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Streikas Anglijos anglia- 
kasiu gal baigsis šiądien 

■ /• 

Kaizeris gal nebus tei= 
siamas Londone. 

Senieji Francijos darbininkų 
vadai paeme viršų. 

Talkininkai susįrupinę senato 
ginčais dėl Šantungo„ 

JSi I 

ANGLIJOS ANGLIAKA- 
SIU STREIKAS GAL 

BAIGSIS ŠIĄDIEN. * 

Londonas, liepos 24 d. 
Yra manoma, kad anglia-j 
kasių streikas bus tikrai su- i 

taikytas po angliakasių f e-.' 

deracijos pakomitečio pasi- 
kalbėjimui" šį vakarą su: 
anglų kontrolieriumi. 
Valdžios atstovas Andrew 

Bonar Law šiądien paklaus- 
tas žemutiniame bute, kas. j 

yra daroma su suirute ir s 

betvarke paeinančiomis iš į 
dokų darbininkų ir anglia-, 
kasių streiko, pasakė, kadi, 
Anglijos valdžia stengsis vi \ 
somis jiegomis apsaugoti 
žmones nuo visokio berei- j 

kalingo spaudimo. i 

KAIZERIS GAL NEBUS 
TEISIAMAS LONDONE i 

Londonas, liepos 24 d. ] 

Sulyg valdžios vado augštu 
tiniame bute, lolrdo Curzo-! 
no pranešimo šiądien lordų j 
bute, buvusis imperatorius j 
Vilius gal nebus teisiamas; 
Londone. 

SENIEJI FRANCUZIJOS 
DARBININKŲ VADAI 

PAĖMĖ VIRŠŲ. 
Paryžius, liepos 24 d. 

Francuzijos darbininkų at- 
stovai po dviejų dienų gin- 
čų savo nacionaliame komi- 
tete 91 balsu prieš 16 už- 
reiškė prieš smarkios revo-j 
liucijos idėją ir už sunkų 
darbą ir bendradarbiavimą 
su visomis šalies klesomis. 

Francuzų socialistų pastan- 
gos pritraukti darbininkus 
prie savo komunistinio pro- 
gramo nuėjo niekais. 

TALKININKAI SUSIRU- 
PINE SENATO GINČAIS 

DĖL ŠANTUNGO 
Paryžius, liepos 24 dieną. 

Francuzų ir anglų taikos ra 

teliuose su išerąstimi žiūri- 
ma į pasipriešinimą Ameri- 

koje Šantungo sutaikymui; 
yra manoma, kacl tiesiausiu 
išėiimu iš to butų privedus 
dalyką prie nepersilaužimo 
ir paskui vėl atidarius klau- 

simą išnaujo, reikalaujant, 
kad chinai atsisakytų nuo 

savo pozicijos ir pasirašytų. 
Chinų delegatams pasira- 
šius, Amerikos senatui ne- 

: ViU..' 

butų prasmes priešintis. 
Šituo tikslu talkininkai da 

bar bando priversti Japoni- 
ją viešai pasakyti savo po- 
ziciją. t rii I 
RUSAI KAREIVIAI PASI- 

DAVĖ BOLŠEVIKAMS 
ONEGOS FRONTE. 

Londonas, liepos 24 d. 
Saldžia apturėjo žinią iš vy 
•iausio vado Archangelsko 
Toilte, maj.-gen. W. E. Iron 
lide, pranešančią, kad rusų 
kareiviai sukilo ir perėjo 
bolševikų pusėn ir atidavė 
jiems miestą Onegą ir One- 
gos frontą. I 

Bolševikai bandė paimti 
^elžkelio frontą, bet buvo 
itmušti. 

Gen. Ironside dabai' turįs 
žadėjimą savo rankdse ir 
nano, kad Anglijos liuos- 
įorių užteksią jų sunkiam 
r pavojingam darbui. 

DEGA DIDELIS ALIE- 
JAUS FABRIKAS. 

Bayonne, N. J., liepos 24. 
Didelis gaisras yra Texas 
Dil kompanijos fabrike čia 
prie Kili von Kuli. Prasi- 
dėjo 7:25 vai. ryto šiądien 
iidelė ekspliozija, nuo ku- 
rios drebėjo murai už dvie- 
jų mylių. Pirmuose prane- 
šimuose nieko nesakoma, 
kad kas butų sužeistas. 

ALANDO SALAS NORI 
PAVEST! LYGAI. 

Paryžius, liepos 24 d. Tai 
kos konferencijos Baltųjų 
Jūrių komisija šiądien išda- 
vė pranešimą, kuriame pa- 
tariama, kad Aland salos 
Botnijos užlajoj tarp Švedi- 
jos ir Suomijos butų suneu- 

tralintos po tautų lygos glo- 
ba. 

GATVEKARIU TARNAU- 
TOJAI AR SUSITAIKYS, 
AR APSKELBS STREIKĄ 

ŠIĄDIEN. 
Ar Chicagos gatvekarių 

ir augštutinių karų tarnau- 

tojai nutars pertraukti tary- 
bas ir apskelbti streiką, tai 

didžiumoj priklauso nuo 

bendro unijos ir kompani- 
ių viršininkų susiėjimo su 

valstijos viešojo patarnavi- 
mo komisija šįryt 10 valan- 

dą. 

Populiaris Kampas. 

Palaidojus snapsą ir al utį oeuoline gira įgyja daugiau pagarbos. 

KAROLYI JIEŠKO UŽUO 
JAUTOS PAS SUV. VAL. 

Vienna, liepos 24 d. Čia 
yra manoma, kart buvusio1 
vengrų republikos preziden 
to grafo M. Karolyi tikslu 
yra atvažiuoti iš Italijos j 
Suv. Valstijas ir prašyti pas 
jas užuojautos ir pagelbos 
politiniam ir ekonominiam 
Vengrijos atsteigimui ir gau 
ti geresnes teritorines sąly- 
gas. ^ 

Karolyi taipgi norįs rašy- 
ti knygą apie vengrų repub- 
likos sąlygas paskutiniais aš 
tuoniais mėnesiais. 

bela kunos kareiviai 
PAĖMĖ DU MIESTU. 

Vienna, liepos 24 d. Su- 
sirėmimai tarp rumunų ir 
vengrų eina toliau. Veng- 
rai perėjo upę Theiss vieto- 
se tarp Tokai, 110 mylių 
nuo Budapešto į šiaurę, ir 
Csongrado, septyniosdešim- 
tis penkiose myliose nuo Bu 
dapešto į piet-ryčius. 

Vengrai paėmė Torok-3z 
Miklos ir Szentes ir paėmę 
daugybę belaisvių, maisto 
ir karės daiktų. 

JAVAI ARGENTINOJ 
VĖL BRANGSTA. 

Buenos Aires, Argentina, 
liepos 23 d. Kviečiai ir ku- 
kuruzai vėl šiądien pakilo. 
Kviečiams moka 19 pesų 
($18.34) už šimtą kilų, tai- 

gi per dieną pakilo 2 pesais, 
0 kukuruzai pakilo iki 11 

pesų šimtui "kilų, vienu pesu 
,daugiau (96V> cento). 
1 

GEORGIA ATSISAKĖ PA- 
Įtvirtinti suv. valst. 
! LYGIU BALSAVIMO TEI- 

SIŲ PATAISYMĄ. 
! Atlanta, Ga., liepos 24 d. 

! Georerijos legislatura savo 

posėdvie šiądien nubalsavo 
prieš užtvirtinimą lygių bal 

'savim© teisių pataisymą 39 
balsais prieš 10, o atstovu 

I butas tą patį padare 132 
i balsais prieš 24. 

VOKIEČIAI VISUOME- 
NINS KASYKLAS IR 

GELŽKELIUS. 

Weimar, liepos 24 d. Kai 
bedamas Į šalies susirinki- 
mą trečiadienyj, premieras 
Gustav Adolf Bauer, pami- 
nėjęs apie streikus, praser- 
gėjo šalį nuo pergeltos re- 

voliucijos, kuri, girdi, galė- 
tų buti kontr-revoliucija at- 
gabenusia pragaištį. 

Premieras pripažino, kad 
didelės žmonių minios turi 
pamatą nesitenkinti, bet vai 
džios uždaviniu esą praša- 
linti to priežastis. Vaistu 
gi busiąs įstatymas, sutvar- 
kantis darbininkų tarybas 
ir ekonomines tarybas, ku- 
ri valdžia žada parašyti. 

Fremieras paskelbė, kad 

taipgi bus paduotas projek- 
tas suvisuomeninimui elek- 
trines pajiegos stočių ir su- 

visuomeninimui lignito iš- 
dovio. Premieras apsiima 
priparodyti, kad valdžios 
politika veda prie visuome- 
ninimo. 

BULGARAI UŽPUOLĖ 
FRANCUZŲ KAREIVIUS. 

Paryžius, liepos 24 d. Su- 
lyg gautos šiądien iš Bel- 
grado žinios, kelios dienos 
atgal bulgarai užpuolė fran- 
cuzų regimentą tam išlipant 
ant Dunojaus kranto ties 
Lom Palanka, 22 myli nuo 

Vidino į piet-ryčius. Besi- 
šaudymas tęsėsi tris valan- 
das ir trįs francuzų karei- 
viai tapQ užmušti. Dėlei to 
francuzų regimentas nuvy- 
ko bulgarų sostinėn, Sofijon 
nuginkluoti vietos garnizo- 
ną. i 

RUMUNIJA IR UKRAINA 
ATNAUJINA DIPLOMA- 

TINIUS RYŠIUS. 

Berne, liepos 24 d. Ukra- 

iniečių biuras šiądiep pa 
skelbe, kad tarp Rumuniios 

'įir Ukrajinos tapo atnaujin- 
Iti diplomatiniai ryšiai. 

LOGDE'O REZOLIUCIJA 
; REIKALAUJA SUTAR- 
| TIES TARP SUV. VAL- 
STIJŲ IR FRANCUZIJOS. 

f Wa8hington, liepos 24 d. 
Šiądien senate užsienio san 

tikiu komiteto pirmininkas 
Lodge pasiūlė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad prezid. 
Wilson paduotų senatui su- 

tartį, pagal kurią Suv. Val- 
stijos apsiimtų gelbėti Fran 
cuzijai, jei ją be reikalo už- 
pultų Vokietija. Visi suti- 
ko paimti ją tuojaus svar- 

styti, išskiriant senatorių Ro 
binsoną, Arkansaso valsti- 
jos demokratą. 

I 
GIRIOS IR ŠIENAS DEGA 

KETURIOSE VALSTI- 
JOSE. 

San Francisco, liepos 24. 
Didelė Pacifiko šiaur-vaka- 
rių dalis yra padumavusi 
nuo degančios žolės, krūmų 
ir girių Montanoje, Idaho- 
je, Washingtone ir Orego- 
ne. 

Daugelį naujų gaisrų pa- 
gimdė perkūnijos vakar ir 
užvakar ir dideli vėjai. 

Miškasargiai sako, kad 
vakarinėj Montanoj ir šiau- 
rinėj Idahoj nuo birželio 20 
dienos buvę 612 gaisrų, ku- 
rių 200 gimė per paskutinę 
dešimtį dienų. Apie 2,500 
žmonių kovoja su ugnimi ta 
me plote. 

RENGIA KOVĄ PRIEŠ 
GĖRIMUS VISAME PA- 

SAULYJE. 
Washington, liepos 24 d. 

šiądien bendrame suvažia- 
vime pildomojo komiteto 
amerikinės priešsmuklinės 
lygos ir visų valstijinių ly- 
gų pirmininkų tapo išdirbta 
pienas kovai su gėrimais, vi 
same pasaulyj, priešsmuk- 
lines lygos prieš alkoholiz- 
mą. 

Taippat sustatyta pienas 
grieštam prižiūrėjimu kares 
laiko, konstitucinės ir val- 

stijinės drausmės gėrimams. 

! LANCASHIRE ANGLIA- 
KASIAI NUBALSAVO 

TUOJAUS GRĮŽTI PRIE 
DARBO. 

Londonas, liepos 24 d. 
Lancashire angliakasiai ma 
siniame susirinkime vakar 
protestavo prieš pakėlimą 
kainos anglims 6 šilingais ir 
pritarė vadovų veikimui. 
Vienok jie priėmė rezoliu- 
ciją grįžti prie darbo ry- 
toj." 

STREIKAI PARODO VO- 
KIEČIU MINIAS EINANT 

KAIRYN. 

Berlinas, liepos 24 dieną. 
Berline vėl visuotinas strei- 
kas. Nepriklausomieji so- 
cialistai darbininkai šiądien 
sustreikavo tam, kad pagel- 
bėjus pasaulio revoliucijai" 
ir užjautus pasaulio strei- 
kui. 

Visa vokiečių spauda, į- 
skaitant socialistų didžiu- 
miečių laikraštį Vonvaerts 
visą šios dienos streiko kal- 
tę meta ant nepriklausomų 
socialistų. Nepriklausomie 
ji vadovai sako, kad jų vie- 
ninteliu noru yra nuolati- 
niais streikais neduoti vo- 

kiečių pramonei atgyti. 

VOKIETIJA GELBSTI RUl 
SIJOS BOLŠEVIKAMS. į 

Paryžius, liepos 24 d. Pu- 
šų politines konferencijos 
narys ir buvusis Suomijos 
gubernatorius, baronas Ana J 
tole F. Korff sako, kad ru- 

sai tautininkai nemaža susi- 
rūpinę tuo kas Vokietijoj 
yra daroma Rusijai. 

Vokiečių bankai liuosai 
skolina pinigus rusams be 
jokio užtikrinimo matomai 
turėdami tikslą palenkti ru 

sus ir prirengti vokiečių isi- 
spriaudimą Rusijon. 

Be to Vokietijai siunčian 
ti Rusijon technikos žinovus 
taisyti telefonus ir elektri- 
nes sistemas ir apskritai pa 
dėti atsteigti normales sąly- 
gas. 

Nors vokiečių valdžia at- 
virai priešinasi bolševizmui, 
bet stengiasi palaikyti jį Ru 

sijoje. Šitos politikos ji lai 
kantisi tam, kad Rusija bu- 

tų suirusi ir pasidalinusi, 
nes tik prie tokių sąlygų Vo 

kietija gali kontroliuoti Ru- 

siją. 'i W 

W1LS0N NEIŠLAIKĘS 10 
DŽIO FRANCUZIJAI. 

WasKington, liepos 24 d. 
Šiądien senate įvyko karšti 
ginčai, kuomet republikonų 
vadai apkaltino prez. Wil- 
soną, buk jis peržengė Ang- 
lų-Francuzų-Amerikonų su- 

sivienijimo sutartį, neišpil- 
dydamas ketvirto paragra- 
fo, kuriame jis pasižadėjo 
įteikti ją senatui drauge su 

taikos sutartimi. 
Vidui ginčo republikonų 

vadas, senatorius Lodge. į- 
nešė rezoliuciją, kurioje rei 
kalaujama, kad prezidentas 
perduotų senatui susivieni- 
jimo sutartį tuojaus, idant 
senatas galėtų apsvarstyti tą 
ją sutartį drauge su taikos 

t sutartimi su Vokietija. 

, BOSTONAS NORI PAT AP 
! TI ATSKIRA VALSTIJA. 

Boston, liepos 24 dieną. 
! Bostonas nori apsisprendi- 
|mo. Šiądien atstovas Jas. 
| H. Brennan iš Charlestown, 
padavė sumanymą legisla- 
turai sutverti keturiasde- 
šimts devintą Suvienytą Vai 

Istiją, susidedančią iš mies- 
tų : Bostono, Revere ir Chel- 
sea ir miestelio Winthrop; 

j sumanymas paduot'i formo- 
| je projekto, kurį balsuoto- 
i jai balsuos ateinančiuose 
| rinkimuose. 

TEXASE GAUJA PA- 
KORĖ NEGRĄ. 

Gilmer, Texas, liepos 24. 
Gauja susidedanti apie iš 
500 vyrų šiądien išvilko iš 
kalėjimo negrą Chilton Jen 
ningss ir pakorė kalėjimo 
kieme. Vakar jį suareštavo 
už užpuolimą ant moters. 

POGROMAI LENKIJOJE 
ARŠIAUSI ISTORIJOJ, 

SAKO N. Y. ŽYDAS. 

New York, liepos 24' d. 
Le\vis Marshall iš New Yor- 
ko, kuris sugrįžo iš Francu- 
zijos, šiądien pasakė, kad 
"pogromai Lenkijoj ir Uk- 
rajinoj buvo aršiausiais pa- 
saulio istorijoje ir išžudytų 
žydų skaitlius pasieks de- 
šimtis tūkstančių, ar tas bus 
užginama, ar ne." Marshall 
su d-ru Cyrus Adlen ir Phi- 
ladelphijos buvo užsienyje 
nuo pereito kovo. Jie at- 
stovavo žydų tautą taikos 
konferencijoje. 

BOLŠEVIKU KAREIVIJA 
TRAUKIASI NUO ESTŲ. 

Kopenhaga, liepos 24 d. 
Estonų kareivijos bolševikų 
puolimą rytiniame ir vaka- 
riniame Pskovo šone sustab 
dė. Bolševikai toje apielin 
kėje traukiasi su paskuba; 
kaip gautas čia oficialis es- 

tonų pranešimas skelbia. 

Smagiai sustiprintos esto- 

nų kareivijos padare užpuo 
limą iš savo pusės. Bolše- 
vikų nuostoliai esą labai di 
deli. M 

GIRIOS GAISRAS SUNAI- 
KINO KAIMĄ. 

Lansing, Mieli., liepos 24. 
Kaip šiądien praneša paukš 
čiii ir giriu skyrius, smar- 

kiai dega giria kiekvienoje 
Deltos apskričio dalyj, augs 
tutiniame Michigane. 

Atsinaujinęs gaisras grū- 
moja Charlevoix ir Grand 
Traverse apskričiams. Pra- 
nešama, kad Dollar sodyba, 
apie už 30 mylią nuo Sault 
St. Marie vakar tapo išnai- 
kinta. i 

ORAS, 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Pėtnyčioje ir gal subatoje 

gražu; subatnj šilčiau; leng 
vas rytų vėjas. Augščiau- 
sia temperatūra vakar 85 
laipsniai apie 9 vai. vak. 

