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DAII Y LITH UANIAN 

LENKAI SULAIKOMI LIETUVOJ 

Vokiečiai padare sutartį 
popiergaliu. 

* 

Dalijos riaušes turi atbalsį 
Franbijoj ir Anglijoj. 

s- i' a ? r f 

Suv. Valstijos negali priversti Naujos 
Anglijos «buti sausa. 

įsakymas lenkams 
PALIAUTI VEIKUS LIE- j 

TUVOJE. 

Paryžius, liep. 10 d.— 
Maršalas I'V>ch šiądien gavo 
įsakymą nuo tarybos iš penkių 
pasiusti rnštą lenkų kareiviams 
su paliepimu jiems sustoti vei- 
kus Lietuvoje. 

LIEPIA LENKAMS 
TRAUKTIS IŠ LIETUVOS. 

Paryžius, liep. 11 d.—Pre 
mieras Clemlenceau dalyva- 
vo "mažosios penkijos" susi- 
rinkime tiek, kad perskaitė 
telegramą iš Varšav°s, ku- 
rioje sakoma, kad lenkų ka~! 
riuomenė pradėjo ofensyvą 
prieš lietuvius ir nužengė ke 
lias mylias vidun nuo pa 
skirtos lietuvių lenkų sie- 
nos. "Mažoji penkija" pa- 
li<^~ Maršalui Foch telegra- 
fuoti premierui Paderew- 
skiu ir gen. Pilsudskiai, kad 

jie tuojaus paliautų kariavę 
ir grįžtų prie lenkų sienos, 
kitaip busią disciplinuoti 
pagal konferencijos nutari- 
mus. 

SAKO VOKIEČIAI PADA 
R? SUTARTI POPIER- 

GALIU. 
Paryžius, liep. 11 d.— 

Petit I>arisien sako, kad vo 

kieriu nacioiialio susirinkimo 
w 1 

patvirtinimo taikos sutarties 
\\reimare gali neužtekti. 

/ Naujoji vokiečiu konstituci- 
ja sako, kad jei kokis kraštas 
yra pavedamas, tai sutartis 

privalo užtvirtinti ir pavesto- 
1 sios valstijos drauge su centrą- 

1e valdžia. 
Tokiu butlu Bavarija turėtu 

patvirtinti pavedima Saaros 
klonio, o Prūsija pavedimą že- 
miu lenkams. 

ITALIJOS RIAUŠĖS TURI 
ATBALSI FRANCIJOJ !R 

ANGLIJOJ. 
4 

Londonas, liep. 11 d.— 

( 
Dar neuždžiuvo taikos sutar 

, j tios rašalas, o nelaiminga se 

1 noii Iv-ropa vel yra piešom* 
naujo krizio dėl tolydinio pra 

gyvenimo lėšų kilimo. Itali- 
joj, i'Yancuzijoj ir Anglijoje 
krizis yra aštrus.' 

Iš Rymo ateina prieštarau- 
jančios ir išgąstingos žinios. 

•Viena platinama radikalių laik 
ra.sciu sako, kad po sukilimui 
prieš pelnagaudžius ir priver- 
tus numušti kainas ant pusčsį 
po atkartot i nu susirėmimų tar-i 
l»e minių ir kareivių—taika vėli 
Įvykus. Antra paskelbta šią-Į 
dien po pietų sako, kad viso* 
sankrovos uždarytos, išskiriant 
tas, kurias pardavinėja mais- 
tus; jos busią atdaros iki visi 
sandėliai l>us išparduoti. 

Popolo Rot n a no esąs vienin-| 
tėlis laikraštis, kuris vale a r iš- 
ėjo Ryme. Gal:nia suprasti j 

neramumas, jei sviestas pa r-j 
darinėjama po $1.75 -varui 

Francu z i joj socialistu atsto-j vai parlamente įnešė projektą 
ir stengiasi jį ]>crvaryti, ku- 
riuo reikalauja, kad maistiniai| 
spekulantai ir pelnagaudžiai 
imtų baudžiami mirtimi. 

Visa Anglija yra baisiai su-j 
judusi dėl valdžios paskelbimo,, 
kad kaina yra pakeivJ 
SI.50 pas kasykla ir kad sva-' 
ras lašinių pabrangintas 4 cen- 

tais. Taippat pakelta kainos 
važinėjimui gel/.keliais. Šalta-: 
kraujai angiai pradeda karš- 
čiuotis. ''i ;'i' 

SUV. VALSTIJOS NEGALI 
PRIVEISTI NAUJOS AN-! 

GLIJOS BŪTI SAUSA. 

.. Washington, liep. 11 d.— 
Senato teisminis pakomite- 
lis, rašantis senato draudi- 
mo prisiverčiamąji raštą, 
pranešė, kad nedaug ką be- 
nuveikęs. Tarp senatorių 
geidžiančių aštrių ir vidu- 

tinių įstatymų yra didelis 
skirtumas nuomoniu. 

Massachusettso atstovas 

demokratas Fitzgerald savo 

kalboje užpuldamas aštrias 

projekto priemones, pasakė, 
kad kongresas negali pasa- 
kyti Naujosios Anglijos žmo 
nėms, kaip jie turi tvarkyti 
savo ašmeninius papročius. 

Bučerio vežimas ateityje. 
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Neužilgo pasaulyje p rasides naujas gyvenimas. Užteks turėti gerą. triubą ir 
naistą iš dangaus gausi. 

Jis pasakė, kad mėginamuo] 
ju balsavimu Massachusetts 
atmes draudimo įstatymą. 

LEDO KALNAS UŽGAVO 
LAIVĄ; 2 UŽMUŠT, 
St. Johns, liepos 10 d. Du 

žmonės tapo užmušti ir du 
sužeisti, kuomet Allan lini- 
jos garlaivis Grampian, plau 
kusis iš Montreal Į Liver- 
poolį susitrenkė su lediniu 
kalnu vakar ties Race smai- 
Icma. 3 

Laivas?, su 750 pasažierių 
ir 350 laivo darbininkų su- 

stojo Čia taisymams. 

JUREIVIU STREIKAS SU- 
STABDO VIŠĄ ATLANTI- 
.... KO PAKRAŠTĮ. 

Washington, liep. 11 d.— 
Tarptautinės Jūreivių Uni- 
jos atstovai su vice-preziden 
tu ir kitais komunikacijos 
komisijos viršininkais šian- 
dien negalėjo padaryti sutar 
ties užbaigimui mašinistų, 
aliejuotojų ir ugnakurių 
streiko, kuris prasidėjo va- 

kar Atlantiko ir Užlajos pa- 
kraščiuose. 

Daugiau kaip 200 pakraš- 
tinių ir skersai Atlantiką 
plaukiančių laivų stovi. Nuo 
Portlando, Me. iki Galves- 
tono nuo 35,000 iki 45,000 
jūreivių streikuoja. 

275 UŽSIMUŠĖ ALPUOSE 

j Geneva, liepos 10 d. Nuo 
karės pabaigos 275 kalna- 
kopiai užsimušė Alpuose. 

; Nelaimės nepaprastai dide- 
lės, atsižiūrint į varžymus, 

įdedamus ant laipiojimo kal- 
nais. Šįmet padaryta 26 nu 

sileidimai nuo Mont Blanc, 
ypatingai Amer'kos ir Ang- 
lijos aficierų. 

GATVEKARIU STREIKAS 
DENVERE SUTAIKYTAS. 

Denver, liep. 11 d.— 
Denvcro gatveka'rių streikas, 
prasidėiusis pereitą antradie- 
ni, šiądien tapo sulaikytas, pil- 
domam linijos komitetui priė- 
mus 48 centus j valandą kaipo 
algos plotą ir aukštesnės algos 
reikalavimą pavedus trečiųjų 
teismui. Darbininkai tik for- 
maliai patvirtins šitą sutikimą 
dviejuose visuotinuose susirin- 
kimuose ir karai pradės vaik- 
ščioti. kT! 

VAIZBA SU VOKIETIJA 
BUS TUOJAUS ATNAU- 

JINTA 
Washington, liep. 11 d.— 

Užimantis valstybės skyriaus 
i sekretoriaus vietą Polk šiądien 
pasakė, kad vaizba tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos bus luo- 

jaus atnaujinta. Girdi, bus iš 
duo ama blankos leidiniams, 
bet dažai, cbemikalijos ir po- 
tašas bus išskirti iš to. 

Vaizbą šitomis prekėmis kon 
troliuos -itlygmimo komisija 
pagal taikos sutarties išlygas. 

Formalis |)askelbimas atnau 

tinimo vaizbos santikiu žadėjo 
buti padarytas bėgiu 48 valan- 
dų. 

Sekretorius pabriežė, kad :it 

naujinimas vaizbos santikiu su 

Vokietija nepanaikina akto 
pirklystės su priešu, neigi jis 
reiškia, kad karū* stovis pa^ 
baigė. 

VOKIEČIU VADAS PASI- 
RAŠĖ PO TAIKOS SU- 
TARTIES PROJEKTU 
Serlinas, liepos 10 d. Pre 

zidentas Ebertas pasirašė pc 
projektu patvirtinančiu tai- 
kos sutartį vakar 8 vai. va- 

kare, sako Vorwaerts. Pa 
liudyta dokumento kopija ta 

Ipo pasiųsta Versailliun. 

FEDERALĖ KOMISIJA 
.PADUODA FAKTUS 

APIE TYRINĖTOJUS. 

Washington, liep. 11 d — 

Federalė vaizbos komisija sa-| 
vo pranešime prez. \\ ilsonm 
apie "didumą ir augj galybės j 
penkių pakuotoji! mėsos" išda- 
lies pasakė, kad jei neims da- 
roma kas nors pamatinio, tai' 
ateinantis pakuolojų vr.ldymasj visu svarbiu maistu Suv. Val- 

stijose• ir tarptautinis kontro-j liavimas mėsos produktų 1m:s 
neišvengiamais. 

Po užreiškimui, kad "pakuo-j 
tojų istorijos angis supintas su 

neteisėtais komišinais, atitrau- 
kimais ir nesusekta korporaei 
jų kontrole," pranešime pa- ! 

briežiama svarba pilno viešu-1 
110 korporuotame valdyme vi- 
sų pramonių. ! 

SENATAS RENGIASI 
PRIE KOVOS DEL PA- 

TVIRTINIMO KLAUSIMO, 

Washington, liep. 11 d.— 
Senatui apturėjus'taikos sutar- 

tį ir jos tautu lygos sandorą, 
bet posėdžiams esant atidėtiem 
iki pirmadienio šiądien lygos Į 
salininkai ir priešai nradėjo 
rengtis prie patvirtinimo ko- 
vos, kuri žada tęstis ištisas sa- 

vaites. 

TVARKA ATSTEIGTA 
RYME. 

Rymas, liep. 11 d.— 
rKarinės atsargumo priemones 
dar vis tebelaikoma, bet tvarka 
jau atsteigta. Daugelis san- 

krovų dar vis uždarytos, b?t 
žmones grįžta prie darbo. l're- 
mictas Nitti ir užsienio mlnls- 

teris Tittoni ketvirtadieriyj tu 

rėjo sueigą su įvairių politika 
]»artijų vadais. Posėdyje'kal- 
bėta apie taikos konferencijos 

[atsinešima į Italijos troškimus. 

I VILNIAUS APIELINKĖ 
BALSUOS SAVO TAUTI- 
NIO LIKIMO KLAUSIMU. 
(Raš6 specialis Oailys Ne\\i: 
koresp. Anton CV,arnecki). 
Paryžius, liep. 11 d.— 

Gyventojai Vilniaus Novo- 
georgievsko ir šit u vietų apie- 
linkėse, iš kuriu lenku kariu 

.menė išvijo bolševikus, nuspręs 
i balsavimu, ar tas kraštas turi 
buti 1 .enki jus dalimi, ar priklau 
syti prie kokios kitos valstybe-, 
ar sudarvti nepriięulininga ša 
'į. 

Šitą nusprendė ir paliepi" 
(?!) vienu balsu lenkų seimas 
sulvg delegato Glabinskio Įne- 
šimo, kaip ministerių pirminin- 
ko Padare\vskio ir lenku de- 
legatų taikos kuiiferencijon ap 
turėtos čia žinios skelbia. 

Seimo paliepimas yra toks, 
kad minėto krašto žmonės turi 
išrinkti atstovus pagrindais nu 

stančiais rinkikų'pageidavimus 
kas dėl jų busimojo susijuu 

jgimo. Rinkimai turi buti vi- 
suotinu, lygiu ir slaptu baisa 
vimu ir pasirinkimas turįs bu 
t i pagal proporcini pamatu. 

Jei prijungimas prie Lenkijos 
paims viršų, tąsyk valdžia turi 

pagal tai veikti. Jei bus iš- 
reikšta noras už kokį kitą su- 

sijungimą, tąsyk turi buti su 

sitaikoma su žmonių valia. 

WILSONAS UŽPYLĖ 
ŠALTG VANDENS ANT 
"ŠLAPIUJU" VILČIŲ. 
Washington, liep. 11 d.— 

Draudjnir.kų priešai, nianiusv 
ji išgirsli nuo prez.. \Yilsono, 
kada jis ketina užbaigti karės 
laiko draudinia gėrimams, šia- 
dicn pasijuto esa apsivylusiais. 
Jie laukė kokio nors užtikrini 
mo, kad smuklės bus vėl atda- 
ros pirma inėjinio galėn kon- 
stitucinio draudimo sausyje. 
Prezidentas aiškiai pasakė, kad 
jis nemano, jog jis galis pa- 
skelbti karę ir demobilizaciją' 
užbaigta iki nebus išleista t:ii 
kos paskelbimas, o taika, 
kurios sutartis yra daba 
Senato rankose, turi huAi pa- 
tvirtinta pirma to. 

GOMPERSAS IŠVAŽIAVO 
AMSTERDAMAN. 

New York, liep. 11 d.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, SaniUel Goniperr., 
šiądien išvažiavo laivu Mau- 
retania. Jis dalyvaus tarpt avi 

tiniaino aniatinių unijų kon- 
grese, Amsterdame. Šitas kon 

presas vra atgaiv:nimu tolygių 
susirinkimų laikytų pirm ka- 
res. 

..DU UŽMUŠTI, KELIU 
PASIGENDAMA PO VĖT- 

RAI RYTUOSE. 
Bradford, Pa., liep. 11 d.-- 

Du žmonės tapo užmušti ir dau 
gi.au kaip 20 sužeistų, ištikus 
čia smarkiai vėtrai vakar va 

kare. Penki namai sugriaull) 
ir daugelis, kitų apdraskyta 
smarkių vėjų. l.iuostioriai vei 
kėjai ir policija jieško kunų ke j 
liu žmonių namu griuvėsiuose.| 

PRAŠO KAIZERIO 
GRLTTI. 

4> 

Amsterdam, liepos 10 d. 
Vokiečių laikraštis Post su 

žinojo, kad vokiečių vyvų 
ir moterų lyga apsaugoji- 

mui Viliaus II asmeninės 
laisvės ir gyvasties parašė 
laišką buvusiam kaizeriui, 
esančiam Ameruiigene, kvies- 
dama jį grįžti \'okietijon. 

SAUŽUDYSTĖ TARP VO 
.. KIEČIU PLATINASI. 

Geneva, Šveicarija, liepos 
8 d. Saužudystės tarp vo- 

kiečių aficierų baisiai pla- 
tinasi, ypatingai Prūsijoje, 
kur saužudysčių skaitlius 
yra 38 nuošim. didesnis ne- 

gu pirma sužinojimo, kad 
buvusis imperatorius Vilius 
bus talkininkų pašauktas tie 
son; šita sako Muencheno 
laikraščiai. Afiecieru pačios 
taipgi žudosi. Saužudysčių 
skaitliaus padidėjimas yra 
Įsiskaitomas ne tik p&trio- 
tingam nusiminimui, bet ir 
aficierų žudymui turėto sto- 
vio visuomene": v 

PROJEKTAS > VfflS 
KAREIVIAMS >o .i NU- 
.. SU UŽ KIF^VIENĄ 

MĖNĖSĮ. 
Washington, llep. 11 d.— 

Texaso atstovas Marvin Joncs 
šiądien padavė projektą kon- 

gresui duoti kiekvienam karei- 
viui ir jūreiviui valdžios bo- 

nusų po 50 už kiekvieną mė- 
nesi jo tarnystės. Jonės ap- 
skaito, kad šitok'ii budu bnt'i 
išmokėta apie $2,000,01)0,00' >. 
o jo projektas reikalauja i 
leisti tris bilijonus. Bonusa. 
neštų paluku 4 uuoš. 

