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Vokiečiai patvirtino sutarti 
208 prieš 115 baisu. 

Wilson leisis važinėti su prakal- 
bomis už 2 savaičių. 

Karė lešavo S. V. 30 bilionij. 
Projektas draudžiantis prezidentams 

važiuoti užsienin. 
»»•,*: • J! f: •. i : -'' 

VOKIEČIAI PATVIRTINO 
TAIKĄ 208 PRIEŠ 115 

BALSŲ. 
Paryžius, iiep. 9 d.—Vo- 

kiečių nacionalis susirinki- 
mas Weimare priėmė rezo- 

liuciją patvirtinančią taikos 
sutartį 208 prieš 115 balsų. 

WILSON LEISIS VAŽINĖT 
SU PRAKALBOMIS UŽ 2 

SAVAIČIŲ. 
W&shington, D. C., Iiep. 

i) J.—Prez. AVilsona#, išbu- 
vęs keturis mėnesius taikos 
konferencijoje, rado savo 

raštinę apverstą visokiais 
oficialiais reikalais; kol jis 
ją fc'itvarkis, praeis kokios 
dvi savaites ir išvažiuoti su 

prakalbomis jis negalęs 
anksčiau kaip sutvarkęs savo 

raštinės reikalus. Plano va- 

žinėjimui dar neturi pada- 
ręs. J:- ViM1 

KARE LEŠAVO SUV 
VALST. 30 BILIJONŲ. 
Washington, D. C., liep. 

9 d.—Karė lėšavo Suv. Vai 
stijoms $30,177,000,000 iki 
birž. 30 d., 1919 m. 

Šitą sumą sekretorius 
Glass šiandien padavė kon- 
greso paskyrimų komisi- 
joms, išduodamas įžengia- 
muosius išdo pranešimus 
apie šalies finansų padėji- 
mą. Jis gavo šitą sumą, 
atitraukdamas vidutines tai 

yos laiko lėšas už tą patį 
i ilgį po $1,000,000,000 kas 
lįetas iš visų išlaidų $32,- 

' 427,000,000 karės melu. 

PROJEKTAS DRAU- 
DŽIANTIS PREZIDEN- 

\ TAMS VAŽIUOTI UŽSIE- 
NIN. 

j Wa»hington, D. C., liep. 
"*,!9 d.—Šiandien kongrese 
Mansaso atstovas Campbell 

.į iiadavė projektą draudžian- 

| prezidentui išvažiuoti už- 
f- <e<iin, arba pildyti tarny- 

,tes priedermes būnant už- 

sienyj. 
Aiškindamas savo įneši- 

mą Campbell, aštriai kriti- 
kavo prez. Wilsoną už jo 
kelionės Europon ir sakė 
kad aeiu joms kitų saliu 

širdingumas šitai šaliai pra 
/ nyko. 

NOSKE PEREINA IR AU- 
TOKRATĄ VILIŲ. 

Berlinas, iiep. 8 d.—Di- 
džiausiu šiandien Vokietijo- 
je žmogum Gustav Noske, 
kuris kadaise medžius kirto 
Brandenburgo provincijoj, 
sako Daily News Koresp. 
Ben Hecht. Tai esąs žmo- 
gus, kuris "išgelbėjo" Vo- 
kietiją, kuris nusmaugė so- 

cialę revoliuciją, prasidėju- 
•aią pereitame lapkrityj, ku- 
ris išgelbėjo karininkų ka- 
stą nf.o Nuties, kuris su ciniz 
mu tinkamu pačiam Napo- 
leonui atsteigė karininkystę 
i jos tradicinį prūsinės aug- 
štenybės stovį. Ir visa tai 
jis padarė akyvaizdoje ta- 
riamos socialės demokrati- 
nės revoliucijos, kuri trium 
fingai varė per šalį. Nnskp, 
gynimo ministeris šiandien 
Vokietijos autokratu. 

\ 

VOKIEČIAI ATIDAVĖ 
DAUGIAU NEGU TALKI- 
NINKAI REIKALAVO. 

Paryžius, Hep. 9 d.-Nuo 
lapkr. 11 d. talkininkai pa- 
ėmė iš vokiečių karės daik- 
tų du syk daugiau, negu jie 
reikalavo mušius pertrauk- 
dami. Nežiūrint to vokie- 
čių kareivijos rytinuose 
tuose yra gerai aprūpintos 

; kanuolėmis, kulkasvaidžiais, 
kasiminiais motorais, ir or- 

laiviais. Lengvos jiegos sto 
vincios prieš talkininkų ka- 
reivijas pa-Reiniu taipgi ge 
rai aprūpintos. Yra mano- 

ma, kad Vokietija dirbo ka- 
rės daiktus po musių per- 
traukai kituose fabriku) 
o ne Kruppo, kurie buvo aty 
c:žiai dabojami. 

iNITTI PRAŠO ITALIJOS 
PATVIRTINTI TAIKĄ BE 

ATIDĖJIMO. 

Rymas, liep. 9 d.—Pre- 
mieras Nitti šiandien kal- 
bėdamas parlamente skati- 
no užbaigti taikos sutartis 
ir palaikyti draugingus ry- 
šius su talkininkais, ypatin- 
gai gi su Franci ja. 

Premieras pasakė pasiun 
tiniams, kad reikia dėti vi- 
sas pastangas tam, kad pa- 

> stačius vėl šalį ant taikos 
pamatų, nužeminus kainas 
reikmenims ir atsteigus tvai 
ką visoj Italijoj. 

Pirma Atlik Darbą. 

te 
(Copjrrliht) 

Kuomet visos tautos linksmai dedasi prie Tautų Lygos, Vokietija turi, a.t~ 
ll!kti, uždėta ant jos sunkų darb$,-—išpildyti taikos suta rties reikalavimus. 

FRANCUZU KOMISIJA 
LIETUVOJE. 

Francuzų karės misija,kuri 
jau visą savaitę Lietuvoje gy- 
vena, pažinus iš lietuviu auto- 
ritetiniu šaltinių šalies stovį ir 
josios armijos galingumą, pra- 
dėjo negaištant darbuotis, kad 
padėti Lietuvai. 

Vaisiai, kurie bendru lietu- 
viu ir prancūzų darbavimos su 

pasišventimu yra pasiekti, lei- 
džia permatyti, kad toji šalis, 
ginklų, amunicijos ir maisto 
gavusi, nugalės rusų bolševi- 
kus ir užkirs jiems kelią į va 

karus. 
Nuolatiniame sąryšyje su 

Paryžium būdama, prancūzų 
karės misija informuoja tuo 
budu prancūzų vyriausybę ir 

i Taikos Konferenciją apie mu 

sų reikalus. Pastebėta, Hd fak- 
tas labai simptomatingas, nes 
tik Lietuva šioj valandoj pa 

j našios misijos yra susilaukusi. 

KODĖL PRAGYVENIMAS 
PABRANGO. 

Washington, D. C., liep. 
9 d.—Specialis kongreso pa- 
komitetis, tyrinėjanti kares 
laiko išlaidas kvatiermeist- 
rio korpuse, ypatingai at- 
kreipė domą j priežastis, 
del kurių karės skyrius nu 
tarė nepardavinėti atlieka-, 
mų daržovių skardinėse iki 
ateinančio rudens. 

Pulkininkas' A. M. Davis 
paliudijo, kad tas buvo da- 
roma apsaugojimui uki- 
iinkų ir kenuotojų,— 
kad jie galėtų gauti geres- 
nes kainas už savo produk- 
tus. 

KARĖS STOVIS HANOVE 
RE. 

Berlina", liep. 8 d.—Pir- 
madienyj Hanovere keletas 

i žmonių tapo užmušta, kuo- 
paleido kalini,ic 

• rume. Po šito tapo apskelb 
ia& karės stovis. 

ALABAMOS LEGISLATO 
R1AI SVARSTIS LYGIAS 

BALSAVIMO TEISES. 

Montgomery, Ala., liep. S į 
d.—Alabamos legislaturos! 
vada1' susirinkę čia šiandien 
žada svarstyti lygios balsa- 
vimo teisės pataisymą prie 
federalės konstitucijos. 

WILSON TIKISI ŽMONĖS 
PAREMS JO KOVĄ UŽ 

LYGĄ 
Wahington, D. C., liep. 9 

Pirmas vokiečių taikos su- 

tarties ir tautą lygos patvir- 
tinimo šūvis bus paleistas 
šiandien. Wilsonas pats pa- 
sakis senatui ir tiekai atsto- 
vų buto narių, kiek iu orales 
sutilpti ruime, kodėl jo nuo 

mone sutartis turi buti pa-! 
tvirtinta. 

KABINETĄ LAUKIA PER- 
MAINOS. 

Šiandien administracijos! 
rateliuose auga įsitikėjimas, 
kad kabinete bus permainos. 
Šnekama, kad mažiausiai 
keturi dabartinių narių bus 
permainyti. 

ARGOS MAJORAS PA- 
SPRUKO NUO ĮPYKUSIU 

MOTERŲ. 
Argos majoras Edw. Ree- 

ves beveik atsisakė nuo vie 
tos vakar. Vejamas įpyku- 
sių streikininkų pačių jis 
išrūko automobiliumi ir ši- 

| ta apgailėtina farsą užbai- 

| ge rūsčią ir nesmagią dieną 
komų produktų kompanijos 
fabrike, kur antradienio va 

kare buvo du užmušti ir aš- 
tuoniolika sužeistų. 

Reeves paspruko po to, 
kaip streikininkai ėmė kal- 
tinti jį, kad jis prasergėjęs 
sankrovininkus, kad jie ne 

krediduotų streikininkams. 
Reeves yra šiaudiniu supe- 
rintendu kornų produktų fa- 
brike. 

SEPTYNI PRIGĖRĖ 
DUBUQl)E, IA. 

Dubuąue, Ia., liep. 9 d.— 
Lietaus čia tiek išlijo; kad 
septyni žmonės prigėrė 
šiandien po pietų. Gelbėji- 
mo talkos dirba išsijuosę. 
Nuostoliai gatvėms ir na- 
mams siekia daugiaus kaip 
$10,000. 

KOVOS IKI AIRIJA NE- 
BUS LAISVA. 

New York, liep. 9 d.- 
Edw. Drnne, buvusis Illino- 
jaus governoras, kuris su 
Fr. P. Walsh vakar sugrįžo 
iš Europos, perskaitė rašy- 
tą pranešimą, kuriame jis 
pasako, kad "Airių tauta Ai 
rijoje ir svetur yra pasirižu- 
s kovoti tolai, iki airių re- 

publikos vėliava neims ple- 
vėsuoti viršum kiekvieno ai- 
rių žemės spindžio." 

AREŠTUOS 100 UŽ DE- 
PORTAVIMUS BISBEE, 

ARIZ. 
Douglas, Ariz., liepos 9d., 

Šiądien paduota daugiau I 
kaip 100 paskundimų taikos I 
teisėjui Jacks dėl užgriebi- 
mų žmonių Bisbee deporta- 
vimuose liep. 12 d., 1317 
m. Teisėjas nuvyko j Bisbee 
daryti teismą ir išduoti va- 

rantus areštavimui tų ant. 
kurių yra pasiskundžiama. 