Saulėtekis 5:36 vai. ryto; 
'Saulėleidis 8:16 vai. vak. 
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Pas ką Daugiau Pasi- 
šventimo, 

Kiekvienos tautos stiprybe ir gerbūvis 
priklauso nuo tos tautos žmonių susiprati- 
mo ir pasišventimo savo tautos labui. Pas 
mus lietuvius nuolatai kaltinami musų žmo 
nes, kad jie mažai susipartę ir mažai pasi- 
šventę. Apie mųs žmonių, liaudies susipra 
timą ir pasišventimą mes čionai ir pakal- 
bėsime. v .. v ; r1*;2ski: 

Reikia pripažinti, kad musų žmones 
nėra užtektinai susipratę. Jie paparstai 
patiki kiekvienam. Juos iš vienos pusės 
gąsdina pragaru ir jie bijosi, o iš kitos pu- 
sės kas tik moka geriau pakalbėti, tai ir 
intikrins musų žmones. Kad žmonės nesu- 

sipratę, tai jų tuomi nesusipratimu stengia- 
si pasinaudoti visi. Vienas agentas parda- 
vinėja auksinių kasyklų sems, žada pelną 
ir mųs žmonės tiki. Kitas šarlatanas dak- 
taras gydo Įvairiausias ligas per laiškus, 
tįk-tik nedaro operacijos ir tam musų žmo- 
nės tiki. Trečias vėl propagandistas žada 
ant žemės rojų, ot tik reikia prisirašyti prie 
tokios organizacijos, reikia skaityti tokį ir 
tokį laikraštį, reikia aukauti tokiems ir to- 
kiems reikalam3 ir paskui jau įvyks rojus 
ant žemės, nereikės arba visai mažai rei- 
kės dirbti; vienu žodžiu kepti karveliai tik 
ir lėks į burnas. Ir musų žmonės, ypač 
tie, kurie gyvenimo neprityrę, tiki tam, au- 
kauja, dirba. Ant pamato žmonių nesusi- 
pratime tveria sau parapijas visoki "ne- 
zaležninkai" kunigai, kurie orgnizuotoje 
bažnyčioje jau neranda vietos. Vėl delei 
to žmonių nesusipratimo po priedanga baž- 
nyčių varoma politika, ar po priedanga 
patriotizmo slepiasi asmeninis biznis. Jei 
butų musų žmonės susipratę, butų pas mus 

visiškai kitokis gyvenimas, neturėtume laik 
raščių, kurie užsiima tiktai kitų žmonių 
įsitikinimų niekinimu ir nebūtų tiek daug 
apgavysčių. Taigi, jei kas sako, kad musų 
liaudis dar nėra ganėtinai susipratusi, tai 
tas yra teisybė. 

Bet kas link pasišventimo, tai jau mųs 
žmones niekas negali apkaltinti. Musų 
liaudis didžiumoje labai pasišventusi. Mū- 
sų žmones viską remia, viskam aukauja, 
viską dirba. Jei jie nebūtų taip tankiai 
prigaudinėjami visokių apgavikų ar propa- 
gandistų, ji dar labiau remtų naudingus 
darbus, labiau dirbtų. 

Kas link pasišventimo, tai juk rasime 
kiekvienoje kolionijoje po kelioliką orga- 
nizacijų ir kiekvienoje tokioje organizaci- 
joje po kelioliką žmonių, kurie be jokio 
atlyginimo dirba visuomenišką darbą. Juk 
veik visos mųs organizacijos, visos kuopos, 
visi fondai paremti tiktai ant musų žmo- 
nių pasišventimo. Musų visas politiškas 
darbas, visa kova už Lietuvos neprigul-' 
mybę, visos aukos politiškiems fondams, 
visi apvaikšciojimai,' visos laikraščiuose 
korespondencijos, tai tiktai pasišventimas 
mųs žmonių del labo mųs tautos. Nera- 
sime kitos tautos, kur butų tiek daug pasi- 
šventimo. 

Gal pasakys, kad pasišvenčia tik tie, 
kurie susipratę, o kurie nesusipratę,. tai 
tiems niekas nerupi. Bet tas netiesa. Męs 
čia privysime pavyzdį. 

Vie-i s žmogus tik-tik šiaip taip mo- 

kąs rašyti nu-jo į barzdaskutyklą Ir be- 
laukdamas eilės bevratydamas amerikonų 
laikraštį įžiūrėjo, kad ten suminets Lietu- 
vos vardas. Jis tuo tą laikraštį nuperka. 

užmokėdamas 25 centus ir mums prisiun- 
čia, kad gal męs sunaudosime. 

Vėl kitas pastebėjo pas mus išspaus- 
diną Erzbergerio laišką ir tuo kaip mokė- 
damas mus perspėja, bene tas laiškas, tai 
mus neprietelių darbas. 

Panašių atstikimų męs šimtus galėtu- 
me privesti ir jie visi liudija tiktai tą, kad 
musų liaudis yra begalo pasišventus. Toki 
lietuviai deda plytą po plytos prie Lietu- 
vos Neprigulmybės namo. Jei mus liaudis 
taip pasišventusi, tai ar galima abejoti apie 
tai. kad Lietuva galėtų negauti Neprigul- 
mybės? Ne, jau apie tai negali buti jo- 
kios abejonės. 

Jei mųs liaudis dar ne ganėtinai su 

sipratusi, tai tas, nors negerai, bet maža 
bėda. Tą lengvai galima pataisyti. Dvi- 
dešimts penki metai atgal mųs liaudis vi- 
sai buvo nesusipratusi. Per pastaruosius 
dvidešimts penkis metus lietuviai susipra- 
time daugiau padarė, negu kitos tautos per 
šimtus metų. Ir dabar dar kanuolėms bau 
biant Lietuvoje buvo steigiamos mokyklos, 
kad pašalinti tą nesusipratimą ir tamsą. 
Praeis kiek laiko ir apie lietuvių liaudies 
nesusipratimą ir tamsumą pasiliks tik ne- 

smagi atmintis. 

Kas link pasišventimo, tai jis žmonių 
yra prigimimas. Jei kuri tauta turi mažai 
pasišventusių žmonių savo tautos labui, 
blogai tai tautai. Rusija turėjo mažai 
žmonių pasišventusių del Rusų tautos, liau- 
dis nepaisė, kas atsitiks su Rusija, ir pa- 
&fc\.nėje, iškilus audringai dienai, Rusija 
subyrėjo, suiro ir pasiliko tiktai vieni griu- 
vėsiai. Pasišventimo negalima išmokti, ji 
reikia atjausti, prigimti. 

Sulyginus musų liaudies pasišventimą 
su pasišventimu mus inteligentijos, reikia 
pasakyti, kad liaudis toli, toli pralenkė in- 
teligentiją. Pas mus inteligentiją nėra 
daug pasišventimo; joje amžinos intrigos, 
kova už ambicijas, egoistiškumas. Musų 
inteligentija turėtų persiimti tuo etuziaz- 
mu, kokis yra pas liaudį. 

Pasišventimas ir ištvirmė kalnus var- 
to. Ir lietuviai turėdami toki didelį pasi- 
šventimą link savo krašto, atsilaikys prie- 
šais visus priešų kirčius ir atsieks tą, ko 
jie trokšta. 
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1 Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius] 
MICKEVIČIUS LIETUVOS POETAS. 

Lloyd George nesenai prisipažino, kad 
jis nieko nežino apie Teschen. Rašantis 
šiuos žodžius taipgi gali prisipažinti, kad 
vos mėnuo tam atgal Lietuva buvo jam ne- 
daugiau kaip vardu. Nuo to laiko jis su- 
žinojo daugybę įdomių dalykų, paliečian- 
čių buvusią Pabaltmario provinciją. Tarp kitko jis sužinojo, kad anapus juros yra milijonai lietuvių ir kad viena šešta tų žmonių dalis gyvena Suvienytose Valstijo- 
se. 

Galima pridurti, kad lenkai kalti yra 
lietuviams dalį savo garbes, — kalti yra 
Kosciušką ir garsu poetą Adomą Mickevi- 
čių, autorių nekuriems mus žinomos epikos Tadeuš. 

Mickevičius buvo skaitomas lenku. Ir 
jis ištikro nuveikė Lenkijai daugiau, negu 
daugumas pačių lenkn "šiaurės Byro- 
nas", kaip daugumas jį vadiną, savo pui- 
kią epiką parašė klesine lenkų kalba. Jis 
parašė lenkų kalba tą "Odą į Jaunuome- 
nę", kuri 1830 m. buvo varšaviniu mūšio 
himnu. Jis, kiek galėdamas stengėsi pri- 
sidėti prie maištuolių, su "Odo" ant lupų 
ėjusių prieš caro Aleksandro turtus, kurie 
juos naikino be pasigailėjimo. 

v vienoK jis duvo netuvys gimęs už- 
uočiame Novogrodko miestelyje iš tėvų, ku 
rių proseniai per ištisus šimtmečius buvo 
lietuviais; mokslą ėjo savo gimtiniame mie 
stelyje ir Vilniaus universitete; jis buvo 
kupinas grynos meiles prie savo tėvynės. 

Tadeuše ir daugelyje kitų veikalų, ku- 
riuos daugumas skaito pilnai ir grynai 
klesinias lenkų veikalais, Mickevičius iš- 
kėlė savo nepuošnę tėviškę, jos didėlius ir 
išdidžius miškus, jos plačius laukus, jos 
nykes pelkes. Jam jo Lietuva turėjo tą 
patį patraukimą, ką Neapolio įlanka tu- 
rėjo italams. Tuos charakterius, kuriuos jis 
sunemarino savo stebėtinoje epikoje, jis 
sutiko ir pažinojo Lietuvoje. Tarp jų bu- 
vo didelių ir prr'^nių tėvynainių, su ku- 
liais jis drauge sėdėjo kalėjime Vilniuje. 

Didvysė vienos epikos, kurią męs esa- 
me skolingi Mickevičiui, buvo lietuvių ku- 
nigaikščiutė. Kitoj jis aprašo baisų narsu- 

mą savo laukinių prosenių, kurie kovojo 
su teutonų karžygiais vilyčiomis ir primi- 
tyvėmis jėtimis. Ne kas kitas, kaip tik 
Lietuva įkvėpė jam žavingą Tadeušo da- 
lių pagrindą. Ir savo bastynėse po pasau- 
li ar jis buvo ištremtas į Rusiją, ar į Ita- 
liją, Franci ją, ar Vokietiją, jo mintis vi: 
ruomet krypo, linkui savo gimtų lygumų. 

Lenkų Darbai Lietuvoje, j 
Nesenai viename Chicagos 

lenkų laikraštyje tilpo kores- 
pondencija iš Kanno. Korės 

pondentas, matyt, yra persi- 
ėmęs lenku imperializmo dva- 
sia ir jisai pats kaip ir kiti jo 
Lietuvoje sėbrai su nekantru-1 
niu laukia tos valandos, kada 
Lietuva* bus prijungta prie 
"Polščos." Nors tie Lietuvos 
parazitai niekados tos dienos 
nesulauks, kol lietuvių krūtinėj 
se plaks tikra lietuvio širdis, | 
visgi yra žingeidu lietuviams; 
žinoti, kaip lenkų imperialis- 
tai varo savo darbus Lietuvo- 
je 
Iš žemiau paduotos korespon- 
dencijos aiškiai matosi, kaip 
jie visur varo savo propagan- 
da, net ir lietuvių kariumene- 
je, tos vienatines mūsų liuosy- 
bės viltis. Ne viskam , ką ta- 
sai korespondentas, rašo ga- 
lima tikėti, bet matyti, kad jo 
korespondencijoje yra teisy- 
bės krislas. Lietuviai turi bu 
ti labai atsargus su lenkais, 
nes jų veidmainiška Lietuvos 
provokacijini atsišaukimai tau 

dien laba: smrakiai ir gudrai 
yra varoma. 

Šitaip ta korespondencija 
skamba: 

Kaimas. 

"Proga pasinaudodamas 
siunčiu jums žinių sauja apie 
lenku gyvenimą Kaune, kuris C. OJ u 

nėra rojus po Lietuvos Tary- 
bos globingu sparnu. 

Jus jau žinote iš kitų šalti- 
nių apie lenkų ir lenkų kalbos 
persiekiojima pačiame Kaune 
kaip ir kaimuose, lygiai kaip 
Muravjovo laikuose. 

Taippat žinomi jums yra 
provakacijini atsišaukimai tau 
kiai ir tirštai lipinami Kauno 
gatvėse per taip vadinama Lic 
tuvos Apsaugos Komitetą, ku 
rios šaukia i ginkluota su len c o ^ 

kais atsilyginimą. 
Lietuvos valdžia ypatinga 

atyda atkreipia Į savo armiją, 
kurioje jinai visokiais budais 
stengiasi užsėti neapykantos 
grūdą (ne reik to daryti, žinia 
kas didžiausi pnešai, C. K.), 
kuris atpenč iki šitame laikui 
vis sau randa netinkamą dir- 

I vą ir dygsta netaip, kaip tai p. 
Smetona norėtų. Lietuves 
kareiviams ir valdininkams 
\ ra uždrausta viešai vai loti 
lenkų kalbą, kurie gana tan- 
kiai už tai buna baudžiami. 

O vienok nežiūrint grūmo- 
jimo ir tt. lenkų kalbos iš lietu 
vių armijos eilių prašalinimas 
vra negalimas iš tos papras- 
tos priežasties, kad didelė ai'i- 
cierų ir kareivių dalis \,isai lie 
tuvių kalbos nepažįsta (Tas 

L?;;ili buti ir teisybė. Galima | 
i'iili geru Lietuvos piliečiu ir 
lietuvių kalbos nepažinti) L i o 

tuvių aficierių didžuma Len- 
kijos armijai tiki ir laukia 
tos iškilmingos valandos, ka- 
da kartui su lenkais petys į 
petį galės atstatyti savo kru- 
tinės bolševikų frontui. (Tas 
jau yra tikra melagystė, o jei 
teisybe, tai lietuvių valdžia 
'tuo j aus atkreipti atydą j tuos 

išdavikus, nes jiems labai ru-į 
pi prijungimas Lietuvos prie 
Lenkijos). 

Ant lenkų labdaringų vaka- 
rų niekados netrūksta lietuvių 
karininkų švarkų, kuriuos lie- 

tuvių karininkai gausiai dab- 
inasi savo grašiu. 

Žinia apie Vilniaus paėmi- 
n: per lenkų armija iššaukė 

tarpe Lietuvos kareivių tikra 

pastebėjimą, ir širdingą džiaug 
sma, (Na ir dręsta taip me- 

luoti). Kurie prielankiai at- 
sinešdavo prie lenkų, tai vieto- 
je jų pastatyti buvo karei vijos 
skyriai, kurie ''aklai" yra atsi- 

davę Tarybai ir į lenkus žiuri 
kaipo i priešus. (Jei tokie iš 

davykų skyriai randasi Lietu- 
vos kariumenes tarpe, tai ypač 

j kares laiku jie turėtų būti su- 

gaudyti. liet tai negalimai; 
•.daiktas, o'tik lenkiška veidmai 
i 

nystė). 
Tarp kit-ko net ir btivusis 

generalio štabo pcrclctinis, o 

dabar lietuviu kareivijos va- 

lias, generolas Silvestras Žu- 
kauskas visai nėra šalininku 
p. Smetonos akcijos, kad pra- 
dėti su lenkais karę, kad išliuo 
savus Lietuvos sostapilį \ il- 

'niu iš po lenkų okupacijos, 
j (Tai aiškiausi melas, kad lie- 
tuvių kareivijos' vyriausias 

I vadas sutiktų ant Vilniaus oku 
pacijos per lenkus). 

Generolas Žukauskas yra 
miriusio jau Kanstanto Zukau 
sko sunus, L'pinos dvaro Šiau- 
lių apskrityje savininko, kuris 

'savo laiku buvo labai garsus 
Varsavoje ir Žemaitijoje iš sa 

vo juokingu ir aštriu "gaba- i Iv" 
Tai tokiose sanlygose dabar 

.turi plėtotis lenkų gyvenimą* 
| Kaune. 
i Vienatinis lenku dienraštis i c 

j "Ziemia Kovnenska," jau du 
ikart sustabdytas, su dideliu 
'sunkumu kovoja už savo bu- 
|vj. (Matyt, kad tas lenkų lalk 

Įraštis turi mažai skaitytojų, 
I 
nes daugelis sulenkėjusių Hc- 
tuvių jau grįžta prie lietuvių). 
Tanki tušti tarpai laikraščio 
kiekviename numeryje parodo 
cenzūros stropumą. (Be abe- 
jonės lietuviai' negali sutikti. 

kad ypatingai dabar Lietuvos Į j priešai galėtų varyti tarpe jųu 
pragaištingą. Lietuvos nelabui 
propagandą)." 

Toliaus tas lenkų korespon-i'j 
(lentas aprašo grynai lenkų gy j 
veniniu Kaune, iš lenkų drau 

] 
gyšeių Kaune labai gerai gy- 
vuoja lenkų muzikaliai drama- 
tiška draugija "Liutnia" it* ko i 

ki tai darbininkiška Lenkijos 
šalininkų draugija. 

Iš viso to matyt, kad net lai- 
kinėje Lietuvos sostapinėje, 
lietuviai turi, smarkiai dabuo* 
ti savo šalies išdavykus, o ką 
jau kalbėti apie Lietuvos pa- 
kraščius. 

Šita lenku korespondencija, 
akivaizdoje to, kad lietuviai 
jau kariauja su lenkais, parodo 
kad lenkai išnaudoja viską ir 
net provokaciją atsiekimui sa 

vo tikslų. 
C. K. 

Laiškas iš Lietuvos 
| Baltimorės klebonas kun. 
.Lietuvininkas gavo nuo bro 
jlio duktės, nuo Alvito, Vil- 
kaviškio apskričio laišką, 
.kuris nušviečia daug žin- 
geidžių dalykų, todėl jį tai 
j piname ištisai, tik apleidę 
i šeimyninius reikalus. 
i 
I 

Brangus Teveli!! 

