 21, 946 
N. Franklin st., buvęs priva- 
tiškas detektyvas, nusižudė 
praeitą Nedėlią parsišauda- 
rnas galvą. 

Hoffman atsilankęs pas 
brolį ir seserį biskį pašnekė- 
jo, paskui išėjęs ant priean- 
gio išsitraukė revolverį. Jo 
brolis tai pastebėjęs taipgi 
išėjo ant prieangio ir atsar- 
giai abudu kalbėjosi. Sesuo 
liepė broliui Seslie dabotis. 

Po trumpos pakalbos p. 
Frank tarė: "Šiuomi aš už- 
baigiu viską". 

Tai ištaręs šovė sau į kak- 
tą. Kulka pervėrė jo sme- 

genis ir jis ant vietos pasi- 
mirė. *' 

Spėjama, kad jo nusižu- 
dimo priežastis buvus influ- 
enz;i, kuria jis praeitą žie- 
mą sirgo ir nuo kurios iki 
šiol nesijautė gerai. 

NUŠOVĖ ŽMOGŲ ANT 
MIŠIŲ BEIDAMA. 

Ponia Narcey Tucchese, 
2143 De Kalb St., praeitą 
Nedėlią beeidama su savo 

keturių metų sunu Kaziuku 
ant šventų mišių į Romos 
katalikų bažnyčią sutiko jau 
ną vyrą Anthony Mancuso, 
\ kurį po traumpios pakal- 
bos šešius sykius šovė ir mil- 
tinai sužeidė. 

Policijos teiraujama. p-ia 
Tucchese užmetė sekančią 
priežastį, dėl ko ji nušovė 
tą žmonių: 

"Aš buvau 15 metų, kada 
pirmą sykį sutikau Antho- 
ny Mancuso. Aš 21 metų 
dabar. Jis sakė, jog jis my 
li mane. Aš patikėjau jam. 
Jis buvo pirmas vyras, kurį 
aš pabučiavau". 

Toliaus p-ia Tucchese pri- 
sipažino, kad jie po trum- 
paus laiko aplaldę Chicagą 
ir išvažiavę į Erie, Pa. Bet 
čia p. Mancuso žiauriai su 

ja elgėsi. Tat ji vėl sugrį- 
žo į Chicagą ir čia nu penki 
metai, kaip apsivec us su p. 
Lucchese. Gi pastaruoju 
laiku vėl prie jos pradėjo 
meilintis pas Mancuso ir vi- 
liojo ją su juom pabėgti. 
Bet ji atsisakius tai daryti. 

Mancuso ateidavęs pas ją, 
kuomet jos vyras bučiavęs 
išėjęs j'darbą ir vis kalbė- 
davęs, kad ji grįžtų prie jo. 
Ji priešinosi. 

Gi praeitą nedėlią, kuo 
met ji kelevo i bažnyčią jis 
ją sutiko ir eidamas su ją 
vėl apie tai prisiminė ir dar 
pridūrė, jei ji ant to jo noro 

nesutiksinti, tuomet jis visą, 
kas su ja ir juomi atsitiko pa 
sakysiąs jos vyrui Lucchese. 
Tai išgirdus ji iš sitraukė re- 

volverį ir šešius šuvius pa- 
leido į Anthony Mancuso. 

Mancuso buvo nuo senai 
vedęs ir jį sužeistą jo pati 
ligonbutyje aplankė. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame lietu- 
viams katalikams, tėvams ir 
motinoms, kurie turite ma- 

žus vaikelius, meldžiame at- 
silankyti į susirinkimą, kuris 
atsibus Rugs. 4 d., 7 vai. 
vak., B. Bučinsko svetainė- 
je, 8756 Houston Ave. 

Lietuvių Rymo katalikų 
makykla atsidarys Rugs. 6 
d., 9 vai. prieš piet. Tėvai 
malonėkit ateiti į susirinki- 
mą, nes yra daug dalykų pa 
sitarti. Komitetas. 