REIKALAUJA IŠTYRIMO 
UŽMUŠYSČIU ARGOJE, 

ILL. 
Washington, liep. 10 d.— 

Cliicagos Darbo Federacijos 
prezidentas John Fitzpatriek, 
telegramoje kongreso pirmsė- 
džini Ciillettui. pareikalavo t no 

jautinio kongresinio ištyrimo 
streiko suirutės korninių pro- 
duktu kompanijos fabrike Ar- 

go je, 111. Jis tvirtina, kad fa- 
briko sargai šaltu krauju šau- 
dė i vyrus, moteris ir vaikus 
be jokios priežasties ir kad vie 
tos \aidžios atsisako veikti 
prieš juos. 

FORDO DARBININKAI 
GAUSIĄ $7 Į DIENĄ. 

Mount CIemens, Mich. liep 
į 11 d. Yra sakoma, kad Fordo 
dirbtuvėse Detroite vra žada- 
ma Įvesti minimalė alga $7.00 
j diena. Įvedimas busiąs pa 
darytas rugpjūčio 1 d. 

ORAS. 
Chicagoje ir apiekinkėje: 

! Gali būti lietus su perku- 
sija; vidutiniai vėjai, dau- 
giausiai pietiniai. 

Augščiausia temperatūra 
76 laipsniai apie 6 v. v. 

Saulėtekis, 5:25 v. r.; sau 

lėleidis. 8:26 v. v. 
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Pirmiau ir Dabar. 

Lygiai' šimtas metų atgal per Aihnti- 
ko didjurį pervažiavo prmutinis garu va- 
romas laivas. Tas garlaivis perplaukė At- 
lantiką į 27 dienas, tai yra į keturias sąvai- 
tes. Tuomet visas pasaulis stebėjosi neiš- 
pasakytu greitumu. Juk ar tai girdėtas 
daiktas į keturias savaites nukeliauti į kitą 
sieto dalį. Bet dabar 

Dabar jau garlaiviai perplaukia At- 
lantiką į 5—6 dienas. Bet ir to negana. 
Šią savaitę iš Anglijos Amerikon atlėkė 
orinis laivas arba dirižablis, kuris kad iš- 
vengus audrų ir vėjų lėkė augščiau debesų. 
Tas orlaivis pribuvo iš Anglijos į 108 va- 
landas ir 12 minutų. Kaip matote jau ke- 
lionę neskaito žmonės nei savaitėms, nei 
dienoms, bet valandoms ir minutomis. Bet 
tai tiktai pirmas oru perlėkimas. Netoli 
tas laikas, kaip, sakysime, žmogus papus- 
ryčiaus Amerikoje, o vakarieniaus Lietu- 
voje. Ir tam šiądien jau niekas nesistebi, 
tas žmonėms išrodo, kad taip ir reikia, taip 
turi buti. 

Bet mums norisi kalbėti ne apie orinius 
laivus ir garlaivius ir jų greitumą. Mums 
norisi parodyti, kaip toli nužengė progre- 
sas mokslo ir gyvenimo srityse. Mums no- 
risi pasakyti, kad kas buvo dešimts ar pen- 
kiolika metų tam atgal, tas buvo labai se- 

nai, tas buvo prie visai kitokių aplinkybių. 
Daugelis lietuvių pagyvenusių kelio- 

lika metų šioje šalyje, iš širdies, iš patrau- 
kimo norėtų grįžti į tėvynę, bet bijosi. Bi- 
josi tenai sunkių darbų. Juk prieš penkio- 
lika metų Lietuvoje neturtingam žmogui 
buvo sunku gyventi. Jam reikėjo, visą lai- 
ką dirbti ant ūkės, nes kitokių darbų Lie- 
tuvoje beveik nebuvo. O ką reiškia dirbti 
ukėje tais laikais, tai juk veik visi žino- 
me. Per visą žiemą iki Užgavėnių reikė- 
davo kelti gaigystes ir kulti su spragilais 
javus. Vasarą, gi kuomet laukuose dar- 
bas, reikėdsv0 išdirbti po 16—18 valan- 
dų neturint iiuosesnės valandėlės. O darbas 
lauke, su dalgiu ar su šake ar prie ark- 
lo nėra lengvas. Ir nenori žmonės mainy- 
ti 8 valandų darbo dienos kaip čionai dir- 
ba, ant 16—18valndų darbo dienos, kaip 
dirbdavo Lietuvoje prieš 15 metų. 

Vienok žmonės taip manydami daro 
didelę klaidą. Klaida yra tame, kad Lie- 
tuva jau ne tokia dabar, kokia ji buvo 
prieš 15 metų. Gaigystes sen;ii jau išnykę, 
kūlimas su spragilais jau išėjo iš "mados", 
visu/ įvesta mašinos. Taip buvo pirm ka- 
rės juk visai Lieuvos ūkis persitvarkys į ki- 
tas vėžias. Užtoja juk kooperacijos ir ūkės 
mašinų laikai. Kur pirmiau reikėjo de- 
šimties žmonių atlikimui kokio nors darbo, 
dabar su mašinų pagelba geriau, lengviau 
ir greičiau atliks vienas žmogus. 

Ir ištikro nelemtas daleidimas mųs 
lietuvių: visur progresas kilo, o Lietuvoje 
nekilo. Žinokime gi, kad jei visur pasi- 
gerino žmonių gyvenimo sąlygos, tai jos 
pasigerino ir Lietuvoje. Ir dabar gyveni- 
mo sąlygos bus Lietuvoje nemenkesnės už 
gyvenimo sąlygas čionai Amerikoje ant 
ūkės. 

Kas link darbo dirbtuvėse, tai juk ir 
-pirmiau buvo mažas skirtumas. Visa bėda 
buvo tame, kad Lietuvoje buvo mažai dirb-' 
tuvių. Bet dabar lietuviai sujudo steigti 
dirbtuves ir jų ateityje Lietuva pakaktinai 
turės. 

Vienu žodžiu —L ietuvoje nebus taip 
kaip buvo. Visas pasaulis nužengė toli pro 
greso keliu, o Lietuva dar daugiau nužen- 
gė, nes ji per pastaruosius penkiolika metų 
jau beveik pasivijo visas kitas šalis su augs 
tesiie kultura. 

jSisiimoje Spaudoje Apie lietuvius. 
PH1LADELPHIETIS LIETUVIS MATĖ 
.... PASIRAŠANT PO SUTARTIM. 

Jurgis Laudance (Laudanas), 18 me- 

tų lietuvys iš Philadelphijos, Pa. turėjo ge- 
resnę laimę, negu daugelis augštų viršinin- 
kų : laike vokiečių pasirašymo po sutartimi 
Veidrodžių salėje Versailliuje jis stovėjo 
prie pat Prezidento Wilsono. 

Prieš karę Jurgis buvo važinėtojų ir. 
niekuomet nei nesvajojo, kad jam už dvie- 
jų metų teks matyti, kaip talkininkų šalių 
ir vokiečių atstovai rašysis po svarbiu is- 
toriniu dokumentu. 

Šitą progą jam suteikė Geležinė divi- 
zija. Karei kilus, jis gyveno su savo dviem 
broliais ir našle motina Agnieška Laudans- 
kiene pn. 2819 Alterg., Philadelphia, Pa. 
Jo broliams Vincui ir Juozui pastojus šalies 
gvardijon jis taipgi Įstojo kariumenėn ir 
tarnavo 109 infanterijoj. Jis buvo sužeis- 
tas smarkiame mūšyje ties Vesle upe. 

Kaipo simbolas demokratybės, del ku- 
rios karė buvo vedama, tapo paskirta pen- 
kiosdešimts kareivių prižiūrėti pasirašy- 
mui po taika ir padarymui to pasirašymo 
įspūdingesnių. Penkiolika kareivių buvo 
paskirta iš Amerikos kariumenės,o tarp tų 
penkiolikos buvo ir Jurgis Laudanas. 

šeštądienyj, tą pačią dieną, kurioje jis 
išdidžiai stovėjo, ir matė užbaigimą karės, 
kurią gelbėjo vesti savo šaliai ir savo gi- 
minėms anapus jūrės, jo motina gavo laišką 
nuo jo. Jame nebuvo minėta apie tą gar- 
bę, kurią jis apturėjo ir ji gaus patilti apie 
tai tik iš laikraščių. 

—IŠ The Erie. Daily Times. 

SLĖPINGAS LIETUVOS PIEŠĖJAS. 
Ką Skriabinas Rusijoje bandė pada- 

ryti su muzika, tą M K. Čiurlionis Lietu- 
voje padarė su pešimu. M. K: Čiurlionis 
yra dideliu slėpingu Lietuvos piešėju. 

Čiurli°nis privertė piešimu išreikšti mu 

ziką Skriabinas bandė per muzikos tarpi- 
ninkystę suvienyti spalvą ir balsą. 

Čiurlionis mokinosi Dresdene ir Leip- 
zige Netikėtinu įvairumo pajautimu jis pa 
rodė esąs nepaprastu ir originaliu kompo- 
zitorių. Įžymiausiais jo veikalais yra "Ka- 
ralius," "Conte" ir "Beethoveno Sonata. 

Tariant žinomo Amerikos muzikos kri- 
tiko, Gitberto W. Gabrielio žodžiais, ši- 
tas dailininkas turėjo pasisekimą ten, kui 
kitiems nepavyko, — perduodamas miglo- 
tumą, kuris muzikoje yra be krašto, nepai- 
sydamas jo vaizdingumų ekstazoš, bet jis 
sUtvėrė iš jo dailę, prakilnę dailę, liūdnu 
gražumu. Suprantama, tai yra kinematinė 
dailė ir pasiutusiai greitai perduoda mil- 
žiniškus įspudžius; bet tokia yra naujovine 
mokykla ir Paryžius žino Čiurlionį kaipo 
pirmų pirmiausį naujovininką. 

—IŠ Minneapolis Journal. 

LIETUVA SIMPATIZUOJA AMERIKOS 
IDĖJOMS. 

Laikraštis, Binghanjpton Repubiican 
Herald, paminėjęs apie kariškos komisijos 
nuosprendį nuimti embargo dėl prekiavi- 
mo su Baltiko provincijomis, užreiškia, 
kad Amerikos pramonininkams yra proga 
užmegsti naujus prekybos ryšius su nauja 
Baltiko respublika Lietuva, kuriai šiuo lai- 
ku yra reikalingos įvairios mašinos ir kuri 
noriai1 užvas su Amerika prekybos ryšius. 

Toliau laikraštis pabriežia, kad Lie- 
tuva linksta prie Amerikos nevien tik iš 
atžvilgio parankumo vesti su Amerika pre- 
kybą, bet ir dėl sipmatijų idėjose: Girdi, 
Lietuva žiuri į Ameriką pilno pasitikėjimo 
akimis ir laukia iš Suvienytų Valstijų pa- 
ramos kovoje už jos politišką laisve. 

Todėl Amerikos išdiruėjai privalo su- 
artinti su Lietuva, kur rastų gerą rinką 

įsavo išdirbiniams ir ten gautų žalios me- 
džiagos. 

—Iš Binghampton Republican Herald. 
Birželio 21 d. 1919. 

IŠ LIETUVOS IŠVEŽAMA 300.000,000 KUB PĖDŲ MEDŽIO KAS METAS... 
Klaipėda, birž. 25 d. Lietuva pradeda 

nusikratyti vokiečių ekonominę kontr°lę. Pirmutiniai jos produktais, kurie bus pa- 
lluosuoti, bus medžiai, kuriuos vokiečiai 
kontroliuoja savo pačių naudai. 

Lietuva išgabena Nemunu per Klaipė- 
dą apie 300,000.000 kub. padų medžio. Vo- 
kietijos kontroliavimas Nemuno įtakos pasi- 
baigė drauge su p asiras vmu po sutartimi. 
Tortėl Lietuva, kaip tik jos nepriklausomy- be taps pripažinta, išeis kaipo pasaulinė 
pirkliautoj. Ji jau dabar rengiasi pirkti 
metalų, mašinų ir maistų. 

Lietuva ir Anglosaksų Kultura, 
Šiądien visi lietuviai tvir-į tai tiki, kad Lietuva bus 

laisva. Kol jie turės tą vil- 
tį, nėra jokios abe- 
jonės, kad žmogus ga- 
li prarasti sveikatą, gali pra 
laimėti visus savo turtus, 
"bet tas nieko dar nereiškia, 
jei jisai turi viltį. Bet, jei 
žmogus prarado vilti, tai ji- 
sai prarado viską — ir gy- 
venti jam jau neapsimaka. 
Taip pat yra ir su tauta. 
Kol tauta turi savyje geres- 
nės ateities viltį, ji gyvuoja 
ir ankščiau ar vėliau turi 
dasiekti savo tikslu Kol 
liuosybės dvasia guvuos lie- 
tuvių širdyse, Lietuva bus 
laisva. 

Vienos - liuosybės tiktai 
ant žodžių Lietuvai neuž- 
teks Tikra liuosybė gali 
būti tiktai draugijoje, kur 
žmonės yra civilizuoti, kul- 
turoje ir kur kiekvienas na- 

<rys tos draugijos turi pro- 
gą savistoviai plėtotis ir gy- 
venti taip, kad neužkenkti 
kitiems. Vienu žodžiu to- 
kios draugijos socialė struk- 
tura yra sulyginamai kom- 
plikuota ir ji yra pasekme 
draugijines evoliucijos. Męs 
visi gerai žinome rusų val- 
stiečio liuosybės supratimą. 
Jo liuosybės supratimas, tai 
išdalies yra parastas jaus- 
mų pasileidimas. Žmonės, 
kurie buvo varžomi per am- 

žius žiuriais despotais, ki- 
taip liuosybės suprasti ir ne 

gali. 
Beveik iš visų civilizuotų 

tautų, pas kurias valst>bė 
ii pilietybės priedrmė augš- 
čiausiai išsiplėtojo, — yra 
anglo-saksų tautos Prie tų 
tautų priguli Anglija', jog 
kolionijos kaip Kanada: 
Pietinė Afrika, Australije h 
Zelandija — ir taipat šiau 
rinės Amerikos Suvienytos 
Valstijos. 

Anglija yra motina mo- 

derniško parlamentarizmo, 
Amerika gi — žmogaus tie- 
sų ir liuosybės. PamataSj 
kurį Lietuvos žmorės ■ da- 

lbai* pastatys tolimesniam 
plėtojimui jų valstybės yra 
begalo svarbus.. Nuo tų pa 
matų prigulės, ar Lietuva 
eis evoliucijos ir progreso 
ramiu keliu, ką męs mato- 
me Anglo-Saxų šalyse, ar 

keliu neapykantos, fanatiz- 
mo; klikų ir revoliucijų, 
kaip tas matoma kitur. 

Visa paslaptis Anglo-sa- 
ksų valstybinio progreso yra 
toleruojama ir augštas išsi- 
vystymas pilietybės prieder 
mių. Anglo-saksų kraštuo- 
se nėra vietos valstibiniam 
fanatizmui, militarizmui ir 

visokių klikų bei partijų dos 

'potizmui. 
Kiekvieno žmogaus pažiu 

ros ir nuomonė yra pagodo- 
je mos ir kiekvienas pilietis 
turi akcijos pilną liuosybę 
ant tiek, ant kiek ji neken- 
kia liousybei kitų piliečių. 

Išrodo, kad Lietuvos žmo- 
nės turėtų vadovautis Anglo 
sak i jau išbandyta ir ge- 
rąją valstybine struktura, 
ir iš jos semti pamatus savo 

busimajai valstybinei ir po- 
litinei mašinerijai. 

Lietuva, būdama po prie- 
spauda lenkų, vokiečių ir ru 

sų negalėjo plėtotis savisto- 
viai. Keikia stebėtis, kad 
Lietuvos žmonės, būnant to 

kioje prispaudoje per am- 

žius, dar nepametė savo tau 

tybės ir pasistengė užlaiky- 
ti savo kalbą, budą, papro- 
čius ir savo kulturą, kurie 
dabar bus pamatu naujo] 

lietuvių nacionalio gyveni- 
mo. 

