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Ctiicagos Gsfvekariu Darbi- 
ninkai ir Kompanijos Nesusi- 

taike, Bet Yra Viltis. 

Anglijos Angliakasiai Laimėjo 
Septynių Valandų Dieną. 

,«• a. 

Bolševikai Apsiautę Kolčaką. 
Vilsonas Uždraudžia Gabenti 

Ginklus Meksikon. 

CH1CAG0S GATVEKA- 
RIU DARBININKAI IR 

KOMPANJOS NESUSITAI 
KĖ, BET YRA VILTIS. 

Vakar bendrame susirinki- 
me unijos viršininkai, kompa- 
nijų perdėtiniai ir viešojo pa- 
tarnavimo komisija nepriėjo 
prie susitaikymo ir klausimas 
pakėlimo algų 15,(XX) darbinin- 
kų 77 nuošimčiais stovi neiš- 
rištas. 

\'ors prie išrišimo neprieita 
kas dėl darbininkų reikalavimo 
aštuonių valandų darbo dienos. 
85 centų valandai ir pusantro 
laiko viršlaikiui, bet nekurie 
darbininkai pasiūlė padaryti 
permainą darbo sąlygose. Tos 
sąlygo yra tokios: 

Ašt.uoniasdešimts nuošimčių 
visų važinėjimų Jturi buti be 

pertraukimo; važinėjimas nei u 

ri tęstis ilgiau kaip dešimtį va-į 
landų ir darbininkui neprivalo' 
Luti mokama mažiau kaip uz, 
aštuonių valandų darl)o dien;«. 

Posėdis vėl bus laikomas šią 
dien pusiau vienuoliktą ryto. 

ANGLIJOS ANGLIAKA- I 
SIAI LAIMĖJO 7 VAL. į 

DIENĄ 
Londonas, liepos 25 dieną \ 

Oficialis pranešimas po konfe- 

rencijai laikytai šiądien p remi c 

ro Lloyd George ir pildomojo 
angliakasiu federacijos komiu 
to skelbia, kad tapo pasiekta 
sutarimas ir kad priimta prin 
c i pas išdėtas valdžios pasiulinij 
me. 

Valdžios pasiūlymas tok?, 
kad dirbamas laikas butų sum>* 

žintas 10 nuošim. Išpildymu: 
šitos sutarties reikėjo paskirti 
tam iikras ilgis laiko ir ačių 
tam buvo nustatyta 7 valandų 
darbo diena. 

BOLŠEVIKAI APSIAUTĘ 
KOLČAKĄ. 

Behrmann, gerai informuota- 
sis \'assische Zeitung kores- 

pondentas Stockholme, prisiun- 
čia pranešimą apturėtą iš Mas- 
kvos. sulyg kuriuo Suv. Valst. 
ministeris Tokio Roland Mor 
ris, pribuvo Omskan specialii 
traukiniu ir ttioiau bevieliu te 

lcgrafu davė žinią Kolčakut, 
kad jis matytųsi su juo. 

Kolčakas su štabu vis dar 

\ iatkos apielinkėj, apsiausta? 
!>olsevikų kareivių ir jam sun- 

ku nuvykti pas Morrisą. 
Yra manoma, k«d Morris 

pasiusta perkalbėti Kolčaką. 
idant jis galėtu pertraukti mu- 

šiu? tarp talkininkų, ar bent 
Amerikos ir Maskv >s vald- 
žios. 

Pagal šitą patį Šaltinį K<>1- 
čako laimėjimai ne kas dau- 
grraiV kaip vien pasigyrimai 
tuoju tikslu, kad gavus pagaliu 
iš talkininku. 

WILSONAS UŽDRAU- 
DŽIA GABENT GINKLUS 

MEKSIKON. 

Washington, liepos 25 d. 
Dėlei neramaus stoviu Meksi-1 
koje prez. VVilsonas šiądien vo- 

lai po pietų uždraudė siųsti šo- 
vinius ir ginklus į Meksiką. 