SUSIVIENIJIMO LIETU- 
VIŠKU ORGANIZACIJŲ 

PRANEŠIMAS 
S. L. O. laikys savo susi- 

•rinkimą Rugs. 4 d., 8 vai. 
vak'., Davis Squai'e Park 
svetainėje, 45th ir Paulina 
gatvių. 

Visus narius kaip vyrus 
taip ir moteris meldžiame 
atsilankyti į susirinkimą, 
nes bus daug svarbių da- 
lykų svarstoma ir išduota at 
skaita iš Varpo išleistuviu. 

Valdyba. 

CHICAGOS LIETUVIU 
| TARYBOS SUSIRINKI- 

MAS. 
I 

Delegatas Washingtonan 
išduos raportą. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos visuotinas susirinkimas 
(visų draugysčių atstovų) į- 
vyks Pėtnyčioj, 5 d. rugs., 
8:30 vai. vakre, Wodmano 
svetainėje. Šiame susirin- 
kime tarp kit ko išduos savo 

raportą p-nas J. Bagdžiu- 
nas, kuris buvo delegatas 
nuo Ch. L. T. Washingt.on 
ir New Yorkan. 

B. Butkus, pirm. 

i "BIRUTĖS" IŠVAŽIAVI- 
MAS. 

Šiuomi pranešame, kad 
''Birutės" išvažiavimas, ku- 
ris buvo pirmiaus pagarsin- 
tas, kad įvyks 10 d Rugpj., 
atsibus Rugs. 7 d., Beverlly 
Hiils. 

Kurie esate iškalno nusi- 
pirkę serijas meldžiame ne- 

i pamiršti atvažiuoti Nedė- 
lioj, Rugs. 7 d. (nekreipkit 
doms j pirmiaus pažymėta 
dieną). Visus chicagiečius 

į kviečiame atsilankyti į mū- 

sų iškilmingą išvažiavimą. 
Valdyba. 

LIETUVIU KAREIVIU 
ATYDAI! 

Lietuviai kareiviai malo- 
nėkite visi susirinkti "Lie- 
tuvos" svetainėn 4 d. rugs., 

iketverge, 7:30 vai. vakare. 
! Šiame susirinkime bus ap- 
svarstymui labai svarbus rei 
kalas. Taipgi reikia pažy- 
mėti, kad j trumpą laiką 
prasidės veikimas abiejų 
skylių. 

Vyrai pirmyn. 
Kareivių Centralė Taryba. 

VISIEMS YRA SVARBU 
Lietuvių Gelbėjimo Drau- 

gijos 3 skyrius rengia pra- 
kalbas dėl. Dr Sarpaliaus ir 

- Dr. Zimonto. Prakalbos į- 
pvyks Nedėlioj, Rugs. 7 d., 
7:30 vai. vak., G. M. Čer- 
nausko svetainėje, 1900 So. 
Union ave., Chicago, 111. 

Meldžiame koskaitlingiau 
sia lietuvius atsilankyti, nes 

(daug įdomių dalykų čia iš- 
į girsite. L. G. D. Komisija. 

BRIGHTON PARK. 

j Lietuvių Politiškas Pašei- 
| pinis kliubas laikys mėnesi 
nį susirinkimą Rugs. 4 d., 
P. Wingelewskio svetainėj 
4500 S. Talman ave. 

Visi nariai malonėkite su 

sirinkti, nes yra daug svar- 

bių dalykų ant apsvarsty- 
mo. Taipgi kviečiame at- 

silankyti ir tuos, kurie nori 
te prisirašyti. Dabar pigus 
įstojimas. 

Rašt. J. Wikart. 

KLAIDOS AT1TAISIMAS. 
Vakarykščiame dienraščio 

numeryje tilpo dvi nemalo- 
' 
ni klaidi Chicagos lietuvių1 

telegarme senatoriui Lod- 
ge'ui. % 

Vietoje "Lieut. S. "Mike- 
lis" privalo buti "Lieut. S l 

N(/ikelis" ir vietoje "Lieut. 
V. Straienas" — "Lieut. V. 
Graiciunas." 

Dovanokite, brangus kari- 
ninkai. 