(Po deportavimui 1,186 
kalnakasių ir jų pritarėjų 
Suv. Valstijų didysai pos£- 
dininkų teismas apkaltino 
25 įžymiausius Arizonos 
žmones. Apkaltinimai tapo 
atmesti, bet Suv. Vclstijų 
valdžia apeliavo. Tarp vai 
džios kaltinamųjų yra "Wal- 
ter Douglas iš New Yorko, 
Philips Dodge korporacijos 
prezidentas ir vyriausias ve- 
di jas; Grant H. Dowell, 
Oueen vario kasyklų kumpa 
nijos vedėjas ir kitos žuvis 
šito kalibro). ... w š&Li 

FONTENEGRAI ATNAU 
JINA PROTESTĄ. 

Paryžius, liep. 9 d.-Mon 
tenegrų valdžia padavė nai 

ją notą taikos konferencijai, 
protestuodama prieš serbij 
kareivių žiaurumus Montene 
grijoj. Notoj sakoma, kad 
5,000 serbų kareivių apsi- 
ginklavę kanuo'e užpuolė tu 
lus kaimus ir sunaikino na- 

mus ir išmušė vaikus ir mo- 
toris. 

STREIKAS ARGOJE 
ESĄS SULAUŽYTAS. 

Kornų produktų gryniji- 
mo kompanijos superinten- 
dentas S. B. Sayre sako, 
kad streikas yra sulaužytas 
ir kad jis pasirengęs pradė- 
ti vėl darbą. Vakar trečia 
dalis darbininkų sugrįžo 
prie savo darbų. Superin- 
tendento nuomone streikas 
buvo visišku nepasisekimu, 
nes streikininkams nepavy- 
kę p, lenkti prie streiko iš- 
lavintų darbininkų. 

Unijos vadovai kaltina 
kompaniją už streiką, palie 
tusi Argo ir Pek:nv, jie sa- 

ko, kad kongresas turėtų iš 
tirti jo priežastis. 

HIRIDŽIABELIO TALKA 
GAVO ROMO. 

Mineola, L. I., liep. 9.— 
Karės laiko prohibicija neuž 
kenkė laivyno skyriui gauti 
romo, kuris oficialiai išpuo- 
1C gauti R. 34 diridžiabelio 
žmonėms. 

Nepatinkamas rytų vėjas 
vėl pakenkė milžinui diri- 
c'žiabeliui R-34 vakar grįžti 
Anglijon. Vienok jis grįž 
šįryt. 

FRANCUZU VISUOME- 
NĖS VIRŠININKAI NORI 

PADĖTI DARBININKU 
JUDĖJIMUI. 

Paryžius, liep. 8 d.—Kon 
greso viršininkai, atstovau- 
jantieji daugiau kaip 300,- 
000 mažesnių viršininkų ir 
visuomenės darbininkų, pri- 
ėmė rezoliuciją įsakančiu 
savo federalei tarybai su- 

rasti budą, kuriuo ji galėtų 
prisidėti prie visuotinos dar 
bo federacijos manifestaci- 
jos liepos 21 d. 

MIŠKAI DEGA ARTI 
CALGARY. 

CaJgary, Canada, liep. 8 
d.—Gaisras miškuose, siau 
čiantis Porcupmė kalnuose 
tapo suvaldytas po to, kaip 
išnaikino nuo 15 iki 18 mi- 
lijonų pėdų medžių. Ghost 
paupiu, 15 mylių nuo Cai- 
gary gaisras dar vis eina di- 
dyn. 

PER KLAIDĄ NUŠOVĖ 
PAČIĄ. 

Danville, 111., liep. 9 d.— 
Mrs. Gertrude Meyers, nese 

nai apsivedusi, nakčia iš- 
girdo trukšmą ir manyda- 
ma, kad tai gali buti vagis, 
prižadino savo vyrą. Ji at- 
sikėlus perėjo per trobą it 
už valandėlės sugrįžo iš ki- 
to šono. Vyras, manyda- 
Imas, kad tai yra vagis, pa- 
leido šuvį ir nušovė. 

■1 TURTU JIEŠKOJIMAS 
JUROSE. 

Londonas, liep. 8 d.—Bri 
^ tijos admiraltija, kuri karės 

mei.i iš vandens gelbėjimo 
darbą laikė savo rankose, : žada pavesti jį civiliams 
žmonėms Britijos vandeny- 
se. Karės metu tapo pa- 
skandinta nuosavybė milįjo 
nų dolerių vertės. Kitų lai- 
vų negalima bus iškelti, bet 
turtas bus galimu išimti. 

FRANCUZAI ŽADA [VES- 
TI LOTERIJĄ. 

Paryžius, liepos 4 d. Šią- 
dien tapo paduotas įnešimas 
biitui, kuris leidžia organi- 
zuoti nacionalę loteriją, par- 
davinėjimui tikietų vertėje 30 bilijonų frankų, su išlai- 
mėjimais, siekiančiais šešis 
bilijonus frankų. Jei pro- 
jektas bus priimtas, tai Uau 
kimai bus kas mėnesis per 
ateinančius penkis metus. 

NUŽUDYMAS PABRAN- 
GO; NEW YORK DABAR 

|' MOKA $100. 
New Yo*k, liepos 6 dieną. Kama, kurią Ne\v Vorko val- 

stija niv.ka už nužudymą pra- sikaltėlių Sir?£ Singe, pabran- įgo. Valstijos budeliui Flul- 
; hertui atlyginimas už nudėii 
įmą žmogaus elektra pakelta 
nuo $50 iki$lO0. Keturi me- 
tai atgal valstija numušė už- 
mokesti nuo $250 iki $50. Bu- 
vusis tuomet budeliu Davis už 
vieno rytmečio darba gavės $1,500.' 

TALKININKU ŠALIŲ 
DARBININKAI PROTES- 

TUOS PRIEŠ KARĘ 
RUSIJOJE. 

Paryžius, liep. 9 d.—Vi- 
suotinas darbo federacijos 
pildomasis komitetas šian- 
dien svarstė planus demon- 
stracijai liep. 21 d., kuomet 
Francijos, Ttalijos ir Angli- 
jos darbininkai žada pro- 
testuoti prieš talkininkų įsi- 
kišimą Rusijoje. 

GELŽKELIU PATARNAU- 
TOJAI IJŽ DARBO 

PARTIJĄ. 
Denver, Col., liepos 9 d. 

Šiądien Ugniakurių ir- Ma- 
šinistų Brolijos -lietines kon 
vencijos posėdyje tapo pri- 
imta rezoliucija veikti ben- 
drai su kitomis trimis bro- 
lijomis. Taipgi priimta su- 

manymas gelbėti naujai par 
tijai. -t -ąį 
ANGLIJA KELS KAINĄ 

ANGLIMS. 
Londonas, liep. 9 d.--At- 

steigimo m misteris Sir Auck 
land Geddes šiandien žemu 
tiniame bute pasakė, kad 
valdžia nusprendė pakelti 
vartotojui kainą anglims 
sešiais šilingais tonui. Nau- 
ja kaina įeis galėn liep. 16 
d.; paskelbimas sujudino bu 
to narius. 

ORAS. 
Chicagoje ir apieiinkeje: 

Ketverge giedra, lengvas vė 
jas, daugiausiai pietinis. Auk- 
ščiausia temperatūra ()2 laips- 
niai apie 3 vai popiety. 
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Mokėjimas Varyti Biznį. 
Šiądien tautų gorbuvis remiasi ant tų 

pačių tautų biznio. Kuri tauta ar valstybė 
moka geriau varyti biznį, ta gyvena turtin- 
giau, geriau, turi didesnį išteklių. Kurios 
tautos nemoka biznio varyti, tos tautos nu- 

skurdusiai gyvena. Visas šiądieninis gyve- 
nimas, politika ir didžiausi reikalai paremti 
ant biznio. Net ši baisi karė daugiausiai bu 
vo vedama del biznio. Ir dabar visi bizniu 
rūpinasi. 

Kas kalbama apie tautas, tą patį lygiai 
galima pasakyti ir apie kiekvieną žmogų. 
Mums lietuviams labai reikalingi geri ir iš- 
mintingi biznieriai. Reikia juk lietuviams 
krautuvių, fabrikų, gelžkelių' ir visokių ki- 
tokių isdirbyscių. ias viskas, paprasta kal- 

ba kalbant, vadinasi bizniu. Tad ir auklė- 
kime biznierius, raginkime žmones, kad 
griebtasi kokių nore bizniu. Senovės feocla 
lai skaitė negražiu darbu užsiimti bizniu, 
užtai jie griuvo. Iš feodalų išsivysčiusi šią- 
dieninė aristrokratija jau griebiasi už biznių 
smarkiau, negu paprasti miestelėnai. Jau 
nesunku visokius tituluočius pamatyti kom- 
panijų ir bendrovių agentais. 

Pas mus lietuvius iki pastarųjų laikų bu- 
vo tiktai smulkus biznieriai—krautuvnin- 
kai, saliuninkai ar tam panašiai. Bet pa- 
sternoiu laiku jau ir pas raus lietuvius pra- 
dėjo organizuotis didesnės bizniškos ben- 
drovės, jau ir laikraščius pradėjo leisti ne 

pavienės ypatos, bet tam tikros korporaci- 
jos. Amerikos lietuviai jau turi keletą dirb 
tuvių, kurios priklauso bendrovėms ir šiaip 
pavieniams žmonėms. Ir kad tas viskas, ar 

bent visko pradžia, pas mus yra, reikia tik- 
tai džiaugtis. Ir reikia norėti ir ginti lietu- 
vius biznierius, nes jei jie pakils, lietuviai 
irgi pakils, turės geresnius darbus, daugiau 
reikš. Taip daro kiekviena valstybė, leidžia 
tam tikrus įstatymus biznių apinimui, iš- 
gauna svetimose šalyse konsesija3, tveria 
bankas, užlaiko svetimose šalyse konsulus 
ir tam panašiai. Taigi lietuviams reikia 
griebtis biznių, remti lietuviškus biznierius 
be jokio išskirimo. Neturi vienas biznie 
rius buti geresnis, kitas blogesnis. Valsty- 
bei visi biznieriai, turi buti lygiai geri. 