Praėjo penki metai kaip 
męs atskirti baisios karės. 
'Negalima buvo išgirsti nie- 
ko apie jus, esančius Ameri- 
koje, jums negalėjome nie- 
ko per tą laiką parašyti apie 
save. Kuriems teko pergy- 
venti. visas karės žiaureny- 
bes. Nekartą troškom siųs- 
ti savo širdies skasrnus, ne- 

kartą butų buvęs malonus( 
nuo jųs Br. Tėveli paguodosj 
žodelis... Bet negalima bu- 
vo: kardas, ugnis, pirešas, 
skyrė mus nuo jupų. 

Brangus Tėveli, sunkus 
buvo mųs gyvenimas.. Nėra 
čionai vietos nei jiegų iš- 
reikšti tą visą, kas teko 
mums pergyventi, žinau, 
^ad jųs Br. Tėveli, viską 
numanote, žinodami, kad 
męs gyvenome karės lau- 
kuose. 

Kad išvystumėte Lietuvą, 
'.auliųstų jusų širdįs, paregė- 
tumėte reginį štai koki: vie- 
'nur riogso griuvėsiai, kitur 
išarti, išriausti laukai apka- 
sais, gražios Lietuvos sody- 
bos virto pelenais, o laul'.ai 
kapais, žuvusių karėje au- 

kų. .. Visur matyti žymės 
karės audros. Dauguma žmo 
nių tebegyvena dabar ur 
vuose. Liūdną įspūdį da- 

Ir gal jis apsilankiusiems atrodys keič- 
iu ir apleista šalimi savo liudnu dangumi,' 
savo išblaškytomis ukemis ir kukliais mie- 
stais. Tai šalis, kuri retai tepažįsta sau- 
les giedrą ir šilumą. Tai žemė, kuri iki 
nesenai buvo atkirsta nuo vakarinių tautų. 
Mickevičiui gi ji nežiūrint viso jos taria- 
mo liūdnumo, buvo jo giliausio ir tikriau- 
sia pasišventimo dalyku. Net rašydamas 
savo puikius "Krymo Sonetus," jis neuž- 
miršo savo Lietuvos dykumų. 

Pilkųjų Pabąltmario šalių žmonių pa- 
sakose senuose m y tuose ir dainose jis at- 
rado visa tai, ko jis reikalavo sužadinimui 
savo gabumų. Jis sužadino jų tiek, kad pa 
traukė prie savęs Goetes užuojautą, kuo- 
met jis susitiko su tuo dailininku Weimare. 
Gal neužilgo dainos ir raudos, kurias jis 
giedojo giestant jam jo pačioj jaunystėj, 
bus čia studijuojamos taip kaip malonios 
liaudies dainos rusų, normandų ir norve- 

gų. Daugelis jų yra išversta ir kai-kurios 
išaiškinta aną vakarą Carnegie svetainei. 
Nors jos yra prastos, bet labai vertos stu- 
dijuoti. 

Yra sunku nusekti lietuvių mytus ir 
:lainas iki jų tikrųjų pradžių. Jie gal iš- 
;ikro neturėjo svetimos versmės. Nes, nors 

aolųs pedantai dideles pastangas dėjo tam, 
\įd įtikinus pasaulį, kad latviai ir lietu- 
siai (po jų senu latvių vardu) grįžo atgal 
ki Graikijos ar Trojos, visa, kas šiądien 

yra žinoma apie juos, tai tiek, kacl jie yra larai. Daugelis jų, laikui bėgant, susilie- 
jo su borusiais, ar parusiais. Daugelis su- 
simišė su lenkais ir rusais. Bet lietuvių kamienas, penki milijonai žmonių, nėra 
slavais. Neigi jie yra teutonais. 

| Tironai, kurie pasimainydami spaudė 'juos, uždrausdami jų kalbą, mažne visai" 
išnaikino visokią atmintį apie jų stabmel- 
dystės praeitį. Kad jie buvo stabmel- 
džiais, garbinusiais saulę ir mėnesį, tai aiš- 
ku iš jų senovinu dinų. Paskui, kada jie ant galo išgirdo apie krikščionybę, jie pra- manė mytus. kur dvasios ir nelabieji (jų vadinami velniais ar kipšais) kovojo su 
nedaryta dievyste sujungusia savyje tūlas : 

vptybes žydų Jehovos, normalių Thovo, ir 1 

graikų Zeu^o. Ji* vadinosi perkunu ir se- 
nesniais pagonystės laikais jis nemielašir 1 
dingai viešpatavo ant saulės dievės ir mė- i 
nulio dievo. Mat tamsiųjų amžių lietuvių j 
ar latvių mytologijoje gaulė yra moteriš- , kosios gymės, o mėnuo vyriškos. ( Iš senų uainų ir iš to, ką šiądien ke- j leiviai pasakoja mums, męs sužinome, kad 
lietuviai per ilgus šimtmečius buvo maloni, N 

švelni, narsi ir fiiozofinga tauta, beveik * 

patetinga savo paprotiniu atsidavimu skaus *• 
mui ir kančioms, bet reikalui atsitikus, pa- xv 
sėkmingai aukoti savo gyvastis pasiutusioj e 

kovoj už laisvę. i 
—Iš Chns. Science Mcnitcr. 

o ta Lietuvos išvaizda!. Vi- 
ur matosi, priešo buta, 

Žmonių veidai tarsi su- 

ikmenėję, išblyškę, liguisti, 
)aime pagimdė įvairių ligų, 
cuiros ir dabar tebevaro 
nusų žmones j kapus. 

Kai pirmutinis šūvis at- 
simušė į musų ausis, neži- 
nojom kur dingti iš baimės, 
kiti net iš proto išėjo, ir aš 
buvau gavusi galiucinaeiją. 
Bet tą baimę setfė didesnė 
baimė; už dviejų mėnesių 
su visa ugnimi atėjo prie- 
šas musų kraštan; pasiju- 
tome po šoviniais. Tik ta- 
da tai jau pažinome karę,— 
kulkos staugė pro galvas, 
tik lukėm mirties daugiau 
nieko. Bet ačiu Augščiau- 
siam nei vieną iš mus ne- 

užmušė, visi likom gyvi. 
Tą audrą pergyvfeuę su- 

laukėm kitos, dar baises- 
nem pavieksle, kuomet 
sai išvijo vokiečius, tada 
tai 6 savaites mušėsi ties 
Alvitu. Tuomet tai^teko gy 
venti po kulkomis. Alvito 
bažnyčią tuoj sudegino; Al 
vitas buvo viduryje pozici- 
jų- 

Serganti Sabienė su vie- 
nos dienos kudikiu buvo 
skiepe. Šoviniai sugriovė 
namą, bet ji stebuklingu 
budu išliko gyva ir sekan- 
čią naktį pabėgo iš Alvito. 
O męs gyvenome Viščekai- 
TOyje; granatos per mus lė- 
kė Vilkaviškin ir ant sto- 
ties, bet Į mųs triobas ne- 

pataikė. 
Paplūdo Lietuva šioje ka- 

rėje kraujuose ir ašarose... 
Šituos visus kentėjimus, tai 
męs draugėje visi kentėjom. 

Man Brangus Tėveli, dar 
daugiaus teko iškentėti, ma- 

niau, kad tikrai gyvenimo 
našta parblokš mane. At- 
skyrė karė mane nuo tėve- 
lių ir savųjų; teveliai liko 
po vokiečiais, o aš po ru- 

dais, negalėjau sugrįžti tė- 
viškėn, turėjau važiuoti Ru- 
sijon be kapeikos kišenid- 
Ąe( nes visai netikėtai bu- 
vau atskirta); mačiau ba- 
do, buvau nuplyšus ir su- 

šalus. bet Dievas dar vis 
mane mylėjo. 

Nevažiavau Rusijon, bet 
laikiausi Vilniuje, Įstojau i 

lietuvių bendrąbutį ir pra- 
dėjau vaikščioti į pedagogi 
jos kursus. Per 12 mėnesių 
išgyvenus pusvariais duo- 
nos, dasiekiau savo tikslo, 
1916 metais išlaikiau kvoti- 
mus ir gavau paliudijimą, 
kaipo mokytoja. 

"TV 1 *1 tt*«i 
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niaus lietuviai inteligentai 
stengtis išgaati Lietuvai ne- 

priklausomybę; tam tikslui 
išleido tukstančius atsišauki 
mų-lapelių Į visuomenę. Tai 
buvo pirmas obalsis apie 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Žinoma, aš važiuodama na- 

mon taip pat tų lapelių par- 
vežiau. 

Tuo laiku labai vokiečiai 
politiškai Lietuvą persekio- 
jo ir ant nelaimės mane kas 
;ai pskundė kryžiokms, kad 
aš skleidžiu tuos atsišauki- 
mus ir buvau areštuota. Per 
:ris mėnesius kalėjime nie- 
<o nesigirdėjo apart "mir- 
iies", kuri buvo man skiria- 
na. Ant galo buvo kariš- 
kas teismas 1^17 m., 8 die- 
įą kovo; buvau nuteistas 
Iviems metams katorgos. 
5er 15 mėnesių buvau gy- 
ra tam grabe paiaidota.. Už 
avo Tėvynę Lietuva kali- 
nai nešiau tą kryžių. Die- 
as davė man jiegas, išken- 
iau... Padarius taika Vo- 
ietijai su Rusija išdavė, am 

(Tąsa ant 3-eio pusi.) 



ELIZAIUCTU, NVj. 
Paskutiniais laikais iš šios 

kolionijos, beveik nesimato /.i 
nučiu laikraščiuose, tartum 
čia nieko ir neveikiama, bet, 
galima sakyti, kad yra atbu- 
lai. 

Prieš liepos mėnesį čionyk- 
štės draugystės skubino reng- 
ti balius, pikninkus, kad su- 

žvejojus kiek pelno, nes užsto 
j Vis sausumai ne ką bedarysi 
ant pikninko. Taigi pirma bn 

Iiayojome, dabar-gi ilsime; ir 
atskaitas suvesdinėjame. 

Čia vis buvo kalbama apie 
reikalingumą k< >< >peraty vės 

krautuvės vienos ar kitos rū- 

šies, bet vis niekas nepradėda- 
vęs darbo. 

Pagaliaus išgirdome, kad 
-eocialistai-bolševikai ragina vi 

SUS pradėti .organizuoti !:oop-: 
ratyvę krautuvę; tai buvo džiu 
ginanti žinia, nes manėme, 
kad ir bolševikai pradės kon- 

s'ruktyvį darbą. Pirman or- 

ganizatyvin susirinkiman pri- 
sirinko j 40 ypatų įvairių pa- 
žiūrų ir visi pripažino reika- 
lingu įsteigti kooperatyve krau 
tuve. 

Pradžiai sudėjome po S 1.00 
ir, nutarę susirinkti už savai- 

tės, 'išsiskirstėme. 
Sckantin susirinkiman mu- 

sų bolševikai jau nepasirodė 
Priežastis nežinoma, bet ne- 

atvykus susirinkiman visiems 
bolševikams nujausta, kad tai 
yra daroma jų sutartinai, ir 
todėl, nuspręsta specialiai apie 
tai pasiteirauti. 

Pasirodo, kad musų bolše- 
vikai permainė savo nuomonę 
ir jau nenori tverti krautuvė> 
vien tik lietuviškos, bet kad ji 
butu tarptaut'ška. l'žreiškus, 
kad bus nebloga ir tarptautiš- 
ka krautuvė, tada musi> bol- 
ševikai ir vėl pradėjo slinkti 
atgal, nenori ir tarptautiškos 
kooperaty vės krautuvės. 

Visą suvedus krūvon atrodo 
kad musų bolševikai nenori dė 
tis prie bendro darbo, nes ta- 
da neturėtų parankios progos 
kitus žeminti dergti, o be to 

nelengva dumti akis nunioms. 
Kun. Ii. Žindžius labai agi- 

tuoja, kad žmonės siųstų mai- 
stą Lietuvon per Litbuanian 
Sales Corporation, mokėdami 
už tai $25.00. Oi lenkai gar- 
sina, kad tiek pat maisto pa- 
siunčia už SI 5.00. Delei tokio 
dalykų stovio žmonės pradeda 
kreivai žiūrėti į kunigo giria- 
ma bendrovę. 

Pora vyrukų sumanė su- 

rengti, taip sakant, kunigo la- 
bai balių ir likusį pelną įteik- 
ti kunigui kaipo dovaną už jo 
25 metų klebonavimą Kliza- 
bethe. Dabar jie vaikščioja 
ir prašo draugijų prisidėti 
prie minėto baliaus. "Poor 
bitsiness." vyrai; norint su- 

teikti kam pagarbimo dovaną 
nereikia ubagauti. Tai pajuo- 
ka ne tik savęs, bet ir ilgai tar- 

navusio klebono. 
Žmogutis. 

ROCHESTER, N. Y. 

Susitverė Raud. Kryžiaus 
skyrius. 

Liepos 20 dieną čia įvyko L. 
N. Fondo 15-to skyriaus susi- 
rinkimas. Delegatas Ameri- 
kos Lietuvių Seimo Chicago- 
je p. A. Vaitas pakele klausi- 
mą apie Lietuvai Gelbėti Drau 
giją (Lietuvos Raudonąjį Kry 
žiu). Po tulo paaiškinimo su 

trinkusieji pripažino būtinai! 
reikalingu sutverti Rocheste- 
rvje Raud. Kryžiaus skyrių, 
kad prisidėjus prie nešimo mc 

dikalės pašalpos Lietuvos gy- 
ventojams. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
skyrius lajn .sutvertas ir jin 
prisidėjo, Įmokėdami po $10.- 
00, sekančios vpatos: 

A. Voltas; J. J. Žilis, P. Pet 
ronis, I). Jokias ir k. Semaš- 
ka. 

Tolimesnio veikimo tvarky- 
mui išrinkta laikinoji valdy- 
ba, kurion inėjo pirm. A. Vai- 
tas ir sekr. ir iždininku P. Pet- 
ronis. Tikimasi, jog Roches- 
teryje visi lietuviai dėsis pri? 
•io Raudonojo Kryžiaus sky- 
riaus, kad bendromis spėkomis 
liesus paramą vargstantiems 
nu;su broliams Lietuvoje. 

Raudonas Kryčius. 

iSPUOŽIAI IŠ MOKSLEI- 
VIŲ CENTRO. 

Valparaiso universitetas 
yra nemažu Amerikos lie- 
tuvių moksleivių centru, to 
dėl bus vietoje kiek supažin 
clinus visuomenę su šio 
moksleivių centro judėjimu; 

I su judėjimu, kuris daug ką 
gali sverti lietuvių tautos 
ateityje. 

Paskutinį šių metų bertai 
'nį Valparaiso universitete 
buvo apie 30 lietuvių, kurių 
tarpe 4 mergaitės. Šis ne- 
si. aitlingas būrelis palaiko 
keletą susibendravimo. susi- 
ejimų SLA. kp., SLRKA. 
kp., TMD. kp., Vyčių kp., 
LSS. kp. ir Lietuvių Mokslei 
vių Literatišką Ratelį. Pa- 
sižiurėjus į šį sąrašą mažas 
moksleivių būrelis atrodo į 
politišką kaslagerį. Nors 

į čia yra daug susidraugavi- jmo organizacijų, bet drau- 
Įgiško atsinešimo tarpe mok 
! sleivių, galima sakyti, visai 
i nėra. 

i Daugiau rišančiu į kru- 
įvą moksleivius yra Liet. 
[MoksI. Literatiškas ratelis. 
!Mat kiekvienas lietuvys, iš 
11 skiriant visai ištautėjusius, 
[atvykęs mokytis, prisideda 
!prie šio ratelio; turbut jo 
i prakilnus vardas kiekvieną; 
| vilioja prie savęs. Veles- 
įniais laikais ir šio ratelio 
'gyveniman pradedama įve> 
.ti politiką. 

[. Šis ratlis, berods, nuo jo j iužsidejimo turi nuo universi- 
i teto speciales privilegijas; 
jam leidžiama mokytis lie- 
tusių gramatiką, literatūrą 
ir istori ją, universiteto lėšo- 
mis, todėl Liet. Moks. Lite- 
ratiškas Ratelis atrado it 
mokyklėlę—pirdėčkas prie 
dižiulio Valparaiso univer- 
siteto. 

Mokytoją lietuvišękų sky 
rių pirmiau rinkdavosi pa- 
tįs mokiniai ,dabar-gi mo- 
kiniai pirmame mokslo be> 
tainyje rekomenduoja tiib 
kandidatus, o universiteto 
direktoriai viena iš ju už- *■ " 

'tvirtina mokvtojumi, kuris 
frauna iš universiteto tųu 
atlyginimą. 

nei lietuviškoj mokykloj, 
'kaip čia pripratę vadinti, 
.užviešpatavo pilnas party- 
viškum«. Jei mokytojas 
yra kokios nors sriovės šali- 
ninku. tai kitokių pažiūrų 
mokiniai neina pas jį rroky 
tis gramatikos, it bijodami 
užsikrėsti nuo jo gramatikos 
partyviškumu. 

Šiemet lietuvių kalbos 
Įnokytojumi buvo Rukšaitis, 
gana įimtas ir veiklus vai- 
kinas, bet pas jį mokytis 
vos trįs mokiniai. Gi pra- 
dinės lietuvių kalbos grama 
tikos mokytojumi buvo Bim 
ba, pas kurį lankėsi 12 mo- 

n'nių. Bimba negaudavęs iš universiteto jokio atly- ginimo; to priežastimi yra lietuvių studentų nesutiki 
mai, kas nepatinka univer- 
siteto direktoriams. 

Verta paminėti, kad lieta viai moksleiviai turi kny- gynėli, kur pareina įvairus 
laikraščiai, išskiriant laik- 
raščius krikščionių demo- 
kratų, kurie eina į universi- 
teto knygyną, čia, rodos, 
irgi politiškas vaisius. 