Liuosa Lietuva turės tuo- 
jaus užpildyti dideles drau- 
gijinio, gyvenimo spragas. 
Lietuvoje trūksta atsakan- 
čių mokytojų, žinovų, taip 
vadinamo socialio patarna- 
vimo; daktarų, hygijenistų, 
finansų, žemdirbystės, ko- 
mercijoj technikos ir kitų 
sakų expertų. Lietuvoje 
yra permažai atskančių 
amatininkų. Be visų tų 
žmonių Ltetuva, nors ir liuo 
sa, negalės gyvuoti. Patįs 
be pagelbos kitų tuojaus 
męs ne kažinką padarysi- 
me. Pradžiai daugelį civi- 
lizacijos ir kulturos vaisių 
męs turėsime semti iš kitur. 
Kada japonai pamatė, kad 
jie per atskirimą nuo su- 

gyvenimo su tautomis dau- 
giau civilizuotomis, atsiliko 
ant šimtmečio atgal, tai pir- 
mas jų darbas buvo įvesti 
mokyklose svetimas kalbas, 
kalbas šalių, kuriose civili- 
zacija pasiekė augštą lai- 
psnį. Kada jų jaunimas 
pramokęs tas ival as, pra- 
dėjo semti žinias, reikalin- 
gas geresniam gyvenimui, 
japonų civilizacija urnai pa- 
kilo ir sparčiai pradėjo 
žengti pirmyn, nes didžiau- 
si turtai žmogaus proto 
jiems tapo atidaryti. 

Lietuva turi padaryti tą 
patį. Klausimas kokia iš tų 
/svetimų kalbų Lietuvoje loš 
svarbiausią rolę vidurinėse 
mokyklose? 

Per tą kalbą išdalies Lie- 
tuvoje bus jčiepyti tautos 
kult'ira, pažiūros ir net ne- 

, kurie papročiai. 
Paskutiniuose laikuose ru 

■ j su kaltura Lietuvoje paliko 
didelę antspaudą, nes musų 
šviesesnis jaunimas ją var- 

tojo kaipo "mediumą" su 

si nešimui su civilizuotu pa- 
sauliu. Rusų kultura Lie- 
tuvai yra netikusi ir pra- 
gaištinga — visi tą žino be 
jokių komentarų. 

Šiądien atsakančiausia iš 
isvetimų kalbų susiartinimui 
su civilizuotu pasauliu, tai 
butų anglų kalba. Kaip 
matyti, jau ir laikinė Lietu- 
vos valdžia apie tai pradė- 
jo rūpintis. Jau šiądien 
Lietuvos mokyklose reika- 
laujama mokytojų anglų kai 
bos. Iš to nauda Lietuvai 
keleriopa. Pi' ia: didžiau- 
si turtai Anglo-saksų civili- 
zacijos ir kulturos bus ati- 
daryti Lietuvai. 

Vastibiniai pamatai An- 
glios ir Amerikos pagelbės 
tvarkos nustatyme Lietuvo- 
je. Žemdirbystė, komerci- 
ja, technika ir kitos indus- 
trijos šakos smarkiau ir tvar 
kingiau plėtosis su pagelba 
tų kraštų patyrimų. 

Viena iš svarbiausios nau 

dos, tai bus galutinas atsi- 
kratymas nuo taip lietu- 
viams pragaištingos lenkų 
ir rusų Įtekmės. 

Didžiausias iševių skait- 
lius iš Lietuvos randasi 
Amerikoje ir Anglijoje. 
Ypatingai Amerikoje męs 
turime jau nemažą skaitlių 
žmonių, kurie galės buti 
svarbiais kulturos faktoriais 
ir buti tiltu, kuris, kaip pa- 
sakius, suartins Lietuvą su 

tikra vakarinė civilizacija, 
kurios Lietuva be abejonės 
trokšta. Nuo savo kaimy- 
nų,* ypatir.gai nuo rusų ir 
lenkų mums nėra ko laukti, 
apart demoralizacijos ir pra 
žūties. 

Iš Amer. Liet. Tautinės 
Tarybos Raštinės. 

Posėdis liepos 7 (1.: Iš pra- 
nešimų Tarybon: 1) Nuorašas 
kablegramo iš Paryžiaus se- 

kančiu turinio: "Ingyti Lietu- 
vos neprigulmybę būtinai rei- 
kalnga pinigine parama iš 
Amerikos lietuvių, ir jos gavi- 
mas bus nuoširdžiai apipre- 
kiuotas. Visos surinktos Lie- 
tuvos reikalams fonduose au- 

kos galima pervesdinti per 
Lyonnais arba National City 
Bank Lietuvos delegacijos var- 
du Taikos Konferencijoje, Pa- 
ryžiuje. Kuoplačiausiai tatai 
išgarsinkite. — pasirašo: De- 
Fegacijos pirmininkas! Valde- 
matas ir Tarybos vice-pirmi- 
ninkas Staugaitis, Paryžiuje, 
liepos." Antra kablegrama: 
"Lietuvos valdžia užpirko ar- 

mijos reikmenis. Pinigai neiš- 
pasakytai reikalingi tatai ap- 
mokėti. fvuoveikiausiai reika- 
linga pagalba. Meldžiamieji, 
siųskite surinktas aukas, kiek 
tik turite. Pasirašo: Pirminin- 
kas Valdemaras." 2) Telegra- 
mas š Washingtono nuu p. Yi 
nikaičio kuoveikiausiai sušau- 
kimui Tarybos posėdžio (ku- 
ris tatai šiądien ir įvyksta), 
3) Laiškas iš Martaus Tary- 
bon apie pasekmingą Naujo- 
sios Anglijos organizavimąsi 
prie Ekonominės Komisijos 
4) p. Evaldas prisiunčia A. L 
Seimo protokolo nuorašą. 5") 
Išp. Kom. praneša, jogei susi- 
bėgusioms aplinkybėmis Liet 
In*. Buiras Washingtone pa- 
silieka be vedėjo, nes p. Biels- 
kis iškeliavo liuosnorių organi- 
zuoti. 6) lšp. Kom. atsako am 

Tarybos paklausos, jogei Adv 
Lopatto iš Paryžiaus atsivež- 
tasis laiškas jau tapo perduo- 
tas spaudai. 7) Laiškas nuo p 
Vitkausko, kuris ruošiasi Lie- 

tuvon iškeliauti. 8) Iškėlimą4 
Lietuvių bylos priešais Suv 
Vals. kongresę. 9) Montanos 
senatorius' \Yalsh įnešęs kon 
grcsan bilių Lietuvos neprfgul- 
niybę pripažinti. 10) Balučiu: 
induota galutinai pasirašytas 
įgaliavimas. 11) Raportuota 
indifomus pasiskelbimas p. 
Turčinavičienes, kuri tik ką 
sugrįžusi iš Lietuvos kalba 
lietuvių vardu ir žada "save 
žmonėms" pagalbą rinkti, c 

tuonitarpu tiguruoja su lenkiš- 
ku areliu ant savo kepurės 'r 
skelbiasi priklausanti į Len- 
kijos atstatymo draugiją.' 
12) Apie Lietuvos misija su 

Šrauliu antgalvvje Išp. Kom. 
dar negrdejęs, išskyrus priva- 
čius gąndus. 13) p. Yinikas 
praneša apie visais atžvilgiais 
nusisekusią lietuvių demostra- 
ciją Washingtcne per Liepos 
4-tą. 

Nutarimai1 I) Infor- 
macijos Biuro vedėju Wash- 
ingtone nominuota vienas Lie- 
tuvių veikėjas. 2) Lietuvių by- 
los prieš kongresą atidėjim s 

užtvirt;nta ant tulo laiko. 3) 
Delei rezoliucijų vajaus dar 

sykį paraginti A. L. Tarybą. 
4) Ekonominiai Komis'jai įsa- 
kyta kuo verkiausiai šaukti su- 

sirinkimą ir reaguoti ant tulo 
iš Lietuvos apsteliavimo bei 
ant kitų labai svarbių Lietuvos 
reikalų. 5) Prie lšp. Kom. kuo- 
veikiausiai prisamdyti darbi- 
ninkų, patiems reikalingiau- 
siems darbams atlikti. 6)* Pa- 
leisti kuoplačiausį gandą, jogei 
Lietuvos valdžia reikalauja 
kuorgeičiausiai 'pinigų šalies 
gynimo operacijoms. 

/. O. Sirvydas. 1 

Amerikos Lietuvių Tautinės f 
Tarybos Sekretorius. 

Visa musų ateitis yra su- 

siartinime su Anglo-saksų 
rasčmis, ypatingai su jų ei-,1 
vilizacija ir kultura. C. K. 

Trempai Kalbant 
KAS KAM RUPI IR KAS 

NERUPI, 
"Draugas" parašė ilgą-il- 

gą straipsnį apie tautininkų 
inteligentus, o ypačiai kas 
kokią žmoną vedęg, kaip 
gyvena ir tam panašiai. 

žinoma, dienraščiu turi 
rūpėti visų tautiečių reika- 
lai, ypač žmonių reikalai. 
Tiktai žingeidu kodėl "Drau 
gas" nepasirūpina apie tuos 
vadovus, kurie neturi pačių, 

į o vienok gyvena. 

VIRŠ KOJOMIS. 
Žmones sako, kad pasau- 

lis dabar atsistojo virš ko- 
jomis. Kas vakar buvo .di- 
deliu, tas šiądien vadlr:?ma 
mažu, kad vakar buvo mažu 
šiądien didelis. Tas yra net 
skaitlinėse. Sakysime skait 
line 50, yra didelė skaitlinė, 
o skaitlinė 500—maža skait 
line. "• 

Kas kas, o "Darb." su 

"Draugu" tai jau tikrai to 
prisilaiko. Pas juos SLRK. 
seimas—didelis seimas, nes 
jame buvo 60 delegatų, vy- 
čių seimas irgi seimas, neš 
buvo 40 delegatų, : bet 
Amerikos lietuvių seimas 
atstovaujantis veik 'pusę" 
Amerikos lietuvių su 500 de 

Regatų yra nedaugiau tik— 
neva seimas. 

"DRAUGAS" PINIGIŠKAI 
"PRISIDĖJO" PRIE AM. L. 

SEIMO SURENGIMO, 
Nesenai "Draugas" pa- 

skelbė žinia, kad prie seimo 
rengimo rengėjam reikės 
pridėti net apie pustrečio 
tūkstančio dolarių. 

Gi pereitą antradieni 'Sei- 
mo rengimo komisijos pir- 

1 mininkas paskelbė, kad vis- 
kas apmokėta ir net lieka, 
pinigų apie keturi šimtai 
^dolarių. » 

Matomai "Draugas" pa- 
dengė tą visą deficitą. 

^PERKŪNAS DALYVAUJA 
.. SUSIRINKIMUOSE 

Laike katalikų rytinės da 
lies konferencijos New Yor- 
fce netikėtai kilo klausimas, 
kad nekuriuose bendruose 
reikaluose reikia dėtis kartu 
su tautininkais. 

"Tėvynė" rašo, kad tuom 
tarpu perkūnas trenkęs į su 

sirinkusius ir viskas nuėję 
niekais. Matomai jau poli- 
tiški katalikai ir su stabmel- 
dišku perkunu padarė sutar 

"VANAGAS" 1ŠTIKRO 
VANAGAS 

"Vanagas" yra katalikų 
sriovės leidžiamas juokų 
laikraštis. B?t jis taip dra- 
sko nekuriems katalikų-klfe- 
rikalų partijos politiškienis 
bosams akis, kad jie jų nev 

turi kur padėti. I 
Nežinia ar ir dabar "Drg'f 

"Vanagą" taip mrloniai sven 
kina? 

.... DREBĖJIMAS. 
Męs žinome, kad žmogus 

dreba arba nuo šalčio, arba 
iš baimės. Dabar mums iš 
Brookljuo praneša, kad 
kaip tik "Vienybė Lietuvniu 
jĮtn" pasiskelbė, kad ji vir- 
sta dienraščių, tai nekuria 
^o dešinei ir po kairei pr^. 
8ėjo drebėti. 

Matomai apsireiškė kokiai', 
nauja liga, nuo kurios rei-> \ 
kėjo senai gydytis. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
I 

LAVVRENCE, MASS. 

Ketvirtą dieną liepus čia at 
s i buvo iškilmingas vyčių pik- 
nikas, kurin prisirinko gana 
skaitlingas būrys vyčių iš vi- 
sos Naujosios Anglijos. Prie 

pikniko papuošimo prisidėjo 
ir kunigas Vermauskas su sa- 

vo ožiu. 

Mat jis išlaimėjimui pado- 
vanojo ožį, kuris stengtasi la 

/bai papuošti. Na tarp kit ko 

jam prikabino terpuragėn lie 
tu viską vėliavą, kas daugeliui 
labai nepatiko. Tnli gi ėmė 

tyčiotis, kad iŠ ožio tuoj ku 

nigą padarys. 
Sutvarkymas paties išvažia- 

vimo buvo nekoks. Žadėta 
turėti puikiausj beną, gi buvo 
tik kelios armonikoj Sodės, 
tur but visai mažai turėta, nes 

tuoj jos neteko ir susirinkusio- 
j*'e vėliau pirko vandenį. 

A. I 'ana(jas. 

BALTIMORE, M D. 
Susitvėrė Lietuvai Gelbėti 

Draugijos skyrius. 
Buvusis Qiicag«>j-e Ameri- 

kos Lietuviu Seimas labai su c 

* judino Baltimores lietuvius. 
Kaip tik išgirdo, apie nutari- 
mą tverti draugiją, kuri neš- 
tų pagelbą Lietuvos Raudo- 
nam Kryžiui 16 dieną birže- 
lio čia susitverė Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos skyrius. 

Draugijon prisirašė nema- 
žas būrys lietuvių. Oi Lietu 
vių Republikoniškas Kliubao 
nutarė, kad kiekvienas kliubr 
narys įstotų Lietuvai Gelbėti 
Draugi jon, įmokėdamas $2; gi 
iš kliubo iždo paaukauta $2?. 
Tai gražps pavyzdys; kasžir 
ar daug draugijų ji paseks? 

Liepos 7 dieną L. G. D. sk\ 
rius turėjo savo susirinkimą, 
kuriame paaiškėjo, kad butų 
pageidaujama, idant butų'd'tto 
datni specialiai ženkleliai, tada 
daugiau žmonių dėtųsi pri.j 
draugijos (tekr> girdėti, 'kjad 
panašus ženkleliai gaminam1. 
Red.). Taipgi pageidaujamo* 
yra ir specialės agitatyvės blat] 
kos. 

Jokubukas. 

SO. OMAHA, N EB. 
Liepos 6 plieną vietos Lie- 

tuvos Gelbėjimo ir Ncprigul 
mybės skyrius turėjo gana 
gražų šeiminišką išvažiavimą 
į Mandon Parką. Susirinko 
gražus būrelis vis darbščiu vei 
kėjų dėl Lietuvr>s Neprigulmy- 
bės. 

fyjnsų šeimininkės pasirūpi- 
no į airiais užkandžiais ir tai 
gana.apsčiai gi vyrai pristatė 
šaltk )šės; prie to vyrai sudėjo 
jk> doliarį, taigi liko nemažai 
ir kovai už Lietuvos nepri 

gulmybę, dėl kurios So. Oma- 
hieeiai nenuilstančiai darbuo- 
jasi. 

Ačiit mūsų šeimininkėms, 
kuriu rupesniu daugiausiai su 

ruošta tokis puikus išvažiavi- 
mas, omahiečiai turėjo proga 
pasiliuosuoti iš kasdienio gy- 
venimo ir pakviepuoti tyru 
oru. 

Svetys. 

ROCHESTER, N. Y. 
Nors buvo minėta apie lie- 

tuvių ukrajinų protestą, bei 
verta šis tas pažymėti. 

Gavus nuo ukrajinų pakvie- 
/timą, kun. Kasakaitis sušautcė 
f susirinkimą birželio 29 d., ko- 
?rmtetas iš 12 ypatų. Komiteto 
į, susirinkime liepos 1 d. paaiškė- 

jo, kad dalis tautininkų ir ka- 
talikų atsisako dalyvauti paro- 
doje. Bet prie parodos vis tiek 
rengtasi ir kiekvienam darbui 
buvo sudaryta specialė komi- 
sija, kurios savo užduotis at- 
liko gana gerai. 

Liepos 5 diena lietuvių pa 

roclon susirinko tik apie 200j 
vpatu gi ukr. jinu dalyvavo; 
apie 'l,200. 