Vienok negalime nepastebėti vieno ne 

gero apsireiškimo pas mus jaunus biznie- 
rius. Nekurie iš jų vieton, kad daryti biznį, 
verstis, užsiima kitų biznierių peikimu. Ir 
netik žodžiu, netik savo taip vadinaniems 
kQstumeriams tai pasakoja, bet jau ir laik- 
raščiuose talpina didelius apmokamus ap- 
skelbimus, kuriuose visuonei praneša, kad 
aš geras, o anas biznierius negeras, anas to- 
kis ir tokis, tiek ir tiek sau pelno pasilaiko, 
apgauna. Tokis skelbimosi ir savęs garsi- 
nimosi būdas yra pačiame pamate negeras. 
Pirmiausiai negeras tuomi, kad apmokama, 
apskelbiama jog biznis apskritai yra nege- 
ras. Jei žmonės netikės vienam lietuviui 
biznieriui, jie netikės ii kitam, ir vietoje kad 
pakelti lietuvių biznį, jis žeminamas^ 

PrižiurCjus į svetimtaučius biznierius 
mes matome, kad jie net didžiausių savo 
konkurentų nepeiks, nes jie žino, kad peik- damas anąjį, jie kartu peikia save ir apskri tai biznį. 

Toliau—svetimtaučiai biznieriai turi 
savo biznierių bendroves, draugijas, jie vie- 1 
nas kitą reikalui prisiėjus gelbsti. Pas mus į gi lietuvius biznierius yra lygiai atbulai; lie- 
tuvis biznierius pasiruošęs paskandinti kitą 1 
lietuvį biznierių sauksfce vandens. 1 

Pas mus tas turėtų taip buti kaip, saky i 

sime, pas amerikonus. Dabar tarpe lietu- 
vių veikia kelios bendrovės atstatymui Lie- 
tuvos, arba teisingiau sakant, atstatymu Lie 
tuvos biznių. Turime kelias bendroves, 
kuomet reikėtų kelių šimtų panašių bendro- 
vių. Joms visoms ir vietos ir pačio biznio 
užteks Lietuvoje. Ir delkogi jos negalėtų 
sutikti? Visos vieną naudingą darbą dir- 
ba. Argi jos vieton ką dabar pasiuntė Lie- 
tuvon tris atstovus, paskirai, negalėjo pa- 
siųsti juos kartu, kurie butų galėję apžiūrė- 
ti visus Lietuvos kampelius ir plačiai pra- nešti amerikiečiams. Kodėl gi jie veikia 
paskirai, o ne kartu pasidalinę darbą? Ko- 
dėl tos bendrovės negali pasiskirstytu sau 
darbo lauką, o visos griebiasi vis to pačio, 
ką pirmutinė pradėjo? 

Į tuos visus klausimus yra tiktai vie- 
nas atsakymas: lietuviai diįr nemoka biznio 
vesti, o antrą—lietuviai vienas kitam pavy- di. 

Biznio vedimo mokykimės nuo svetim- 
taučių, nuo amerikonų, kurie savo šalį pa- kėlė iki žydinčio laipsnio, o pavydumą neš- 
kime lauk iš visų bizniu. Pavydas biznyje 
yra ta gangrena, kuri ryja spėkas ir naiki- 
na rnusų tėvynės ekonominį kilimą. 
I ———. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. 
KAP. DUDLEY S. HILL APIE PADĖJI- 

MĄ LIETUVOJE. 
Kap. Duclley S. Hill prie Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus, kuris keli mėnesiai 
tam atgal nuvyko Lietuvon iš Paryžiaus 
su Amerikos pašelpine misija, rašo apie 
tai, ką jis patyrė karės nuteriotoj Lietuvoj 
ir ypatingai apie ligoninės patogumus. 
Kap. Hill'o laiškai rašyti jo tėvui Dr-ui 
Chas. G. Hill iš Arlingtono, yra datuoti 
Kaune, Lietuvoj, kur yra įsteigta misija ir 
kur geg. 20 d. 400 vaikų atmaršavo pas 
jų viešbutį padėkoti amerikiečiams už jų 
pagelbą. Jo laiškai rašyti gegužės 18, 20 
ir 21 d.d. skamba šitaip: 

Kaipir juokžaisie opera. 

"Gerai apsiginklavę maistu vienai die 
nai, tabaku ir automatiniu "Mauzeriu", 
męs apleidome Berliną penktądienyj vyk- 
dami čia; radę užtenkamai sėdynių trau- 
kinyj (tas retai atsitinka), męs turėjome 
smagią kelionę ir atvykome vakar. Nuo 
pat atvykimo čia man rodos, kad aš imu 
dalyvumą juokžaislėj operoj. Mums atvy- kus stotyje pasitko mus lietuvių valdžios 
atstovai su ginkluotais sargais. Iš ten mus 
automobiliuose nulydėjo į musų viešbutį, kur męs esame valdžios svečiais. 

Viešbučio įėjimaš ir visur aplinkui pa- 
statyta sargai su didelėmis šaudyklėmis ir, 
"čiulkinio grustuvais" (rankinėmis grana- 
tomis), o ant pirmo laiptų sustojimo ties 
antru augštu (augštutiniu) stovi kulkasvai- 
dis atkištas j tave ir užtaisytas šauti su ka- 
reiviu užpakalyj stovinčiu prie jo dieną ir 
naktį. Viešbučio patarnavimai yra tokie, 
kokius randame antrakliasiame viešbuty] 
Eastppste, Me., bet kareiviai visur apsto- 
ję mus ir laukia patarnauti mums kuomi 
nebūk; net ranką paskausta nuo atidavi- 
nėjirr.o garbės beeinant iš miegamojo kam- 
bario į valgomąjį. Maistas yra geras ir 
jo yra gana — balta duona, sviestas, mėsa, 
kiaušiniai ir viskas ko tik panorėtum, bet 
kava yra bloga. Šitas viešbutis yra užlai- 
komas išimtinai valdžios svečiam? ir apie 
stalą susėda tikrai kosmopolitinė draugija. 

"Prie vieno ilgo stalo, kur sutelpa nuo 
20 iki 25 svečių, susėda rusų generolas, 
francuzų pulkininkas ir pora kapitonų— 
du švedų aficierai, prisidėjusieji prie lie- 
tuvių kariumenės; du lietuviai aficierai, du 
amerikiečiai aficierai neskaitant mus pa- 
čių ir keli kitų tautų, taip kad valgydamas 
girdi šešiomis ar septyniomis kalbomis kal- 
bant. Šiądien po pietų francuzai afi- 
cierai nusamdė mažą laivelį ir męs plau- 
kėme Nemunu, sugrįždami ant pietų. 
Susitinka "Sun" laikraščio korespondentu 

"Atėjęs prie pietų nustebau išvydęs 
prie stalo ponią "Tom" Harrison iš Bal- 
timorės, kuri rašinėja "Sun" laikraščiui ir 
čia yra kaipo jo korespondentė. Užėjus 
pas ją į kambarį ir ji pavaišino mane tikra 
amerikine kava, kurios ji atsigabeno su 
?avim. Tai tikrai buvo skani. Ryto į ryt- 
mety j ji vėl važiuoja Berlinan. Bet jei jus 
padaoosite jos straipsnių, tai be abejo ra- 
site akyvoj tlalvkų apie Lietuvą. 

"Galima parašyti visą knygą vien apie 
3itą mažą šalelę. Kaip ji turi kariauti už 
javo gyvastį diona iš dienos, iš vienos pu- 
sės su vokiečiais grobiančiais ką tik nu- 
kerdami (rusai ir vokiečiai sykiu sugro- 
bė viską laike karės kas tik buvo), lenkai 
š antros pusės, o bolševikai iš trečios, 
lienkai atėję išvarė bolševikus iš Vilniaus 
>uvusios sostinės ir Gardino, bet pasiėmė < 

.uos miestus patįs; taigi jų sostinė dabar]i 
/ra čia. 1 

Kiek Kare Prekiavo. 
Po tokiu antgalviu sąvait 

rastis "Independent" nuo 

5-to balndžio š. m. paduo- 
da žingeidų straipsni p. F. 
H. Giddings. 

Autorius rašo, kad: — 

"Baisi karė prasidėjo rug- 
pjučio mėnesį, 1914 m. ir 
pasibaigė taikos pasirašymu 
28-to birželio, 1919 m. Prie 
tos karės Wilhelmas Hohen 
zolern ir jo sėbrai rengėsi 
jau nuo dvidešimties metų. 
Konfliktas buvo pradėtas 
su tikslu, kad pavergti visą 
pasaulį po globa vokiečių 
imperijos. Pasibaigė ta ka 
rė vakiečių imperijos panai 
kinimu ir jų turtų žlugimu. 
Ji kainava daugiau negu 
kokia kita karė žmonių isto- 
rijoje. Tikra karės statis- 
tika dar nėra galutinai iš- 
dirbta, bet manoma, kad to 
je karėje žuvo apie septyni 
milijonai žmonių. Skaitlius 
užmuštų padalintas yra maž 
daug sekančiai: — Vokie- 
tija, du milijonai; Austro- 
Vengrija — vienas milijo- 
nas; Balkanų viešpatijos ir 
Turkija, tris šimtai penkes- 

dešimts tūkstančių; Rusija, 
du milijonai; Francuzija, 
vienas milijonas keturi šim- 
tai tūkstančių; Didžioji Bri- 
tanija, šešišimtai penkesde- 
šimts devyni tūkstančiai; 
Italija — trįs šimtai penkis 
dešimts tūkstančių; Suvieny' 
tos Valstijos — penkisde- 
šimts tūkstančių ar dau-| 
giau; Belgija — šimtą sep- 
tynesdešimts penki tūkstan- 
čiai. 

Apskritai žmonių toje 
karėje, žuvo tarpe keturio- 
likos ir penkiolikos milio- 
nų. Sužeistųjų skaitlius 
siekia maž-daug nuo dvide- 
šimts penkių iki trisdešimts 
milijonų. Pinigais ta karė 
kainavo suvirs du šimtų bi- 
lijonų doliarių. Prie visų 
viršminetų lėšų ir iškaščių 
dar reikia pridėti žemes di- 
delių plotų panaikinimą vi- 
suose kraštuose, kur buvo 
vedama ta baisi karė. Apart 
to, panaikinta daug brangių 
vaisių žmogaus proto. Viso- 
kios ligos ir ištvirkimai taip 
pat turi buti pridėti prie to 
didelio vargų skaitliaus. 

Kares išlošimas yra neap- : 

kainuotas. Didžiausias pa-1 
vojus, gręsiantis visai žmo- 
nijai, prūsų militarizmas— 
ir kartu su juo taip vadina- 
ma vokiečių "kultura", žiau 
rumo, išskirtinumo ir doros 
abnegacijos filosofiją, tapo 
pasmerkti ant visados. 

Karaliai, kurie manė, kad 
jie yra paskirti viešpatauti 
Europoje per Dievo v 

pranyko. Karaliai, kurie 
liko, nėra valdonais senoje 
prasmėj s to žodžio. Jie yra 
tiktai parlamentariškos sys- 
temos įrankis ir jie turi 
lenktis žmonių valios delei. 
Respublikos ir demokiati-, 
jos ciaugiau negamina 
litarizmo, apart laikinio, ka 
d a joms prisieita gintis sa- 

vo krašte nuo tikro milita-. 
rizmo. (Pavyzdžiui kaip Lie 
tuvoje. Red.) Nei demokra 
tiška Europa, nei demokra- 
tiška Amerika jau nebebu* 
militarisiški. 