Veikdamas pagal specialius 
prez. Čarranzos įsakymus. 
Meksikos karinės vyriausybe? 
Tampicoje deda visas pastan- 
gas tam, kad sugavus tuos ban 
ditus, kurie liep. 6 d. sulaik 
S11 v. Valst. valtį Cheyenne, Te 
mesi upėj ir apiplėšė jureivius 

GATVEKARIU PATAR- 
NAUTOJAI STREIKUOJA 

Saginaw, Mich, liepos 25. 
Vietos elektrinių karų vaikščio 

j imas tapo sustabdytas moto- 

rininkų ir konduktorių streiku. 
Jie reikalauja, kad dabartine 
mokestis, 34 ir 36 centai valan- 
dai butų pakelta iki 40, 43 45 
ir 47 centų. Kompanija sako. 
kad ji negalinti pakelti mokės- 
ties nepakėlus kainos už važia- 
vimą. 

BULGARIJA TURI UŽ- 
MOKĖTI ATLYGINIMĄ. 

Paryžius, liepos 25 dieną. 
Talkininkai reikalauja iš T>nT- 

garijos atlyginimo 3,0i)0,000.- 
000 frankų ($600.000,000V 
Bulgarų taikos delegacija, ku- 
ri turėjo čia šiądien pribūti, 
gal pribus tik rytoj. 

RINKIMAI FRANCUZIJOJ 
SPALIO 12 D. 

Paryžius, liepos 25 d. Rin 
ldmai Į naują franeuzų par- 
lamentą gal bus laikomi spa 
lio 12 d. Bus renkama tik 
šeši šimtai atstovu. 

Lauk kiaules iš dobilų, 

[(Copyrlchr) 

JURINIU LARBININKU 
STREIKAS PASIBAIGĖ, j 
New York, liepos 25 d. 

Šiądien laukiama paskelbi- 
mo, kad jūrinių darbininkų 
itreiHs pasibaigė. 

Suv. Valstijų laivų komi- 
teto vice-prezidentas Ray- 
nond B. Stevens, kuris čia 
įtvyko pirmadienyj, turėjo 
«elis posėdžius su jūreivių 
r operatorių atstovais; jis 
?ako, kad susitaikymo už- 
baigimui lieka tik pasirašy- 

Streikuojantieji jūreiviai 
sutiko parūpinti liuosnorius 
darbininkus galvijinių val- 
gių laivynui, kuris gabens 
1,600 karvių francuzų val- 
džiai. Trįs laivai yra Ba- 
fonnėje, o trįs išplaukia iš 
Mewport N.ews, Va. 

GAZO KAINA CHICA 
GOJ NUMAŽINTA. 

Viešojo patarnavimo komi- 
sija numažino vartotojams ga- 
zo kainas šitaip: Už 350 pradi- 
nių kub.- pėdų 35 centai,—nu- 
mažinta 2 centai. 

Pirminė kaina (už pirmu* 
10.000 kub. pėdų suvartotų pei 
mėnesi be pradinių 350 kub. 

pėdu): 85 centai tūkstančiu^ 
numušta po 3 centus. 

Antrinė kaina (už nedau- | 
giau kai]) 50.000 kub. pėdų su- 

vartotų per mėnesį, priskaitant 
pradinius 10.000): 80 centų 
tūkstančiui, numušta 2 centą'. 

Tretinė kaina (už gazą su 

vartota virs 50..000 kub pėdų 
per mėnesį) : 65 centai, taip 
kaip dabar. 

STREIKININKAI TRAU- 
KINIO PIRMAGALYJ. 
Lisbonas, Portugalijos, lie 

pos 24 d. Streikininkams iš 
plėšus bėgius arti Provoa 
stoties, apie dvidešimtyj my 
lių nuo Oporto j šiaurę, ka- 
rės ministeris prisakė ant vi 
su Portugalijos gelžkelių pir 
mą traukinio vagoną pripil- 
dyti streikininkais, kad tuo- 
mi traukinio saugumas butų 

1 užtikrintas. 