Lietuvių nors ir nedidelis 
būrelis, bet atsižymėjo puoš 
niais aprėdaiais ir gera tvarka; 
ypač gražiai atrodė savo apre 
dalais Vytauto gvardijos rii- 
teliai. '•>< >• 

l7.111anytas protestas prieš 
.lenkus už jų veržimąsi Lietu 
von ir l 'krajinon nusisekė ga- 
na gerai ir vietos aglų laikraš- 
čiai netik pažymėjo bei aprašė 
apie protestą, bet pnifntas re- 

zoliucijas patalpino. 
Tik nesmagu, kad lietuvių 

mažai dalyvavo parod< je. Kad 
socialistai nedalyvavo, tai nie,- 
ko stebėtino, lx*t nedalyvavo ir 
dauguma tautininkų ir dal:s 
katalikų, kurie taip mėgsta gir- 
tis "Darbininke." 

Ant. Žicinis. 
I 

SPRTNGFIELD, MASS. 
A akos krikštynose. 

Liepos 6 diena krikštynose 
I pas p-nus Bogušus susirink?) 
būrelis gerų tėvynainių Besi- 
linksminant, besikalbant apie 
įvairus reikalus p. M. Skriabis 

paragino paremti aukomis ko- 
vą už Lietuvos laisvę. Susirin- 

kusieji pritarė šiam užmany- 
mui ir suaukavo $10.00, ku- 
riuos per "Lietuvos" redakci- 
ją skyria Lietuvos Neprigrl- 
mybės Fondui. Aukvo sekan- 
čios vpatos. 

Po $1.00: 
M. Skrialvs, Y. Indriulis, J. 
Labutis, J. Yalantanavičius, F. 
fndriulis, K. Žemaitis ir L. 
Ražinskiutė; U. Marguliau- 
č'utė (iš \Vaterbury) — 75c. 
('o 50 centų: 
A. Vismontas, A. Jukšelis, J. 
Bogušas ir J. Zigmontas (iš 
Tliompsonville). 

Smulkių 25 centai 
Viso $10.00 

M. S. 
'.'no Red. Aukos $10.00 ap- 

i'k'.ne ir perduosime L. N. 
Fondui. 

CONN. YALST1TOS 
IŠVAŽIAVIMAS. 

Dalyvuus trįs chorai. 
Ketvirta? Š. Iv. A. apskritys 

Conr.. v aisti joje ir šiemet tu- 
rės savo didžiulį išvažiavimą 
netoli Nevv Haven, Conn. su 

labai žingeidžių programų. 
Tšpilpvme programo daly- 

vaus YY'aterburio choras, va- 

dovaujant p. P. Bružauskui, 
Nevv Britain choras, vadovau 
"ant p. Rakauskui ir Bridge- 
porto choras, vadovaujant p. J. 
Šaučiunui. < 

Prie to bus traukimas virvės 
n 

tarp Ansenijos ir Naugatųck, 
:r Nevv llaven su Xe\v Britain. 
Taipgi bus įvairios lenktynės 
vyrų, moterų, merginų ir pana 
Aiai. Laimėjusiems bus suteik- 
ta dovanos. 

Taipgi yra pakviestas žymus 
kalbėtojas, kuris suteiks me- 

Jžiagos tiems, kurie mažai link 
Į sminas, bet daugiau mėgsta 
mąstyti. 

Kad i:",)ildomi programo dar 
įbai pc siliktų ilgesniam laikui, 
todėl p. Račiūnas nuiminės ju- 
lamuosius ]>aveikslus. Žodžiu 
sakant, rengiamasi prie šios, 
ai p sakant, iškilmės su dideliu 
»asirvžimu padaryti iš važiavi- 

mą vienu iš puikiausių. 
Abelnai paimant, S. I.. A. 

ketvirtas Conn. Valstijos ap- 
kritys yra viena iš žymiausių 
organizacijų Conn. valstijoje 
\re tik, kad surengia gražius 
Pasilinksminimus, bet ir remia 
ietuviškus darbus. Kas metai į 

iš padnryto išvažiavimuose pel-i 
no skiria žymią dali Lietuvos 
reikalams, kitą-gi dali sunau- 

doja platinimui kultūros tarpe 
Conn. valstijos lietuvių. 

Mažas paaiškinimas: šis iš-, 
važiavimas bus "Indian Grove"'| 
darže netoli nuo visiems žino- 
mojo Ravėn Rock. Xuo viešbuĮ 
čio ir maudynių (Jox's Į parką 
yra apie 10 minučių kelionės. 
Ties viešbučiu Cox's bus -vyras 
su lietuviška vėliava, jis nuro-i 
clys kelią i parką. Be to prie 
viešbučio Cox's bus pora bosų, 
kurie už kelis centus nuveš j 
parką, jei kas nenorėtų eiti pės 
čias. (ii i Raven Rock keliai 
tur bu t visiems žinomi. 

J. A N. 

'LIETUVOS" KORESPON 
DENTAS PARYŽIUJE 

Tenai už vandenų yra su- 

sirinkus grupa vyru, kurie 
yra užsiėmę su tokiu projek 
tu, kokio svietas nėra matęs 
per šimtmečius savo egzista 
vimo. 1- 

Dideli mūšiai buvo už tei 
sybę ir liuosybę ir istorijos 
dirbėjai prižada, kad ši tei- 
sybe ir liuosybė už kurią vy- 
rai taip kovojo ir mirė, pa- 
siliks padėta ant fundamen- 
to, kuris niekuomet nebus 

i nugriautas. 
Taikos konferencija Fran 

cnzijoj yra didžiausia svar- 

ba šios dienos. Istorija bus 
padaryta, apie kurią musų 
vaikai skaitys ir girs tuos 
vyrus, kurie padare ją. 

' b'džiųjų šalių atstovai, 
tarpe jų ir musų vadovas, 
yra padarę prižadą, ir tas 
prižadas yra tokiu, kuris la 
bai paliečia tave ir rnane. 

Prižadėta yra, kad teisy- 
bė viešpataus ir kad mažo- 
sios tautos, po daugeli0 me- 

: tu priespaudos 11* baimės di 
desniųjų tautų, gaus savo 

teises. 

Taigi "Lietuva", pagal 
savo reputaciją, kaipo va- 

dovė ir pionierė lietuviškoje 
1 laikraštijoje turi labai di- 
delių dalykų del savo skai- 
tytojų pranešti. 

Męs turime savo speciali 
korespondentą prie Taikos 
stalo, kuris mums pasakys, 
iš dienos dienon, kas deda- 
si konferencijoj ir išaiškins 
į v? irius žingsnius, padary- 
tus perdirbime pasaulio ar- 

čiau musų pageidavimų. 
Vyras, kuris yra musų ko 

respondentu yra tinkamas 
patyrime pasakoti mums 

nuotikius Taikos Kongrese, 
ypatingai tuos, krie yra ne- 

paprastai svarbus lietu- 
viams. 

Šiuomi vyru yra B. K. Ba- 
lutis, "Lietuvos" redakto- 
rius ir Advokatas. Dabar 
jisai yra ant vietos konven- 
cijos, Paryžiuje ir Versail- 
les, yra susipažinęs su vado- 
vais, ir todėl yra galintis 

Imums aprašyti, aiškiai ir už 
I žavinčiai visus nuotikius 
| Kongrese. 

Jisai turi Lietuvių reika- 
lus prie širdies ir tuojaus 
žino kokį efektą nekurie žy- 
giai turės, kurie vra propo- 
nuojami Tautų Lygoje, ir 
po tam sekančias veikmes ir 
kaip josios palies Lietuvą. 

Tu negali praleist 
nei yieną .žodį iš to ką B. 
Ii. Balutis rašys. 

Tas tai yra dideliu daik- 
tu — turėti korespondentą 
tenai, ir tas yra daroma tam 
idant musų skaitytojai ture-1 
tų pirmarankę informaciją 
visko svarbaus kas dedasi 
taikos konferencijoje. 

Nelauk r.ei minutos, bet 
tuojaus siųsk prenumeratą 
"Lietuvai". Tas kaštas at- 

simokės tau daugel kartų 
apsišvietimo verte, kurią tu 

gausi iš tų straipsnių ir ži- 

nių, kurios ten telps. 

ŠIŲ LAIKŲ PRIPARO- 1 

DYMAS. 

Vyras 4eina j pačios miegai 
majį kambarį, uod/.ia era, ir 

supykęs sušunka: 
— Aha, čia vėl buvo Par 

šaitis! 
— Tu klysti, čia nieko dau 

giau nebuvo apart mano drau- 

ges Margienės. 
— Tik jau nemeluok Pal 

šaitis yra automobilistas, n čia 

gazolinu smirda. 

DABARTINIŲ LAIKŲ 
JAUNAS ŽMOGUS. 

Ji. — Man rodos, kad įamis 
ta sunkiai surandi žodžius iš- 

reiškimui savo minčių. Tu, ro- 

dos, užmiršai lietuvių kalbą 
Jis. — O tai dėlto, kad a-, 

dabar sukuosi veikėjų rate. 

BARGENAI. 
Dar turime keletą gerų 

namų pigiai parduoti, la- 
bai gerose vietose ant 

Bridgeporto; Brighton Par- 
i-.e ir prie Marąuette Park d. 

Gali dar išsirinkti n anų pa- 
j&l savo norą ir su ] 

mokėjimu galite nupirkti. 
Pas mus tūkstančiai yra pir 
kę namus ir visi yra užga- 
nėdinti. Todėl nieko ne- 

laukdami atvažiuokite ir iš- 
sirinkite tą, ką Tamistos 
jieškote. 

PARSIDUODA vienai fa 
milijai mūrinis namelis, su 

geru beismentu, šviesus iš 

abiejų pusių, preke $1,400. 
PARSIDUODA muro apa 

čia, o viršus medžio, 2-jų 
familijų namas 4-6 kambar- 
rių su visais gerais įstaisy- 
mais viduryj. Raudos ne- 

ša 14, procentą už $2000. 
Tik $300 Įmokėti, o liku- 
sius randos išmokės. 

PARSIDUODA naujas me 

dinis bizniavas namas ant 
cementinio fundamento su 

pirmog kliasos {taisymais 
gesu, elektra ir maudyklė- 
mis, didelis štoras su kam- 
bariais ir viršui 6 kamba- 
rių fletas. taipgi su beismen 
tu ir didele pastoge, su gra- 
žiai įtaisytu jardu, šandėms 
ir kitais įtaisymais. Galima 
pirkti su bizniu arba be 
mznio. Kanciasi Brighton 
Parke. Parsiduos daug pi- 
giau negu kainavo pabuda- 
voti, nepraleiskite progos. 

PARSIDUODA labai pi - 

giai 2 nauji mūriniai namai 
su didelėmis barnėmis dėl au 
Lomobilių. labai gražioj vie- 
toj, neša gerą randą ir gali- 
jma nupirkt pigiau tūkstan- 
čiu negu kainavo pabudavot 

PARSIDUODA Naujas 
mūrinis namas 3 familijų 

| su beismentu ir aukštu (pa- 
stoge) su visais puikiais į- 
taisymais, bus parduotas* 
pigiai. 

PARSIDUODA 4 fami- 
lijų mūrinis namas 4 fletai 
po 4 kambarius neša 14 pro 
centą randa, bus parduotas 
'iž $3800.00. 

Visi virš minėti namai 
bus parduoti su visai ma- 
žu įmokėjimu. 

Dar turime keletą kitokių 
BAR GENŲ, meldžiam atei- 
ti, o męs Jums parodysime, 
Pirkite pakol pigiai dar ga- 
lite gauti, ant virš minėtų 
namų yra gera proga pada- 
ryti geras pelnas, kas tik pa 
?iskubins nupirkti. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 S. Halsted St. 

FARMU i 

JIEŠK.OTOJAMS- 
Tiems, kurie jiešjcotd farmų, yra go 

riar.si vieta lietuvių f ar m erių kolion'- 
joj, VVIsconsine, kame daugybS jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdiati. Ten 
yra žemė tlabai derlinga taip, kad vis-' 
kas gerai auga; randasi prie gerų kt- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų).! ir prie lietuviško miestelio Wuedi)oro,j kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir y a proga lietuviams daugiaus bizlnų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- giai, po $15.00 ir augšėiau už ak'į. Galite pradėti pirkti fuima su $100. ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmą. Daugumas mūsų žmo- 
nių yra išvažinėj? po daug valstijų, bet tinkamesnės veitos dėl uk'rinkys- (ės nesurado, akip VVisconsine lietuvių koiionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus minėtu farrnų, o jums bus prisiųsta knygelė su platesniais paaiškinimais ir žem lapių. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

Mieli Draugai: 
Įl* tikiuosi jus turėsite to- 
Hu kį pat malonų išvažia- 
vimą šią vasara, kaip kad 
1,400 moterų, kurios dirba 
Wilson & Co. dirbtuvėse, 
dabar, kad hnksmnasi. 
Nekurios iš tų 1,400 mote- 
rų yra vedusios ir yra moti- 
nomis mažų vaikų (motino- 
mis pavelijama vežtis vai- 
kus su savim). Jos yra siun- 
čiamos į Camp Wilsonia, ku 
ris randasi penkes-dešimts 
mylių atstume nuo Chicagos 
ant krašto Michigan ežero, 
tarpe garsių Indianos smel- 
čių diunų. 

Kur jos guli maudytis iki valiai— 
Kur jos miegti ant plačių, 

sietais aotvertų prienamių, 
kurie yra suvienyti su dviem 
didelėm miegotuvėm, 
tam tikrai d; ] jiĮ pabūdavotom— 
kur jos. gali vaikščioti po 
žalias pievas ir plačius laukus, 
parėdytus gėlėms ir puikia žaluma 
kur jos valgo vaisuis žemės— 
ir Wilson ir Co.s 
Certifikuolus. Maisto Produktus— 
kur jos turi karališkų, pasilsj 
ir moloniai laikų praleidžia— 
IR VISKAS TAS Už DYKĄ, 
NEREIKIA NEI CENTO MOKĖ- 
TI— 
ir apart to. jos dar gauna mokė- 
stj. kuomet os viieši. 

Tai nėra labdarybė. Tai yra 
t;ktai tikiu išreiškimu savo 

palinkimo ir apkainavimo iš 
pusės darbdavio, Wilson & 
Ko., kuris tiki, jog sveikata 
ir laimė jo sandarbininkų 
yra neatbūtinai reikalinga 
lo?ip del jų taip ir jo pasise- 
kimo. 
Savitarpinis Patarnavimas, 
viena iš daugelio konstruk- 
tyvių pagelbinių organiza- 
cijų, surištų su Wilson & 
Co., piianuoja per ištisus me 

tr.s, kokiu budu suteikti ko- 
kią nors pagelbą del tų 1400 
moterų-darbininkių, bet vie- 
nas iš svarbiausių dalykų, 
tai yra smulkmeniškas su- 

rengimas vasarinių išvažia- 
vimu. t-* 

Talentingumas jaunos mo- 

teris, DIEVE PADĖ JOMS 
kurios veda SavitaVpinj Patarnavimą, 
teriaus myli šita. darbą negu koki 
kitą pasaulyje. Jos sako, kas jos 
jaučiasi daug laimingesnėmis negu. 

kad jgis turėtų kokj komercia- 
1} užsėmimą. 

'Tai yra viena iš svarbiausiu Ir p ra 
kilniausių darbų,'kokj jos atlieka 
naudai ir gerbūviui moterių darbi- 
ninkių. 'Toks pasiaukavimas, tokio 
budo jaunu moterių kjtų labui Iššau- 
kia spinduliui džiaugsmo ant veidų 
motinų darbininkų ir ju vaiku, ku- 
••iems. yra teikiama proga pamatyti 
švie-są menul'o, žvaigždžių ir saulės, 
šviesą, kuri nėra užstojama augštais 
miesto namais ir siauromis, giliomis 
kaip urvai, miesto gatvėmis, duoti 
progą girdėti čiubanėius paukščius 
r kvėpuoti saldžiu laukų aromatu, 
kuriame paskendęs Camp VVi]sonia- duoda joms progą kasinėti ir žaisti 
Žemelę Dievo šalies. 