Kare pagamino jausmą 
aliantų tautose jausmą stip- 
rios trumanflariškos spėkos. 
Šeši metai tam atgal net ir> 
keisčiausias sapnuotojas ne 

galėjo sau daleisti, kad 
Amerika ir didžioji Britą-] 

Kareiviai kovoja basi. 
"Čia yra apie 40,000 vokiečių sulaiky- j rnui bolševikų Įsiveržime, bet kurie jų blo- j gesni, sunku pasakyti. Viena mušiu per- 

traukimo sąlygų buvo tas, kad jie ateitų! 
čia ir neleistų bolševikams įsiveržti Lietu-! 
von. Bet vokiečiai nekovoja su bolševi- 
kais, o jei jie ir susiremia, tai pasiunčia lie- 
tuvius ir paskui šaudo iš užpaklio ne į bol- j 
ševikus, bet j lietuvius. Lietuvių kariume- 
nėje yra tik 7,000 kareivių, kelios kanuolės 
ir šiek-tiek šovinių. Jiems taipgi trūksta 
drabužių ir vienas visas batalijonas muš- 
laukyje yra baci. Jiems reikia laikyti di- 
doką kareiviją čia mieste apgynimui žmo- 
nių nuo vokiečių, kurie neva yra čia tam, 
kad lietuvius ginti. Taigi atėjęs Į šitą sali 
su tokiu pasišventimu kovojančią už savo 
reikalus akyvaizdoje tokių sunkenybių, ne- 
gali neturėti jiems giliausios užuojautos ir 
palinkimo daryti tai, ką daugelis yra pa- 
darę, o tai įstoti lietuvių kariumenen. 

"Aš šįryt perėjau per bolševikų kalė- 
jimą, kur yra apie 1000 bolševikų, lietuvių 
suiminių. Su daugeliu jų kalbėjau per tul- 
ką, vienas jų labai protingas, buvusis rusų 
aficieras. Jis sakė, kad jis ir dauguma? Vi- 
tų nėra tikrais bolševikais; jiems buvo duo- 
ta pasirinkti viena iš dviejų, arba įstoti bol 
ševikų kariumenen, arba jie busią sušau- 
dytais, taigi pasirinkę kariumenę ir prie 
piimos progos pasidavę. Tasai kalėjimas, 
tai aršiausia vieta, kokią, aš kuomet ma- 
čiau. Juciu lyg, kad bučiau aplipęs va- 
halais". 

Ligonine be reikmenų. 
"Gegužio 20 d. 

"Šiądien męs aplankėme visas ligo- 
nines ir prieglaudos namus Kaune; tai iš- 
tikro matėme apgailėtiną stovį. Vienoj li- 
goninėj męs buvome viduryj kambario, ra- 
miai žiūrėdami į aštuonis ar dešimtį ligo- 
nių; man paklausus, kokiame kambaryje 
esame, pasakė, kad rauplių kambaryje. 
Kitame buvo šiltine sergantieji ir kitomis 
baisiomis ligomis. Ligoninės yra blogame 
padėjime ir joms visiškai trūksta medikalių 
daiktų ir drabužių. 

"Daugelis lovų yra tik sukaltos lentos, 
o užklodžių užtiesti joms labai nedaug. 
Arba jei kur yra matrasai, o nėra užklo- 
džių, praardoma matrasas ir ligoniai ki- 
šama j matrąsus. Daugelis ligonių yra su- 

guldyti po du į vieną lovą. Rytoj žadu 
išvažiuoti dviem ar trims dienoms aplan- 
kyti šelpimo komitetus tolimesnuose ap- 
skričiuose, kur, sako, padėjimas esąs aršes- 
nis negu šičia, jei tas yra galiniu. Męs 
taipgi aplankysime bolševikų frontą. Mū- 
sų daiktai dar nepradėjo ateidinėti, kad 
pirmieji vagonai ateis bėgiu sąvaitės laiko. 
Kadangi viso ateina 30 ar 40 vagonų nuo 

Kopenhageno per Berliną, o męs galime 
paimti tik po tris ar keturis kartus antsyk, 
:ai aš biiau, kad mums prisieis čia užtruk- 
:i ilgiau negu męs tikėjomės. 

Vaikai dėkoja amerikiečiams. 

"Labai graudus dalykas atsitiko šian- 
iien mums bevalgant pietus. Delegacija 
susidedanti iš 400 Kauno vaikų atmaršavo 
)as musų viešbutin padėkoti amerikiečiams 

^—y už atsiunčimą jiems' pagelbą ir įteikė mums 
savo dėkingumo ženklą pavidale rasto su 
400 savo parašų. Matomai, jie žiuri į mus, amerikiečius kaipo j vienintelę viltį savo 
išlikimui. 

"Šiandien po pietų męs sugrįžome iš 
Ivieįy dienų kelionės po šalį, kuri yra la- 
bai įdomi, bet mums teko matyti daugelį liūdnų dalykų. Męs aplankėme 15 ar 18 
miestelių, kurių daugumas visai sunaikinti 
ir nedaugelis pasilikusiųjų gyventojų gy- 
vena rusiuose po krūvomis plytų, kurios ke- 
turi metai atgal buvo jų namais. Vieną moterį radome gyvenant pačią vieną urve 
po savo sugriuvusiu namu per keturis me- 
tus. Kita moteris be sustojimo verkdama 
pasakojo mums, kaip ji neteko savo vyro lietuvių kariumenėj ir pirmais metais po to 
numirė nuo šiltinės penki jos vaikučiai. 
Visur siaučia karštinė epidemija ir rauplės, bet ligoninės patogumų nėra. 

"Vienoj apielinkėj, kur buvo apie 150,000 gyventojų, buvo tik viena maža li- 
goninė su 40 lovų. Tai buvo didelis namas 
su daugeliu tuščių kambarių, bet lovų, ar 
daiktų nėra. Karės pradžioje daugelis mu 
šių įvyko čia tarp rusų ir vokiečių ir, mū- 
šiams pasiliovus, nedaug kas beliko. Že- 
mė yra derlinga ir turi geras galimybes, bet žmonės neturi kuo jos dirbti — neturi 
nei padargų, nei sėklos. 

"Vokiečiai šiandien padarė mums tru- 
putį nesmagumo vien del savo nedorumo. 
Vienoje vietoje atėjome prie tilto, kuris 
iš abiejų galų buvo uždarytas geležinėmis 
štangomis ir akstinuotomis vielomis; vo- 
kiečiai neleido mums pereiti ir męs ture- 
jome grįžti kelias mylias atgal, kur sura- 
dome vokiečių aficierą, su kuriuo ginčijo- 
mės apie porą valandų iki jis sutiko duoti 
paliepimą'perleisti mus. Nors męs turė- 
jome tinkamus popierius ir pasportus, bet 
jis vis tvirtino, kad męs esą lenkų agen- 
tais. Vakar męs pribuvome į miestelį vė- 
lai, kur norėjome apsinakvoti; jame rado- 
me pilna vokiečių. Aficieras buvo gyve- 
nęs Suv. Valstijose ir kalbėjo angliškai; 
jis pasakė mums, kad čia nėra kur mums 
apsistoti, o jei ir butų kur, tai jis nepataria 
mums apsistoti, nes, nors jis suteiktų mums 

visokią galimą apsaugą, bet jis neapsiimąs 
atsakyti už pavienių kareivių darbus. To- 
kiu budu męs pavažiavome kelias mylias 
toliaus ir apsistojome pas rusų žydą gy- 
venantį su šeimyna. Mus priėmė, kas tik 
geriausio buvo namuose. 

"Šiandien yra paskutine diena vokie- 
čiams nuspręsti, ar jie priims taikos išly- 
gas, ar ne, taigi mums labai žingeidu bus 
girdėti, ką jie nutars. 

"Šiendien su mumis pietavo karės mi- 
nisteris; jis pasakė, kad paskalai eina, jog 
vokiečiai yra įpykinti karės išlygų ir nakčia j 
gali apsilankyti pas mus. Todėl musų au j 
tomatiniai revolveriai yra užtaisyti ir prie 
šlaunų, bet męs netikime, kfed jie darytu ; 

ką. Dabar, kada mano prasta sena lova ] 

atrodo kaip pataisytoji \Valdorf Astorijoj. 
palydinus ją su ta, kurioje aš vakar gulė- 
jau, tai tariu labąnakt ir einu į šieną". 

— Iš "Sun" Baltimore, Md. Liepos 2 s 

d. 1919. / / 

j ja galės atsakančiai pri- 
sirengti prie tokios karės 
bėgyje šimto są vaičių. 

Gali buti didžiausias ka- 
rės laimingumas, tai yra, 
kad šiądien žmoga'is inte- 
iektualis ir dvasios išsivys- 
tymas yra statomas augs- 
>ciau už paprastą fizišką spė 
ką į v j 

Kokia bus tvarka 
jc sulyg visų tos karės bai- 
sių aukų ir laimėjimų? Vil- 
tis yra didelė ir daug viso- 
kį ij pranašavimų. Galimaį 
spėti, kad sena tvarka jau 
nebegrįžš, nors galima tikė- 
tis, kad nekuriose vietosę 
bus reakcijos atbalsiai, ku- 
iip gyvuos tiktai trumpai. 
Ta karė padarė pasaulį sau 
giu demokratijai Tiktai 
žmonių valdžia galės gy- 
vuoti ir plėtotis. Tautų už- 
duotis dabar yra ne demo* 
kratija, bet gerbūvis, neą 
pirmas tikslas jau pasiekta. 
Demokratija visur bus prie* 
šinga karei tautų tarpe. Kol 
Kas dar ne visur deirokra- 
tija yra priešinga klesų ko- 
vai. Dar ne visur ji išmo.^ 
ko, kad spėka tikrai sunai- 
kina smarkuolius, kurie 
gvoltu reikalauja socialėS 
revohdcijos, taip pat, kaifl 
ii panaikino tuos, kurie pa- 
geidavo valdyti pasaulį. 
Kol ta lekcija nebus išmok- 
ta, sveikai protaujantieji 
vyrai visur turi daboti sa- 

vo proto ir doros spėkas, 
ir buti prisirengę darbui ię 
paaukavimui savęs, atmin* 
darni, jog šiądien kaip ir 
anąsyk, — liuosybės kaina 
yra amžinas budėjimas. 

Kaslink tarptautinių su- 

sinėsimu, męs tikrai mano- 

me, kad tautų lyga pasida- 
rys taikos lyga. Ji J ar nėra; 
tobula. * Kaip kiekvienas 
žmogaus sutvėrimas yra ide 
alų ir kompromisu produk- 
ti — ir ji turės dar išsito- 
bulinti, kad prisitaikvii 
prie aplinkybių. 