Teko girdėti, kad Valpa- 
raiso universiteto mokiniai 
lietuviai (ar bent d?lis jų) 
deda daug domos ant stu- 
dijavimo socializmo teori- 
jų; kiti tai pajuokia, girdi, 
jie tuoj ir gramatiką pada- 
rįs socialistišku teorijų dali- 
mi. 

Lietuvių Moksleivių Li- 
teratiškas Ratelio kas pėtny- 
čios vak&rą surengia drau- 
giško pasikalbėjimo vaka- 
rėlį, tai gana gražus pa- 
protys. Paskutinis pareitc 
bertainio toks susirinkimas 
buvo su žymesniu progra- 
mų; jin su svečiais atsilan- 
kė apie 30 ypatų. 

Kateiio pirmininkė, p-Iė 
Ivanauskaitė paprašė 

svečių ką nors susirinku- 
sioms papasakoti. Tūlas mo 

kinys ilgokoj kalboj iškil- 
mingai perstatė pakalbėti 
augštosios mokyklos moky- 
toją Bukšnaitį. Laukėme 
išgirsti daug naujo, naudin- 
go, bet kiek apsirikome. 
Kalbėtojas anglų kalboje 
apipasakojo apie Egipto 
piramidas, Babilioną, Gre- 
'kų dievus ir panšiai, paskui, 
persikėlęs į šių laikų gyve- 
Įnimą, apsitojęs ant bolše- 
vizmo. Taip ir laukeme, 
:kad jis šį tą pasakys apVi 
Lietuvą ir lietuvius, ^et ne- 

sulaukėme, matomai, jam 
„as nerupi. 

Sekančiai žymesniu kal- 

bėtoju buvo studentas Biels 
kis; jis pradėjo kalbėti apie 
botaniką. Šis, padėjo te- 

mos pamatan gamtamokslio 
šaką botaniką, tartum ban- 
dė tuomi pasiremdamas iš- 
rišti pasaulio surėdymo 
fproblemas. Tarp kit ko Le 

niną ir Trockį prilygino prie 
Antichristo, už ką nuo tulų 
"gamtininkų' gavo smar- 

kios kritikos. Bet to, kal- 

bėtojas išreiškė pageidavi- 
mą, kad butų suinternaciali 
zuota pasaulio kalbos, kas, 
girdi, butų gerai susikalbė- 
ti su kitų šlių gamtininkais. 

Antras studentas Bimba 

'kalbėjo temoje apie viską. 
Jo kalba tai rinkinys iš 

"Naujienų", todėl neapsi- 
moka plačiau apie tai minė- 

ti. Tik pabaigoj argino mo- 

kinius studijuoti socializmą. 
Keliais ruožiais stengiau- 

si apipiešti lietuvių mok?- 

leivių vakarą. Nors nesma 

jru tai pasakyti, bet musų 
moksliaiviai dikčiai yra nu- 

krypę nuo moksleivių tako. 
Iš dalies jie yra patįs tame 

kalti ir nesa sau blėdį, ne^ 

'vieton pasemti kiek moks- 

lo, ji3 ginčus varinėja. Iš- 
dalies yra kalti tame ir mu 

sų visuomenės vadai, kurie 
mokinių jautimą ir prakilnu 
'širdį stengiasi intraukti 

partyvėn politikom kad tu- 

mi sustiprinus savo p arti ji- 
nes spėkas. Didžiuma moki- 
niu iš to turi tik blėdį. 

Svetys. 

diplomatas. 
— Kaip, tu sėdi kartu su n.a 

nimi teatre ir vis žiūrai i kc- 

kią tai nepažįstamą ponią. 
— A> stebiuosi žiūrėdamas 

kaip ji negražiai pasirėdžiusi. 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

nestiją ir mane paliuosavo. 
Negana ką kankino tie kry- 
žiokai mane, bet nespėjau 
pareiti, reikėjo už sėdėjimą 
užmokėti 700 markių. Ka- 

dangi aš neturiu pinigų, tai | 
atėmė nuo senų tėvelių kari 
vę. Iš nelaimės iščiulbe ir, 
gyvasties ir turto. Tikiuo- ■ 

si. kad "Dievas manęs ir to- 
jaus neapleis 

Nekarti/ šaukiau jus Bran 
gus tėveli, bet nykdavo tas 
mano pagelbos šauksmas 
kalinyj... Buvo valandų, 
kuomet neturėjau savo iš- 
džiuvusioms lupoms neturė- 
jau savo saulės spindulių... 
Bet labai dabar aš laimin- 
ga, kad sulaukiau dar ju- 
miems Brangus Tėveli pasi- 
skųsti, rodos širdžiai leng- 
viau. Dievas liudininku 
kiek męs visi iškentėm ši- 
toje karėje. 

Brangus Tėveli, nežinau 
kaip jumiems ėjosi Ameri- 
koje perleisti karę. Gal ir 

jums teko tų kartybių. Bu- 
kite malonus, parašykite vis 
ką už ką busim labai dėkin- 
gi. Labai mums rupi apie 
jus visus. Per tiek daug 
laiko galėjo kokia ir nelai- 
mė patikti. Męs visi esame 

gyvi ir šiaip taip krvtame, j 
tik nežymiai visi pasenę. 

Viso labo! Palanki duktė 
Brone Lietuvninkaitė 

Viščekaimis, 5 bal. 
1919 m. I 

LIETUVIU R. KRYŽIAUS 
DARBAS EINA PIRMYN. 

Buvusis Amerikos Lietuvių 
Seimas nutarė sutvert' Lietu- 
vos Raudonojo Kryžiau r- sky-! 
rių Amerikoje, r.r kaip tai prij 
'imta vadinti Lietuvai Gelbėti 

1 
Draugija. Panašus darbas i 

žinoma, geriausia tinka dak-' 
•tarams, todėl Amerikos Dale i 

... i 
tarų Draugija ir pasiėmė ant 

savęs ši nelengva darbą. 
Kaip t.eko girdėti iš veikėjų 

daktarų, tai šis darbas eina 
gana pasekmingai. 1 trumpą 
laiką jau tapo suorganizuota 
gerokas, skaitlius L:et. Rau- 

donojo Kry>*'aus skyrių ir m:i 

tosi laikraščiuose pranešimai, 
jog tai šian, tai ten žmonės au- 

kauja žymias sumas pinigų. 
Be to, kiek teko sužinoti, tai 

jau tapo surasto 4 daktarai ir 
5 nurses, kurie k.tina važiuo- 
ti Lietuvon .prie pirmos pro- 
gos. Tai yra graži pradžia 
darbo, kurį padarė Daktarų 
Draugija. Ir nieko stebėtino, 
juk Lii jos speciališkumas. 

Bet dar geresne žinią teko' 
sužinoti., jog musų daktarai, į 
kuriems pavesta tvarkyti Ra u 

donejo Kryžiaus reikalus, ia-j 
užmezgė susinėsimus su me- 

dikamentų dideliais sandė- 
liais, prašant ką nors paaukau 
ti dėl Lietuvos Raudonojo, 
Kryžiaus. Taipgi, sakoma,! 
kreipėsi ir prie lietuvių apti>, 
kininkų su tuo pačiu reikalu. | 

Matant toki sumanų veiki-( 
rną pradžioje darbo, męs visi 
turime remti daktarų tvarko- 
mą Lietuvos Raudonojo Kry; 
<£.itl 11S Uili iJil, [VCI Ullll KOllOni- 

jose skyrus, aukaujant pini-j 
^ais ir įvairiomis drapanomis,! 
kad nuvykę nntsų daktarai i'., 

T 
^ 

nursės Lietuvon netik galėtu 
1 

parašyti receptą bei duoti pa- 
tarimą, bet galėtų ir vaistai-, 
aprūpinti ir dargi šalčiams, 
atėjus ir drapanomis aprūpin- 
ti. Mums kiek pasidarbavus, 
tas nesunkiai atsieitu, gi \vįL. 
tuvos gyventojams, butų labai 
brangintina. Taigi prie darbo. 
vfc'i! 

M. K. Šilis. i j 

PAŠTAS ORU. 
Šiandiena (iro krasa nuskri- 

to iš Xe\v orko Į Cleveland.i 
per 3 valandas ir 3<S miliutai 
Vidutinis greitumas buvo 11 > 

myliu per valandą visu 430 niv 

liu tolumu. Skrista su I )c Ha 
viland orlaiviu, tnriančiu 400 
arkliu pajiegos. Pirmasias 
215 myliu, nuo Xe\\ \ orko iki 
lielkfantc, Pa., nuskrido per 1 
vai. ir 2<X miliutas, o kitą dalį. 
nuo Itellti onte iki Cleveland. 
215 myliu per 1 vai. ir 50 mi- 
liutų. 

()r< krasa 4 dieną liepos var- 

tojo du orlaiviu viršum, negu 
kitomis dienomis. Tą dieivi 
skrido dešimtis'orlaivių. Pra- 
šant Chicagos ir Toledos gy 
ventojams, buvo sustota ir lai- 
škai paimti Toledos mieste. 
Trumpiausia oro kelionė, 4 d. 
liepos buvo 215 mylių, o ilgiau 
šioji 325 mylius. Kiekvienas 
orlaivis pasiekė savo vietą pa- 
skirtu laiku, be priversto apsi- 
stojimo. 

DABARTĮ N F. MOTIXA. 
— Krikaitienė labai gera 

motina, ji labai rūpinasi savo 

sergančiu kudikiu. Ji kasdien 
paklausia per telefoną apie ku 
dikio sveikatą. 

NEATSILIEKA NUO 
GADYNES. 

Praeivis.—Vakar tu buvai 
nebylis, o šiądien jau neregi.;? 

Ii hjčta.—Ta i |) pr ieteliau. 
Musų laikuose reikia ką nors 

išsimislyti, kad patikti publi- 
kai. 

KAI T KADA TEISYBE 
k Alk a. 

— Pas tavo ponus amžinai 
nesutikimai. ! .odei jie bara- 
si? 

— Nieko stebėtino. Jiedu 
vienas kitam nuolat meluoja, 
o kaip kartais melagystės iš- 
eina j viršų, tai jiedu tuomet 
vienas kitam i akis tiesą pra- 
deda sakvti. I 

: i 
SKOLINU PINIGUS 

unt antro morgečk) labai prisuuimo-, 
mis sąlygomis. K jai reikalinga sko-! linti pinigai, teeul atsilanko } ofis%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 709; 5 Mo. LaSaHo 8t 
Telefonas Franklin £303. 

Svarbus Pranešimas 
Chicagiečiams 
IR APIELINKES lietuviams 

Šiuomi pranešame gerbiamai lietuvių visuome- 
nei, kad nuo senai Jaukiama Lietuvių Tautos Kata- 
likų Bažnyčia Chicagoje, atsidarys Nedėlioje, Lie- 
pos 27-tą, 1919. Pirmos pamaldos atsibus Nedėlio 
je ant Bridgeporto, S. E. Kampas 35-tos ir Union 
A ve.. 11 valandą iš ryto. Sumą laikys ir pamokslą 
sakys J. M. Vyskupas S. B. Mickevičius. Savaitės 
dienomis mišios šv. bus laikomos 9 vai. iš ryto. 

Gerbiamieji, nepraleiskite šios iškilmės atida- 
rymo L. T. K. Bažnyčios. Męs tikimės gražaus bū- 
relio geros valios tautiečių kaip iš Chicagos taip ir 
iš apielinkės. 

PASARGA: Važiuokite iki Halsted gatves, 
Halsted gatve iki 35-tos, paeisite du blioku i rytus 
iki Union Avenue. Kviečia, KOMITETAS. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų. Rėmu Ir Stoflams Po^lerlc 

SPECIALIA!: Maleva rnalevojimui stubų ii vidau?, po $1.50 u:<- įslioną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAG", :l.l. 
111111 11111111IIIII1111111! 11II lllll 11MII111111 

DbL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vyrų Ir 
Kampas Iowa St. ^^j^moteru ligas tj!pqi |r 

Valandos: nuo 8-10 ryto; 7—9 vakare ųV^>T^'>urBižkas iisa3< 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos:. 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chirago 

LIBERTY BONOS 
Męs pc-rlcamo Liberty Bonds u 

I'ilmj "Cash"' vertę. Atneškite 
^.rbs atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketverąais ir 
Subatomis 9—9. 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teismgos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotr.s 
Vyru ir vaikinu siuati ir ovorkotai. padaryt' ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviški) modelių $20.00 iki {45.00. 
Vyrų ir jaunų vai'.cinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $23.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšClau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšč.iu 
Pirkite rau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug klek apdėvėtų 3iuių ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
Pull dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 »alandai vakaro. 

s. GORDON 
Instotgta 1902 1415 SO. HALSTEO STREtT 

SKAITYK DARBUS 

1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek, kiek kitos Bendrovės j metus ir mano kapitalą padidinti, prisiėjus rei- 
kalui, iki $5,000,000. 

2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių doleriu ir darbas varomas visu smarkumu ju išpildymui. 
3, DARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdir- 

bystei sietuvoje. Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija su- 
sidėdama iš specialistu žmonių. 

4) Įsteigta GENERALIS SUSINĘ ŠIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris 
tarpininkauja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taipgi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, Įgalioji- mu afidavitų, konsulio paliudijimu, etc. 

5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui mai 
sto prekių, mašinų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami 
išplaukimui. 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo 
kuri suteiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose di- 
desniuose Amerikos miestuose. 

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inkorporuotu kapitalu $100,000 prie šios bendrovės, is kurios konstrukcijos šaka, statymui dirbtuvių, namų, etc. Pakol to skyriaus veikimas bus galima perkelti Lie- 
tuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyvenimui namai mieste 
Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko bendrovė turės nemažai 
pelno. 

Visas pelnas bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėri- 
ninkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, taigi darbinin- kai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti gaus sena kaina po $10.00 šėra, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividendais, kurie mo- 
kėsis netrukus. 

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai, nieko nelaukiant, siųskite pirigus ir klauskite informacijų šiuo adresu: 

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO. 
112 GREENE STREET BALTIMORE, MD' 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

Lenkų Misija atvyko į Kauna. 

Kaip jau buvo "Lietuvoj' 
minėta, į Kauną atvyko iš Yar 
suvos Lenkų Misija, p. p. Sta- 
nike vskio ir Maciejausko ve- 

dama. Išviso 5 žmonės: jų 
tarpe—(• Lietuvos piliečiai; 
kaip pavyzdžiui, pats p. Stani- 
ševskis—buvusis Suvalkų ad- 

vokatas. Misija aplankė K ra 

što Apsaugos Ministerį ir Mi- 

nisterių Pirmininką ir įteikė 
jam savo įgaliojimus. Lenkų 
Misija pareiškė noro tartis 
del bendro fronto su bolševi- 

kais, bet pareiškus, kad tartis 
bus galima tik tuomet, kai len 
kai pripažins Lietuvos nepri- 
klausomybę ir civilinę Lietu 
viii valdžią Lenkų kareivių pa 
imtose Lietuvos dalyse, Lenkų 
Misija pareiškė neturinti tokių 
įgaliojimų ir šiandie, geg. 30 
d. kurjeris važiuojąs į Varšu- 

vą Misijai įgaliojimų parvež 
ti" 
Grįžo į Kauną finansų Minis- 

teris Vileišis ir inž. 
Naruševičius. 

Jau sugrįžo i Kauną fina* 
sti ministeris Vileišis. Taij 
pat atvyko iš Paryžiaus pro 
.Berlyną inž. Naruševičius, 
Taikos Konferencijos narys. 
Pasikalbėjime su Liet. Spau- 
dos Biuro bendradarbiu p. N-. 
ruševičius- pranešė, kad Lietu- 
vos X c p r ik 1 a ns o my bė s pripa- 
žinimo reikalas Taikos Konfe- 
rencijoj pagerėjęs. 

Seniau Taikos Konferenci 
ja buvo nusistačiusi spręsti 
Lietuvos klausima drauge :>u 

K, O 

Lenkti klausimu. Bet Lietu- 
vių delegacjai griežtai nusi- 
str :ius prieš tokį sunumynią, 
sudaryta atskira Baltijos pajū- 
rio kraštams komisija, kuri ir 
Lietuvos klausimą spręs visa- 
atskirai nuo lenkų. 

Lietuvos sienos esanč'os dar 

nenustatytos. 
KAUNAS. 

— Amerikos maisto misi- 

jos nariai, vaikų globojojai 
leut. Messingerio su d-ru Al- 
dona Šliupaitc geg. 28 d. iš- 
važiavo j Panevėžį. Su jais 
nuvyko karo politikos atsto- 

vai Įeit. Stronstreetas ir Hale. 

— F u t b o 1 i n i n k u s u 1 

s i r i n k i m a s. Šiandien 
geguž. 31 d. Tolstojaus g. N r. 
1 (karo ligoninėj) 6 vai. va- 

kare bus Sporto Sąjungos fu: 

bolininkų kliubo susirinkimas. 
Kviečiam visus futbolininkus 
ateiti. 

— Antradienį birželio 3 d. 
4 vai. po pietų Kaune, Duone- 
laičio gve. Nr. 47, šaukiama 
visuotinas Lietuvos Socialistų 
Liaud. Demokr. Partijos Kau 
no Kuopos ir kitų partijos na- 

rių, esančių Kaune, susirinki- 
mas. Draugai, atsilankvkit. 

L. S. L. 1). P. K. K. V. 

— Gyventojų re g i- 
s t i a c i j a. Šių metų birže- 
lio 8 ir 9 dieną Kauno Miesto 

Valdyba daro visų Kauno ir 

priemiesčių gyventojų registrą 
ciją (surašą). 

Valdyba prašo visų tautų as 

menis dalyvauti šiame didelia 
me visuomeniniame darbe, kai 

po instruktoriai ir skaitliuoto- 
ji. 

Tas darbas bus apmokamas. 
•Darbui užrašo ir žinių teikia 
penktadienį gegužės 30 d. nuo 

11—2v. d. Miesto Rotušėj. 