KROATAI SUKiLO PR1ES 
SERBUS. 

Paryžius, liepos 25 d. Te- 
legramose iš Agram ir 
Gratz pranešama apie smar- 
kius kareiviu sukilimus Kro 
atijoj. <yį 

Kroatų kareiviai apskelbė 
nepriklausomą kroatų repub 
liką. Keliose vietose kroa- 
tai bičiuliauja su vengrų ka- 
reiviais. \ #{ 

Pranešime sakoma, kad 
aficierai ir paaficierai 
niplėšinėja savo žymes ir 
kariumenė yra suirutės sto- 
vyje. į 4* 

Gelžkeliai ir telegrafai su 

stabdyti einant nuo Casktor 
nys į pietus. Serbai bando 
numalšinti revoliuciją, pa- 
naudodami serbų ir kroatų 
kareivius. 

AUSTRIJA NEGALINTI 
IŠPILDYTI TAIKOS 

IŠLYGŲ. 
Vienna, liepos 25 d. Nau 

jos Austrijos taikos sutar- 
ties išlygos nedaro ypatingo 
įspūdžio į visuomenę abel- 
nai. 

Bet laikraščiai pastebi, 
kad pasaulis vis dar tebe- 
bando skaityti Austriją di- 
dele valstybe, nors ji nužu- 
dė penkis šeštadalius savo 

žemės ir iš 55 milijonų gy- 
ventojų beturinti jų vos 6 
milijonus, kurių ateinančicj 
žiemoj šimtai tūkstančių iš- 
mirs nuo bado ir šalčio. 

Neue Freie Presse sako, 
"Talkininkai nori nuvaryti 
Austriją prie bankrutumo ir 
tuomi gauti pirmystę prie 
jos įplaukų, kad atsiėmus 
atlyginimą ir nuostolius." 

800 AIGIPTĖNU UŽMUŠ- 
TA RIAUŠĖSE. 

Londonas, liepos 25 d. 
Kaip pranešama telegramos 
nuo gen. H. H. Allenbv, Ai- 
ęipte per paskutines suirutes 
aštuoni šimtai žmonių tapo už- 

mušta, o 1.600 sužeista. 

rARRANZA PANAIKINO 
ĮSTATYMUS. 

Mexico City, liepos 25 d. 
Prez. Carranza, pasinaudoda- 
mas savo speciale galia, sutei- 
kta jam kongreso, panaikino 
kelis svarbius įstatymus Juka- 
tanos valstijoje. 

Tarp panaikintųjų yra kitur 
gyvenantiems įstatymas de- 
dantis didelias mokestis ant 
Jukatano savininkų gyvenau-! 
čių kitur. Varžymai liuosam 
pardavinėjimui kanapių sisai 
taipgi panaikinti, o gėrimų 
draudimo įstatymas busiąs pa- 
naikintas šia savaitę. 

'SLĖPININGAS' SVEČIAS 
.... IŠ RUSIJOS 

Ritz. Carlton viešbutyje yra 
apsistojęs tūlas žmogus, atvy- 
kęs iš Rusijos, Batolin. Jo pir- 
mo vardo niekas nežino. Jo sek 
retorius taipgi nepasakė. Rato 
lin turėjęs kelias sueigas su 

pulk. Houe ir valstybės sky- 
riaus viršininkais. Sekretorius 
sako, kad jo ponas jau tūlas 
laikas yra Amerikoje, bet vals- 
tybės skyrius prašęs laikrašti 
nių agentūrų United Press ir 
Ass. Press, neminėti apie tai. 

P-nas Bartolin norėdamas, 
kad jam ką nupirktų, visuomet 
paduodąs $500. Jis niekur ne- 

išeinąs, bet reporteriams pa 
I klausus, visuomet liepęs pasa- 
kyti, kad jo nėra. 

SUV. VALSTIJŲ KAREI- 
VIAI PASILIKS SIBIRE. 