Ant laimės angliškai kal- 
bančios tautos šiądien vra 

didžia1 įsia pasaulės spėka. 
Jis gali užlaikyti tvarką— 
ir męs tikime, kad jie tą 
paaarys ą 

Męs sakome, ant laimės* 
I ad anglo-saxų rasė šiądien 
yra didžiumoje, nes męs ži- 
nome, kad nuo senų seno- 

vės ta rasė pirma priėmė 
demokratybę. Ta rasė visa- 
dos rūpinosi tiesa ir neap- 
kentė militarizmo". % 

Tai taip maždaug rašo p. 
Franklin H. Giddings: Nuo 
savęs męs galime pridėti, 
kad ši pasulio didžiauisa ka 
re taipgi iškėlė Lietuvoj 
klausimą, žūvant Rusijos 
ir Vokietijos militariai spėi 
kai, Lietuvai prašvito gereį 
nė ateitis. Ateitis neprigul-S 
mybos ir liuosybės • 

MEDAUS MĖNESIS. 
— Kas gi yra "medaus 

menesis"? f * ^ 
— Tai tokis mėnesis, lai ■ 

ke kurio vyras spėja įsipyk- 
:i savo pačiai ant viso gy- 
venimo. / 

' 

i i 
————— • 

EGOIZMAS. 
— Na jau nesigink, jųaį^ 

/isi vyrai egoistai. 
— Kodėlgi? 
— Dėlto, kad kaip jų^ 

Moterims duodate dovanslj 
ai reikalaujate, kad josT 
ius mylėtų. Ar tai ne ego-1 
zrnas? į ■ 

SU MIELU NORU. 
— Tamista ir pianą duo- 

ite kraičui savo dukteriai? 1 

— Su mielu noru. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
W J L K ES-1 > A R R E, PA. 

Pavyzdingos Krikštynos. 
Birželio 11 d. čia pas Vladą 

Jcgeliavičiii apsilankė garnys 
apdovanodamas šeimyninkud 
dukrelę. 

Krikštynose besilinksminant 
buvo nemaž-'ii kalbama apie'da- 
bartinius Lietuvos vargus. 
Tarp kit ko buvo užsiminta in 

apie Liet. Raudonąjį Kryžių, 
kuris randasi po Amerikos Lie- 
tuvių Daktarų Draugijos glo« 
ba. .Visi karštai pritardami 
šiam prakilniam darbui noriai 
sumete keletą doliarių jo para- 
mai. Aukavo: Mare Jančietit 
$3.00, Antanas Kupris $2.00. 
Po $1.00: 
Mikolas Kupris, Vaitiekus 
Kupris, Alena Kuprienė, Izido- 
rius Tamulinas, Jonas Jančis 
Vladas Jegeliavičius. 

Viso $11.00 
Pinigus nutarta pasiųsti į 

Raud. Kryž. per "Lietuvos" 
redakciją. 

Izidorius Tamulinas. 

HARRISON K E A R N E Y, 
N. J. 

Paaškinimas "Parakijonui." 
"Lietuvos" No. 149 tūlas 

"Parapijonas" rašo, kad Kear 

ney tulų lietuvių smegenis per- 
daug suminkštėjo, jog pradeda 
daryti nesąmones ir sykiu pa- 

briežia, kad V. Šereika garsi- 
nasi "Darbininke", jog išnuo- 
inuujęs stubas ir duodąs in- 

formacijas linkdarbų nors pats 
neturįs ne namų nei dirbtuvių. 

Ištikro nustebau pamatęs to- 

kią žioplą iš Kearney kores- 
pondenciją. Juk Amerikoje yra 
milijonai žmonių, kurie neturi 
savo namų ar dirbtuvių, bet 
namus parduoda išnuomuoja 
ir darbininkus samdo. P>et"Pa- 
rapijonas nustebo, kad lietu 
vys gali panašų darbą dirbti 
Keistas supratimas. 

V. Šereika. 

ROCHESTER, N. Y. 

Lictuvių-Ukrajinų bendras 
protestas. 

dietos ukrajiniečiai sumanė 
išnešti bendrai su lietuviais 
smarkų protestą prieš lenkui 
kurie savo poliakiška malone 
persekioja kaip lietuvius taip ir 
ukrajiniečius. 

Lietuviai, pakvietus ukraji- 
nams, prisidėjo prie protesto 
bet ačiū mušu klerikalu nara C o c 

vui, lietuvių protesto demostra- 
cijoje dalyvavo apie 300, kas 
yra l>eveik, gėda dėl tokios ko- 
lionijos kaip Rochester. Mat 
liepos 1 d. klerikalai užreiškė 
kad jei kas norite prie jų prisi- 
dėti parodoje, tai gerai, o jei 
neprisidčūte tai ir be jųs ap- 
sieisime. Prie tokių aplinkybir, 
žinoma, žmonės šalinasi nuo 

veikimo, o išto nuostoliai yra 
lik Lietuvai. Abelnai imant 
musų kunigas visur stengiasi 
kišti tik savo kunigystę, o ne 

Lietuvos reikalus, todėl pas 
mus veikimas ir nepasekmin- 
gas. 

PASTABA LIETUVOS" f-RE- < 
NUMERATORIAMS. 

Kada permainote savo gyve- < 

namą vietą, teiksitės tuojaus 5 
mums pranešti Ir paminėti savo > 

senąjį ir naujajį adresus, kad < 
galėtume dienrašti siuntinėti be ? 
sutrugdymo. > 

Tankiai atsitaiko taip, kad < 
persikėlęs prenumeratorius ne- ? 
duoda Administracijai savo n a u- S 
Jo adreso, bet po nekurio laiko < 
ražo, išmetinėdamas kad negau* ? 
na laikraščio, šita pastaba yra ; 
del visu "Lietuvos" prenumera- s 

urlų ar tai gaunanti laikraštį ? 

per pačtą arba per 'ineiiotojus ) 
—Agentus. Kada męs gauname < 
žinia apie perkeitimą adreso, vi- j 
sados stengiamės tuojaus patai* j 
syti ir satrugdytus numerius pa- < 

siunčiame veltuj. 
"LIETUVOS"' Administracija. 

Protesto prakalbos atsibūvi 
didelėj Convention salėje. Kai 
bėtojais buvo vieno banko pir 
mininkas Brevvster ir tūlas žy 
du rabinas, kurie kalbėjo ang- 
liškai, pabfieždami, kad mažti 
ju tautų troškiniai tur but iš- 
pildyti, nes amerikonai su tuc 
tikslu kariavo. 

Ukrajiniškai kalbėjo Uivraji 
nų kunigas, gi lietuviškai kun. 
Kasakaitis. Pirmininkavo vk- 
rajinietis Skkpovicz, žymus 
vietos ukrajinų veikėjas. 

Lapeliuose buvo pranešta, 
kad taipgi kalbės ir advokatas 

Lopatto, bet vėliau sužinojus, 
kad jis nekalbėsiąs, daugelis 
lietuvių nėjo nei į prakalbas. 

Ant anglų ypač gražų įspūdį 
padarė lietuvaičių tautiškos 
drapanos, ir vietos anglų laik- 
raščiai apie tai gražiai paminė 
jo, ypač laikraštis "Detnocrat 
Cronicle." Užbaigiant susirin- 
kimą griežtu abiejų tautų bylu- 
mai. 

Paukštelis. 

Dar Kartą Taksų 
Reikalais. 

Iš prisiunčiamųjų Lii uiviiį 
Biurui laiškų pasirodo, jog yra 
daug lietuvių, nuo kurių darb- 
daviai išrinko ar dar ir dabai 
teberenka taksus iš jų uždar- 
bio visai bereikalo. 

Didžiosios Lietuvos lietuvis; 
turi mokėti tik tada, kada už- 
dirba daugiau kai $1,000 pa- 
vienis ir daugiau $2.000 vedęs. 
Ligšioliai atsišaukusiems męs 
nu rodydavome kur {kreiptis, 
kad savo tiesas išgauti, bet pa- 
sirodė, kad darbininkui tai' ne- 

lengva atlikti, taigi męs paren- 
gėme eilę klausimų, ant kurių 
gavę atsakymus, męs išpildysi- 
me reikalingas formas ir pri 
siusime atgal pasirašyti ir pas 
notara užtvirtinti. Už tnusu 

darbą jokio atlyginimo neima- 
mo, taigi nesiųskite pinigų, nes 

męs turime juos atgal gražinti. 
Žinoma už prisiųstųjų faktų 

teisingumu atsako tas, kuris 
pasirašo ant formos. Taigi jie 
turi būti teisingi, ir męs už juos 
atsakomybės neimame. Siųscla 
mi atsakymus adresuokite i 

Foreign Langnage Govern- 
ment al Information Servicc 
Lithuanian Burcau, 6IVest 48 
St. Nezu York City. 
1. Pilnas vardas ir pravarde ir 
kaip esi užsirašęs 

2. Adresas, dabartinis ir tuo 
laiku kuomet mokėjai taksus 

3. Kada ir kur mokėjai taksus 
(paduok dieną ir mėnesį)?.. 

4. Ar dabar užlaiko jums tak- 
sus iš uždarbio? 
5. Ar mokėjai taksus kolekto- 
riui, jei mokėjai tai kuomet ir 
kur? 

6. Kolektoriaus vardas ir kur 
gyvena? 

7. AR darklavys atlaikė taK- 
sus už praėjusius metus ?.... 

8. Darbdavio, firmos, ar kom- 
panijos, kurioje dirbi, vardas 
ir adresas 

.k 
9. Kiek užmokėjai taksų, ai 
turi kv'itas ir kas ant ju pasira 
sęs ? ir.y. įjfer''T 1 rv" V. **>31!* 

v 

10. Ar vedęs? ... 

Kiek vaikų ir jų amžius? 

11. Kur moteris gyvena Ame- 

rikoje ar Lietuvoje? 

12. Ar moteris ir vaikai dirba 
nors vienas, jei dirba tai kuris? 

13. Ar moteris laiko burdingie- 
rius ir kiek ji is to uždirba? 

14. Ar be moters ir vaikų, turi 
dar ka nors kita maitinti, kuris 
negali pats užsidirbti? 

15. Kuo užsiimi? 

16. Ar turi pirmas Amerikos 

pilietubes popieras? 

117. Kada atvažiavai į Suvieny- 
tas Valstijas? 

18. Ar pasirašei ant kortelės 
dirbtuvėje, kad nežinai ar va- 

žiuosi, ar jei ir važiuosi, tai ne- 

žinai kuomet išvažiuosi iš Ame- 
rikos ? I 

19. Kiek išviso uždirbai 1913? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos na- 

riai tais metais? 

20. Kiek išviso uždirbai 1914? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos na- 

riai tais metais? 

21. Kiek išviso uždirbai 1915? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos na- 

riai? 
22. Kiek išviso uždirbai 1916? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos na 

riai? 
23. Kiek išviso uždirbai 1CH7? 

Kičk uždirbo kiti šeimynos na- 

riai? 
24. Kiek išviso uždirbai 1.918? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos na- 

riai? 