Kas pametėte raktą? 
Nedėlioje, 31 rugpjūčio, 

"Lietuvos" pikniko vietoje, 
yra rastas raktas. Kam pri- 
klauso, kreipkitės Į "Lietu- 
vos" ofisą ir atsiimkite. 

REIKALAUJAME 25 MER- 
ginų prie dirbtuves' darbo 
$14.00 į sąvaitę besimoki- 
nant. Ant piece work (pis 
work) galima uždirbti nuo 

$17.00 iki $20.00 į sąvaitę. 
Atsišaukite American Insu- 
lated Wire & CabK' Co., 

954 West 21 St. 

Metinis Iškilmingas 

kur; rengia 
Tautiškos Draugijos 

: Apšvietimo Brolių : 

SUB RUGSĖJO 6, 1919 

M. MELDAŽIO SVET. 
2212 W. J3nl Plaee 

Svetainė atsKlary? 6 tai. vakaro. Uždanga 
pasikels vai. vakare. 

INŽAN'CiA 35c IR 50c YPATAI. 

Su jerstatymu komedijos viename akte 

"Kunigo Gramulos 
Raštinyčioje 

l'us taipgi juokingi} monologų ir kitoniškų fa- 
marginimų Širdingai kviečia visus atsilankyt, 

KOMITETAS. 

VISUOMET YRA LAIKAS. 
Niekas negali pasakyti, 

kuomet pas žmogų gali at- 
sirasti nepaprastos jiegos ir 
jis gali pasiekti viršūnę. 
Kartais trisdešimtuose, kar-, 
tais keturesdešimtuose, bet į 
visuomet yra proga, žiūrint 
jeigu žmogus yra darbinin- 
kas ir žingeidauja kiek nors 

gyvenimu. Trinerio Ange- 
lica Bitter Tonic yra sutai- 
symas, kuris gali buti labai 
svarbus atgaivinme šitos pa 

! slėptos energijos. Jis sti- 
muliuoja virškinimo orga- 
nus dirbti, sustiprina ner- 

vus, užtikrina sveiką mie- 
gą, todėl kuomet pabundi 

į anksti rytą jautiesi kaip jau 
nas ir turi geriausį upą. 
Sudėtinis Trinerio Angeli- 
ca Bitter Tonic priguli iš- 
imtinai prie augalų viešpa- 
tijos. Jusų aptiekorius už- 
laiko jį. Pamėginkite jį. Jis 
yra labai pagelbstantis pasi 
laisantaiems ligoniams, ypa 
tingai po šalčio. 

Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. (Apgar.) 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

S. W. Cor. Halsted & Exchange. 
1805 \Vest 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Cor. So. Ashland & Grosą. 
Cor. Sc. Ashland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Hermitage A a 

4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 West 40th Street. 
2502 West 45th Place. 
2422 West 69th St. 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Richmond Ave. 
4358 S. Fa'./field Ave. 
4140 S. Maplewood Ave. 

PAJIEŠKAU SAVO PUS-! 
brolio Juozo Balažančio, 

paeina iš Suvalkų gub., Sei- 
nų pavieto, Seirijų parapi- 
jos, kaimo Gervinu. Jis se- 
niau gyveno Worcester. Mel 
džiu atsišaukti adreso: Ro- 
zalija Kuziutė, po vyrui į Eninskunč. 1433 South 
Victory St., Waukegon, 111. 

Savininkas išvažiuoja cnt. Farmų, 
todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton Parke. 

Medinis namas ant 2-jų lubų po 
6 kambarius, maudyklės, gazas, elek- 
tra telefonai ir visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
riu. Garadžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

yra šviesu iš visų pusių ir puikus 
medžiai prie namo. 1 blokas nuo bul- 
varo. 

2511 W. 45th Place. 
CHICAGO, ILL. 

ČIA JUSŲ GERIAUSIA PROGA! 
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

vienam pagyvenimui 2 metai kaip sta- 
tytas Su ga.y, alektra ir maudynė; 
namas randasi lietuviu apgyventoj 
apielinkėje į vakarus už Kedzie Ave., 
vienas blokas nuo Archer Ave., gat- 
vekarių. Atsišaukite i -".s savininko se- 
kančiu anntra&ę. 