ŠIAULIAI. 
Šeimininkaujant bo'. :.evi- 

kams čia Šiaulių apskritis 
kentėjo mažiau, negu kitos 
gretimos apskritys. Šiaulių 
miesto gyventojams uždėjo 

< kontribucijos 20,000 rb., bet 

pavyko surinkti tiktai 9,000 
r b. Nors viską stengėsi rek- 
vizuoti: javus, gyvulius, be 
0 be j o, darė tai be jokios tvar- 

kos,, kaip kas sugebėjo ir no- 

rėjo, bet, kadangi žmonės, iš- 
mokyti vokiečiu slėpti, tad ne- 

labai jiems pavykdavo atlikti 
tasai darbas, Ir jeigu viskas 
taip tuo baigsis, tai bent visi 
vidutiniai ūkiai, Šiaulių apskr. 
bus užsėti be valdžios pagal- 
bos. 

Xors čia nebuvo tokio tero- 

ro, suėmimų, neėmė nei įkai- 
tų, bet vis dėlto bolševikai žmo 
neįlįs nepatiko. Darbininkai, 
ypač dvarų, pažine jų dvasia, 
ta bendravimu, bendra gyve- 
nimą, valgyklas, darbą ir t. t. 

išsižadėjo jųjų visam amžiui. 
Miesto darbininkai ir dabar 
dar daugelis žiuri kitokiomis 
akimis, bet čia jau kitos pusės 
j laka. 

Pasitraukus iš Šiaulių bol- 
ševikams, apskritis pradėjo 
tvarkytis. išrinko Šiaulių 
miesto dūmą iš 00 narių. Iš 
jų 51 lietuvis ir 9 žydai (5 
sionistai ir 4 dešinieji bundis- 
tai). Miesto valdyba suside- 
da iŠ 6 žmonių; 5 jų lietuviai, 
1 žydas. Rinkimuose žmonės 
uoliai dalyvavo. Balsavo 75 
proc. turinčiųjų teisę valsuo- 
ti 

Apskrities valdyba susideda 
i lietuvių. Tiek tik bloga, 
kad valdyba galvdja ir dirba 
i:ž visa nusistato, viską įvyki- 
na. Reikėtų valdybai atsisa- 
kyti nuo savo .grynai subjek- 
tingu sumanymų., ,bet kreipti , 

rlaugiau domės į apskrities 
žmonių reikalus. 

Atėjus lietuvių kariuome- 
nei, patiko ją džiaugv.ninga?. 
\ elykoms buvo suruošta ben- 
dras stalas, kur dalyvavo mie- 
sto, apskrities atstovai, kari- 
ninkai ir kareivių. Sodiečiai 
tam tikslui aukavo maisto da 
lykų. 

Visų dvasia buvo pakilus. 
Sulaukę lietuvių kariuomenės 
jaunimas noriai į.toja j j n, Mo 

bilizacija dar nepaskelbia. 
Priverstinų rekvizicijų dar 

nėra. Žmonės patįs sutiko pri- 
statyti reikalingą normą javų 
iiuo kiekvieno valsčiaus. Sun- 
kesnis dalykas arkliai ir raguo 
riai Šiaulių suėmimo komi- 
tetas mano, kad sunku bus pri 
statyti Vyriausios tiekimo vai 
dybos paskirtas arklių ir ra- 

guočiu skaičius. S c 

Daug maisto tenka išduoti 
vokiečių kareiviams, stovin- 
tiems Šiaulių apskrityj Vokie- 
čių valdžia pareikalavo mai- 
sto 5,000 kar., bet apsk. val- 

dyba mano, kad tas skaičius 

perdidelis ir rūpinamasi per 
Lietuvos Centro valdžią įves- 
ti kontrolės. 

Kai kurie dvarai atiduoti 
ruoniai, kiti pačių darbininkų 
rankose, pav. Gubėnė. Ginku- 
nai ir Naisiai. 

Kiti Žemės Ūkio ir Valsty- 
bes turtu įgaliotinio žinioj. J n 

jų padėtis neaiški. Visur truk 
-ta gyvulių. 

Pasitraukus bolševikams iš 

fsiautių apskritis apsivalė nuo 

Įvairių šlaitų ( žulikų), plėši- i 

kų ir tolygių. Šlaitai įstojo i 

raudonąja armiją, o plėšikus, 
j kurių prie bolševikų buvo at- 
skiros gaujos, išgaudė lietuvių 
kariuomenė ir milicija. Nors 
ir dar tebėra tų gaujų, kurios 

slaptoji nrškuose, ir sunku su- 

imti. 

Kovojama su spekuliacija, 
ir degtine, bet kovos vaisiai 
neperpuikiausi. Viskas eina 

Kuršą. Atvažiuoja ginkluotų 
latvių ir prievarta supirkinėja 

rudus. Moka 60—70 rb. ru- 

gių pudui, ir dėlto milicijai sūri 

k u kas' nors padaryti. 
Ligos smarkiai siaučia. Mir 

šta po 7—(S žmonės l:r.sclien. 
Daugiausiai dėmėtąja šiltinę. 
Šiaulių mieste įsteigta yra li- 

goninė 40 iovu. Valdžia tam 

tikslui paskyrė 10,000 auksinu. 
Serga taip pat raupais. Pasi- 
traukus bolševikams ilga laika 
vaikščiojo' nesuimti bolševiku 
vadai. Žmonės baisiai širdo 
už tai ant valdžios. Bet dabar 
jau jie suimti ir žmonės miri- 
mo. Suėmė Dr. Avižonį, adv. 
I ukauskį, Mackevičių, Mojo- 
nivičiu, Ei)šte:na ir lUocha. 

c7 1 o c 

Suėmus dr. Avižom Šiau- 
liai liko be gydytojo. Reikalin- 
gas gydytojas chirurgas. 

KAUNAS. 

— Mieste yra gandas, ka' 

musų valdžia atidavusi karo 
soborą Kauno rusams. Jei ta 

tiesa, tai žmonės nepatenkini 
ir su tuo nesutinka. Sabora< 
ne rusu, jis buvo Kauno karr 
komendantui įsakinu karo inži- 
nv.iių pastatytas kareiviams 
valdžios lėšomis. Dabar jis 
turėtu priklausyti Lietuvos va 

džiai. Pereiti, jos žinion kai] 
ir visi buvusieji prieš karą ru- 

sų valdžios daiktai Lietuvoje, 
pereina j Lietuvos vyriausybės 
žinia. Lietuva turi savo nar 

siąja kariuomenę, jai reikia 
turėti ir bažnyčia iškilmėms ir 

šiaip pamaldoms tuo labiau, 
kad šis soboras yra viešoje vie 
toje pastatytas. 

jei rusams atiduoti soborą,, 
tai reikia atiduoti kareivių ka 
zarmės, fortai ir kiti dalykai, 
nes v1's a tai buvusios rusų vai 
džios pastatyta. Jei rusai n 

reikalautų, tai ar jie galėtų į i 
išlaikyti? AV daug čia bus ru 

sų: jiems užteks kapinių cerk- 
vės ir cerkvės Senčiuose, dar ir 
tos bus tuščios. 

P. Kalvikis. 
— T a u t o s P a ž a n 

gos partijos s u- 

virinki m a s. Šių me 

tų gegužės mėli. 11 d., sekma- 
dienį, 4 vai. po piet Tautos Pa 
/.angos partijos Centro Komi 
tetas šaukia visus esančius 
Kaune partijos narius ir pri- 
jaučiančius asmenis susirinkti 
partijos organizacijos ir kt. 
reikalais. Susirinkimo vieta: 
Liaudies namai—Mykolo g. 
Ar. 11 (Ukmergės g. kam- 
pas). 

— P r e k y bos i r 

P r a m o n ė ,s M i n i ■« 

s t c r i j o s Bendro- 
s i o s S t a t i s t i k o s 

D e p a r. t a m e n t a s 

7 d. 5 vai. į;c ])iet šaukė ben- 

drąjį statistikos 
T a r v 1) o s s t a t u- 

« 

t u i a ]) t a r t i p o s ė- 
d i. Kadangi į posėdį neatė- 
jo patsai pirmininkas ir kitų 
ministerijų atstovai, tai susi- 
rmkusiejie 7 žmonės, palaukę 
valandą, iisikirstė nieko neap- 
tarę. 

PABERŽE. 
Balandžio 27 d. Paberžėje 

Biržų apskr. buvo mitingas. 
Žmonių susirinko daug, visi 
žadėjo remti musų kariuome- 
nę. Dauguma vis dar bijo vie 
tos bolševikus, kurie artinan- 
tis raudonarmiečiams, vėl pa- 
kėlė galvas. Kad lenkai bol- 
ševikus apveikė—džiaugiasi, 
bet lenkų legionų bijo nema- 

žiau, kaip ir bolševikų, sako 
—geriau vokiečiai ne lenkai. 

NAUMIESTIS. 
(Pancv, apskr.), 

Musų kariuomenei pasitrau 
kus iŠ 1 'anevėzio. .Naumiestis 
kelis kart buvo patekęs bolše- 
vikams, kurie jieški jo klebo- 
no ir gaudė miestelių arklius.; 

į Paskutinį kartą balandžio 29 
d.- Naumiestį vėl buvo paėmę 

; bolševikai,' bet tik puse valaiir 

(los tebuvo; vokiečiai Ino išvi- 
jo ir 10 i nelaisvę paėmė. Žino 
nes vokiečiais džiaugiasi, nes 

jie čia gerai elgiasi, jokių plė- 
simu ligšiol negirdėt. 

Iš užfrontės atėję nupasa- 
koja daug baisiu bolševikų dar 
bų. Nebijo, kad ir bekovoda- 
mi namus sudegintų, by tik bol 
ševikus išvytų. Pasakoja, 
kad jie j Panevėžį atsiuntė 30 
kiniečių. Gyventojai iš Pane 
vėžio praneša, kad reikėtų 
nors geležinkelį iš Pvinsko j 
Panevėžį išardyti, nes raudon 
nrmiečiai sparčiai viską iš Pa- 
nevėžio išveža. 

AMERIKOS EUROPOJ 
KUDIKIU ŠELPIMO AD- 
MINISTRACIJOS PRA 

NEŠIMAS. 

Amerikos Europoj Kūdi- 
kių Šelpimo Admnistraciįa 
paskelbė, kad ji susiorgani- 
zavo ir toliaus šelps kudi- 
kius kaipo Amerikos šelpi- 
mo organizacija, atskira! 
nuo valdiškos c 'ganizaci- 
jos. Ji dirbs tą darbą, ku- 
ris buvo pradėtas Europoje 
Amerikos Šelpimo Adminis- 
tracijos. Taip tai paskel- 
to? Eigar Richard'as, virš- 
miriėios anizacijos di- 
rektorius. 

Su taikos derybomis Eu- 
ropoje nepasibaigė šelpimo 
darbas. Herbert Hoover'is 
su savo padėjėjais, kurie 
dirba pašalpos darbą beveik 
per penkerius metus manė, 
kad užsibaigus taikos dery- 
bomis ir jųjų darbas bus už 
baigtas, bet dabar jie prisi-, 
pažino, kad dar Europoje 
reikalinga daug pašalpos ir 
kad sąlygoms nenusistovė- 
jus beveik kiekvienoje tau- 
toje pasirodo negalėjimas 
apimti visos situacijos be 
keno nors pageltos ir užtai 
mūsų veikėjai negali apleis 
ti užimtųjų vietų. 

Svarbu tai, kad reikalin- 
ga pašvęsti daug laiko, kad 
i palaikyti sveikatą ir stip- 
rybę paliuosuotųją tauta 
pusalkanių kūdikių, jau pa- 
sirodė, kad gimimas minė-Į, 
tose šalyse perpus suma'žė- 

jo, neg kad pirmiaus, o prie 
to prisidėjusios karės ap- 
linkybės, padidino kūdikių 
mirtis. Kovojant prieš visą 
situaciją reikia užlaikyti vi- 
sus kudikius, kurie dar yra 
likę ir taip-pat tuos, kurie 
,c!ar negimę. 

Suvienytų Valstijų Kon- 
gresas paskyrė tam tikrą 
sumą pinigų Amerikos Šel- 
pimo Adhiinitracijai, Euro 
poje teikti maisto, ir tos su 

:mos dalis, kuri buvo paskir- 
ta, ypatingai šelpti kudikius 
jau užsibaigė. Amerikos 
Šelpimo Administracija pri- 
pažindama, kad josios dar- 
bas užlaikė gyvastį kūdikių 
Baltiko Valstijose, Lenkijo- 
je, Čeko-Slavokijoeje, Ru- 
manijoje, Jugo-Slavijoje ir 
Amerikoje turi toliau veikti 
savo pasirinktą darbą, kad 
palaikyti gyvenimą Ameri- 
kos šelpimo organizacijos, 
atskiros nuo valdiškos orga- 
nizacijos, o labiausiai, kad 
toliau* palaikus kūdikių šel- 
pimą. 

Naujai perorganizuotos 
Amerikos Europoje Kūdi- 
kių Šelpimo Administraci- 
joj vyriausybėn ineina se-j kantįs direktoriai: 

Julius H. Barnes, Colonel 
Alvin B. Barber, R. W. Boy 
den, Edward M. Flesh, Wil 
liam A. Glasgow, John W. 
Hallowell, Howard Heinze, 
Dr. Vernon L. Kollogg, Co- 
lonel James A. Edward 
Richard, Dr. Alonzo E. Tay, 
lor, John B. White ir Theo- 
dore Whitmarsh su H. 
Hoover'io. Amerikoje or- 

ganizacijos centras rasis po 
No. 42 Broadway, New 
York, o Europoje centras 
bus Įsteigtas Londone. 

Naujoji organizacija ne- 

užims vietos lietuvių, lenkų, 
cecho-slavokų ar kitų pana-j 
siu pašalpos organizacijų, j kurios existavo karės 7aike, i 
bet ji jom pagelbės ir sten-Į 
asis veikti su jomis iš vle-j 
no. Taip pat organizacija; 
turė6 ryšius su įvairiomis1 
Rytinės Europos valdžiomis, 

kad suteikti pašalpą kūdi- 
kiams įvairiose valstijose, 
laip-pat ji mano užlaikyti 

| ir tolians specialius atstovus 
kiekvienoje valstijoje, kad 
tos valstijos turėtų progos 

fgauti pagelbos mo žmonių, 
| kurie buvo surišti su i'ašal- 
jpos Komisija Belgijoj, Su- 
vienytų Valstijų Maisto Ad- 
niinist-aciju ir Amerikos 
Šelpimo Administracija ir 

(kurie yra specialiai maisto 
[ir abelno sušelpimo žinovai. 

Dabartinis darbas pvade- 
tas pradžioje šių metų bus 
galima varyti iki Rugpju- 
čio men. Dieninis valgis 
kiekvienam kudikiui suside- 
'da iš'valgomųjų daiktų, tu- 
rinčiųjų maisto vertės 500 
kalorų. Nežiūrint Į didelį 
skaičių darbininkų ir susidė 
jimo su kitomis šelpimo 
draugijomis, kiekvieno ku-i 
dikip maitinimas atsieina 

"apie penkis centus už kiek 
vieną valgį. 

Visam darbui buvo pa- 
skirta $7,500,000 ir Ame- 
rikos Šelpimo Administra- 
cijos $4,800,000 įvairių Eu 
ropos valstijų ir gauta apie 
$300,000 iš Amerikos labda 
ringų žmonių. Kūdikių rari 
dasi sušelpti 2,700,000. 

Kalbant apie nauiai susi- 
organizavusią šelpimo drau- 
giją Richard'as išsitarė: 
"Kaip yra gerai žinoma, 
kad Hoover'is negali dar; 
susilaikyti nuo darbo, nes, 
didžiuma sušelpimo,- kuris 
buvo sumanyta po nustoji- 
mui mušiu tapo paskirtas ir 
kaip dabar aalykų stovis iš- 
rodo, tai maisto visiems už- 
teks iki šių metų pjūties. 
D et kai kuriose valstybėse, i 
k. a. Belgija reikia specia-j lio kūdikių prižiūrėjimo ir j 
maitinimo, ir su tuo-Hooverj bus užsiėmęs per kuri dari 
laiką. 

Kūdikių šelpimas skiria- 
si nuo generališko šelpimo 
ir reikaluja tame darbe spe 
cialistų. Tai ypatingai pa-' 
sirodė keturių metų darbas! 
Belgijoj, kur kūdikių šelpi-i 

mas buvo pirmiausiai įsUc 
tas. Dabar pradedame g1 
ti laiškų ir dokumentų v 

Europos, kurie parodo pr 
gresą ir darbo pasekmes, i 
tarp šių pranešimų kurie 
musų ofisą ateina, randam 
labai jausmingą pranešim 
ant kurio pasirašo daugiai 
kaip du šimtu kūdikių i 
Kauno". 

A. Masaiskis 
LIETUVIS uRABURlliS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, !:ad 
męs patjs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonu3 ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ur 

naktį. 
Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

Di\ M. taniau 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams iinomas per 16 ac- 
tų kaipo patyręs gyilytojas. chirurgėj ir akušeris. j Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį} ir vaikų, pagal naujausius 
metoda=. X-Ray ir kitokius clektr\>s 
prietaisus. ^ Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 13tk^ Street, i.croli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—r2 pietų, ir' 
C—8 vak?rcK Teleplione Car.al 2110 

GYVENIMAS: 3-112 Sa. Hahted St. 
VALANDOS: ?—9 —V. liktai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kartž 32 ot. 
6p<?clali«laj Moteriškų, Vyrlžkij, 

ir Chroniški} Ligu. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
riet. 6—t vak., Nedčl. 2—2. 

TELEFONAS YARDS SŪ7. 

DR. I. E. MAKARAS. į 
IjEmVjSJ|YDmJAS IR CHIRDRGAS 1 
Ofisas: ĮT-U •! 

Vai.: y:30-12 A. M. 3-5 ir 7-') P. M. '\ 
Tlcfonas: Boulcvard 3480. i 

Rezidencija: 4315 So. \V"ood Street. J 
Telefonas: Yards 113. J 

dr. s. nhkelis i 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS f 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVc | 

Telefonai Drover 7042 | 
Cicero Ofisas: 

*4847 W. 14-th STREET jj 
Telefonas Cicero 39 | 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 
Štai keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 
"išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Sąvaitės Apverstoje Taurėje", 
dtMušis tarpo 'Kardo' ir Povand, Laivo". 