NUO AMERIKOS LIETU 
VIU CENTRALIO. 

KOMITETO. 

Visus "Lietuvių Dienoje" 
(Lapkričio 1 1916.) surin- 
ktus pinigus tuo jaus siųskite 
į Amerikos Lietuvių Centrą 
lį Komitetą. 

Paskutiniame laike paaiš 
kėjo, kad daugelyje miestų, 
buvusieji "Lietuvių Dieno- 
Komitetai dar tebelaiko tos 
dienos pinigus pas save. 

Šiuomi A. L. Centalis Ko-' 
mitetas, kreipiasi Į visus bu 
vusius ir dar beesančius Lie 
tuvių Dienos Komitetus, 
atsižvelgdami į Lietuvos 
žmonių skurdą, atsižvelgda 
mi į tąs visas baisenybes, 
kokias musu Viengenčiai 
kentėjo i kenčia, atsižvelg- 
dami į abelną šelpimo rei- 
kalingumą, tuojaus visus 

I esančius Jusų žinioje glo- 
Iboje pinigus pasiųstumėte į 
Centralį Komitetą. 

A. L. Centralio Komiteto 
pasidarbavimu, šelpimo dar 
bas Lietuvoje vis žengia pir 
myn. Aną dieną atėjusios' 
iš Lietuvos žinios, skelbia, 
kad Amerikos pagalbos Ko- 
rrisija atkreipia ypatingą do 
mą į kūdikių padėjimą. Dr. 
Aldona Šliupais, Lietuvių 
kilmės Amerikone, baigusi 
Philadelphia Moterų Kole- 
giją, v gellasti kūdikių šelpi- 
mo darbe, sako ^jog J bėgyje 
sąyaitės po !to, kaip Ameri- 
kos pfcgėlba čia atėjo, ku- 

; cHki&i nebegalėjo delei nu- 

silpimo pastovėti, o dabar 
jau tiek sustiprėjo, kad gali 
ir pabėgioti. 

"'Gerbiamieji; šioji trum- 

pa žinutė, labai aiškiai api 
piešia pašalpos reikalingu 
m<į. O! kaip linksma ir smz 

gu, mums Amerikos Lietu 

viams> kad taip tik už mū- 

sų suaukautus pinigus pa- 
gelba Lietuvon nuėjo, tai 

tuojaus tie nieko nekalti ii 
iš nusilpnėjimo nebegalinti 
pastovėti kūdikėliai, pirmo- 
je šelpimo sąvaitės bėgyje 
jau pabėginėti galėjo. Tad 

musų priedermė, kod augiau 
sia siųsti aukų, kad ne tik 

kūdikėliai, bet ir visi Lie- 
tuvos žmonės butų sveiki, 
pavalgę ir apsirėdę. GEL- 
BĖKITE LIETUVĄ KIEK 
TIK SPĖKOS NEŠA! 

Dar kartą: Visus "Lietu- 
vių Dienos" pinigus siųski- 
te į A. L. Centralį Komite- 
tą. Kurie žinote, kur to- 
kių pinigų yra, parašykite 
mums, męs gi specialiu laiš 
ku paprašysime, kad pasiųs- 
tų juos mums, idant galė- 
tumėme daugiau maisto Lie 
tuvos žmonėms nupirkti. 

Be to, kreipiamės i visus 
abelnai, su prašymu siųsti 
Centraliam Komitetui tiek 
aukų, kiek tik išgalite. Dar 
buokitės Lietuvos žmonių 
gelbėjimo reikalu tiek, kiek 
tas galima ir kiek jiegos 
leidžia. Visi pinigai auko- 
jami per Centralį Komitetą, 
iki vienam centui, eina tik- 
tai Lietuvos žmonių šelpi- 
mui ir pats C. Komitetas, 
kaipo inkorporuota įstaiga 
yra po Suvienytų VaLtijų 
įtatymų priežiūra. VISI 
DARBAN! 

Klausdami paaiškinimų, 
pataimų ir siųsdami savo 

gausias aukas į Amerikos 
Lietuvių Centralį Komitetą, 
visuomet adresuokite sekan 

T. 1 :g-- ĮCtKJk 

The Lithuanian Central 
War Relief Committee, Inc. 
320 Fifth Ave., New York, 
M. Y. A. Steponaitis. \ 

P. S. čia žemiau sekan- 
čias eilutes ?spildę, vienkart 
su auka siųskite į A. L. Cen 
tralį Komitetą. 

The Lithuanian Central 
War Relief Committee, 320 
5tli Ave., New York, N. Y. 

Atsižvelk aamas į musų 
žmonių skurdą, badą ir var 

£us, čia dedų ... ., 

įeiksitės juos sunaudoti šel- 
pimo reikalams. 

Su pagarba, 
1 — 

1 Adresas k m, 

ĮSI KLAMPOJO. 
— Kai]) gi tu galėjai jam 

atsiduoti. Tu turėjai jam ne 

pasitikėti. 
— Bet kaipgi aš galėjau 

jam nepasitikėti, kuomet jis 
man pasakė, kad jis niekur ir 
niekad nėra matės gražesnės 
merginos iiž mane. 

KEISTA ISTORIJA. 
— Aš gavau anonimišką lai.', 

ka.... Man rašo, kad tu ma- 

ne apgaudinėji. Nurodo su 

kuomi, kada ir kur. Stebiuosi. 
— Ištikro stebėtina. Aš nie- 

kaip negaliu suprasti, kaip tas 
viskas su visomis smulkmeno- 
mi galėjo išeiti i viršų. 

•VALENTINE DKESSMAKING 
COLLEGE 

Mukina siuvimo, kirpJuao, dfcsigning 
Į dienomis ir vakarais g51 Ijizule ll 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba raūykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums p?tanra^. 

SARA FATEK. Principai 
2407 W< Maaiaor. St. 

,C205 3. rialsted Si- 1S50 WeUa St 

PAJIEŠKOJIMAS IŠ 
LIETUVOS. 

i Pa j ieškau savo sunaus Vin- 
■ co Burneikos paeinančio iš Do- 

mantonių, Vilniaus gub. Tra- 
kų pa v. Prieš karę gyveno 
\Yestfield, Mass. Būtinai rei- 
kalingas namie, kadangi mano 

kiti du suniis Juozas ir Petras 
puolė karėje, o aš jau be svei- 
katos ir per tai ūkis žuva. Kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti 
šiuo adresu: Jonas Burneika 
Domantonis, Alytaus Pašta, 
Vilniaus redybos, Alovės vals- 
čiaus. 

Reikalaujame bučeriaus, 
kuris gali kalbėti lenkiškai, 

Atsišaukite greitai, 1645 
angliškai ir lietuviškai. 
Wabansia Ave., arba tele- 
fonuokite Monroe 2545. 

' 
NEPAPRASTA PROGA 
ĮGYTI 5 AKRŲ FARMĄ. 

Randasi netoli nuo Chica- 
gos arti geležinkelio stoties. 
Šis žemes šmotukas parsiduo- 
da gana pigiai ir ant lengvų 
mėnesiniu išmokėjimų. Derlin- 
gas juodžemis, viskas gerai 
auga. Jus čia galite gyventi, 
laikyti rištų, karv'i kiaulių ir 
auginti visokių daržovių ir tuo 

pačiu laikų dirbti Chicagoje. 
Rašykite, telefonuokite arba 
n teikite ypatiškai šiendien ir 
aš* jums pariškinsiu kaip jus 
galite likti neprigukiiingu u .i 
mažus pinigus. 

Paul. Bauby, 
Room 40, 106 X. La Salle St., 

Telefonas 2043. 

Extra Bargenai 
PARSIDUODA NAUJAS 

2-ju lubu augščio mūrinis na- 

mas 2 pagyvenimai po 6 kam- 
barius ir augštas beismentas. 
Randasi gražioj vietoj ant 
Lo\ve gatvės. Vertas S6600.- 
00 parsiduoda tik už §5600.00. 

PARSIDUODA 2-ju lubu 
augščio medinis namas 4 pagy 
veniniai po 4 kambarius, su 

visais įtaisymais. Rendos į 
mėnesį $40.00. Prekė tik 
$2400. 

PARSIDUODA 8 kamba- 
rių mūrinis, namas. Toiletai 
maudynės, gesas ir kiti įtaisy- 
mai. 2 lotai 50x125. Randa- 
si 3618 S. Un:on A ve. Preke 
tik $2600. 

PARSIDUODA 2-j u lubu 
aukščio, mūrinis namas 2 pa- 
gyvenimai po ^ kambarius, su 

elektra, gesu, maudynėms ir ki 
tais įtaisymais. Randasi ant 
Emerald gatv. Prekė tik $6300. 

PARSIDUODA 2-ju lubu 
augšęio medinis namas 2 pa- 
gyvenimai po 5 kambarius. M u 

rinis pudamentas ir augštas 
beismantas. Maudynės ir kiti 
geri įtaisymai. Savininkas 
gyvena ant antru lubu. Namas 
randasi 8445 Gilbert Ct., Chi- 
cago. 
MES PERKAME LIBERTY 

BONDSUS. 
Del platesniu žinių kreipki- 

tės prie 
MICHAEL J. KIRAS 

3331 So. Halsted St., 
,Yards 6894.1 

Lietuviška Gydykla D R. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CH»?URGAS 

Gydau visokias ligos naujausiais budais ir bu pagelba 
naujausių ir tobuliausiu elektriklmų itajBij. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12< 1645 VVest 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

.r.,.^^^^^T7v^¥¥¥¥¥¥MWV¥W^VVWWVWVVVVVVrt 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, Rimų ir 8togams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul etuby iš vidaue, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TEO STREET, CHICACJ, ILL. 

"""ww""""""»»w"»H»»Mmmiimui»i»BinwiiwmiHMiimnianiiiiimiinmiinumMu»MiiHiyiiiuui»Miiuiinw 

UBERTY BONDS 
CASH Męs perkame Liberty I3ond9 u 

piln$ "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
TJtarninkais Keivergais ir 
Subatorais 9—9. 
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J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
\arpe Wood ir Paulina gatvių? 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

D R, S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

85y N. Robey St. Gydo visokias Vyrų Iri 
Kampas Io\va St. ^^^^^^noterų ligas taipgi Iri 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^hirurgiškas ligas.| 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. J-Talstei^^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėlioinis 11—1 popi'it Cliicago 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

„ Henry J. Schnitzer State Bank* 
14] WashLigton Street, New York, N, Y. 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 
"S A N D A R A" 

366 Broadway, So. Boston, Mass. 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. i 
ORIGINALAS SUTEIKTA8 PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ r: 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž* helius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus- Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iŠ 8 daliŲ. v 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—14.30). 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 
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'Vienintelis Kelias" f STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IK! SPALIO 20tos 

—.— f| P f\ 15 Chica9°s Archer Ave., ir/Jv /\ n r\ ■ 

InAbi Pusi ĮW / KII^ric l°R"LyCh'"90įb Z. į} 0 "n Abi Pusi 
■ Ta pat kaina iš Argo, III 63-rd St.,» 

-KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ APKRICIO 15, 1918 
O Al>uriuose nuo 50 ir mažiau (g O A C Buriuose nuo 200 V"«""kaip 200 žmonių. <p£.V«J įr daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archer Ave. stotį, imk i pietus eina tj gatvekarį ant Ftate gatvės arba Archer Avenue pažymėto, "Archer-Cicero," arba imk transfcrg, nu kitu gatveakrių perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ išeina iš Cbicago ka8 Utarninkį, Subatę Ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Bureau 1410 Otis Building, 10 La Šalie St., Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

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



[f"T b( m S HOTELIS 
Dė i.urie gali 
gauti .s ant nak- 

| ties, n t .ičlioz ar mėnesio. 
PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
93G W. 33 St. Chlcago 

Phone Yards 2750 

DR. S. NRIK&LiS 
GYDYTOJAS IR CHI.UJRGA9 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Orai lietuviams ilnomas per *e- 

tų kaipo prityręs gyiiytojas. ckirurfjaa 
ir akušeris. 