Washington, liepos 25 d 
Prez. Wilsonas šiądien už- 
reiške senatui, kad Ameri- 
kos karinė ekspedicija Sibi- 
re yra pasiųsta pirmiausia 
apsaugojimui sibirinio gelž- 
kelio ir kad ji pasiliks ten, 
kol ji busianti reikalinga. 

Šitas paaiškinimas buvo 
atsakymu į Kalifornijos se- 

natoriaus Johnsono rezoliu- 
ciją, reikalaujančią žinoti, 
kokia Amerikos politika Si 
bire ir kaip ilgai manoma 

laikyti ten Amerikos karei- 
viai. 

\ UŽMOKĖS SUV. VALST 
VISAS SKOLAS. 

i Washington, liepos 25 d 
Iždo sekretoriaus padėjėjas, 

i R. C. Leffingvvell šiądien pa 
j sakė valstybės skyriuje kom> 
reso išlaidu komitetui, ka' 
kiekvienas doliaris paskolas ai 

kredito Su v. Valsti jų suteiktc 
svetimonis šalims, neišskiriar.1 
nei Rus'jns, vra apsaugot i 

užtikrinimais ir bus atmokėta 

pilnai. 
Leffing\vell užgynė, kad 

svetimų salių oficialiai atsto- 

vai ką nors minėjo apie pas 
kolų panaikinimus. 

Priešingai, girdi, Franci ja 
griežtai užsigynė, kad kas tam 

panašaus buvo svarstoma. 

UKRAINAI UŽPUOLA 
KIEVĄ. 

Bazelis, liepos 25 dieną. 
Sulyg Austrijos sostinės laik- 

raščiais, rytinės ir vakarines 
Ukrajinų kareivi jos, drauge 
su kaimiečiais po Petluros va 

dovyste jpradejo užpuolimą ant 

rusu bolševikų Kievo apimliu 
kėje. Apštis svarbiu vietų Po 

dolijoj, Chersontj, ir Kievo 
pateko į Ukrajinų rankas. 

ŠAUKIA VISO SIBIRO 
KONGRESĄ. 

Omsk, liep. 12, (Pavėluota) 
M misterių taryba nutarė šauk- 
ti viso Sibiro miestų ir žemie- 
tijų kongresą. 

Darbininkų komitetai, kurie 
veiks kaipo tarpininkai gin- 
čuose tarp darbininkų ir vald- 
žios fabrikantų, yra paskirti 
darbo ministerijos. 

LEAVENWORTH STREi 
KININKAI ANT DUONOS 

IR VANDENS. 

Leavewcrth, Kas., liepos 
25 d. Šiądien ketvirtą strei 
ko dieną baudžiamose ka- 
zarmėse streikininkai vis 
dar tebelaikomi užrakytais 
kamerose. Jie užlaikomi to 
liau duona ir vandeniu; vir- 
šininkai mano juos šitaip 
spausti, iki jų upas bus su- 

laužytas. Sargams pagel- 
bon pasiųsta keturi batali- 
jonai pėstininkų ir raitųjų. 
Jie apstatyti aplinkui kalė- 
jimą; kiekvienas pastatytas 
kareivis stovi su atkištu dur 
tuvu ir gera apštimi šovinių, 
prisirengęs greitam reikalui. 

.. STREIKAS GRĘSIa .. 

CIGARŲ TRUKUMU. 

New York. Cigaru pardav' 
nėtojai sako, kad reikia laukti 
trukumo ciagrų, pardavinėja- 
mų nuo 5 iki 15 centu šitame 
mieste dėlei sfreiko 30,0Qn ei- 
garninkų, kuris apima r;a>:ne 

visas dirbtuves pardavinėjan- 
čias cigarų šitame distrikte. 

SENATORIUS PRAŠO UŽ- 
DRAUSTI SVETIMKAL- 
BIAMS LAIKRAŠČIAMS 

NAUDOTIS KRASA 
Washington, liepos 25 d. 