Ar po viso to stebėtina, kad links 
niurnas ir užganėdinimas viešpatau- 
ji tarpe drbininkų Wilson & Ko. or- 

ganizacijoj? 
Ar matote kaip tie maži bet pi]- 

ni širdingumo ir meilės mandagu- 
maii, auklėja a t.-dd avimą ir pasišven- 
timą. kurie yra pamatu \Vilson ir Ko. 
pasisekimo ir kodėl obalsis turi tiek 
reiškimo "VVilsono labėlis apsaugos 
jusų stalą." 

širdingai, 
WILLIAM C.. FR13EMAN. 

250 F.'ftb Ave., New York City. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE "LIETUVĄ" 

u i jb t; Rtt v 13 o n l>« i Męs perkamo Liberty Bonds u 
yii>:;> "Cash-' vertę. Atneškite 
aroa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Uimninkais Keivergais lr 
Subatomls 9—9. 
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J.G- SACKHEIM & CO. f 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: | 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ! 
SPEClAi iAi.anI ^UPŲ' LCnt¥» R*mV •«" Stogams Popierio 

aleva malevojimul etubų iš vidaus, po $1.50 už galion.-) 
CARR BROS. VVRECKING CO. į 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ilL. \ 

Lietuviška Gydykla DR. D1CKS0N 
GYDYT0JAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokius ligas naujausiais budais ir su pagelha 
•»., naujausių ir tobuliausių elektrikinių itaisų. 9 Ikl 12 ryt0' ikl 8 vak- Nedėldieniais 10 iki 12. 
Mll 

3 neloli nuo Marshfield Ave. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

DR. S, SHANKS 
» 

Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. 

Kampas Iowa St. 
Valandos: nuo 8—10 ryto 7—9 va?tare 

Gycfo visokias Vyrų Ir 
motery ligas taipgi Ir 

hirurgižkas ligas. Biznio ofisas: £02 W. Madison St., kamp. Halsted^*^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Cliica?o 

Žinomas por 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ- 
ir g varantu o ja 

Norinčius g'aati prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

AS ADOMAS A. KARAI.!AUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, n (.'virinimas pilvelio, nusttbnėitniasi 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abrlnas «| ėkų nusMjimas 
viso k u no, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
au. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 

-veikalai pagelbos. 
I!et kada pareikalavau Salutaras vaistų, llitterio, 

Kraujo valytojo, Ncrvatonq, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

,iilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt, .vraujas 
išsl-a'ė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas | ranyko, utegllai nebebadė po krucin 
Vidurių rėžimas išnylo po užmušimui visų liyų. P.ė 
giu i nicne<-!tt išgerdavau kas savaitė po butelį Sa 

lutaras, ltitteria i- po 3 mftn. savo paveiksle pama "ian tilij skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. I)a-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 «vkiu dčkoiu 
oalutans mylistų geradijlstei ir linkiu rl-siems savo draugams ir pažįstamiems 
*u tokiais atsitikimais patariu nuoširdžia* kreiptis prie Saltitaras; 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. PALTRENAS Prof 

170,7 So. Halsted St., Phone Canal 6417 -Chicaga, iliinois 

Ar norite kad jusy pinigai butu SAUGUS! 
PERKELKITE a^Sa pradėkite DĖTI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite bo baimės ir abejonės savo pinigus j šią VISIŠKAI SAUGIĄ 
BANKĄ. KAPITALAS $550,000-00. TURTAS $4,5C0,000.00. 

W. N. Jarnagln 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
VictvPrezideTit 

John W. Gorby 
VJce-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežinio ir 
Lietuv Depavt. 

Frank L. VVebb 
Kasininkus 

J. H. Rolley 
Fag. Kasininko 

F. C. Hocbsl 
Pag. Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Keal 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
Kago Deoartai. 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 
(Juiy) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitu bankų, at- 
neškite jūsų bankinę knygutę, o męs iškolektavosim 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygele ŠIO 
BANKO. 

NORĖDAMI SAVO BIZNĮ PAGERINTI, VISUOMET 
GARSINKITĖS DIENRAŠTYJ 'LIETUVA' APGAR- 
SINIMAS ATNEŠ GERIAUSIUS REZULTATUS. 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KAUNE. 

Visuotinas Susirinkimas. 

Lietuviams jau yra siek- 
tiek žinoma "Saulės* draugija 
Kaune. Tos draugijos kada ta; 

statomiems namams lie- 
tuviai yra dėję aukų. Kauno 
dienraštis "Laisvė" 11 No. 19, 
bali 12 1919 m. paduoda žinias 

apie ta "Saulės" dr-ją. Balan- 
džio 8 dieną buvo tos dr-jos vi- 
suotinas susirinkimas "Saulės 
namuose, ant Žaliojo, kalno. 
Per vienus pereitus metus,'tai 
yra nuo 4 d. balv 1919 m. jeigu 
draugija turėjusi 170 tūkstan- 
čiu vokišku markiu. Išlaidu bu- 

v 4. w 

ta per tą patį laiką apie 128 
tukstančius markių. Tas paro- 

doj kaip smarkiai draugija vei- 
kė kad ir tokiais Lietuvai sun- 

kiais laikais. Vadinas žmonės 
mokslo trokšta, mokslui nesi- 

gaili išlaidų ir tų išlaidų suran- 

da "Saules" dr. Seniaus, dar 
prie rusų valdžios užlaikydavo 
daug mokyklų, nuo 70—120 

mokyklų visoje Lietuvoje. Pe- 

reitų metų dr-jos išlaidų di- 

džioji dalis padėta Kauno Sau 
lės gimnazijos ir mokytojų se- 

minarijos užlaikymui. Čia rei- 
kia pažymėti vieną labai didelį 
"Saulės" draugijos nuopelną, 
nors ir ne mokslo arba apšvie 

♦tos srityje. Tai yra: "Saulės" 
draugija Kaune davė paskola 
jitozapiečiams kitaip sakant Š. 
Juozapo vardu Kauno darbi- 
ninkų draugijai. Lietuvių dar- 

bininkų draugija Kaune (s. 
Juozapo) su ta paskola nusipir- 
ko iš vokiečių Jabriką. Kaune 
buvo prieš karę keli fabrikai 
vokiečių rankose (daugiausiai 
Tilmans'o ir jo giminių), ku- 
'riuose Kaunb lietuviai -darbi 

ninkai, lenkai ir kiti) darbuo- 
davos. 

"Saulės" draugija daug vei- 
kė ir nuveikė kares laiku apš- 
vietos lietuvių tarpe pakėlimui. 
Karės pradžioj, pasitraukus iŠ 
Kauno mokytojų kursams, ku- 
rie tenai "Saulės" dr. buvo 
jsteigti, paduotas prašymas 
Vilniaus mokyklų globėjų (dar 
prie rusų) ; kad leistų atidaryti 
mokytojų kursus Vilniuje* bet 
liedimo negauta. Tuokart Vi- 
leišis gavo leidimą savo vardu, 
ir kursai pradėjo veikti. To- 
liaus 1915 m. buvo Įsteigti Vil- 

niuje pedagogų kursai. Iš jų 
buvo išleista 30 mokytojų. Iš- 
važiavus į Rusiją "Saulės" vei- 
kimas neužgeso. 1915 ir 1916 
metais Voroneže atsidarė mo- 

kytojų kursai. Be to buvo tę- 

jsiamas mokslas Vilniaus peda- 
jgogų kursų 1916 m. išlaikė eg- 
zaminus 24 mokiniai. Greitai 

mokinių skaičius Vilniaus kur- 
suose padidėjo. 1917—18 me- 

tais "Saulės" valdybos nutari- 
mu kursų programa buvo su- 

lyginta su rusų* mokytojų Se- 
minarijų programa, pridedant 
dar lietuvių kalba. Kilus revo- 

liucijai "Saulės" dr. darbas 
kiek susitramdė, nes bolševikai 
kišosi į mokslo reikalus, areš- 
tavo mokytojus, grasino už- 

dengti mokyklas, bet vis tik pa- 
vyko pabaigti mokslas. 

Sugrjžus "Saulės" draugi- 
jai j Lietuvą iš Rusijos buvo 
bondoma atidaryti kursai, bet 
vokieičai leido tik tada, kuomet 
pamatė, kad jiems reikės pasi- 
traukti iš Lietuvos. 

Visuotinnaine susirinkime 
skaityta "Saulės" skyrių'prane- 
šimų įdomiausias — Panevė- 
žio. Panevėžio "Saulės'' (Ir. tu- 
ri įsteigusi 7 klesų gimnaziją 
(vyrų) ir 4 klesų moterų gim- 
naziją, vakarinius kursus ir 
muzikos mokyklą. Moksleivių 
gimnazijoje yra apie 300 ber- 
naičių ir apie 130 mergaičių. 
Užėmus bolševikams Panevėžį, 
visos draugijos ir "Saulės" bu- 
vo uždarytos. Bolševikai pa- 
ėmė gimnazija į savo rankas. 
Tas pats atsitiko ir su kitais 
"Saulės" dr. skyriais ir jų už- 
laikomomis mokyklomis, kur 
tiktai bolševikai buvę įsibrovę. 
Susirinkime paduota išlaidų ii 
jeigu sąmatą siems bėgantiems 
metams. Pasirodo, kad šiems 
metams "Saulės" dr. sąmatą 
siekia apie 690 tūkstančių mar- 

kių. Tai jau yra ne j uokai ir ne 

niekų darbas. Perrinkta "Sau-4 
lės" dr. Valdyba. Pirm. išrin- 
ktas Prelatas Alšauskas. Na- 
riais: K. Jakubauskas, P. Al- 
^auskas, Vokietaitis, Zinkievi- 
čiutė, Valavičaitė ir Radzevi- 
čius. Kandidatai: Prelatas 
Dambrauskas ir Garlavičius 
(vai gonų meistras). 

"Saulės" dr. yra labai svarbi 
Lietuvos mokslo skleidėja. Kai 
po tokia todėl plačiai ir aprašo- 
me, paduodami apie ją žinias 
lietu viams-išeiviams. 

SEDA. 

Paliuosavus nuo bolševikų 
| Sedą, pradėjo grįžti čion ir vo- 

kiečių valdžia. Tveria vietose 

| "Obst-komandaturas." Į Sed': 
i atsiuntė 10 žandarų. Kokiems 
j tikslams nežinia Žmopės neri- 
mastau j a ir bijosi, kad vokie- 

!čių komendanto offizierslelver- 
iretcr" Nausk tiesiog plėsiu 
žmones. Jis pardavė sėmenis, 
kur;os priklausė visam apskri- 
čiui.. 

Už ta ir kitus prasižengimus 
buvo patrauktas teisman vo« 

kiečių valdžios Liepojuje, bet 

teismas, žinoma, pateisino. Vo- 

kiečių kareivių vadas (kurie 
stovi Sedoje) pats plėšo išlipy- 
tus gatvėse įsakymus lietuvių 
komendanto. Iš vokiečių inten- 
dantūros Liepojuje yra'atsiųs- 
tas inspektorius Biakovski (tu- 
ri savo kareivius). Jis duoda 
teisės žydui supirkinėti maisto 

produktus ir pašarą išvežimui 

j Skuodą, o išten į Liepojų. 
Lietuvių komedantas užprotes 
tavo, bet nieko nepagelbėjo. 
Vokiečiai atsakė, kad atsiųsią 
bronevikus, kurie privers iš- 
duoti supirktą maistą. 

Pirmose dienose kovo mėn. 

lietuvių komei: tautas įsakė 
Skuode valyti gatves. Gyven- 
tojai (bemaž visi žydai), įsa 
kymo nepildė. Tuomet komen- 
dantas uždėjo piniginę padau- 
dą 23.000 markių. Tą pačią 
dieną kaip tik grįžo iš fronto 
vokiečių kareiviai, kurie turėio 
5 kulkasvaidžius. Jie savę va- 

dina bolševikais. Tuomet žydai 
nugyrdė tuos kareivius, (ne- 
žiūrint į tai, kad degtinė buvo 

užginta pardavinėti komendan- 
to) prašė jųjų, kad jie nugink- 
luotų lietuvius. 

Vokiečiai jau buvo pastatę 
kulkasvaidžius, bet lietuvių ka- 
riunienė taip buvo suorgani- 
zuota, kad vokiečiai pabūgo ir 
šaudydami viršun išvažiavo iš 

miesto; paskui vokiečius nu- 

ginklavo pats stoties vokiečių 
"Naclikiomendantas," tai vie- 
nintelis žinomas Sėdos apskri- 
tyje, su kuriuo vietinė lietuvių 
valdžia gali dirbti kontakte. 

ŽĖMAICIŲ PAVYSKUPIS 

PRALOTAS 9VIRECKAS. 

Seniai buvo jaučiama reika- 
lo tokios didelės vyskupijos, 
kai]) Žemaičių, valdytojui tu- 

turėt padėjėjų. Tik Rusijos (ea 
ro) vyriausybė buvo tam prie- 
šinga ir Žemaičių vyskupas 
dažnai neturėdavo nei vieno 
tokio padėjėjo. Dabar Žemai- 
čių vyskupo Karevičiaus rūpes- 
čiu vyskupo padėjėju, arba pa- 
vyskupiu paskirtas Žemaičių 
kapitulos prelatas, seminarijos 
profesorius, kun. Juozas Skvi- 

reckas. 

Pratuštinimo Išpardavimas Liepoj 
Męs pasiūlome visuomenei šiame išpardavime čeverykus ir šlipe- 

rius po 50 centų nuo doliario. 
Yra didelis čeverykų sandėlis ateinančiam,, rudeniui ir padarymui 
jiems vietos mes beveik atiduodame musų čeverykus ir žemus 
čeverykus. 
Kainos šiam išpardavimui yra veik nesulyginamos ir mes pažyme- 
sne keletą numeriu jūsų patikrinimui. 
Moterims tamsiai rudos skuros oxfordai, franeuziškom kurkom, la- 
bai stailiškos petrenos, visu miery. 

Pirmutinė kaina $4.85. Pratuštj- 
nirao išpardavimo PO npj 
kaino 
Paaugusioms merginoms tamsios 
rudos arba juodos skuros oxfor- 
dai, visi geros skuros, mieros iki 
6. Pirmutinė kaina $5.50. Pratur- 
tinimo išpardavimo da- O f) 
barti nė kaina tiktai ipCiuU 
Merginoms baltos skuros oxfordai, 
pačios vėliausios stailes, francu- 
ziškos kurko.s. Pirmutinė kaina 
$7.85. Praturtinimo Q/( O K 
pardavimo kaina 

Merginoms rudos skuros Co]onial 
ptimp, puikus susegimai, francu- 
ziškos kurkos. Pirmutinė kaina 
$7.85. Praturtinimo 

Balto audeklo oxfordai, aukštomis 
farnc'iziškomis arba žemomis fran 
cuziškomis apvilktomis kurkomis, 
rankomis siūti. Pirmutinė kaina 

Praturtinimo OK 
pardavimo kaina 

pardavimo kaina 

Daug yra numerių šioje sankrovoje, kuriu 
šiame apgarsinime paminėti. Bet vi&i veik 

čeverykai ir šliperiai aiškiai pažymėti mu 

siį languo.se ant kiekvienos poros, taigi atei 
kite išank.?to ir pasirinkite geriausius. 

šie gfri t>alyka' nega]i labai ilgai tęstis, to 
del tie kurio ateis pir miau turės, naudą, iš 
šio pasirinkimo. 

IAteikito pažiūrėti i musu langus pirm negu 
jtja pirksite kur nors kitur. 4 

ReUiabSe Shoe 
® Store 

1341 S. Halsied Street Chicago, Illinois 
AMPAb LIBERTY STREET 

| APSAUGOS MINISTERT- 
i JA SKELIU A KAR£S OR 

DENO KONKURSĄ, 
[au pradėjo lietis kraujai 

mūsų brolių, ginančių nuo prie- 
šininko savo brangią tėvyne 
.ir laisve. Nors visi slat uitieji 
krutinės prieš priešininką už 

sitarnauja vienodos garbes it 

pagirįmo, bet karės laiku tarp 
didelio skaičiaus kovotojų vi- 
suomet atsiranda tokių, kurie 
savo narsumu ir atkaklumą 
duoda gyva pavyzdį, pataiko 
silpstančią savo draugų dvasu 
ir tokiu būdų pradėtąjį darbą 
veda prie pasekmingo galo 
Kiti, pasišvęsdami tėvynei, at- 

lieka pavojingiausius kanskns 
uždavinius, kur mirtis, rodos, 
neišvengiama. Tokie tai stip 
riausios dvasios ir narsumo 

vyrai turi buti dėkingos tėvy- 
nės pažymėti. Tokiems pažy- 
mėti visame pasaulyje yra pri- 
imtas koks nors kariškas orde- 
na už narsumą. 