Ši knyga perkant kainuoja $1.09. 

a 
© 

v 

Lie tu vos Zeml apis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
darytas. šį žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė į Paryžių Taikos Kon- 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
ji turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šiąs dovanas galima gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

dienraštyje rasite daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
ir visuomet dirba lietuviais. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

3253 SO. MORGAN STREET 

CHiCAGO, ILL. 

t. | i Chicagoje C^.OO Lietuva metams kamuoja: "j Kitur S V s 10 

Čekius ar Money Orderius siųskite adresu 

'Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, Iii 

ci.-& 
a 
=* » 5 
2* «> -g 
"į 5 
f E: 

Vard&s ir Pravardė 

No. ir Gatvė 

Miestas ir Valstija 

kuri;} dovaną norite? 



PROTOKOLAS. 
AMERIKOS LIETUVIU S EIMO, LAIKYTO CHICA- 
GO, ILL., BIRŽELIO 9—10 — 11, 1919, MORRISON 

HOTEL. 

SESIJA T. 

Dr. A Zinv.Jiitas 10:30 ryti 
paprašo susirinkusius delega 
Uis prie tvarkos. Tuoni tarpu 
įvežamas Lietuvos ''Laisvės 
Varpas" ir įnešama Suvieny 
tų Valstijų vėliava ir Lietuvos 
''Laisvės \'arpui" gaudžiant 
suriedamas Amerikos liymnas. 
Įnešama Lietuvos vėliava ir 
Lietuvos "Laisvės \ arpui" 
skambant sugiedatua Lietuvos 
hvmnas "Lietuva, Tėvyne Mu 
su." 

Ant estrados užima vieta 
Seimo Renginio komisijos pir- 
mininkas Jonas I. įJagdžiunas 
ir pakviečia pas save pagalbon 
.pasidarbavusius clel šio Seimo 
j). Benedikta M. Butkų ir p. 

Joną A. Marliniai. Taipgi už- 
kvieėia ir p. M. J. \"iniką, Lg- 
zekutyvio Tarybų Komiteto 
pi mininką ir adv. J. Lopatto, 
kuris nesenai sugrįžo iš Pary- 
žiaus. 

Seimo rengimo komisijos 
pirmininkas Jonas I. Bagdžiu- 
nas perstato profesorių F. L. 

Anderson'ą North Western 
Universiteto pakalbėti. 

i\alba i'rof. Andcrso'fi'o 
Prof. Anderson'as savo k.il- 

boje trumpai perbėgo pereito 
šimtmečio Kuropos tautu isto 
riją ir nurodė, kad dabartiniai 
mažesnių taulų reikalavimai 
sau laisvės yra visai ne naujas 
atsitikimas1, jau 1815 m , kuo- 
met Vicnnos Kongresą-; sau- 

valiai paniekino silpnesnių tau- 

telių teises, jau tuomet tautiš- 
kas susipratimas buvo taip 
augštai pakilęs, kad buvo aiš- 
ku, jog nei jokia spėka neuž- 
gniat^žš. Klastingi istorikai, 
nors ^itą gerai matė, vienok ne 

norėjo viešai pranešti. Ir da- 
bar, kuomet šita karė iškilo, 
pasirodė, kad jau jų teisingų 
reikalavimų nebus galima už- 

ginti. Dabar jau kiekvienam 
aišku yra, kad nei viena tauta, 
nei viena rasė negali pasekmin- 
gai Jkitti tautų reikalais rūpin- 
tis, ir kad kiekviena tauta turi 
V * 

svenciausia teisę spręst savo 

likimą. Nėra pasaulyje iiegos, 
kuri galėtų užimti tautos dva- 
sę. Šitą faktą istorija pat virti 
na. Kiekviena tauta turinti sa 

vo kultura, savo kalba, savo C o" 

papročius, turi pilną teise spręs 
tis ir valdytis. Lietuva, kaipo 
atskira tauta ir tauta taip il- 
gai kovojusi u z savo teises, tu- 
ri taipgi pilna teisę laisva ir 
neprigulniinga pastoti*. Užbaig 
damas prakalba prof. Ander- 
sonas sveikina l'etuvius už jų 
drąsą ir pasišventimą iškovo 
jimui savo broliams liuosybes. 

Seimo "rengimo kosijos pir- 
mininkas Jonas T. Bagdžiunas 
perstato advokatą J. Lopatto 
neseniai pargrįžusi iŠ Pary- 
žiaus. 

K ulba Advokato Lopai lo. 
Advokatas Lopatto pradeda 

nuo darbo, kuri nuveikė p. J. 
Gabrys, kuris apsišauk*" .Lie- 
tuvos Prezidentu. Pribuvus Pa 
ryžiun tikrajai delegacijai p. 
Gabrys ją pradėjo įtarti pro- 
vokiškame ir daug tuomi už- 
kenkė Lietuvos laisvės, nepri- 
gulmybės išgavimui. Bet p. 
Gabrys tojaus turėjo prasisa- 
linti. 

Lenkai Paryžiuje viską da- 
rė, kad tik Lietuva pasisavini', 
bet Lietuvos delegacija, kuri 
yra pilnai ištikima Lietuvos 
valdžiai pasistengė, lenkų tas 

neteisybes išaiškinti. Lietuves 
delegacija Paryžiuje taipgi pri- 
rodė, kad rytiniame fronte 
prieš bolševikus kovoja lietu 
viai, latviai ir estai, bet ne len- 

kai. Tuomet Taiko.?. konfcren-l 
cija patarė lietuviams sudaryti | 
bendra frontą su lenkais prieš 
bolševikus. Lietuviai sutiko, 
bet tik tuomet, jei lenkai pri 
pažins Lietuvą su Vilnium, 
Gardinu ir Suvalkija. Išsiaiš- 
kinus lenkų melams Paryžiuje 
link Lietuvos, jie griebėsi gink 
Iii ir užėmė Vilnių. 1 »et tuom 

laiku Taikos Konferencija iš- 
leido padavadijimą, kad dabar 
ginklu užimtos vietos neturės 
intekmės ant rubęžių nustaty- 
buvo žadėta Taikos Konferen- 
cijos pripažinimas Lietuvai 
Neprigulmybės, bet vis atidė- 
liota. Nurodo, kad šis Seimas 
yra labai reikalingas ir yra kaip 
tiktai laiku sušauktas. 'Poliaus 
nurodo, kad lietuvių Dienos 
surinkti pinigai Amerikoje pil- 
nai pasiekė tikslą. Už tuos pi 
nigus Amerikos Raudonasis 
Kryžius nupirko gyduolių, 
maisto, ir drabužių. Netik už 
tuos pinigus nupirko, bet ir dar 
savo pridėjo ir savo kaštais nu 

gabeno. Daiktai buvo išsiųsti 
iŠ Kopenhageno ir. dabar jau 
Lietuvoje Lietuvos valdžios 
dal'nami. 

I ,Maratonu pasveikinimai: 
Kablcgramas nuo Lietuvos' 

'Taikos delegacijos prof. Val- 
demaro. 

"Litliuaniaii Pcacc Delega- 
tion fervently •grccts t h c i r 
lėountrymcn in Convcntioi 
zvJio at this critical momor 
cndcavor to unite all Litli- 
naiviau forccs in America 

i struggling for Lithuania's 
Liberty and indcpcndcnce and 
zcisheš best sueeess and harino- 
ny in eoimnon effort for llic 
couunon cause. Litliuania is in 
deadly eombat ivith the enc-1 
n lies cncroaching u po u her Li j 
berty unvailing are all cxer-\ 
tions of adversat ies. hilluiu- j nia mušt be independent ainiI 
indcpcndcnce skali be securcdl 
"d'it h yeur co-opcration. 

Voldcmar, Chainnan. 
Lietuviu kalbon išvertus, jis 

skamba sekančiai: 
"Lietin ių Taikos Delegaci- 

ja karstai sveikina savo vien- 
taučius Seime, kitrie šiuo kritiš- 
ku momentą .mėginą suvienyti 
visas lietuvių jiegas Amerika- 
jc, kovojančias už Lietuvos 
Laisvę ir Ncprigulmybg ir lin- 
ki kuogeriausio pasisekimo ir 
santaikos bendroms pastan- 
goms delci bendro reikalo. Lie- 
mva yra kovoj ant zut-but su 

priešais besiveržiančiais ant 

jos laisvės. Perniek yra visos 
pastangos priešu. Lietuva turi 
Imti ncprigulminga ir ncprigul 
mybė bus išgauta su Jusų pa- 
galba. 

Valdemaras, Pirmininkas. 
Sesija uždaroma 12:27 po 

piėt. 
SESIJA II. 

Antra Sesija atsidarė 2:20 
vai. popietii, panedėlyje birž. 
9-ta. 

Sesiją atidarė Seimo rengi- 
nio komisijos pirmininkas Jo- 
nas I. Bagdžiunas suskambant 
Laisvės Varpui. 

Skaitomi pasveikinimai: 
Kablegramas nuo M. Yčo. 

"Let colonies ivhieh you r:- 

present join restoration of In- 
dependent Dcmocratic Litlni- 
ania. This įervently desired 
bv Lithuanians, Long live 
American Lithuanians and 
Convention. 

Martin Ytehas, 
, i 
Chairman National Progre-i 

Į si ve Party. j | Lietuviu kalbon išvertus j skamba sekančiai: 1 

"Lai visos kolionijos, kurias 
jus atstovaujate, prisideda prie 
a t (/arimo Ncpriįjįihninyos P>' 
iiiokratiškos Lietuve \ To Ii: 
tuviai karštai pageidauja. t.a> 
gyvuoja Imenkos lietuviai r 
Seimas." Į 

» Martynas Yeas, 
Pažangos Partijos Pirm. 

(Kiti pasvekinimai ir aukos 
I)us Įtraukti protokolui pasku 
tinės sesijos). 

Pasveikinimai nuo p. But- 
kaus ir ]). Liutkausko. 

Seimo rengimo komisijos 
sekretorius išduoda, raportą. 

Po peržiūrėjimo ir patikrini- 
mo atstovų mandatu, Komisi- 
jos varde Dr. Drangelis pra- 
nešė, jog iki-šiol pridavė savo 

mandatu j ir užsiregistravo 
470 atstovų 

Paskelbiama seimo prezidiu 
mo nominacija: Nutarta rink- 
ti pirmiausiai Seimo Pirminin- 
ką, paskui Yice-Pirmininkus ir 
Sekretorius. 

Rinkiniai nutarta atlikti slap 
tu balsavimu. Į pirmininkus 
nominuojama p. St. Gegužis 
adv. J. Lapatto jr p. J. I. Bag- 
džiunas. Rinkimų pasekmės 
buvo sekančios: 

St. Gegužis gavo 136 balsus. 
J. J. Bagdžiunas 103 balsus. 

Aclv. J. Lapatto, 100 balsų. 
Prezidentu pasilieka St. Ge 

gužis, iš Malianoy City, Pa. 
įnešama, kad Yice-Pirmi- 

hinkais ]>asiliktų mažiau bal- 
sų gavusiejie rinkimuose kandi 
dalai j pirmininko vieta. P. J. 
Bagdžiunui atsisakius nuo \ i- 
ce-Pirmininko vietos, aklama- 
cijos budu išrinkta antruoju 
Vice-Pirmininku adv. P. P. 
Bradehulis. 

Nominacija ir rinkimai Sei- 
mo Sekretoriato. Nutarta iš- 
rinkti du sekretorių ir rinkti 
slaptu balsavimu iš trijų kan- 
didatų. Nominuojama se- 

kantieji kandidatai1 Jonas P. 
Evaldas, V. k. Račkauskas ir 
Y. F. Jankūs. Rinkimų pasek- 
mės buvo sekančios: 

Jonas P. Evaldas gavo 136 
balsus. 

V K. Račkauskas gavo 112 
balsų.- 

V. F. Jankus gavo 80 balsų. 
Seimo prezidiumas susideda 

sekančiai: 
St. Gegužis iš Malianoy 

City, Pa., Pirmininkas. 
Advokatas J. La palto .iš 

IVdkeš-Pnire, Pa., {urmas \ 'icc 
Pirmininkas. 

Advokatas P. P. Bradehulis 
iš Chicago, Iii, antruoju Vicc- 
Pirminiku. 

Jonas ]'. Evaldas iš Chica- 
go, pirmuoju Sekretorium. 

V. K. Račkauskas iš Nez<' 
York, antruoju Sekretorium. 

.Nominacijos ir rinkiniai 
pastoviųjų Seimo Komisijų: 

Nutarta rinkti Rezoliucijų 
komisija iš 9 narių. 

Įnešta, kad palikti ta pačią 
Rezoliucijų Komisiją, kūną 
buvo išrinkęs Seimo Kenkimo 
Komitetas, šu dapildymu iki 
9 narių, pasikirta keletas narių 
iš Nevv Yorko apielinkes. 

Rezoliucijų komisijon nuski 
riama sekantieji: B. K. Balu- 
tis, F. P. Bradchulis, T. Ku- 
činskas, S. Kodis, J. J. Ilert 
manavičius, Y. F. Jankus, j. 
X. Liutkauskas, M. Yinikas ir 
J. Jonikaitis. 

Presos komisija išrenkama 
viešu balsavimu iš 3 narių, se 

kančiai: S. Ivodis, K. Drange- 
lis ir Y. F. Jankus. 

Finansų komisija patvirtin- 
ta ta pati, kuri veikė prie Sei- 
mo rengimo Komisijos, suside 
danti iš: J. Elijošius J. I. Bag- 
džiunas, P. Pivarunas, S. Bic- 
žis ir M. Dūdas. 

Maršalkomis paskirti sekan- 
ti: Bijanskas, Jucius, DimŠa ir 
Yilkevičius. 

Atlikus rinkimus komisijij, 
apie 5:45 vai. po pietų, pirmi- 
ninkaujantis J. Bagdžiunas pa- 
sakydamas trumpa prakalbėję 
ir prisimindamas Seimo ir Lais 
ves \ arpo istorija, įvezdino 
Seimo prezidiumą. Seimo pir- 
mininkas St. Gegužis su kalba 
atidaro jau sutvarkytąjį Seimą. 

i'o atidarymo Seimo, Pirnu- 
ninko pakvietimu visi Seimo 
atstovai atsisotojimu ir kelio- 
likos sekundų tyla atiduoda py. 
garbą visiems kritusiems ko- 

voje už Lietuvos Laisvę ir viso 
pasaulio demokratybę. 

Antroji Sesija uždaryta 6:05 
vakaro. 

SESIJ A U r. 

Trečią Sesij \ atidarė pirmi- 
ninkas St. Gegužis, 9:01 ryte. 
birželio 10 d. 

Sekretorius perskaito proto 
kolą pereitųjų dviejų sesijų. 
Priimta. 

Skaitomi pasveikinimai ir 
telegramai. (Surašas aukų ir 
pasveikinimų bus sutraukta 
pabaigoje šio Seimo protoko- 
lo). 

Rezoliucijų komisijos narys 
p. V. 1\ Jankus raportuoja, kad 
virš 100 telegramų pasiųsta 
Įvairiems Senatoriams ir kon 
gresnianas. 

Autarta pasiusti pasveikini- 
mo telegramus Suvienytų Val- 
stijų Prezidentui \Vi1sonul, 
Lietuvos Prezidentui Antanui 
Smetonai, Lietuviu Taikos De- 
legacijai Paryžiuje. Tekstas 
telegramų sekantis: 

Chicago, june lOtli 1919 
To His Exccllency, \Voodrov 
\Yilson, Presidcnt o f the Uni- 
ted States, Paris, France. 
; e[Rčfr cs c ni atives o f over 
thrce ųuarters of million o1 
loyal. Imericans o f IJtliuaiiirii 
blood i 11 Kational Convcntiron 
asscmblcd i n Chieayo. send 
tlici." grectinys and thc assn-, 

lance of i thcir profanui ro- 

speet and ad mirai i m to you 
as the Champion j f Riyhts of 
thc oppressed c'cryzdicrc and 
the foremost e.vponent of na- 
tional račiai and individual Li 
bert y of thc ivorld. 

This Gonvention, convinccd 
t ha t the ra ase of riyht and jas- 
liee H'ill never find a firmer or 

morc eonsistent npholder than 
yonrself, Ycspectfidly direets 
yottr renezeed attention to the 
eaase of Lithnania, by tradi- 
tion and Ilistory a free and 
Liberly-Lovįny people, ietįich 
after almost ineredible suj- 
feriiKj. firmly endnred for thc 
sake of freedom, has cmerycd 
from the ivar, u'hich has im- 
posed this sufferiny upon it. 
a free and demoeratie nation, 
sceking no conųiicst and askiiuj 
nothiny t Hat savor o f opres- 
sion of oihcrs, but only rcijucs- 
liiuj pcaccful recoynitiou of 
thc Liberty it has itsclf cstab- 
lishcd. JVith suprcmc conf-i- 

dcncc that iii yojir hands thc 
dcstirties, noi alonc of our dco.r 
Amcrica, but of thc strugyling 
pcoptcs of thc zcorld, zuiti re- 
niai u sceure, zl'c tender y o u 

again thc assurancc of our 

profound rcspcct and loyal su p 
port. 

Stasys Gegužis, Chairman 
John I\ Evaldas, Sccrctary. 

% 

Lietuviškai rezoliucija skam- 
ba: 

Jo Ekscelencijai \Yoodrovv 
\Yilšonui, Suv\ Valstijų Pre- 
zidentui, Paryžius, Franciia. 

Atstovai nuo suvirs trijų 
ketvirtdaliii milijono ištikimu 
?merikonų, lietuvių kraujo, su 

sirinĮcę Tautiniame Seime. 
Chicagoje, pasiunčia pasveiki- 
nimą ir savo gilios pagodonės 
ir pagarbos užuojautą jums 
kaipo prispaustųjų žmonių tie 
sų apgiučjui—ir kaipo žymiau 
siam tautinės, rasinės ir indi- 

vidualės pasaulio laisvės iš- 
rciškejui. 