Gydo aitria* ir chroniška* linas, ry- 
tų. moterį) ir vaiku, pagal naujausiai 
metodas. X-t<ay ir kltokitu elektrot 
prietaisui. 

O/isas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Str et, Fitk Street 

VALANDOS: Nuo 10—\2 pietų, -r 
6—fi vakiriMs. Telephooe Canal 3110 

C-YVEN1MAS: 3412 S®. HaNted 31. 
VAr.ANDOS: 8—9 rr*n. tiktai. 

r„„„v„,y*iVVW«W 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 2-7 metai 

3149 3. Morgan 8t., karti 32 9t 
8pec!2»lsta* McteriSkų, Vyrlik^, 

ir ClironlSkij Ligų. 
Valandos: d—10 ryto, 12—1 po 
piet. 8—» yat, Fedėl. 9—2. 

TELErONAS YARD9 887. 

Tel YARDS 15S« 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVCYT0JA3 

IR CHIRURGAS 
visokias ligas moterių 

vaikų Ir vyrų Speciallskai g;- 
do limpančias, užsisenėjnaia# 
ir jpaslaptta.«f>is vyru ligaa 

»2>9 80. Haisted 8t.? Chlcauo, l%» 

PiMNESIIMS 
Dėl Musų DarbinJnKų Gerovis. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
>44"-3444 S. Halsted St 

? ktara* 

M'jji 5aroalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Oflsaa Yartfs 2544 

EIKALIMGI AGENTAI. 
LIETUVI • J BE>iCROVĖ REIKA- 
UJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
LĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
RMAS IR LOTU3; IŠLYGOS LA- 
I GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
) PAAIŠKINIMŲ PAS: 

iberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTEO ST., 

Phone Botilevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U28)SEN£JUS103 

L ! G O 8 

VaJandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 9 
vakarai*. 

3303 SO MORGU STREET 

AJVlasaiskis 
LIETUVIS GRASDHIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir diug < 

pigiau, kaip kiti, dėlto, kad J 
męs patjs dirbame grabus lr < 

turime savo karabonus ir au- į 
touiobiliiia ir per tai nerslkia S 
Lietuviams pas žydelius šauk- į 
ties: Taipgi samdome automo j 
Mliu9 voselijoms, krikštynoms į 
ir kitiems reikalams dieną ar jj 
nakt). 
3305duburn Ave. Oroter 4139 \ 

VIETINES ŽINIOS ] 
SLA. KUOPA GELBĖS 

LIETUVAI. 

SLA. 194 kuopa, Cicero 
111. turėjo savo mėnesini susi- 
rinkimą 6 diena liepos. Vasa- 
ros laiku žmonės paprastai ne- 

noriai lankosi i susirinkimus, 
I 

mat -magiau pagulėti kur pa- 

vėsyje, negu svarstyti organi- 
zacijos reikalus. Bet patįs 
veiklėjie vistiek susirenka ir 

jie nenuilstant varo kultu/os 

darbą. 
Siame susirinkime tapo iš- 

rinkta specialė komisija iš trijų 
nariu, kurios tikslu yra pagel- 
bėti .Amerikos Daktarų Drau- 

gijai pasekmingiau varyti dar 
įba dėl Lietuvos Raudono Kry- 
/.irius. Tai gražvs kuopos no- 

ras, nes Lietuvoje pageiba vai- 
stais ir kitokiais medikamen- 
tais yra labai reikalinga. 

Taipgi buvo duodamas ra- 

portas iš Amerikos Lietuviu 
Seimo. Raportas buvo pri- 
duotas raštu ir buvo reikalau- 
ta, kad jis butų talpintas laik- 
raščiuose. Bet perskaičius ra- 

portą, rasta jį netinkamu spau 
dai ir gražinta atgal. 

Mat raporte buvo peikiama 
buvusis seimas. Kadangi kiek 
vienam, kuris daugiau temi- 
na reikalų bėgį, yra žinoma, 
jog seimas nusisekė gerai iš 

visų atžvilgių, todėl kuopa ir 

neužgirė raporto. 
K. P. Deveikis. 

Pirm. SLA. 194 kp. 

DRAUGIJA UŽSKAM 
BINS VARPU. 

Švento Juozapo Sužie^o- 
tinio Šv. Marijos Panos drau 
gija nuo Brigeporto pasku- 
tiniame savo susirinkime iš- 
klausė raportus savo atsto- 
vų Amerikos Lietuvių Sei- 
me. 

Pranešus atstovams, kad 
užgimė Lietuvos Laisvės 
Varpas, kuris keliaudamas 
po laisvas Suvionytas Val- 
stijas skambins pasauliui 
apie laisvę Lietuvai, drau- 
gija nutarė irgi užskambin- 
ti Lietuvos Laisvės Varpu, 
idant musų broliai ir sesu- 
tės žinotų, jog ir musų drau- 
gija trokšta Lietuvai lais- 
vės. r; 

Kad skambėsis išduotų di 
desnj obalsį, kuris gerai nu- 

džiugintų musų vargstan- 
čius viengenčius, draugija 
nutarė užskambint varpą su 

dvidešimtspenkine, nes nu- 
tarė paaukauti varpo išleis- 
tuvėse $25.00. Savas. 

GALIONAI APDAUŽĖ 
POAKIUS. 

Tūlas lietuvys saliuninkas, I 
besiartinant "sausuiinai," pa- 
sistengė apsirūpinti šlakstan- 
čiu skystimu, kad užė; us sau- 
sumai turėtų kuo nuraminti 
troškuli. Sakoma, jis prisine- 
šė savo rusin net apie 100 ga- 
lionų geros degtinės. 

Bet kaimyno burdingieriai, 
kaip sakoma, turį geras uos- 
les ir užuodė kur brangintinas 
skystimas randasi. Pritai- 
kius progą jie dasigavo rusin 
ir pasiėmė keletą galionų už- 

drausto vaisiaus. 
But ir lapė nesulojusi jei ne 

ta 4 diena liepos, kada turini 
laiko, na ir užtektinai degtinės 
burdingieriai atsakančiai nu- 

sigėrė ir paskui pradėjo kits 
kitam poakius daužyti. 

Ėmus tirinėti kėno kaltė 
burdingieriai užreiskė, kad tai 
kaltė buvusio salitininko galio- 
nų, kurie persikraustė iš rūšies 1 

burdingierių kambarin. /! 
Buvusis saliuninkas norėtų < 

skųsti neprašytus skystimo nai ; 

kintojus, bet sykiu ir bijosi už 

vesti bylą, nes kartais gali ir 
kitus pagundon įvesti. 

K. 

200 POLICISTU SAUGO 
ARGO DIRBTUVĘ. 

Dėl įvykusių utarninko va- 

kare miestelyje Argo riaušių 
ten pastatyta dar 100 naujai 
prisiekdintų policistų. Tokiu 
buriu miestelyje ir apie dirb- 

tuvę šiuo laiku yra apie ]x>li- 
cistų. Šerifas u/reiškęs jog 
jis (lesias visas pastangas kad 
riaušės daugiau nepasikarto- 
tų, nors reiktų dar daug di- 
desnių policijos spėkų. 

Riaušės ištiko, kaip sakoma 
dėlto, kad, išėjus darbininkams 
ant streiko, dirbtuvėje likosi 

apie 500 darbininkų. Sirei- 
kieriai rinkosi aplink dirbtuvę, 
matomai, kad iššaukus ir liku- 
sius darbininkus. 

Linijos organizatorius T. Ba 
nas praneša, kad dirbtuvės sar 

gų policistlį viršininkas pirmas 
šc/v. piketuojančius darbinin- 
kus, kas ir iššaukė susirėmimą. 
Gi kompanijos vedėjai tvirti- 
na, kad streikieriai pirmi už- 
kabino dirbtuvės sargus. Kiti 
gi pasakoja, kad streikieriai 
buvo užpuolę dirbtuvės nursę 
ir dėl to ištiko susirėmimas. 

Nors pradžia susirėmimo 
neaiški, bet mušisf buvo gana 
didelis. Dirbtuvės sąrgai su-- 
simaišė su minia streikierių. 
Pasigirdo šūviai ir pasipylė 
akmenįs ir plygaliai; lazdoms 
irgi teko pasidarbuoti. 

Pagaliaus streikieriai pasi- 
traukė palikdami užmuštus 
bei mirštančius ir sužeistus ku- 
rių tarpe buvo ir vaikų. Vie- 
nas kūdikis tapo išmuštas mo- 

tynai iš rankų. 
Šerifas manąs, kad užmuš- 

tų bei mirusių skaičius seksiąs 
keturias ypatas; gi sužeistų 
skaičius yra gana didelis, bet 
sužinoti yra sunl.u, nes, ma- 

noma, kacl daugelis neprane- 
ša apie tai. Bet sunkiau sužeis- 
tų yra 18 ypatų. 

Unijos lokalo organizato- 
rius J. Banas, tvirtina, jog iš 
streikierių pusės šaunamųjų 
ginklų niekas nevartojo, tik 
gynėsi akmenais ir plytgaliais 
bei lazdomis. 1 

Streikieriai reikalauja pa 
kėlimo algos paprastam' dar- 
bininkui iki 50 centų į valandą, 
ir pripažinimo dirbtuvėje uni- 
jos. 

LIETUVIU PAŠALPINIO 
KLIUBO SUSIRINKIMAS. 

Cicero, 111. 
Lietuvių Patalpinio Kliuln 

susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, 
11 diena lie|)os, 8 valanda va- 

kare, O. Tanr/liunienės sve- 

tainėje, 1447 So. 49th Ave. ir 
15 str. 

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Jame bus išduota 
raportai iš Amerikos Lietuvių 
Seimo ir daug kitu svarbių 
reikalų., Kiekvienas privalė- 
tų dalyvauti šiame susirinki- J 
m e. 