Tokį ordeną mano įsteigti ir 
Lietuvos valdžia savo gimstan 
čiai kariumenei. D.elto Apsau- 
gos Ministerija skelbia ordeno 

konkursą. Taisyklės: 
1). Piešinys turi buti pap- 

rastas, bet gražus. 2). Pavadi- 
nimas turi buti originalis ir 

gražus lietuviškumo atžvilgiu. 
Reto, krašto Apsaugos Mi- 

nisterija, kuri išdirbs t* ordeno 

statutą, kreipiasi i visuomenę, 
prašydama suteikti patarimų, 
projektų ir minčių ordeno sta- 
tutui sudaryti. 

Geriausiam piešinio ir pava- 
dinimo projektu yra paskirta 
500 mrk. ir projektas bus pas 
kelbtas visuomenei. 

Projektai privalėjo buti at- 

siųsti lig gegužės m. 1 d. s. m. 

Kraštu Apsaugos Ministeri- 
ją, pažymint: (ordeno komisi- 
jai). Kiekvienas projektas pri- 
valo buti pažymėtas slapyvarr.e 
ir po ta slapyvarde pridėtas iū- 

'dengtas laiškas, kuriame turi 
buti dalyvaujančios konkurse 
asmens tikra pavardė ir adre- 
sas. 

Jpsaiicfos Ministerija. 
(iV "Iš. Dr.") 

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 $6600- 
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. Prekč tik 
$2400. 

PARSIDUODA S kamba- 
rių mūrinis "įamas. "Toiletai 
maudynės, gesas ir kiti j laisv- 
inai. 2 lotai 50x125. Randa- 

| si 3618 S. Un:on Ave. Prekei 
tik $2600. 

PARSIDUODA 2-j u lnbu j augščio, mūriais namas 2 pa- 
gyvenimai po 6 kambarius, su 

elektra, ges u, maudynėms ir ki 
tais Įtaisymais. Randasi ant 

JT.merald gatv. Prekė tik $6300. 
PARSIDUODA 2-ju lubu 

I augščio medinis namas 2 pa- 
Į gyvenimai pc 5 kambarius. M u 

rinis pudamencas ir augštas 
beismantas. Maudynes ir kiti 
geri įtaisymai. Savininkai 
gyvena ant antru lubu. Namas 
randasi 8445 Gillxrt Ct., Chi- 
cago. 

MES,PERKAME LIBERTY 
BONDSUS. 

^ Del ■ platesniu žinių' kreipki 
Į l tes prie 

| 
MIOHAEL J. KIRAS 

3331 Su. Halsted St., 
| Yards 689-1. 

i EXTRA BARGAINAS 
2851 So. Emerald Ave. j 

i parsiduoda 3 fliatu mūrinis! 
namas po 0-6 6 kambarius. 
Kaina $3,500. Clemens Mi- 
kutaitis, 903 W. 33rd St., ( 

..........„M iiiliiiiiiiiiMiillIllliliimilllillllll.l 

P-LE E. G. ftlAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 SO. VVOOD ST. 
Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartj. 
Baigusi muzikos mokslu3 Cblca- 
go3 Musical College. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

; Mokinama: angliškos ir lictuiiftkos fcalby, 1 

aritmetikos, knygvedystčs, stenografijos, ty» pc\vrit,ing, prklybos teisių, Suv. Valst i«toi> 
įas, abclnos istorijom, geografijos, politikiui* 

| ekonomijos, pilletystčs. dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 S. Haisted st., Chicago 

A< Masalskis 
lietuvis braborius 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausial, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dčlto, kad 
męa pat}3 dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au-' 
toinobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdoma autoin> 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305Auburn Ave. Drover4139 

VALENTINE DRES&MAKTNC 
COLLEGIž 

Muklna siuvimo, kirpimo. dfcaUęnJug dienomis Ir vakarais dėl Mzulo it 
namų. Paliudijimai išduc.da'n! ir vl<* 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba račyklte, o męs p-ial.itonssiroft 
utoitti Jums patari m^.. 

SAKA T ATKK, Principal 
2407 W. Madlsor 

8 Z 05 S. tlalsted St/ iii i) W«lla St 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro mcrgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Ka,iu reikalingi sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofisį. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalie St. 
Telefcnnę Franklln 2803. 

VIS! BŪTINAI TURITE 
INSIGYTI. 

Pirmo Lietuvos Prezidento pa- 
veikslą. 

Dabrr kiį tik išėjo iš spaudos pir- 
mo Lietuvos Prezidento Antano Sme- 
tonos paveikslas ant atvirutės fov- 
mato, taip kad galėsite bile savo drau 
gui paisųsti, Labai gražiai atspau- 
sta penkiose spalvose, šalyse Prezi- 
dento paveikslo Lietuvos valstybinė 
ir tautinė vėliavos, viršuje preziden- 
to žirgvaikis, ir virš žirgvaikio Lietu- 
ves Laisvės .Varpas. No. 1. Kaina tik 
5 c. 

Antra padailinta dailininko Jono | Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos į 
herbais, f,u Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu- 
vos himnu. Dviejose epalvo3e. No. ! 

2. Kaina 5 c. 

P. S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 
atviručių, nes kitaip neapsimoka per 
siuntimas. 

Adresuokite: < 

Lietuvos Všiiavy Dirbtuvė 
Į 2214 Wcst 23 r d PI., CHICAGO, ILL. 

i 

T£LiiPHONE: 
YARD5 135 

TfARDS 551 

Res. Phonc Drover 7781 

t 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsied Street 
Kain;as 3 Jtos Gatves 

CfliCAGO 

r DEL 
K02N0 •' 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visojo 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

FARMOS 
/ 

# 

Yra gera proga, norinčiam smagiai gyven- 
ti, gauti pigiai gerą farmą Louisianoj. Aplink pasi- 
turinčiai gyvena lietuviai ūkininkai. Platesnėms in- 
formacijoms atsišaukite pas— 

C. K A S F U T I S, 
3253 50 MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

Žmogtie kasosi galvą, 
kr.d palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino. kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

uituyiau niežėjimo. Kasjmos?, plaukų^slinkimo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou pleiskanų.' 
K U X" I? L 15 JS 

panaikins vi«tis niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos j# nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

R.yFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Ji nesugadins nei jautriausios odos. "jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei tunte pleiskanų. 
7) Jus aptickininkns fnarduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto markėmir ar money order, kuriuos s;*.skitc šiuo adresu: $ 

'>_o«o«p( AD. RICKTER O CO., 326-330 Broadvay, New York 

;jg"L3ETU¥03 ŽEML.AP1S. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE, 

PARODO: visus kaimelius, baimytklemius, miestas ir miestelius, gelž 
liGlius, upos, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasoe kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Iš 8 dalių. 
1) Lietuva, ir Europines Valstijos. • 
i) Prieš Istorinė Lietuva. 
S) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). n 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (3^9?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 2Cx38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva'1 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

Vasaros laiku Narių Skiepai bus uždaryti 
per visą dieną Nedčlioj. Todėl visi yra kvie- 
čiami atlikt savopirkinius sąvaitės dienose 



LIETUVISKAS hoteus 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak» 
ties, nedeiios ar menesio* 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
335 W. 33 S t. Chicago j 

Phone Yards 2750 

DU S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chiciigos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas Drover 7042 

Cicero Oficaa: 
4847 W. 14-th STREET 

Telefonas Cicero 32 

Dr. M. Wmm\] 
15 RUSIJOS 

Gfrai lietuviams žinomas per 16 ne- 

ri} kaipo patyręs gyūytojas. ckiturga* 
ir aĮtulerls. 

Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, ry- 
tų moterų ir Taiki], pagal naujausiai 
metodas. X-I<ay ir kitokius elektros 
frietaisuj. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, r.etoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo, 10—12 pieto. ir 
6—8 vakar,*!*. Telephone Cana! 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 r~r., tficUi. 

H»iHSfrCH3 a c at a aa 

Dr. G. M. Glaser 
PrakUknuJa Joa 2T metai 

9149 8. Morgan 8t., kerti 32 «t 
Speclallttaj Moteriški), Vyrlikij, 

ir Chroniškų Llgy. 
Valandos: !)—10 ryto, 12—1 po 
piet. 6—b rak., Nedėi. i—2. 

TELEFONAS YARD3 M7. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVt REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALfeTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYGOS LA- 
SAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S.' HALSTED ST., 

Daktaras 

Jonas w. Sarpaiius 
Gydytojai ir Chirurgas. 
3252 S. EALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Tolefonai 
Oflsa3 Yards 2544 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN £J USI03 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki 9 
vakarais. 

3383 SO MORGAN STREET 

Or, Virginia Nsrbutt 
Physician & Surgson 

3001 West 2 and Street 
ai 11 MarshaU Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po 
7 Iki 9 vakare 

Tei. Lavvndal® 660 
Gyvertlm-aaj 

x'e!. Rockwa|| 1C81 

Pradčk Nauju* Metu* su tobulu akiu r* 
p*}imu, t*ip. k.id nif*"- nepraleistuaiei pu f 
sos n-.rtus, kas f. u vlall buti naudinga. 

Gerti pritaikinti akiniai prašalins aki t] fi 
Kalvos skaudėjimus, trumparejo'sti ubu t«U- 
r«3V>ti prašalinama, pasitarkite su nmnire. 
p.iei einant kur kitur. Egzaralnacija Dl'&Al. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., O-MCAGC 
Kampas lRtos G:tvėa. 

• 3&io* lubos, vhi ^latt'o aptiekus. Tėrayldte 
• :»-:jio paraiU 

Valandos:'ntTO 9to« v»1. rv»n i'* vai. vak. 
Ncdilioj: :-uo i> t s!. xyxo iki Iii va^ dienos. 

I Totorių Teisdarvstc. 
(Istoriškas papasakojimas) 
Po amžinai besijuokiančiu ir 

šiltų kraštu dangumi, kaip 
minkštas divonas išsiplėtojo 
slaptingas miestas. Toliau už 
r/« sto, netoli šviesiai mėlynų 
[vandenų, ant tamsiu kalnu c" i* C 

augštumų, kaip kregždžių liz- 
dai, buvo matyti mažos stube- 
les, nameliai, tarpe žaliuojan- 
čiu medžių ir pievų. Karuji- 
niai-raudoni saulės spinduliai 
apšviečia ir kalnus, ir miestą ir 
chano paločių ir augštą melsvą 
bokštą, ant kurio prikabinėta 
priešų galvų. 

Tai Chiva — vienas didžiau- 
sių miestų Azijos chano vals- 
tybėje. Tai jo sostinė. 

Bet nevisuomet šiose vietose 
viešpatavo Ormuzdas, šviesos 
dievas. Kartais pikta dvasia, 
Arimanas, įvarydavo daug bai- 
mės, užleizdavo badą, marą ii 
mirtį. 

Chanas Mogelamas nubudęs 
sėdėjo savo palociuje. 

Maras siautė visame jo kraš 
te. Jo auka krito ir chano tė- 
vas. 

Kovo 9 dieną 1832 metų Mo- 
gelanias buvo apšauktas cha- 
nu ir viešpačiu didelės karalys- 
tės, jis iškilmingai apsivaini- 
kavo, atšventė šventes, vienok 
jis tose iškilmėse beveik neėme 

jokio dalyvumo. Jo krutinėję 
plakė prakilni širdis: jis labai 
mylėjo savo tėvą, ir linksmy- 
bės tuojau po tėvo mirčiai la- 
abi jį kankino. 

Už poros metų jaunas cha- 
nas prisiruošė į kelionę po sa- 

vo platų kraštą. Vieną vakarą 
jis atvažiavo į vieną mažą kai- 
melį, kur tuomet buvo suruoš- 
tos vieno piemenio vestuvės. 
Nusiuntęs šalin savo palydo- 
vus, chanas vienas sau nueklia 
vo į tas vestuves kaipo nepažįs- 
tamas svečias. Tuojaus jį pa- 
sodino už stalo, ant kurio bu- 
vo pridėta kumelių pienas ir 
aviena, kuria atnešė Nagari- 
ma, jauniausia šeimyninko duk 
tė. 

Kuomet chanas valgė, Nag- 
rima ir gi prisėdo prie stalo ir 
valgė kartu su juomi. 

Ji be valgydama atidengė sa- 

vo veidą ir chanas pamatė jos 
stebėtina merginos gražybe, 
kuri sujudino j j visą. Vienok 
jis atsiminė, kad jei jis pano- 
rėtų vesti tą gražią Nagarimą, 
tai tam labai priešintųsi jo ga- 
linga motina. 

Tos mintis pagadir) io visą 
linksmumą. Po dviejų dienų 
Mogelamas vėl atsilankė j grin- 
t.elę gražiausios Nagarinias. 

— Gražuolė, ar tu sutinki 

padaryti laimingu chaną ir pa- 
sidalinti su juomi laimėmis ir 
nelaimėmis? — Chanas pa- 
klausė jos. — Žmonės butų la- 
bai dėkingi tau. 

— Aepažistamasai! — at- 
sakė Nagarina'. — Man butų 
kibai didelė garbė padaryti 
chana laimingu,v pasidalinti su 

juomi savo meile ir patrnauti 
žmonėms. Aš tuom džiaug- 
čiausi. 

— Tai dž'augkis ir bukie 
bimingą! Aš esu chanas ir 
myliu tave, Nagarina. Pašauk 
savo motiną. 
v 

Kuomet motina atėjo, cha- 
mas padavė jai žiedą ir liepė 
jai kartu su savo dukterim' 

persikelti į Chivą. Po tam mei- 
lei atsisveikinęs jis iškeliavo 
savo sostainėn. 

>>, agarima tapo chano Moge- 
lamo žmona. Ji gyveno, pui- 
kiausiame name netoli chano 
palociu. 

Visa didumene stengėsi 
kuom nors užsitarnauti pas 
Nagarimą. Bet ji su visais bu- 
vo lygiai mandagi ir gera. Ji 
labai daug gelbėdavo neturtin- 

guosius užtardavo nuskriaus- 
tuosius. 

Bet nežiūrint į tai daugelis 
stengėsi ją nužeminti chano 
akyse, numažinti jos iiitekmę 
ant chano, nes ta intekmė išei- 
davo tiktai ant pavaldinių ge- 
ro. Jąją labai nemylėdavo už 
tai, kad ji labia užstodavo už ne 

turtingus ir prasčiokėlius. Visa 
diduomene didžiuodavosi savo 
kilme ir laikė gėda, kad jų 
viešpatis yra po intekme tokios 
prastos kilmės moteries. Prieš 
Nagarimą buvo sudaromi san- 

kalbiai, jaja visaip šmeiždavo 
ir visur kur tik galėdavo, da- 
rydavo jai blogą, kenkdavo. 
Bet chanas niekam netikėdavo, 
buvo tvirtas ir nepajudinamas 
savo meilėje prie Nagarimos. 

WVieną kartą vakare sugrįžęs 
iš medžioklės chanas nuėjo 
link Nagarimos namų. Nedaei- 
damas link tu namu koki šim- L> C. 

tą žingsnių jis išsigando ir su- 

stojo: visas namas buvo lieps- 
nose ir jis išgirdo pagalbos 
šauksmą. Jis pasikubino, bet 
jau buvo vėlu. Ugnis išsiplėtė 
su pasibaisėtinu smarkumu, 
Nagarima su savo tarnaitėmis 
ir artimais giminėmis pražu- 
vo liepsnose. Tiktai duktė Na 
garimos brolio, dešimties metų 
mergaitė kokiu tai stebuklu iš- 
sigelbėjo. 

^inia apie Nagarimos žuvi- 
mą suteikė visiems pavaldi- 
niams didžiausią nubudimą, 
nors didumenė tuom džiaugėsi. 

Chanas Mogelamas buvo 
teismo ritmuose. Jis sėdęjo 
augštesnėje vietoje tarpe kitu 
teisėjų. Jis teisė. 

Du chiviečiai su nuogais 
kardais saugojo duris. Pas 
stalą prieš tesėjus buvo pak- 
lupdinti ir apkalti į geležinius 
pančius du chano giminaičiai 
— jojo dėdės. Didumenė sto- 
vėjo prie vienos moteriškės, 
kuri buvo intariama tame pat 
prasižengime. 