Šitas Seimas, persitikrinęs, 
kad teisė ir teisybe niekados 
nėras stipresnio bei pastoves- 
nio j ii rėmėjo kaip Tamistoje, 
nuolankiai vėl atkreipia Tanu 
stos atydą i Lietuvos 1 lausi- 
ni.'į, i tautos klausima, kuri is 

tradicijos ir istorijos laisvę m\ 

Ii, kuri tauta p) neišpasakytu 
kančių ir stipr u dėl laisvės 
nuoskaudų, pakilo iš kajrės ku» 
ri j,a tomis kančiomis apkro- 
vė, ir kuri kaipo liuosa ir de- 
mokratinė tauta, nejieškanti 
jokių užgrobimų ir nieko to- 

kio kas kitų tautų prispaudi- 
mo ypatybę turėtų, nemaldau 
ja, bet tiktai ramų Liuosybės 
pripažinimą, reikalauja, kuri 
jinai pati sau įsteigė. 

Su aukščiausiu pasitikėjimu, 
kad Tamistos rankose likimas 
netiktai musų brangios Ame- 
rikos, bet ir kovojančių tautų 
pasaulyje, Ims apsaugotas, 
męs vėl .išreiškiame Tamistai 
musų gilios paguodonės ir prie 
lankujno užtikrinimą. 

To Prof. Augustinas v aide- 
maras, 24 R»ue Bavard, Paris, 
France. 

"Over sei'cn liundrcd andl 
fifty thousand Amcricans o/i 
Lithuaniaii dcscent are back 
of you and U'ill support 
you to thcir last brcath 
your ndblc cfforts i n 

bchalf of thc frecdom of thc 
land of our common anccstors. 
Rcivcscittatiz'cs o f America:: 
LiUiiianians,>asscmblcd in Ka- 
liauConvcntion in Chicayo, 
scnd you grcctiny and thc as- 

surance of cnthusiastic aid in 
l/ic just caitsc, and c.vprcss 
faith in and support of thc prc- 
visioual Government. 

Stasys Gegužis, Chairnuu 
John l\ Evaldas, Secrctary. 

Lietuviškai: 
Profesorui Augustinui Vai 

(Įeinami, 24 Ruc IJayard, Pi- 
i is, France. 

"Suvirs septyni Mintai ir 
penkesdešimt tūkstančių Ame- 
rikiečiu, paeinančių iš Lietu- 
vos, stovi už jus.ir yra pasi- 
ryžę iki paskutiniam savo kva 
pui renui jusų prakilnia pa- 
stangų išliuosuoti musų ben- 
drų ainių sali. 

Atstovai Amerikos lietuviu, 
susirinkę Seime, Chicagoje, 
siunčia juii-s pasveikinimą, ir 
entuziastiškos pagalbos teisin- 
game reikale užtikrinimą,—ir 
išreiškia pasitikėjimą ir pro- 
vizionalės valdžios palaįkyniu. 

lis Excellency, Ar.tanas Sme- 
tona, Prezident of Lithuaiihi, 
Kovno, 1 -itlinania. 

''ll-cvc i n a frcc land, zdicrc 
frccdom is not thrcatcncd, yoar 
brothcrs by thc blood offcr 
thcir congratulations thąt t! c 

land of thcir fathers has at 
last again become frcc. 

Jl'c Amcricans of Lith- 
uanian blood are proud of 
Lithuania, 

To you, o'ur brothcrs aeross 
thc sca, uc send onr grcctings 
and thfrassuraiicc of onr nnzca 

verimj and unfcltcring suį>- 
port. U c (jlory in yonr frcc- 
dom. acclaim yonr achicvc- 
ments, pray j'or yonr triim.pii 
oi'cr (jrccd and dublicity and 
offcr onr nnstintcd aid to thc 
(jovernment o f fręc Litiniu- 
nia. 

Stasys Gegužis, Chciirnian 
John l\ Evaldas, Sccrdary 

Jo Ekscelencijai, Antanui 
Smetonai, Lietuvos Prežiden-' 
tui, Kaunas, Lietuva. 

Laisvoje šalvie, kur liuosy- 
bė dar liepa vojuje, jusli krau- 
jo broliai teikia savo pasveiki- 
nimus, kad jų protėvių žeme 
galop vėl pasidarė laisva. i 

Męs lietuvių kraujo ameri- 
kiečiai didžiuojamės Lietuva, i 

Jums, mušu broliams ana- 

pus jurų, męs siunčiame pa- 
sveikinimą ir musų ištvirmin-l 
gą ir tvirta palaikymo užtikri- 
nimą. Męs didžiuojamės ju- 
hti liuosybe, męs su džiaug- 
smu pritariame jusu atsiek- 
tiems darbams. 

Męs velijame jums užtrium 
fuoti ant godumo ir veidmai- 
nystės ir pažadame musų neap 
rybuotą paramą laisvės Lietu- 
vos valdžiai. 

(Toliaus Bus) 

Tel YARDS 1cSS 

DR. J.EOJLSS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
viydo visokias Ilgus moterių, vaikų ir vyrų opeciaiiškai gy- 
do limpančias, užsisenėjusia# 
Ir i>aslaptir§as fyrų ligas 

3259 Sc. Halsted St.» Chicauc, fV i 

PAJ IEŠKOJI M Al. 
Pj j Juškau JURGIO LOMSARGIO, 

paeinančio iš Kaimo Gubernijos, Ra- 
seinių Pavieto, šviekšnos Parapijos 
Gidekių Kaimo. Amerike apie 8 me. 
tai, dabar gywno po num. 4349 Su. 
Hcrmitago Ave., pirmiau visa laika sj 
veno ant Bridgeporto. 

Amžiaus apie 33 metų augščio apie 
G pedu sveria apie 150 ar 160 s varlį, 
turi geltonus plaukus, šviesu veidą 
eina pasilenkęs ir k.Jba labai žemai. 

Jisai prapuolė iš namų liepos 20 
d. apie 2 vai. po piety, neėmė su sa- 
vim nei bo.\'o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadienieu>s drapanomis. Jit> nega- 
lėjo nuvažiuoti loli nuo Chicagos nes 
piniiru g,u savim neturėjo. 

Broliui Lietuviai kurie patėmitu- 
įiičite tokj imogų .i::ilonėlclte mau pra 
jiošti ar telegramų, ar laišku o pirma- 
sai gausite dovauę $-5. Atsišaukite 
sekančiu adre^iį: 

r, E. i-'RAULEIDlS, 
4349 So. f-isrmitage Ave., 

Chicago, III. 

Pnjiešk au modemlįko švaria'i už- 
laikomo kambario su valgių. 

Atsiži«>ifciio j "Lietuva" N. 10— 

So. Morgan St. 

Pajieškau savo pačios, Tulijonos Mi 
sulienės, čvogerio, Antano Zubiuo ir 
sesers Magdalenos. Visi Kauno gub. 
kiaulių v.ir. Žagarės parapijos. Kas 
apie juos žino, arba jie patįs, prašau 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalų.. 

'Ar.'-mas Misulis, 
2j" Miller Ave. 

Detroit, Micb. 

BARGAINAS 

3 .ukštti namas, 3 gyveni- 
mai, mautlvnas, geras namas. 

Randa $34.00. .$2,800.00. 
J. J. HERTMANOYaC? 

3133 '"merald Ave. 

PARSIDUODA KRAUTUVE, CIGARU 
Cigaretų, Tabako ir rūkantiems 

reikmenjs. Gerai pripildyta. Geriausios 
intaisos: 1 "Pool" stalas, vietos yra 
dčl dviejų, 28 metai pramonė; 4 graa- 
žųs kambariai. Geriausias pa&iulini- 

mas ruil inventoriaus. 2523 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

PARSIDUODA valgonujju da-ikt-j 
i.r saldainių krautuvė (Grocery &. De- 
licatessen). Parsiduoda greitai, iš 
priežasties ligos. 

928 W. 33rd St. 

ANT PARDAVIMO. 
Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 

3328 Lowe Ave., medinis namas (i kam 
bariu su maudyne. Kaina S185". 

2853 Union Avo., 2 Hiatų 4—4 kamba- 
riai, su toiletais ir gesu. Kaina $2130 

3543 Uni^n Ave., dviejų augštų namas 
2 fliatai 5—G kambariai. Kaina $2350 

510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 
su maudyne. Kaina $2.000. 

2G1S "\Yallace St. Puikus namas. Kaina 
$2.000, {mokėti $300. 

3S07 Emerald A o., puikus dvejų flia- 
tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.5'>0. 

3331 Wallace St., 2 fliatų mūrinis na- 

mas, 6—6 kambariai. Bargenas Uk- 
tai $4.000. 

3212 Normai Avo.. G kambarių namas. 
Kaina $1850, įmokėti $200. 

Emerald Ave., netoli nuo 31-nios, 6 
fliatų mūrinis namas, raudos neša 
$tJ3. Kaina $6300. 

3128 Union Ave., 2 fliatų mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukito: 

ER.NIS E. FEENEY 
603 W. 31 ma Gatvė Chicago, II!. 

IjARGENAS ! P ARSI DUO- 
da greitu laiku 5 kambarių 

medinis namelis. Čimentinis 
bersmentas, augštas skiepas, vi 
si kambariai šviesus, elektros 
šviesos, gazai ir visi namu pa- 
rankumai. Kaina tiktai S2,500 
"casli". Cl. >Y. \damson. 1429 
S. 50iii Ave Cicero, 111. 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant ] Lietuvę, par- 

duodu per 9 metus išcli"btsj. "Ficturea 
Gallery" bizni. Pe»no atneša $200.00 į 
mėnesi. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Mungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite 11L ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 208 Valley Street, 
Dayton, Ohio. 

FARMU 
JIESKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių taimerių kolioni- 
joj, NVisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
vra, žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų kė- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena lr 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi 
giai, po $15.00 ir augščiau a i akrą 
Galito pradėti pirkti farmg. su $100 
;r nejusite, kaip greit turėsite sau iš 
mokėtą farmą. Daugumas inusų žmo 
nių yra išvažinėję po daug valstijų 
bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys 
tės nesurado, akip Wisccnsine lietuvii 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie 
siog lietuvių bendrovės pas savininku: 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsti 
knygelė su platesniais paaiškinimai 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGC 

i REIKALAUJAME MAi- 
NIER1U IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia' 100 mainie 

rių ir 35 koi^naniios darbi 
ninku. Anglis nuo 3 iki i 
pėdų augščio. Tvirtas vir 
šus. Už Rodavimą mašin; 

jmoka nuo 38 centų iki 48c 
j už toną. Už pikavą ang] 
•moka po 60 centų iki 65c 
už toną. Ši vieta ran 
das vieną myiią į vakaru 
nuo Welch miesto, kuriam 
randasi apie 7,000 gyver 
tojų. Dėl tolimesnių infoi 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kaiavaitis, 
P. O. Eox 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

| Šiuo vardu knygutė paro- 
| (lys Jums kiek žmonės pel- 
| no padarė ir kiek dar gali 
I padaryti per išradimus. 
| Tą brangią knygutę siun- 
| čiame kiekvienam ant pa 
| įeikalavimo. 

DYKAI 
== 

| Kaipo žinovai (expertai) 
| patentu bandome išradi 
| mus DYKAI. Rašykite 
i reikalaudami mus kuvgos. 
1 AM E PATENT 

OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 

Washington, D. C. 

| REIKALINGI AGENTE 
LIETUVIiJ BENDROVĖ REIK 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KŲR 
GALĖTŲ PAGELBĖTi PARDAV( 

į FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS L 
| BAI GEROS. KLAUSKITE PLATE 
1 NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

j Liberty Land &. Invt. Cc 
3301 S. HALSTED ST., 

FA R MOS. 
Tie, kurio norite gyventi out far: 

yra goriausia vieta, lietuviškoj ko 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietu 
gyvena ir visi yra užganėdinti. < 

žemė labai derlinga, ant kurios visi 
gerai auga. Randasi prie geležinke 
gerų kelių ir gražių ežerų su dau 
liu žuvų. Ir dabar žemė paraiduc 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą 
$100.00 ir nejudi, kair 'urėsi fur 
išmokėtų. Ir męs duodame darbų i 
farrnii, kurie pirks farmas ir tai 
priimame Liberty bondsus už pi 
vertę. Imsim lotus kaipo dali imo 
iimo ant fa mų. Dėl platesnių ži: 
rašykite lietuviškai. 
K. GADT.AUSKAS, lietuvis direktor 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wissont 

VALENTINE PRESS M AKU 
COLLEuS 

Mokina tiuvimo, Irirpimo, dtsųęūJ 
dienomia ir vakarais dėl buuio 
namų. Paliudijimai iiduędami ir i 
tos parūpinamos aykai. Atsiiankyk 
arba raėyklie, o męs pasistougsl 
suteikti jums patarimu. 

SARA FATSK. Principal 
2«7 W. Madisor. Si. 

0206 S. įlalstcd 2U. ifcoU Wells 



VIETINES ŽINIOS 
\YEST SIDE. 

Praeitam ketvergė atsibuvo 
\Yest Sidt'3 draugijų valdyto) 
susirinkin/'•, apsvarstyti rei- 

kalą link išleistuvių Laisvės 

Varpo, rugpjučio 3-čioj die 

noj. 
Atstovavo vienuolikos draugi 
jos ir sutartinai svarstė visu«> 

bėgančius reikalus. 
Nutarta dalyvauti kuoskait- 

lingiausiai išleistuvės dienoje, 
bet nepaprastų papuošymų pa- 
liktą draugijoms pačioms nu- 

sprendimui. Jau daugelis 
draugijų savo susirinkmiuosj 
nutarė dalyvauti ir paskyrė 
aukų |)i) plokšta pinigų iš savo 

iždo. 
Šiaip p. J. \. Bagdžiunas. 

maždaug plačiai išaiškino pr> 
grania tos iškilmės. Kaip ma- 

tyt YYest Sidės draugijos stro 

piai ruošiasi ir kad tik nepra 
lenktu aukomis kitu koliom- 

C C 

k- 
Pagalinus nutarta sutverti 

I.ietuvai 'Gelbėti Draugi jo* 
skyriais, kurio tikslu yra remti 
Lietuvos Raudona Krvžiu. 

Centro prezidentas tos dnuij 
gijos Dr. S. fiiežis trumpai 
prakalbėjo apie dūlei j reika- 

lingumą šelpti Raudonąjį Kry 
i 

Susirasė dvidešimts narnu 

ir išrinko į komitetą: pirm. A.! 
Jorudas, rast. P>. Lenkauskas 
ižcl. P. Milaševiče ir du globė- 
ju, P. Bagdonas ir M. Yibri- 
nis. 

Nutarta kad visi praneštu 
savo draugijoms apie tai ir u/, 

girtų tą skyrių taipgi remtų 
pagal išgalėjimus. 

Jau permatoma geros pa- 
sekmės toje dirvoje drąsiai ga 
Įima tikėtis \Vest Sideciai pa- 
sirodys pirminybės vietoj kitu 
kolionijų akyse. 

Eskulapas. 

MERGINOS IR MOTERYS, 
ATKREIPKITE AT YDA! 

Chicagojr bus slaugytojų 
kursai 

Moterįs bus dvkai pamokina 
mos kaip daboti ir prižiūrei*: 
ligoni v;. * 

Chicagos laikraštis "Tri- 
būne" paduoda sekančia ži- 
nią:—• 

"Aštuonių san vaičių kursas 
bus suteiktas Chit^igoje mo- 

tinoms, pačioms ir seserims, 
kad jas pamokinti kaip bu t. i 
naudingomis namie. Mokslas 
bus veltui. 

Majoras Thompson vakar 
paskyrė komisiją, kuri tą dar- 

bą ves. Šita komisija bus ži- 
noma kaipo direktorių komi- 
sija del "Chicago Training 
School for Home and Public 
Health Nursing," tai yra— 
Chicagos Mokykla Naminio ir 
Viešo Sveikatos Slaugymo. 
Komisija turės savo butą ant 

Fulton ir Ada gatvių, name, 
kuriame kitą svk buvo Loyola 
universiteto medicinos mok v 

kla. 

Bus tnokinama sveikatos 
prižiūrėjimo. 

Mieris tos mokyklos bus 
duoti moterims reikalingiausią 
supratimą apie ligonių prižiū- 
rėjimą. 

"Kiekviena moteris, kuri ne 

žino praktiškų dalykų ligai at 

sitikus, yra sakoma tame at- 

sišaukime bus pamokinama, 
"kaip paimti temperatūrą, pul 
są, kvėpavimą, užlaikyti tam 

tikrą užrašą daktarui, ir atsa- 
kančiai išpildyti jo paliepimu:". 

Toje mokykloje bus. taippat 
pamokinama atsakančio vaiku 

slaugymo, maitinimo ir prižin 
rėjimo. 

įfil 

"Aplikacijos šitam kursui 
galima išpildyti Sveikatos De- 

partamente, miest». bute. 
(Health Department) City 
Hali). Pirmas instrukcijos 
kurdas prasidės rugpjūčio 4-tą 
d. (August 4). 

Mokintis galima dienomis 
ar vakarais. Kas neturės lai- 
ko dienoje, tas galės mokintis 
vakare. Mokys daktarai ir 
slaugytojos." 

Čia yra gera proga mušu 

moterims ir merginoms pasi- 
mokinti labai naudingos mok- 
slo šakos veltui. 

Mūsų lietuvės ir lietuvaitės 
turi atkreipti atyda į ta daly- 
ką ir neatbūtinai turi iš to p:i 
sinauduoti. 

Šitas mokslas yra reikalin- 
gas kiekvienai motinai, jei ji- 
nai nori bu t i atsakančia namų 
ir savo šeimynos prižiūrėtoja. 

Mušu merginos gi, ypač, ku 
rios yra truputį pamokintos, 
užbaigus tok j kursą, galės bū- 
ti labai naudingos Lietuvoje. 

Lietuvoje žmonės turi labai 
mažą supratimą apie hygietn 
arba apie sveikatos užlaiky- 
mą. 