K. P. Deveikis 
L. P. K. Pirmininkas. 

STREIKAS INTERNATIO- 
NAL HARVESTER CO. 
Utarninko ryta išėjo ant 

streiko apie 1000 darbininkų, 
daugiau merginos ir moteris. 
Streikuoja Deering works 
tvvine mill darbininkai, reika- 
laudami pakėlimo algos ir 8 
valandų darbo dienos. 

Taipgi teko girdėti, jog lie- 
jinyčios (fomdry) darbinin- 
kai ketinai tuoj išeiti ant strei- 
ko. Abelnai darbininkų broz- 
lėjimas šioje dirbtuvėje vis 
luga: 

Northsidietis. 

\LTS. 25 KP. PUSMETI- 
NIS SUSIRINKIMAS. 

ALTS. 25 kp, pusmetinis ] 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj ] 
11 d. liepos 8:30 vai. vakare 
Fellowshi; svet., 831 W. 33- 
td PI. 

Yra atėję iš centro svar- 

bus pranešimai, todėl visi 

privalo atsilankyti. 
Valdyba. 

TEISINGAS IR ĮSTATY- 
MIŠKAS. 

Milijonai žmonių Suvieny- 
tose iValstijoce ir Kanadoje, 

kuriems neatbūtinai reikalin- 

gos gyduolės, kurios išvalo vi- 

durius ir pagelbsti vil kstini 
mui. Trinerio American Elixir 
of Bitter Wine yra labai tin- 
kančiomis gyduolėmis šiam 
tikslui, j 11 sudėtinės (karčios 
Žievės, žolės ir šaknįs), kurios 

priguli prie geriausiai žinomu 
medicinai. Tai yra labai įžy- 
mus apsireiškimas, kad Trim 
rio American E)ixir buvo pir- 
mos patentos gyduolės, kurias 
S. V. Internal Revenue Depart 
ment Washingtone užgirė, i 
,"kaipo sutinkančias visais at- 

žvilgiais su blaivybės įstatais, 
šios gyduolės neprivalo buti 

lyginamos su kitomis, taip va- 

dinamomis "camouflaged li- 

quors." Jų tikslas yra išvalyti 
|vidurius, jos nėra jokis gėri- 
mas, todėl kiekvienas gali jas 
ga'iti pas savo vaistininko 
kaip ir pirma. Formula Trine- 
rio A ilgei i ca Bitter Tonic, ku- 
ris yra puikus atbuda voto jas 
gyvingumo buvo užgirta G e- 

gūžės 2, 1919 ir jus šias gy- 
duolės galite gauti ikekvienojc 
vaistinėje. Joseph Triner Com- 

pany, 1333—4-3 So. Ashland 
A ve., Chicago, 111. (Apgars). 
PA.TTESKAU CTHAS. NOVICKO, KIT- 

ris birželio 26 d. prasišalino 1a E. 
St. Louis; J čia pribuvęs iš Joliet, 111., 
ir išgyvenęs 3 sųvaites. 

Jis yra arj.te 5 pertti 8 coliu aupščio, 
sverentis apie 200 nvarų, tamsiai gel- 
tonų plaukų, rusvų usi/, storae., riebus, 
lėtop iškalbos. Sakosi turjs reumatiz- 
mų kojoje. 

Kas pirmai, man apie jj praneš, tas 
gaus atlyginimų. 

J. Norkus, 
1001 N. llth St.. East St. Louls, 111. 

PA.HEŠKIATJ Tvvraju PUSBROLIU 
ir kaimlnų, Jono Lukauskio, Petro 

Streckio, Aleksandro ir Blado Brazu, 
ir Jono žagaro, girdėjau, kad iie gyve- 
na Chicagojo. Jie visi paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės parapijos. 
Prašau jų pačių atsišaukti. Kas pra- 
neš pirmas gaus dovanų. 

Mr. Juozas A. Lukauskls, 
161 W. Sixth St., So. Bostou, Mass. 

PAJIEftKAU SAVO BROLIŲ BRONIS- 
llovo, Pranciškaus ir Juozapo Juškevi- 
čių ir seser&s Stanislavos. Jie vifl paei 
na iš Kauno gub., Telšių pav., Gaduna- 
vo miestelio. Pirma jie visi gyveno 
Chioagojo. Prieš kare Bronislovas l&va 
žlavo j Lietuvę, o Pranciškus, Juo- 
zapas ir sesuo išvailavo i klt$ miestą, 
bet nežinau kur. Meldžiu Jų pačių ar- 
ta kas apie juos žino atsišaukti šiuo 
adres.u: Leon Petrikas, 30 Long Raw, j Glengordock, Scotland. 

[pasinaudokite gera 

į PROGA. 
Į Parsiduoda gramafonas su lietuviš- 
komis notomis. Visai naujas. Varto- 
tas tiktai vien$ menes], vertės 50 do- 
liariŲ, parsiduoda už puse prekės prie- 
žastis — išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
šaukite 2238 W. 21 St., 3-člos lubos, 
IS fronto, nuo B iki 10 valandos va- 
karė. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda namaa 4 pagyvenimų po 
4 kambarlufl, randos neša $500 J m&- 
Uib; Bįlygae patirsite aut vietos. Sa- 
vlnlnkaa ant pirmo flioro 1S froato, prie 948 W. S5th Place. 

ANT PARDAVIMO. 
7 kambarių namas )Cat- 

tage). Kaina $1,400 arba 
mažiau, prigulės nuo sude- 
rėjimo. Atsisukite: 

3736 Parnell Ave. 

REIKALINGAS MOKYTOJAS AR 
mokytoja prie lietuviškos mokyklos, mokinti vaikus lietuviškos Rašybos ir 

C-aitymo. Turi butJ apsipažinęs su 
mokyklos uždaviniais. Gera mokestis, trumpos valandos. 

Atgaukit grait pas: 
K. D. Baranauskas, 

124 River St., Haverhill, Mass. 

REIKALAUJAMA RANKINŲ SIU- 
včjy (moteriškų). Lengvas lr pasto- 
vus darbas. Geras užmokestis. Trum- 
ros valandos —nuo 8 iki 4-45. Paty- rimas nereikalingas. 

Madame Leo Marchand 
1920 W. Monroe St. 

REIKALAVIMAI. 
4 

i 

Reikalaujame darbinin- 
kų į foundry, pastovus dar- 
bas, gera mokestis. Atsišau- 
kite greitai. 

Link Beit Co., 
Kampas 39-tos ir Stewart 
Ave., Chicago, 111. 

• Reikalaujama mergini* prie darbo 
dirbtuvėje. $14 į savaitę laike mo- 
kinlmoai. $17 iki $20 | savaitę ul 
"pioce \vork." 

American Insulated Wire Co., 
1)54 W. 21st Street 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofisiį. 

rPSTEIN, 
Room 708, 5 No. LaSalta St 
Telefonas Franklin 2803. 

FARMOS. 
TIo, kurie norite gyventi ant farmų 

yra goriausia vieta, lietuviškoj kolio- 

nijoj Vilnius, kurioj daugybe lietuvių 
gyvena ir visi yį* užganėdinti, čia 
žrrao labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 Iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
išmokėtų. Ir męs duodame darbų ant 
farmų, kurio pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
verte. Imsim lotus kaino dalj jmokė- 
jimo ant faunų. D51 platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANSORN COMPANY, 
Eagle River, Wlscon8ln. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

T^Jems, kurie jleškote farmų, yra ge- 
riausi yteta lietuvių farmerių kolionl- 
joj, \Vlsc0n3ine, kame daugybė j:ux gy- 
vena, ir jie visi yra užganSdiatl. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; rundasi prie gerų k«-- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ožerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams Uauglaus blzlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 lr augščiau ai akt;}. 
Galite pradėti pirkti farmą su ?105. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra lSvaiinėję po daug valstiji?, 
bet tinkame;jnės veitos dėl ukininkys- 
tės nosurado, ukip \ViscGnsino lietuvių 
kolionljoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jum3 bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir iemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
niurhils namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdu 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
toje 3437 S. Union Ave. kaina 
$15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
čių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

PARSIDODA REZIDEN 
ei ja su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirš 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartSs 80 
akrų farmą, Grand Rapids. 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 
$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele girc, 20 akrų išd;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
[>as K. J. Fillipovičius ReaJ 
Estate 

3253 S. Morgan Si. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 10,0 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki £ 
pėdų augšČio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas v 

žmogus, Kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphilį W. Va. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai; lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašo 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šuuma. Lekcijos ProT. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 55c. 

4. Po Priedanga šventenybės. Ištoriška apysaka iš Rymo laikų apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. J—lis. Puslapių 100, Kaina 
35c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m- čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 Ta pati audimo apdarais $1.75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 

75c. Tapati audimo apdaruose $i.*c 
7. uaayne siektos viešpatavimo Lietuvoj® 05^9—1795)• Parašė J. Šliuipas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- 

tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istoiija kaip 500 metų atgal Lie- tuva susijungė su lenkiia ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 Ta -pati audimo apdaruose * $3.00 8. Raštato Istorija. Kokiu buau žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daur įvairių rašto zeu klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i-5& Ta pati su audimo apdrais $2.25 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- sė šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnuia, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Prsl. 238, kaina ..., $1.00 Tą pati audimg apdanuose -1.75 
10, .Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų .parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11, Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikata, budus gydymosi, vaistus, įvairių niarodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis, Puslapių 392, kaina $1.75 Ta pati audimo apdaruose ... $2.50 
12, Independance for thc Lithuania nation by T. Norus and J. ČiHua. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. o* America. \Vashitigton, D. C Price ner 

13. Ukras ženyttnis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. žinvstė vis yra pirmutinė priežastis mūsų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums piktQ kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, kaina 
,... 

25c. 
15. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naltls. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipieJti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, ?tovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmteliau'skas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
17. 1-askaitos Iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas ai'ba paskitas laikyti apie lietuvy. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. ęrt, kaina 

50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių. Zepelitių, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų mžkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon jvec'4. $u lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išloido m *r r\ » 
x. m. jl>. rusu 14a Ka'na ... 

25c. Ta pati groiiais virJeliai 
50c. 

rg Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas* čia raaito aprašymu apio jvairius mūsų žemės augalus, jų vystimosl ir atmainas, gyvj ir plėtojimas! nuo pat menkiausių iki didžiausių Ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. tfy. Pamokslai ISminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokiftgų, bot išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, nie- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
ai. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbort vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti Senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kok'us anų dienų au- torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die- nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškojo kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audinio apdarais $1.50 23. 7Tie Fraternal Age. The Problems of Peacc tfu d The Rights of Little Nations. šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok -brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 

15c. 24. Dešimt metu TnmtiniaJ-TfMU.j--t 
—r ivuiiiuiiiiu uui uo i_.iciuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metu bilvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr:i lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainiu milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotogtd ijos..Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 
50c. Cia ipaminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicag®, 111, 
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