Georgijos senatorius Smith 
padavė proiektą senatui; 
kad laikraščiams ir periodi- 
niams raštams neanglų kal- 
ba butų uždrausta pasinau- 
dojimas krasa. 

.-I NIAI PARYŽIUJE. 
BULGARŲ PASIUNTI- 

Pa.*yžius, liepos 25 dieną. 
Bulgarų taikos delegacija, 
vadovaujama premiero Teo 
dorovo, pribuvo šiądien. 

Visos bulgarų sutarties iš 
lygos sutaisytos talkininkų 
pasiuntinių išskiriant nusta- 
tymą pietinės sienos. 

Yra manoma, kad sutar- 
tis bus Įteikta bulgarų misi- 
jai sekamą sąvaitę. 

ICHINU IR JAPONU KA- 
REIVIAI SUSIRĖMĖ. 

Londonas, liepos 25 d. Ex 
change Telegrapho žinia iš 
Kopenhagos šiądien sako, 
kad chlnų Kareiviai kovoju- 
sieji su bolševikais Sibire, 
susirėmė su japonų karei- 
viais Amūro provincijoje. 

Tai yra pirmutinis susi- 
rėmimas chinų su japonais. 

Bolševikų kareiviai, sako, 
prisiartino iki septynių de- 
šimtų mylių atstu nuo Bla- 
goviesčensko. 

BELA KŪNO VALDŽIĄ 
PAKEiTĖ DAR KAIRES- 

NĖ VALDŽIA. 
Milanas, liepos 25 d. Te 

legrama iš Vierinos šiądien 
vėl tvirtina, kad raudonojo 
valdžia Budapešte, kurią ve 

dė Bei a Kun, tapo pakeista 
dar kairesne. 

Kairiųjų komisaras Buda- 
pešte pasiūlė Muencheno 
pirkliui dailės daiktų ven- 

grų brangiausias istorinis 
turtas, Šv. Stepono vainikas 
už 100,000 frankų. 

Parduodantieji reikalau- 
ja, kad jiems butų mokama 
Prancūzų ar šveicarų noto- 
mis. (Šv. Steponas buvo 
pirmu vengrų karaliumi. Jis 
buvo apvainikuotas 1,000 
m.). 

ITALAI KOVOJA SU 
JUGO-SLAVAIS. 

Laibach, Austrija, liepos 
25 d. Aštuoni italai kara- 
binieriai ir keturi jugo-sla- 
vai tapo užmušti šiądien su- 

sirėmime ties Volosea arti 
Fiuiuc, kaip pranešama iš 
Agram. Susirėmimas įvyko 
po to, kaip italai bandė su- 

ardyti susirinkimą sušauktą 
aps/artsyraui siuntimo sla- 
vų vaikų Kroatijon, kad 
jiems nereiktų lankyti italų 
mokyklų. 

VENGRAI PRALAUŽIA 
RUMUNŲ FRONTĄ. 

Londonas, liepos 25 d. 
Vengrų komunistų karei vi- 
jos perlaužė rumunų karės 
frontą tarp Szegedino ir 
Szograd prie Theiss upės ir 
rumunai traukiasi su pasku- 
ba. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Subatoj gražu ir augs t a 

temperatūra. Nedėlioj gal ap- 
siniauks ir bus vėsinus; vidu- 
jiniai vėjai, daugiausiai pieti- 
niai. 

Aukščiausia temperatūra 
vakar 95 laipsniai apie 7 vat. 
vakare. 

Saulėtekis 5:37 vai. rvto; 

saulėleidis, 8:13 vai. vakare. 
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Lenkų Politikos Klaibin 
gumas. 