Chanas juos čionai liepė at- 
vesti iš .kalėjimo ir pašaukti ta 

mažą mergaitę. Azrą. Ta mer- 

gaitė papasakojo, kad į Naga- 
rimos namus atėjo kokia tai 

apsidengusi moterifkė su pei- 
liu rankose. Ja lydėjo pora vy- 
rų. Moteriškė iš po uždangalo 
dairėsi j visas puses ir įjjėgusi 
į ^Nagarimos kambarį pervėrė 
ją, kuomet miegojo. 

— Dabar jus atlikįte savo 

darbą, — tarė ji savo palydo- 
vams ir greitai išnyko. 

Po tam tiedu vyrai padegė 
visą namą ir greitai degančius 
divonus. 

Kuomet i namus inėjo mo- 

teriškė, ta maža mergaitė kar- 
velius lesino."Ji pasikavojo u;? 
fontano ir ta moteris nepaste- 
bėjo jos. « 

Sulyg įstatu, tie visi mergai- 
tės paliudijimai pakaktini ap- 
kaltinimai, jei tiktai ji pažinos 
prasižengėlius. Bet ši kartą iš- 
•ėjo truputį kitaip, nes visas d' ~ 

lykas palytėjo didžiulius ir net 
chano gimines. 

Pirmiausiai pas mažąją Az- 
rą paklausė ar ji pažintų tuos 

prasižengėlius. Ji atsakė, kad 
pažintų. 

Ant rytojaus chanas surin- 
ko į savo paločius visą didume- 
nę išskiriant tuodu apkaltina- 
muosius. Tarp jų Azra nesu 
rado matytų prasikaltėlių. Po 
trijų dienų chanas suruošė di- 
delę šventę, kurioje dalyvavo 
veik visas Chivų miestas. 

Del didžiumenės buvo sutai- 
syta tam tikra paskiri buda, o 

apkaltintieji užėmė vietą tarp 
paprastų žmonių. 

Budoje ir šį kartą mergaite 
nesurado kaltininkų pedegėjų. 

I bet tarpe žmonių ji greitai su- 

rado tuodu padegėju. Po trijų 
; dienų už miesto buvo suruošti 

į laužai ir prieš pra -.ižengelių 
Į sudeginimą, jie turėjo dar pa- 
sakyti vardą tos moteries, kuri 
nudurė jo mylimą žmoną. Bet 
nežiūrint'į dideles kankynes 
jie nepasakė nei žodžio ir neiš- 
davė tos moteries. 

Moteris vieno prasižengėlio 
raudodama parkrito prie cha- 
no kojų ir pasakė, kad ji nekal- 
ta. 

— Kaipgi aš galėčiau buti 
užmušėja, — vergdama kalbė- 
jo ji. — Aš savo gyvenime 
rankose neturėjau peilio. Mane 
intaria tiktai dėlto, kad aš esn 

pati Nasardiso, bet tuom laiku, 
kuomet Jis buvo Nagarimo na- 

muose, aš svečiavausi pas sa- 

vo seserį. 
Nelamingoji rodos taip at- 

virai kalbėjo, kad chanas pati- 
kėjo jai, ir paleido liuosybėn. 

Tame pat vakare chanas pa- 
sišaukė mažiukę Azrą ir ta- 
rė1— 
— Azara, pasakyk man, juk 

tu žinai, kad negalėtum pažin- 
ti tos moteries, kuri už mušė 
mano Nagarimą, dėlto kad ji 
buvo veidą užsidengus. Bet gal 
|buti tu ją pažinsi iš balso? 

— Gal but, — tasakė mer- 

gaitė. — Ji dar laike u/.nuišys- 
tės ištarė 'daugybes žodžių ii 
aš ja pažinčiau l'rieš užmuši- 

mu ji tarė: "Mirk nelaimingo- 
ji." Tai tarė su tokiu indukimu, 
kurio aš niekad negalėsiu pa- 
miršti. 

.Viena moteris paskui kitą 
praeidavo pro mažąją Azrą ir 
kiekviena tardavo tuos žo- 
džius. Kuomet viena priėjusi 
ištarė tuos žodžius, mergaitė 
sudrebėjo ir sušuko: 

— Tai ji! 
Tame pat akimirksnyje prie 

chano kojų nusirito nukirsta 
tos moteries galva. Kuomet 
buvo nuimtas uždangalas nuo 

veido ir chanas dirstelėjo į ji 
i tai sudrebėjo ir apalpo. 

Tai buvo galva jo motinos 
Išvertė Jonukas. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

DOWN TOWN 
N. W. cor. State & Van Buren. 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & \Vashington. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & Wells 
Cor. ,Van Buren & Clavk , 
Cor. State & S. W. 18tli 

WEST SiDE DISTR1CT 
2240 West 23rd Place 
2241 West 23rd Placc 
2214 W. 23rd Place 
2050 W. 23r:l Street 
S. W. Halsted & Madibon 
726 West IStli Street 
2334 So. Oaldey Ave. 
224G So. Loavitt St. 
633 \Vest West 18th Str. 
S. W. Halsted & 18th Str. 

(Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
Cor. Halsted & Van Buron St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
Cor. 12th & Ųoman awe. 
Cor. 26th & Western ave. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 
834 West 33rd Street 
837 W. 33rd St. 

13358 S. Aujjurn Ave. 
3222 Auburn Ave. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted f t. A 
3423 S. Halsted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35tli St. 
3601 S. Halsted St. 
39b3 S. Halsted St. 
N. V. Cor. Halsted & Archer. 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 
3417 So. Union Ave. 
3437 S. Union Ave. 
3603 SJ. Union Ave. 
3220 S. Wal!ice St. 
556 ■VVest-'^th St. 

1930 W. "^th Place. 
3416 Wallace*St. 

; 3518 S. Wallace St. 
i TOWN OF LAKE DISTRICT 
S. W. Cor. Halsted & Exchange. 
1805 Vest 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Cor. So. Ashland & Gross. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
451C So. „\Vood Street 
4536 So ^Paulina Stree. 
4505 So. Ppulina St. 
4536 S. Hermitagei Ave. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
445F S. Hermitage Ave. 
Coi. Halsted & 47th St 

Renghnias 

Draugystes šv. Antano iš Padvos 

Nedėlioje, Liepos=July 13tą dc, 1919 
» 

Chernaucko Darže, Lyons, 
Pradžia 9 valandą iŠ ryto •• Inžanga 30c Porai 

Nuoširdžiai kviečiame vLjus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti aut šio puikaus pikniko ir sma- giai praleisti laikę, ant tyro oro, prie geros, muzikos. 
P. S. Važiuokite 22 gatvės karais iki sustos, potam Lyons karais iki daržui. 

lllllllllllllllllllilliiimiM 

Kviečia KOMITETAS. 

m 
m 

UI riAHlK _ 

Parengtas per "": '! :-j .į JiS ij ~.i* t 
Draugyste Saldžiausios širdies V. J. No. 1 ir Cvarpija šy. Kazimiero Karai, iš Brighton Park 

POLONIA DARžE, 4600 Archer Ave., Kamp. St. Loais 

Nedėlioje, Liepos-July 13-tą d., 1919 
Prasidės 1-mą valandą dieną » Tikieta6 35c porai 

Maloniai Kviečiame Visus Lietuvius lr Lietuvaite? kaip senus taip Ir jaunus ant musų smagaus Pik- niko nes žinote jog Brighton parkiečiai visados Visus užganėdina 3U visokiais reikalais, taipgi nelik- site apvilti su šituome Pikniku, kurie neatsilankyslte tai gailėsitės Išgirdę nuo kitų apie įvairybės Brigh- ton Parklečiu Pikniko. Kviečia visus Maloniai Komitetas. Pasarga: \ažiuoiiite bile kokiais karalis iki Archer Ave. ir .^rcher Ave., karais 4 blokus j vakarus i Kedzie Ave. 
j 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 
3137 West 3St.li Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 Weat 40th Street. 
2502 West 45th Pluce. 
2422 West G9th Sc. 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Richinond Avo. 
4358 S. Fairfield Ave. 
4140 S. Maplewood Avo. 
N. W. Ccr. 44th Mozart St. 
4409 S. Fuirfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzle Ave. 

_ 4111 So. Richmond St. 
4504 Washtena\v Ave.. 

NORTH SIDE DISTRICT 
S. E. cor. Halsted & Mihvaukee Cor. Mllwaukce & Paulina!. 
S. W. Cor. Milwaukee & Robey. Cor. Mihvaukee & Division. 
1615 North VVood St. 
Cor. Mihvaukee & Lincoln. 
1056 "VVabausia Ave. 

Tel YARDS 15?U 

DR. J.KŪLIS 
LIETiJVIR GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
^ydo visokias lig"u moterių, valkų ir vyrų Speciališkai g7- 
do limpančias. užsi';en6juaia» 
.v paslaptingas Tyru ligas. 3259 So. Halsted S<„ Chlcaįė, f*; 

Parsiduoda Saldainių 
Krautiivš 

Labai pigiai. Priežastis 
pardavimo seni žmonės ne- 

gali biznio prižiūrėti. Nori 
važiuoti pas vaikus karšti. 
Kas norite pigiai pirkti pasi 
nauduokite. Krautuve visa- 
ko pilna. į-j.;t 

Kreipkitės pas Ft Majau- 
sko 834 W. 33 St. 

PARSIDUODA namas su 
2 lotais Brighton parke ant 
labai lengvių išmokėjimų, 
visai mažai tereikia įmokė- 
ti: Yra dvi karvi, siena ga- 
li prisišienauti uždyka, 
kiaulių, žasų, vištų ir an- 

čių galima laikyti kiek nori. 
Atsišaukite vakarais nuo 6 
iki 10 vai. vakaro. 

Peter Rishkus, 
2837 So. Emerald Ave. 

1-mos lubos iš fronto. 

NEPAPRASTA PROGA 

ĮGYTI 5 AKRŲ FARMĄ. 
Kanda4--' netoli nuo Chica- 

gos arti geležinkelio stoties. 
Šis žemės šmotukas parsiduo- 
da gana pigiai ir ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimų. Derlin- 

gas juodžemis, viskas gerai 
auga. Jus čia galite gyventi, 
laikyti vištų, karvių, kiaulių ir 
auginti visokių daržovių ir tuo 

pačiu laikų dirbti Chicagoje. 
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite ypatiškai šiendien ir 
aš jums paaiškinsiu kaip jus 
galite likti neprigulmingu už 
mažus pinigus. 

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

Telefone Main 2043. 

..Svarbios Prakalbos Lietuviams.. 
Parengtos 

T aut. šv, Juozapo Parapijos 
Ant Wost Sidčs 

Subatoje, Liepos-July 12,1919 
Meldažio Didžiojoje Svet., 2242 W. 23rd PI. 

I'raka]bo^c dalyvaus goriausiai kalbėtojai, aukšto mokslo vy- 
rai, kunigai, advokatai ir bus sudainuota kelios puikios tautiškos 
dainos, todėl, gerbiamieji, nepraleiskite šio brangaus vakaro, kuria 
atsilankė atliksimo pralįilnų ir garbinga darbą, taigi maiorėkite atsi 
lankyti kuoskaitlingiau&iai kaip vyrai taip ir moterjs be 9*5.. lumo sek- 
tas ir aįjaučiantiejl malonėkite .pasidarbuoti agitacija dėl naujos 
parakvi;op labo, įsigyti locnį parakvijos nuosavybę. 

Kviečia š. J. P. KOMITETAS 

1543 W. 46th St., Telefone Yards 7125. 
Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti 

vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 

tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
ru tubes, battarijub ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną 
ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
I LIETUVIU VALSTIJINI BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

Ant pinigų padėtų Bankan iki 15 a. Liepos (Ju- 
ly) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. Tokiu budu turite 3 dienas laiko perkelti savo 

pinigus į šį parankų, stiprų ir saugų Banka ir 
g?uti pilną nuošimtį nuo Liepos 1-mos. 
— VALDYBA: — 

JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 
WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 

* JOHN I. BAGDZ1UNA5, 
Vice-Prez. ir Kasierius. \ 

3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CiilCAGO 
BANKINES VALANDOS: PanedC-liais, Scredomis, Kotver- 

gaia ir Pėtnyčiomis nuo 0 vai. ryto iki 5 vai. pa piety. Utar- įlinkais ir Subatomib nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare. 



VIETINES ŽINIOS 
i t.. STREIKAS CRANE 

'į. DIRBTUVĖJE. 

Darbininkai Crare dirbtuvės 
pri<; Kedzic A ve. ir 41 mos gat 
vės vakar išėjo ani streiko. Su- 

ilstreikavo, keletas lukstai.'iu 
i darbininku ir nedaug ju pa-, i- 

f liko dirbtuvėje; bet dirbtuv 

I faktiškai vra uždaryta. 
Darbininkai išėjo iš dirbtu- 

|Vės nepranešę atsakančiai sa- 

įjvo reikalavimu. Tik po nu- 

įtinto T'rigbton (irove prie K'1- 

dzie A ve. ir tos gatvės ga- 
lutinai suformulavo savo rei-J 
jkalaviinus. 

Streikuojanti reikalauja pri; 
jpa/.inti liniją, kurią jie ketina 
ylar suorganizuoti, nes ('rane 

(dirbtuves, kurių yra tris įvai 
/riuosc miestuose, yra neimi įi 
lės. Toliau reikalauja nu -a 

įtyti unijos algn lentelę, panai- 
jkinti darbą nuo šmotu ir 44 va 

landų darbo savaitės. 
Išėjo ant streiko daugiart- 

iai mašinistai, kartu su jais iš 

jo ant streiko keli šimtai ir j 
įerginij. dirbusiu prie molių. 
Dirbtuvės viršininkai pasii 

ė darbininkams sudaryti šapos 
glarbininkų^tarybą, kuri turėtų 
pavo atstovybę dirbtuvės tvar-i 

ynie, bet darbininkai su tuo 
lianų nesutiko ir išėjo ant| 

Ji t re i ko. 
i 
JHICAGIEČI AI POKILY- 

JE NEW YORKE. 
P-lė M Rakauskaitė vis»ren-i 

jįėsi gražiai padainuoti išva- 
žiuojant j). Balučiui Į Kuropa. 
v ienok apleidžiant p-ni Balu I 
i n i Chicaga p lė Rakauskaitė 
ankėsi apie^>ostona. taigi pri- 
įratlą neišpildė. 
I Vienok netikėtai abu ebica- 
heėiai susi važiavo Xevv Yor-J 
tan ir dalyvavo Xew Yorkic- 
|ių pokilyje, kurį jie surengė 
^leidžiant p. Balutį fturojon. 
taigi p-lė. Rakauskaitė turėjo 
j>foga gražiai padainuoti išleis 
įtvėse. Minėtas išleistuvių po 

įvlis atsibuvo seredos vakarą 
j> d. lie}K)s Pennsylvania vieš- 

ji.tyje'. 
__ 

j 600 NETEKS DARBO 

j Argo ei'krines dirbtuvės vir 
intiikai ^reiškė, kad dirbtu- 
ė pradės nepriimti darban ne- 

albančių angliškai. Mat kom 
anijos viršininkai kaltina sve- 

imkalbius, kad jie sukėlė da- 

bartinį streiką. 
15e to jie tvirtina, kad iš <1iri> 

U vės bus pa 1 mosuota fipie 60U 
arbininkų, kurie tapo nužiurė 
i agitavime prie streiko. 

Bet unijos organizatorius j. 
tonas yra visai kitokios nuo- 

nonės; jis tvirtina, kad dar 
treikas tol tęsis, kol kot.ipani- 
a nepriims stęcikicrių reika- 
avimų. Taigi ir baidymas', 
Dg bus paliuosuojami iŠ dar- 

nepatinkami bosams darbi- 

i inkai .jcturetii reikšmės. 
Algos streikuojantiemr. bus, 

'nokamos prie vieno iango ar- 

i vartų. Stieikieriai atsieini- 

nuii algos bus leidžiami būriais 
nc daugiau 25 ypatų; pirm to 

jie bus apjieskomi ar neturi 

ginklų; pas kuriuos Ims rasta 

ginklai, tie bus areštuojami. 
John Kitzpatrick, preziden- 

tas ( bieagos Darbo (federaci- 
jom, klreipėsi YVasbingtonan, 
reikalaudamas ištyrimo žud)- 
niu tirs Argo dirbtuvėmis. |is 
tvirtina, kad kor.ipanijos sar- 

gai bc priežasties šaudė i strei 

kilojančiu is ko buvo labai liud 
uos pasekmes. 