Yushkevvitz, 
3114 S. Halst:d bi. Chicago, Ui. 

P ASIR A N D A V O J A MURINK CARNĖ. 
didele, eimentmiu flioru didelėmis 

durimis. Laibai tinkama garažiui, mil- 
kmonui i 1.1. 

Jonas Juzėnas, 
3809 Lowe Ave. 

PAVEIKSLAS. 
LAI GYVOJA LAISVA 

LIETUVA 
šitas paveikslas didumo 15x20 la- 

bai gražiai atspausdintas 7 spalvose, 
kurj kožnas lietuvis gerbiantis Lietu- 
va turi įsigyti, kaina 25 c/ 

Taipgireikalingi agentai juos par- davinėti. 

National Press 
3 Vine St. Montello, Mass. 

Pardavimui 7 kambarių į- 
vairus namų rakandai, vie- 
nam viską arba atskirium, 
kam kas tinka. Priežastis iš- 
važiuoju iš Chicagos. 

M. J. Damijonaitis, 
3237 Auburn Ave. 

DIDELIS BARGANAS. 
« 

Parduodu pACKARD automobiliu 
t; Cilindru uždarytas, 4 tlurimis. sa- 
lima vartoti dci pagrrbu. krikšiirių ir 
vestuvių. ir dar tris automobilius ir 
fordą, uždaryta t rokas. Taipgi parsi- 
duoda automobiliu Kopairing Shop ir 
Livery, biznis išdirbtas, lab;.i gera vieta. Pa duosiu pigiai. Di rbt.ii v»" r.ui 
įlaši prie pat lio'uviu bažnyčios. 
708 \Vest IStli st., Telephono Canal 
3348. 

PARSIDUODA du mediniu namu, 
po du lietu, su madynėmis; gražioj vietoj; lietuviu apgyventa mieste Ci- 
cero, 111. Parsiduos geritai; nepraleis 
kite. progos. Parsiduos pigiai, nes sa- 
vininkuas turi išvažiouti ant far 
mos. Jeigu kam reikėtų kokių paaiš- 
kinm\i, malonėkite kreiptis } savinin 
kg. ant pirmu lubu prie 1435 — 48th 
Ct., Ciee'c 111. 

PARSIDUODA 8-NIŲ KAMBARIŲ 
plytų namas ir du lotu. Gali buti 

pertaisyta pagvveniinui dviejų šeimy- 
nų. Parduosiu labai pigiai, gera vieta 
del garažiaus. kainu. $2,50d. Atsišauki- 
te prie: 

3618 So. Unicn Ave.. 

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
merginos prie namų darbo, maža, 

šeimyna soros sąlygos. Algą ir kitos 
sąlygos suderesimeant vietrts. Atsi- 

šaukite: 
3343 So. \Vallace St., 1 

ras lietas, 

Reikalinga Mergina pr 1 ^ naint: 
darbo, gera mc Vestis, maža šei 
myna, plauti :;:;>an2ij nere.kės. 
Kreipkitės adresu: \V. Misevicli, 
3548 So. Ilalsted St.. Chicago, 111. 
Telefonas Yards 2100. 

PAJIEŠKAU SAVO BRO- 
lio, Juozo Bružo, kaimo 

(Vidgirių, Keturvalakių gmi- 
no, Vilko viskio pavieto, Su- 
valkų gub. Pirmiaus gyveno 
Newark, N. J. Paskui Pan- 
nsylvanijoj, dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino ar jis 
pats meldžiu pranešM ant 
adreso: 

Kazys Bružis, 
756 Attlantic St. Stanford, 

Conn. 

PAJIEŠKAU GENČIŲ, JO- 
no ir Juozapo Jonaičių. 

Jonas paeina iš Direjų kai- 
moPanevežio pav., o Juoza- 
pas Gražaičių kaimo, Šiau- 
lių pav. Pora metų atgal 
Jonas gyveno Benton, II.., 
Turiu svarbu reikalą molo- 
nėkite atsišaukti patis arba 
kas žinote pranešti, o busiu 
labai dėkingas: 

Chas. Karskis, 
Discovery, B. C. Canada. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 

Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 
Originalas 

Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN. J. F. 