Nevienam žeingeidu, kokiu buclu gale 
jo patekti Į vyriausius Lenkijos valdinin- 
kus ponas Paderevvskis. Juk žinoma, kad 
Paderewskis nėra demokratas. Jis yra 
aiškiusias monarchistas, jo partija Lenkijo 
je pradžioje karės jau buvo pagaminusi 
ir monarchistišką konstituciją (su aprube- 
žiuota monarcho vaildžia), buvo jau net 
ir kandidatas i kralius nužiurėtas. Ir tą 
viską gyventantis Amerikoje ponas Pade- 
rewskis vykino, o Lenkijoje prie to varė- 
si lenkiškoji aristokratija ir dvarininkai. 
Paderewskis yra Lenkijos aristokratijos ir 
dvarininkų atstovas. 

Tai buvo laikai, kuomet išrodė, kad 
bene vokiečiai paims viršų. Tuomet ir Pa- 
derevvskis neslėpė savo tikrojo veido. Bet 
čia stojo karėn Suv. Valstijos ir Preziden- 
tas Wilsonas užreiškia pasauliu, Ifcacl ši ka- 
rė turi pasibaigti demokratijos laimėjimu. 
Alijantai parėmė tą Amerikos obalsj ir pra 
sidėjo karės nauja fazė. 

Lenkai aristokratai ir dvarininkai pa 
matė, kad su karaliais jau nieko negalima 
pešti. Jau reikia' išsižadėti įdejos " kru- 
iią" ir tapti demokratais. Jie visi, kaip 
toje pasakoje, sulyg burtininkės mostelė- 
jimo tampa uemokratais. Žinoma, tampa 
demokratais tiktai dėlto, kad apgauti ali- 
jantus, kad lošti "mučelnir.kų" rolę, kad 
jie butų ramiami. Ir jiems pasisekė ali- 
jantug prigauti. Alijantai juos parėmė, 
kaipo demorkatus, o savo darbais jie pasi- 
rodė grynais imperialistais ir pradėjo vesti 
užgrobimo kares su visomis kaimyniško- 
mis tautomis. 

Bet cia kįla klausimas, nejaug] dabar 
Lenkijoje nėra jokios stiprios demokrati- 
nės partijos, kuri galėtų paimti šalie?, tvar- 
kymą. Nejaugi Lenkijoje, taip labai galin- 
ga aristokratų ir dvarininkų partija su Pa- 
ti ere wskiu priešakyje, kad ji viską apima? 

Lenkai, tiesa, beveik perdėm yra šo- 
vinistiška tauta. Net jų bolševikai, kurių 
nemaža yra Lodžiuje ir Varsavoje stoja už 
didelę Lenkiją ir pavergimą kitų tautų, bet 
tarp lenkų yra partijos. Lenkai tai tikri 
vokiečių broliai: jie tarp savęs turi par 
tijas, tos partijos nesutinka, pešasi už val- 
džia, bet visi lenkai, kaip ir visi vokiečiai, 
į kitas tautas žiuri kaipo j savo vergUs ir 
visi stovi už užkariavimą ir pavergimą kai- 
myniškų tautų. 

Vienok pačioje Lenkijoje demokratin- 
gesnė ir radikališkesnė visuomenės dalis 
pastatė didžiausią Paderewskiui opoziciją. 
Jei nebūtų atėjusi Paderewskiui talkon ka 
talikų bažnyčia, tai jokiu budu ta dva- 
rininkų ir aristokratų partija nebūtų paė- 
musi valdžią i savo rankas. 

Męs visai nesenai turėjome pasikalbė- 
jimą su vienu radikališkesniu lenku, kuris 
visai nesenai pribuvo Chicagon iš Varsa 
vos. Tas lenkas papasakojo, kad ta pseu- 
do-demokratų dvarininkų partija susitarė 
su bažnyčia, su lenkiškais kunigais. Laike 
rinkimų į Lenkijos parlamentą visose Len- 
kijos katalikiškose bažnyčiose iš sakyklų 
buvo varoma smarkiausia agitacija už Pą 
derewskio dvarininkų partiją. Negana to, 
bažnyčiose vargonais pritariant buvo gie- 
dami tam tikri politiški himnai. Daugelyje 
vietų kunigai apsitaisę į bžnytinius rubus 
gulėjo kryžiumi ant žemės ir šventu Kry- 
žiumi siekdino žmones, kad tik jie bal- 
suotų už Paderewskio dvarininkų partiją. | 