Lietuvaitės, kurios pabaigs 
slaugytojų kursus netik kad 
bus naudingos draugijos na- 

rės, liet Lietuvoje galės ne- 

prigulmingai ir atsakančiai gv 
venti. 

Taigi merginos, vietoje lei- 
sti laiką tuščiai, eikite vaka- 
rais pasimokinti to nav.dingo 
mokslo. 

C. K. 

IŠ \VEST STDE. 

.Inkų reikale. 

Pereitam gegužio mėnesyje, 
specialis komitetas, išrinktas 
\Vcst Side lietuviškų draugi jįj 
Tarybos, išsiuntė Egzekuty- 
viam Komitetui VV'ashingtone 
šioje apygardoje surinktas Au- 
kas skaitliuje $2236.51. 

Nekurios aukavusios drau- 
gijos nusiskundė kad nematė 
laikraščiuose paskelbta ar to> 
aukos tapo priimtos ar ne, to- 
dėl dėlei pilnesnio išaiškinimo 
to reikalo, aš ])aduodu čion lai 
škus aplaikytus nuo M. J. Vi 
niko, pirmininko Egzekutyvit) 
Komiteto, kurie patjs išaiškins 
tą dalyką ir suteiks reikalingas 
informacijas reikale išsiųstų au 

kų. Laiškai skamba sekan- 
čiai : 

LIETUVIŠKU DRAUGIJU 
TARYBOS KOMITETUI: 

Siuonii liudijarpe priėmimą 
sekančių pinigų nuo Lietuviš- 
ku Draugijų Tarybos Komite- 
to panaudojimui reikalams iš- 
gavimui Lietuvai laisves, pri- 
siųstų ]>er Gerbiamus P. Bag- 
donas, M. Palionis, W. Duobi 
ir J. L Bagdžiunas. 

Čekis sumoje ...$1770.23 
Thirrl Liberty Bonds 200.00 
Fourth 1 .iberty Bonds 200.00 
\Var Saving Stamps .40.0C 

t Thrift Stamps 18.01 

$2228.23 
Priaugę ir neatimti ku- 

ponai, sumoje 8.2Č 

Viso $2236.51 
Executive Committee 

LITHUAKIAN NATlONAf 
COUNCIL 

M. J. Vinikas. 
Pirmininką* 

J. J. Bielskis. 

Veikiantysis Sekretorius 
Gerb. P. Bagdonas, Narys, 
Lietuviškų Draugijų Taryboc 

Komiteto, 
2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, 111. 

iaMiw«a^nwKMii r\.»inratii —■— 

Parengtas (LLINOIS LIETUViU PAŠELPOS KLIUBO 

Nedėlioje, Liepos 27, 1919 || Leafy Grove, Blinstrupo Darže 
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS 

Prasidės d vai. ryto. Tikietas 25c. 
Nuoširdžiai kviečlajine visus atsilankyti ant mušu iš- 

kilmingo PIKNIKO, nes šis Piknikas nėra surengtas luciili, 
kitrl ^naudojus publiką, bet tuomį, kad užganėdiir:* Jaunuo- 
menę. Yra puikiausios vietos dėl pasilinkh.ninimo ir pa- 
kvėpavimo tyro oro po žaliais lapuotais medžiais. Taipgi 
bus puikiausia muzika, kuri griež Lietuviškus ir Angliškus 
ŠOKU S. Atsilankykite vlsJ. Kviečia vi?us 

RENGIMO KOMITETAS. 

NEFAMIRŠKITE ŠIO PIKNIKO 

(ierbiamas Tamsta: 
Meldžiu šiuomi perduoti iuu. 

Kgzekutyvio Komiteto vardan 
visu Amerikos Lietuvių širdin 
giausį a\ų visiems aukauto- 
jams i'" t tins, kurie savo pasi 
šventimu ir darbu prisidėjo 
.prie surinkimo šių aukų. Męs 
linkini jums kuoiindid/.iausio 
pasisekimo ir tolimesnėse jūsų 
pastangose. 

Ši auka trumpoj ateityj bus 
pakvituota taipgi per visus Ii: 
tuviškus laikraščius. 

Su augšta pagarba, 
M. J J "m i kas. 

Šie laiškai iš Pildančiojo T;i 
rvbų Komiteto aiškiai nušvie 
čia dalyką link minėtų aukų. 

Povylas Bagdonas, 
Narys išsiuntimo Aukų 

Komiteto. 

DIDELIS GAISRAS SO. 
CHICAGOJE. 

Vakar didelis gaisras pa- 
naikino visą bloką S<>. Chica- 
goje. Sudegė šešiolika namu. 

Daugiausiai nukentėjo lenkai, 
kurie tame bloke gyveno. Ne- 
kurie iš jų prarado viską, ką 

; turėjo. Niekok i a Naste Du- 
'satinska nustojo SI,800.00, tur 

tą, kuri ji taupino per visą sa- 

vo gyvenimą. 
Ugnegesių kapitonas Hugh 

Murray užmokėjo savo gy-. 
vastimi gelbėdamas žmones, li 
kusius degančiuose namuose. 

GRESIANTIS G AT V E KA- 
RI U STREIKAS. 

Derybose su gatvekarių dar 
bininkų atstovais Chicagos 
specialė komisija siūlo gatve- 
karių patarnautojams sekan- 
čias sąlygas:— 

62 centu už darbo valanda, c, 7 

14 centų daugiau negu jie 
gauna dabar; 

Devynios valandos, vietoje 
dešimties. Jei patarnai/ojai 
sutiks, tai publika vietoje pen- 
kių centų turės mokėti šešis 
ir dar vieną centą už kiekvie- 
ną "transferj." Ant "eleva- 
ted" kaina bus septyni centai. 

•Patarnautojai reikalauja 
85c. j valandą. 

MERGAITE DINGO BE 
ŽINIOS. 

Nuo pereito utarninko še- 
šių metų mergaitė Janet \Yil- 
kinson dingo be jokios žinios. 
Policija be paliovos jos jieško, 
bet iki šiam laikui dar nesura- 

do. 
Nužiūrėtas yra niekoks 

Fitzgerald, kuris kita syk ban- 
dė tą kūdikį išžaginti. 

STREIKAI C HICAGOJ E. 
Žinomo visoje Amerikoje 

tabakos trusto "United 
Stores" krautuvių klerkai su 

streikavo vakar vakare. Pa- 
likdami krautuves jie ant dif- 
rų užlipino sekančius plaka- 
tus:—-."Šita krautuvė yra ne- 

prielanki unijos darbininkam: 
Streikas didinasi. 

Aštuoni šimtai "United 
States Rubber Co." darbinin- 
kų sustreikavo, reikalaudami 
penkiolikos nuošimčių algos 
pakėlimo.' 

Parkų darbininkai, unij; 
No. 15017 paliko darbą rei- 
kalaudami 35 nuošimčių algo: 

i pakėlimo. 
Kimball Co. pianų dirbtu- 

vės darbininkai išėjo streikuo 
ti, reikalaudami aštuonių va 

f 

į landų dienos darbo ir pakėir-; 
nni algos ant 25 nuošimčių. [ 

1 Jie organizojasi i unija. 
I Suvirs tūkstantis darbinin-j 
kų prie makaronų išdirbystės 
streikuoja, kad išgauti a stonui 

I valandų darbo dieną. 

LIETUVYS GAVO AUK 
S1NJ ŽIEDĄ. 

Jonas Šoris išdirbo dešim!> 
metų \Yestern Electric koniju] 
nijoje. Jisai yra geras vyras 
ir geras darbininkas. Liepo.-s 
22 d. buvo jo dešimts metų dar 
bo sukaktuvės, kompanijų aug 
štai statydama p. J. Šorio nu > 

pelnus, apdovanojo jį gražiu 
auksiniu ženklu. Dovana bu- 
vo suteikta prie iškilmingo., 

prakalbos, kuriose kompanijos 
viršininkai labai išgyrė p. Soi\ 
ir abelnai lietuvius darbiniu-* 

i kus kaipo pastovius ir gabin^ 
j vyrus. 

T</ Matę*. 
• SV. KRYŽIAUS DR-JA 

DALYVAUS "LAISVĖS 
VARPO" IŠLEISTUVĖSE. 

Praeitame nedėldienyje sa 

vo susirinkime .šita draugija 
nutarė dalyvauti "Laisvės \ ar 

po" išleistuvių iškilmėse. 1. 
kasos tam tikini paaukauta-S 10 
c nariai dar patjs sumetė S20. 
Išviso auk u sudėta $30.00. 

Aukavo sekančiai: 
Po $2.00: F. P. Puleikis, S. 

Kalinauskas. 
Po $1.00: S. YiplĮs,'A. Pauk 

štis, P. Sakalauskas, KoHcu?, 
Meižis, Jankauskas, S. P>nlču* 
nas, K. Norvilas, K. Ilbrekta^. 
F. Šimkus, S. Mulkevičia, A. 
Petkevičia, Drakšas, P. hulzc- 
lis. 

Po 50c.: Yl. Vaitkevičia, V j 
Girštautas, P.- Sadauskas, ft. j 
Kelpšas. 

\ors minėtoji draugija nėi>. 

skaitlinga nariais, bet jinai 
nito visuomenės darbu nieka- 
dos neatsisako ir neatsilieka. 
'I a draugija dalyvavo Ameri- 
kos Lietuvių Seime, uoliai dar- 
I uojasi Lietuvai Gelbėti Drau- 
gijai (Raudonam Kryžiui) ir 
dabar dalyvius organizuoja- 
moje Chicag'os Lietuvių Tary- 
boje. Tokia draugija uzsipeT 
no didžiausią pagarbą ir yra 
kitoms draugijoms pavyzdžiu. 
Verta ją remti (Red.). 

S. Kasmauskas, Pirm., 
F. Puteikis, Rast., 

4544 S. Paulina St. 

CICERO LIETUVIU KA- j 
REIVIŲ DR-STĖ ATYDA! 

Subatos vakare, ant 7:30 va| 
landos, liepos 26 d., Zvibo sve-j 
tainėje, 1347 So. 50tb AveniK. 

i ! 
atsibus tos draugijos svarbus 

Į susirinkimas. Visi nariai ne-j 
[atbutinai turi pribūti, P>us svar 

stoma kaip geriausiai dalyvaus 
Į t1' "Laisvės Varpo" išleistuvėm 
Ise. Apart to yra daug kiN 
(svarbiu reikalu. Visi nariai 

c. c 

| neatbūtinai pribukite, bukite 
Lietuvos tikrais kareiviais! 

Jonas F. Šoris, Rast., 
1526 So. 49tb Ave., 

Cicero, T1L 

D. L. K. VYTAUTO GV. 
.. SUSIRINKIMAS 
Didžio Lietuvos Kunigaikš- 

čio Vytauto Gvardija laikys sa 

vo pusmetinį susirinkimą ne- 

dėldienyje, liepos 27tą dieną, 
2-rą valandą po pietų, Šv. Kry 

■'žiaus parapijos svetainėje. Vi 

si nariai yra kviečiami susirink: 
t; nes yra daug svarbiu reika- 
lu apsvarstymui. I'us renka- 
mi (laHvnin'kai piknikui, kuri> 
atsibus rugpjuči') 17 d. Taip-1 
pat Ims svarstytas "Laisves 
Varpo" Išleistuvių klausimas. 

^Jeld/iu nepamiršti priimti. 
Su pagarba, 

J. L KG XI'(j A KIS, Rast. 
4M4 S. \\ <»i(l Si. 

T M D. 22-OS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Nedėlios rylmvlyį. liepos 27 
dieną, 10-ta vai. išryto Įvyks 
mėnesinis susirinkimas "Lietu 
vos" bendrovė> svetainėj, 324(> 
So. Morg\a»l St. 

Šitas susirinkimas bus la 
kyta ankčiati, nes karščiams u z 

ėjus žmonės nori išvažiuoti kur 
nors i parkus arba už miesto. 

Yra dau^ svarbiu reikalų, 
todėl visi nariai malonėkite pri 
Imti. Valdyba. 

KAREIVIU ATYDAI! 
Visi lietuviai kareiviai tar- 

navusieji armijoje maloniai 
kviečiami susirinkti i Mark 
White Parko svetainę, prie 
29-tos ir Halsted gatvių šio- 
je subatoje ant 5 vai. po 
pietų. 

Tenai L. Laisvės Varpo 
išleistuvių komisija susitars 
kaip paruošti Varpo išleis- 
tuves ir bus pasitarta apie 
kitus reikalus. Visi susirin- 
kite. 

Dr. Biežis. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Piliečių Darbi-' 

ninku Pašelpos Kliubas, at- 
einančiame nedėldienyje, t. 
y. liepos 27 d. rengia šei- 
mynišką išvažiavimą i 
L^ons, 111. 

Jau claug ižsiregistravo, 
bet galo dar nematyti. Tai- 
gi, kad išvengti daug nesma 

gumų ir kad nebūtų didelio 
susigrudimo automabiliuo- 
se, visi kurie d'ar neužsire- 
gistravo, malonėkite tą tuo- 
jaus padaryti pas J. Miko 
lajuną, 2334 So. Leavitt St 
Registracija užsibaigs pėt- 
nyčioje- liepos 25 d. Ant 
vietos taip pat bus suteikta 
informacija kaslink piekš- 
tininkų "sportų". 

Komitetas. 

"LIETUVOS" STOTIS 
aUGAGOJE 

D0WN TOWN 
N. W. cor. Stato & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adains. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. \V. cor. Madison & State 
S. E, cor. Madison & Pranklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Wasliington. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & \Vells 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. State & S. W. 18th 

PARSIDUODA BUCERN'E IK %UO- 
sernė, biznis išdirbtas, lietuvių an 

gyventoje vietojo.. Iš priežasties k>d 
išvažiuoju i kitą. miestą., parduosiu už 
pusę kainos. Prieš pirmą rugpjučlo ta- 
ri buti parduota. Atsišaukite: 13:14 S. 
4!Hh Court, Cicero, 111. 

.PRANEŠIMAS 
Dėl Mus1) Darbininkų Gerovėm 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

EXTRA BARGAINAS, 

Parsiduoda pigiai labai 
puiki rezidencija su 9 lotais 
po 31 pėdą pločio, Morgan 
Parke ir puikus sodnas, apie į 
80 vaisingų medžių, taipgi j 
galima laikyti ir įsiganyti! 
karvių ir prisišienauti šieno 
uždyką; kiek nori. Priežas- 
tis pardavimo, savininkas 
turi važiuoti į kitą miestą. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės 3253 S. Morgan St., ar- 

ba i namus, 1305 W. lllth 
PI., kampas Throop gatvės, 
K. J. Fillipovich 

Parsiduoda rezidencija su 4 
lotais, () minui namas, elektrom 
šviesa, Morgan Parke. Prekti 
tik ?2.500; dėl platesniu žinių 
kreipkitės pas: 

K. J. J:i!iį".-.!cių.į 

Lietuviai! Skaitykite ir Pki- 
I tinkite Dienraštyi "Lietuva ", 
'kartu platinsite irapšvieta. 

IIETIJVISKAS HOTELIS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar menesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
}35 W. 33 St. Chicago 

p^ne Yards 2750 

BUK ŠOFERIU 
Laikus yra gausi sau tinkamą vlt>- \ 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- ; 
bar. Męs duosime užslėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus \ 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame indivldinčmi3 siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir ) 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių ųšių. Prityrę mašinistai į pamokins tamstą ir nuteiks tin- < 
kamus patarimus ir nurodymus. > 

Musų mokyklai netrūksta geriau- s 

sių automobilių irkitų prietaisų. < 
Užtikriname tamlstal, kad tuojaus i 

: gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
Karinial kursai Visas kursas < 

$25.00, Federal Ass'n of Auto > 

Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) ^ 

Moteris ir Merginos, 
Pajaukite! 

Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINIMU!, kurioje telpa keturi šimtai (400) 
geriausiu parinktų išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, knyga turi 164 puslapius, didumas 9X6 
coliai, gražiai audeklu apdaryta su auksuota ant- 
spaudą ant viršaus. Išsirašykite šią knygą sau ir 
bukite pilnom virėjom. 

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingu patarimų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite i knygą ir tuojaus vėsoki valgiai stovi prieš jumis, išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins 
jumis laiką, palengvins gyveinmą. Nelukite ilgai, 
pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 
sisiųskite! Apdarytos kaina £1.50; neapdarytos 
$1.25. Rašykite taip: 

"Amerikos Lietuvis" 
15 MILLBURY ST., WORCHESTER, MASS. 

| SPECIALIS PARDAVIMAS 
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ VASARINIU 
:: APATINIŲ DRAPANŲ :• 

Idant pertikrinus visas moteris Chieagoj jog Narių 
Skiepuose galima pirkti geresnį tavorą žemesnėmis 
kainomis negu kitur, męs rengiam specialį*pardavi- 
mą moterų ir merginų vasarinių apatiniu drapanų. 

Tai yra visai naujas ta vo- 

ras, šiose dienose gavom ką 
.tik iš dirbtuvės. Geriausios 
rūšies ir labai puikaus dar-j bo. Parduodame jas du kar- 
tu pigiau negu kitur, nes ne- 
tik kad męs patįs pirkome 
pigiai, bet męs parduodame 
mažne tą pačia kaina, ko- 
kią męs mokame. Išparda- 
vimas tęsis iki galo mėnesio 
jeigu užteksime tavoro. 

Marškiniukai mergaitėms 
nuo 2 iki 12 metų po 9c, 11c 
12c, 13c, 14c, 15c, 16c, su- 
Jy» amžiaus. 
Marškiniai moterim po 13c. 
14c, 19c. Kelinės po 38c. 
Union Siutai po 38c. P»n- 
čiakos šilkines, keliai, kul- 

'nis ir pirštai bovelnos 58c. 
i i užprašome visas moteris Chicagoje atsilankti ir 

persitikrinti, jog skiepuose galima gauti geresnį tavorą ir pigiau negu kitur. 

Prekybinė Korporacija Palatine 
1112-1114 MILVVAUKEE 1701-1703 W. 47ta 
5000 Dalininkų 3000 Mokinių 
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