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

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St, 
CHICAGO, ILL. 

N O R I N T I E J : PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUGŲ PAČiŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITES PAS: 

RhLIABLE CLOTHES 
SHO? 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DROVER 482>. 

VALENTINE VlAESSMAKtNG 
C0LLEG2 

Mokina pluvlmo, tirpimo, dfcS'.REJrg 
dienoniit Ir vaKarai.3 dėl MzkIp li 
aamų. Paliudijimui ižduoaa-r-i ir Yi& 
arba rašykK6, o męs T-isittonįis'rr'' 
suteikti Jums patinma. 
tos parūpinamos dykai. AtsiiankyMt* 

2407 W. Madlson 

SARA FATKK, Principal i 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS R CHIRURGAS 
Ofisas: 174! "iV.^^Tth STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. V. 
Tlefonas: ttoulevard 3480. 

Rezidencija: 45".5 So. Woad Street. 
Telefonas: Yards 723. 

t..*..*■-*- a » «-» » » 

rcl YARDS 15S9 

DR. J.KŪLIS 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGA8 

vaydo visokias ligas moterį, 
valkij lr vyrų Specmliškal kjt- 
do limjiaučiaa. užsitenėjusiac 
Ir i)aslaiiMngus vyry ligas 

J259 Sc. Haisted SL, Cnlcasc, f* 

Daktarai 

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

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

Telefonai 
Ofisas Ya^-ds 2644 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau V metai 

3149 8. Morgan St., karti n at 
8peclallita» Moteriškų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 8—10 ryto, 12—1 90 
plet. 6—h vak., Nodei. s—1. 

TELEFONAS YARDS 617. 

A. Masalski s 
LIETUVIS 6RA80RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, leifMngrausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patie dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai •'erelkla 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi ~,amdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieuą ar 
nal'tj. 

3305 AuburnAve. Til.Dr«vier4U9 

Di'. M. Herzmaii 
lS RUSIJOS 

Gerai lietuviams ilnomaa per 16 Me- 
tų kaipo patyrus g>dytojas. ckirurgas ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligų, vr- 
rj. motern ir ?aikv. pagal naujausia* 
metodą?. X-Ray ir kitokius elektroa 
(rietaisut. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fi»k Street. 

VALANDOS: Nuo 1—12 pietų. ir 
6—8 vakarais. Te'.ephoac Canal 3110 

GYVENIMAS: ?'l2 S*. Halsted 3t. 
VALANDOS: 8—9 «"•">. tiktai. 

> -» ♦ 

Męs patariame gatavas Kombinacijas Jiisu Giminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas moKesnis uždengia lėšas siun- čiamųjų dalykų, baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą Į Lietuvą. Daiktų gerumą ir svarumą pilnai garantuojame Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuo jaus, o kuomet bak- sas bus pristatytas tam, kam siunti, Į Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mr.ms liepsi baksą pasiųsti. 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas špulių siūlą. 
2 pakeliai adatŲ. 
r, svarai cukraus. 
5 matkaia vilnoniu siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svaru lašinių. 
10 svarų smalčiaus. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiaus. 
6 švara j jautienos. 
10 šmotn muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeli" l adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siulu. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinjų. 
5 svarai smalčiaus. 
G svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų lašiniu. 

\ 
10 svaru smalčiaus. 
l."> svaru cukraus. 

C svarai jautienos. 
10 svaru fasolių. 
30 svarų kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 
2 tuziną; špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 

lO svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 malkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų smalf'iaus. 
20 šmotų muilo. 
•1S svarai kondensuoto pjono. 
12 svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalčiaus. 
4S svarai kondensuoto pi^no. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. 
2 svarąi arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalči"UE. 
*5 svarai ryžių. 
4S svarai kondensuoto piono. 
25 svarai cukraus. 
j8 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių stulų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
I svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą virsminetoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numeri, kurį norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 
LITHUANIAN-AMERICAN TRADING C O 

6 VVest 48-th Street, New York C»ty. 
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytu iusu pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrovė. 
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