Lietuviai žino, kad lenkai iki fanatiz- 
mo yra tikinti žmones, todėl tokia bažny- 
čiose agitacija darė didelę veikmę ant žmo 
niij ir lenkų dvarininkų partija rinkimuose 
laimėjo, o monarchistas, tik demokraty- 
bės skraiste apsisiautęs Paderewskis likosi 
prie valdžios. 

Bet dabar patįs lenkai mato, kad jie 
padarė didžiausią politiška klaidą kuri Len 
kijai labai brangiai lėšuos. Dvarininkų par 
tija su Paderewskiu priešakyje pasistengė 
palaikyti seną "ponų ir mužikų" tvarką. 
Dvarai pasidarė ponų nepaliečiama savas- 
timi. Paderewskio valdžia nei nemananti, 
pas save namieje išrišti žemės klausimą. 
Pasekmė dabar yra tas, kad jau net *ei- 
kalaujama išvikymo Lenkijos parlamento, 
tai yra jau patįs lenkai kelia revoliuciją 

i prieš dvarininkus su Paderewskiu prieša- 
kyje. Kaip kablegramas iš Viennos prane- 
ša, jau net 118 lenkų atstovų parlamente 
pareikalavo arba prlamentą išvaikyti, arba 
.jie paleidžia, jį. 

l'aderewskio valdžia manė žemės Į 
[klausimą išrišti kitaip. Ji manė užkariau- 
ti visą Lietuvą, dalį Ukrainos, Čekijos ir 
tas žemes apkolonizuoti lenkais. Bet ši 
politika visai nepavyko. Ir ukrainiečiai 
ir čekai ir lietuviai su ginklu rankose par- 
dėjo ginti si'.vo žemes. Pasekmėje to viso 
pasidarė tas, kad Lenkijai prisieina kariau 
t i ant visų frontų. Visur pagimdė sau prie 
šus. o prie to viso dar lenkai pasirodė pa- 
saulio akyse kaipo pilni imperialistai. Ali- 
jantų simpaitjos link lenkų vis mažėja. 
Lenkijai jau gal apavt Francuzijos, niekas 
neprijaučia, o priešų skaičius kas minuta 
auga. Lenkija vėl eina linkui griuvimo, 
nes ji savo neprotinga politika smarkiai 
stiprina laukinius ir naminius priešus. 

Tokj nelemtą Leikijos padėjimą mato 
jau ir blaiviesnieji lenkai. Štai Varšavoje 
išeinantis lenkų laikraštis "Gazeta Polska" 
paclvęs faktus apie Klaidingumą dabartinės 
lenku politikos sako, kad jei ir toliau toje 
linkmėje eis politika, tai Lenkija susilauks 
"smutnų" laikų. Jei 50 metų atgal serbai, 
bulgrai ir rumunai įsigijo sau neprigulmy- 
bes, tai šiądien tokias nepirgulmybes ge- 
riau gali įsigyti lietuviai, ukrainiečiai ar- 
ba rusinai. Tas laikraštis pataria lenkams 
visiškai pmiršti užgrobimą Lietu, os ir Uk- 
rainos, o stengtis su tomis tautomis gyven- 
ti taikoje, pripažinti jų reikalavimus. Tik 
tas gali gvarantuoti Lenkijos saugumą, bet 
ne užgrobimai ar prijungimai tų šalių prie 
Lenkijos. 