BARZDASKUČIAI GRĄ 
SINA STREIKU. 

Apie 2,200 (liieagos barz- 
daskuciu nubalsavo išeiti ant 
streiko 1 dieną rugpjučio, jei 
nebus pakelta jiems alga iki 
$23 savaiteje. Barzdaskučių 
uni jos lokalo 548 sekretorius A. 
!.5. Raymond užreiškė, kad jei 
i>in pakeltos algos, tai unija pa 
sistengs, kad barzdaskučiams 
bus nereikalinga duoti dovanė- 
lis. 

BRIGHTON PARKIEČIŲ 
PIKNIKAS 

Nedėlioję liepos 13 diena at- 
sibus pilnas įvairumų lietuvių 
piknikas PfjJonia Parke prie 
Archar A ve. i* St. Louis St., c. 

y. parankiausioje vietoje 
Ši pikniką rengia bendromis 

spėkomis Draugystės Saldžia i 

:-ios Širdies \ J. No 1 ir Gvar- 
dija Šv. Kazimiero Karalaičio. 

Pikniką rengiamas todėl ben 
(iromis s jukomis, kad padarius 
ii įspūdingesnių ir davus susi- 
rinkusiems tinkam:'i pasilinks- 
minti ant tyro oro ir pasilsėti 
į alikus namie kasdieniniu:, sa- 

vo reikalus. 
Rengėjai tikisi, kad susi 

lauks gražios publikos, nes 

šfcig organizacijos turinčios 

gera varda tarpe lietuvių, kai- 
po daug prisidedančios prie ii^- 
tnvisku darbu, gi lietuviams ir 
paranku remti panašias drau- 
gijas, nes jos karts "nuo karto 

i ta naudingo suteikia ir lie- 
tuviams. 

Savas. 

ŠIS TAS IŠ ARGO 
STREIKO. 

Nors jau buvo nemažai ra- 

šyta apie Argo streiką, bet ma- 

riau bus neprošalį šį ta paraši- 
l.i, ką teko matyti savo akimis. 

Argo eukrinyčia išėjo ant 
streiko utarninko rytą: iš dirb- 
tuvės išėjo daugelis darbinin- 
ką, bet kiek jų liko.1# dirbti 
Streikicriai pasikvietė beną ir 

p<« marša ve kiek turėjo savo 

mitingą. 
Po mitingo streikieriai nu 

ėjo pasitikti tuos, kurie dirbo, 
kad juos prikalbinus išeiti ant 

streiko. Streikierių su dirban- 
čiais ištiko susirėmimai, kur 
tapo apdaužyta ke!iatas, neno- 

rėjusiu streikuoti. Kiti-gi pa- 
matę, kad dirbančius nemalo- 
niai priimama nėjo nei išdirb- 
iu vės. * 

Į pavakare kompanija p r įga- 
beno nauju apginkluotu sargi: 
ir neužilgo ištiko muŠtynė? 
sargu su streikieriai, kurioje 
sargai pašovė apie 50 ypatų 
porą užmušant ant vietos. Nu- 

kentėjo keletas visai nekaltu 
asmenų. Viena mergina, vos 

išėjo iš valgyklos, krito ant ša- 

ligatvio. (ii yienai moteriai iš- 
mjišė kūdikį iš rankų. 

Vienas dirbtuvės sargas sku 
binosi gatvekarin, bet ji strei 
kieriai sulaikė. Tada jis atki- 
šo 'šautuvą, bet streikieriai 
nuo jo šautuvą atėmė ir patį 
sargą gerokai apdaužė. 

'Kartą streikierių moteris 
nutvėrė vristinėje mayorą ir 
ne tik išbarė už leid'mą polici- 
jai šeimyniiikauti, bet dar-gi 
nors bobišku budu, bet gerokai o 

jį apkūlė. 
Tarpe sunkiai sužeistų ir du 

lietuviai, 15. \ aitktis ir \\ Ka- 
zimieras (gal Rakutis Kazi- 
mieras, kuris jau mirė liepos 
10 dieną ir jo laidotuvės atsi- 
buvo šiądien Š\-. Kazimiero 
kapinėse. Red.). 

Strcikicrys A. K. 

Išv KAZIMIERO DR STĖS 
SUSIRINKIMAS. 

S v. Kazimiero Karalaičio 

Draugystes ant To\vn of Lake 
pusmetinis susirinkimas j vyks 
nedėlioje liepos l'3 dieną, 1919 
m. Šv. Kryžiaus parapijos sve- 

tainėje, 2 valandą po pietų. 
\ isi nariai privalo priimti i 

.\i susirinkimą yra daug svar- 

biu dalykų. Neatsdankusiejie 
i susirinkimą Ims baudžiami 

sulyg konstitucijos. 
/ 'aldyba 

Viršininkai Lietuviu Dr-jos 
Sveuto Jurgio, 
De.troit, Mich. 

Pirmininkas X. Kasevlflua, 25 Tlin 
dlo av. 

Vicp.-pirmininkas B. Sugentas, 38 
Laura St. 

Protokolų ra'tiniriKas B. Balutis, 
68 Melvilla av. 

F manau rsšt. Jurgis Sr.lasevieius 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Carao 
n i av. 

Maršalka Juozas šalasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Pr. Barkauskas, 151 Oar 
donl a v. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 70 Mel 
.•Jllo av. ir 

Knygę vedėjas I. Statkevlčius, 195 
Cardoni av. 

Draugystes korespondentai: 
Juoza3 I.euicaitls, 229 Cardoni av. ii 

.fonas Statkpvičius 195 Cardoni a". 

Draugija susirinkimus laiko kas 
paskutinį nedeldienj kiekvieno mėne 
sio lietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prie VV'estmeniale'- ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 

Juozapas Letukas, Pirmininkas. 
4524 So. Wood St. 

Liudvikas šimulis, Vice-Pirmininlcas, 
4508 So. Paulina Street, 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 
1736 W. 47th Street, 

Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 
4512 So. Talman Ave. 

Jonas Balnis, Iždininkas, 
4536 So. Paulina Street, 

Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 
2556 W. 60th Street, 

Ni' odimas Klimašauskis. Iždo Glob. 
4441 So. Washtenaw Ave. 

Petras šarka, Iždo Globėjas. 
4600 So Marshfield Ave. 

Liudvikas Bancviczius, Maršalka, 
1849 W. 45th Street, 

Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 
1736 W. 47tb Street 

EXTR A FARMOS. 
200 Ir 160 altorių. Turi buti parduo- 

tos j trumpų. laika, arba išmainytos 
jin! miesto namų. I" kės geroje vioioje, 
gerais budinkais, užsėtais laukai.. Eik 
i,, gyvenk iš piimos dienos. Del pla- 
tesniu žinių malonėkite rašyti, 

P. A. Mažeika, 
R. rM. Cauipbellsporl, VVis. 

REIKALAVIMAI. 
Re i kai au j am o darb i n i 11- 

kų į founclry, pastovus dar- 

bas, gera mokestis. Atsišau 
kite greitai. 

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

ANT PARDAVIMO. 
7 kambarių namas )Cat- 

tage). Kaina $1,400 arba 
mažiau, prigulės nuo sudo- 
rojimo. Atsisukite:, 

3736 Parnell Ave. 

PARSIDUODA llmjson Automobi- 
1 ins, 7 sėdynių, viskas gerame pad- 
Jime, nauji tajarai. Parduosiu pigiai 
Klauskite 1543 W. UilJi St., TelcIYv 
nas Yards 7l2.r>. 

j ANT PARDAVIMO DVIEJŲ AUGSTU 
namas prio 3710 Einerald Ave., 2 

fliatai po 4 kambarius. Ir 2 fliatai po 
;> kambarius. Raudos neša $5«* t j me- 
tus. Iš priežasties ligos savininkas yra 
priverstos parduoti pigiai. TeleConuo- 
kite Stesvart f.748. 

PARSIDUODA 
15 melžiamųjų karvia ir te- 
lyčių. Pirkėjai bus prista- 
tomos į namus į bile kurią 
dali miesto. I 

6801 S. Oakley Ave. 
2 blokai į rytus nuo Western 
Ave. Tel. Proapect 5615. 

!—;—; ; 
Parsiduoda 2-jų augštų 

medinis narnas su 2 lotais, 
-- 1633 & 1635 W. 32nd St. 
Kaina $1300. Turi but par- 
duota tuo jaus. 

F. J. WILKEN, 
3422 S. Wooct St. 

PARSIDUODA Vulcanl/.inK ir Ro- 
treading dirbtuvė, randai vienoje iš 
ąeriaufiu vietų sautsidcj. 

j Jš priežasties kad turiu kitą biznį 
i.- neturiu laiko prižiūrėti kaip rei- 
kiant to, parduosiu labai pigiai. Tin- 
kamas pasiūlymas nebus atmestas. 

Atsišaukite 610 E. 63rd St., Telofo- 
naa \Ventworth 1721. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų. 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
t< ie 3437 S. Union A ve. kaina 
į15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGŠ- 
čin mūrinis namas 0 Šeimynos 
pečium apšildomas, labai gero- 
jo vietoje, kaina $14,000.00. 

PARSIDODA REZTDEN 
eija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžiu 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MAt- 

nau ant miesto propartės 80 

akrų farmą, Grand Rapids 
Mieli, kaina lik $3,000 verti 

$5.(300 arba daugiau. 60 akru 
didele gire, 20 akrų išd:rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. FillipoviČius Real 
Estat* v 

3253 S. Morgan St. 

Popieras ir Brangmertas nuo 

Ugnies ir Vagiu 
VIENAME IŠ 

Didžiausių Nesudegamų Skiepų 

4633-37 SO. ASHLAND AVE. 

Turtas Penki f^šSijonai Ooliariu 
Lietuviai Patarnautojai 

% • 

Atdara kasdien iki 4:30. Subatoj visą dieną iki 9 vak. Ketvtrgo vak. 7 iki 9 

| PARSIDUODA LABAI PI 
GIAI SCE KRIMINĖ, KER- 
DŽIŲ IR CIGARU ŠTO- 
KAS PRIEŽASTIS PARDA 
VIMO—EINU I KITA BIZ 
NI ATSIŠAUKITE GREI- 
TAI VICTOR BAGDONAS. 

3231 So. Halsted St. 
I 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų lubų angščio, su 

i dvigubu frontu, importuotų 
plytų nams, akmenų funda- 
mentas 50x125 pėdų, prie 
4431 So. Halsted St., kam- 
pas 44 place. Šis namas 
turi 14 pagyvenimų po 3 ir 
4 kambarius Storu. Visi 
naujausi įtaikinai gesas, 
elektrikos šviesa, maudynes, 
karštas vanduo, garo šilu- 
ma, didelis beismantas ii* 
plovykla. Taipgi dviejų lu- 
bų augščio medinis namas 

du fliatai po 6 kambarius, 
ten pat ir geradžius gale 
loto. Tai yra viena iš ge- 
riausių vietų lietuviams. La- 
bai parankus gyvenimas dir 
bantims skerdyklose, arba 
galima padaryti hoteli. Rei- 
kale pirkimo klauskite savi 
n i n ko ant vietos. 

PARDAVIMAI. 

Parsiduoda bučernu ir 
grosernė su namu, garo ši- 
luma. Biznis gerai išdirb- 
tas lietuvių apgyvento j vie- 
loj. Klauskite: 

3815 So. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 

LIETUVIŠKAS HOTELIS. 
Pirm»s lietuviškus, lloielis ('hicagoj, 

prio I61IG South ilalsted SI. šisai Mo- 

telis nėra brangus dėl darbininku žmo- 

niŲ,* ta:pgi parsamdome singelianis i;- 

ženočiatns ir priimamo pakeleiviu.:. 
Ruimai pai-samdomi nuo dienos, 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi 3u valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. 
• 

PAJIEJAKAŲ Kazimiero Gaižauske,1 
kurta pribuvo j Ameriką 1913 m., 
o 7 (1. gegužio, 1914 m., apleido Chi- 
capą, nuvažiuodamas j Pactlnvell, 
C'onn.— 

.lis paeina iš Kauno gub., Šiaulių ! 
pav., Šiaulėnų vai., Stelmoku kaimo. 
Jo tėvas, Pranas Gaižauskas, buvo | 
il^ns metus už liesinčių pas Baro- 
ną R e ką Šankintu dvare. 

Jis pats ar kas, apie jį žinote ma- 

lonėsito atsiliepti. 
Jonas Tikuišis, 

113 E. 104tb Place, 
Chioago.' 

FARMOS. 1 
Tie. kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- j 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuviu j 
gyvena ir visi ya» užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 

gerai auga. Randasi prie geležinkeliu 
geru kelių ir gražių ežeru 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 farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą aut 

farmų, kurie pirks farma,s ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už. pilną į 
vertę. Imsim lotus kaipo dali jniokė- 
jiino aut f ai m u. Dėl platesnių žinii 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPAMY, 
Eagio River, \Visconain. 

REIKALAUJAME MAJ 
N1ERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Angljs nuo 3 iki t 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 4Sc. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ei 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambaiių užlaikymui dar 
bininku. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company į 
Hemphill, W. Va. 

VERTA $9000 UŽ $7300. 

Tik-ką gavome kelis vi- 
sai naujus murinius namus, 
kas laike 5-kių dienų nu- 

pirks, tai galės uždirbti po 
$1,700 ant namo, nes tokio 
EARGENO visoj Chicagoj 
nerastumėt. Kas truite $1,- 
50C, galite pirkti, o likusius 
iš randų išmokėsite, nes ne- 

ša daugiau kaip 10f,. Na- 
mai pabudavoti ant 30 pė- 
du pločio, gatvės ištaisytos 
ii* išmokėtos. Randasi labai 
gražioj vietoj netoli nuo 

Marąuette Parko tarp Lie- 
tuvių apgyventos vietos. Na- 
mai pabudavoti, pagal nau- 

jausią madą su "sun par- 
lors" padlagoo maudyklės 
kambariuose ir taip duryse, 
su knygų šėpoms ir ugniavie 
te "firo-places" su elektra 
ir gazais, puikus beismentai 
iscimentuoti, su skalbyklo- 
mis su naujausia systema ap 
šildomi. Žodžiu sakant, vis- 
kas pirmos klesos,' kuriuose 
ir milijonierius gali gyventi 

Norintieji pasiskubinkite, 
lies tokių NAMŲ niekad už 

tokią prekę negausite, nes 

jie yra verti apie pora tūks- 
tančių daugiau, negu nž 
kiek dabar parsiduoda. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 S. Halsted St. 

PRANESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovžt 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

Ar 

Apgalvojote 
apie tai, į kokią 

padėti savo 

Pinigus 
l'llIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlHIIIIIIIIIIItlIltlIlIilIlilIililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlI 

Jeigu nesate užganėdinti banka, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba ta jūsų banka randasi 
neparankioje vietoje, tai geriausiai padarysite, jeigu savo pinigus perkelsite į. didelę ir pirmutinę lietuvių 
Valstybinę Banka. Tai yra 

"Metropolitan State Bank" 
807-809 W. 35th 8t., prie Kampo Malsted Street 

Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro. Utarninkais ir subatomis: nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro. 
Kas pradės taupit pinigus šitoj bankoj, arba partrauks iš kitų bankų iki 30 dienai šio mėnesio, tai bus ro- 

kuoj^mas procentas nuo pirmos dienos šio mėnesio. 
Mokame 3'0 nuošimtj ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
Norintieji perkelti iš kitų bankų į musų, atneškit savo bankinę knygelę, o męs iškolektuosime visus 

pinigus su procentais bile iš kokios bankos ir iš bile kokio mieštoj ir duosim tuojaus savo bankos knygelę 
pažymėję joje visus prigulinčius jusų pinigus. Tai])gi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus 
(Liberty Loan) ir gerus pl/mus morgečius. Norintieji jų įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreip- 
kitės į "'METROPOLITAN STATE BANK". Patarnavimas visiems dykai. 
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Banko Valdyba: 

JOHN B. BRENZA — Pirmininkas, 
JOHN KROTKUS —Vice Pirmininkas, 
S. ŠIMKEVIČIUS — Vice-Pirmininkas, 
JULIUS C. BRENZA — Kasierius. 
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