Matomai lenkai jau pradeda praregė- 
ti. Bet kad praregėtų dabartinė Paderevvs- 
kio valdžia tai nėra ko tikėtis. Kol lenkai 
dvarininkai lenku kunigų palaikomi bus 
prie valdžios, tol jais negali buti jokio pa- 
sitikėjimo. Viena argumentą jie tiktai su- 

pranta, tai kumščią. 
• 

— 

j 
j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius | i 
ANTANAS SMETONA YRA PIRMAS 

LIETUOS PREZIDENTAS. 
Kabeliu Lietuvos T;i utinei Tarybai 

Washingtone pranešama, kad Kaune, lai- 
kinoj Lietuvos sostinėj tapo įvezdintas pir- 
mas lietuvių republikos Prezidentas. An- 
tanas Smetona tapo išrinktas tautinės ta- 
ryboibl. 4 d. pirmutiniu prezidentu. 

Antanas Smetona gimė 48 metai tam 
atgal Lietuvoje, Kauno vargonininko sunus. 

Augštesnį mokslą ėjo Liepojuj, universite- 
dencijos i.v buvo pripažintu advokatu, bei 
teisių nepvaktikavo. Tūlą laiką jis buvo 
dienraščio Viltie? redaktorium. Tas laik- 
raštis buvo Įkurtas 1915 m., kuomet buvo 
panaikintas prisakas prieš vartojimą lie- 
tuvių kalbos Rusijoje. 

Nuo pat jo pasirodymo viešame gyveni 
me divdešim metų tam atgal p. Smetona 
buvo karštu užtarėju lietuvių neprigulmy- 
bes. Jis pasiliko Lietuvoje vokiečių oku- 
pavimo laiku, vesdamas šelpimo darbą 
nukentėjusiems nuo karės ir protestuoda- 
mas prieš vokiečių priespaudą. 
tą lankė Maskvoj. Jis mokinosi jurispru- 

Jis yra gerbiamas visų partijų ir jis 
nėra partyvis nei vienai. Visos partijos 
•ako remia jo valdžią karštai ir po jo su 
*ebia vadovyste valdžia deda pamtus past- 
oviai valdžios formai, Lietuvos republikai. 

— Iš Boston Travler. 

PIRMAS DIDIS LIETUVIŲ POETAS. 
Kristupas Duonelaitis buvo pirmuti- 

niu didžiuoju poetu pas lietuvius. "Meto 
laikai", parašyti heksameturu, yra labiau- 
siai vertinami jo veikalu. 1865 m. rusų 
imperinė akademija išleido visus jo veika- 
lus savo lėšomis. 

Dabartinės karės metu lietuviu poetas, 
Jurgis Baltrušaitis ir rusų poetas Viaches- 
lav Ivanov, išvieno dirbdami, išvertė rusų 
kalbon, tapgi heksametru, "Pavasario Lin- 
ksmybės". 

Iš PortsrnoutH (N. H.) CronicVe. I 

Vaizdelis Berline, kur išalkę gyventojai, bevilčiai laukia ateities. 
> 

VĖĖėm 

Tolimas Sšskaitiiavimas. 
S 

Nežiūrint į tai, kad kar- 
tais kįla dižiausios karės ir 
kad jose žuva šimtai tūks- 
tančių zoninių, taipgi ne- 

žiūrint į visokias ligų epi- į 
demiajs, žmonių skaičius 
ant žemės kamuolio, apskriį 
tai imant, sparčiai auga.1 
Veik visos tautos, ar kultū- 
ringos, ar nekultūringos su 

lauai mažais išėmimais di- 
dinas* auga ir kitos į ke-: 
lesdesimts metų pasidvigu- 
bina. 

Jei žomnių skaitlius taip 
sparčiai auga, tai turi gi di- 
dintis ir gyvenimui reikalin 
gi produktai, maistas. O 
vienok, kaip daugelis san- 

protauja, gaminimas valgio 
netaip smarkiai didinasi. 
Tiesa, kad kartas nuo kaito 
vis didesni ir didesni žemes 
plotai apsejami javais, o ir 
senosios dirvos su pagelba 
įvairių trasų vis daugiau 
duoda maiste, daugiau pro- 
duktų. Vienok žmonių 
skaitiaus didėjimas yra ne- 

aprubežiuotas, o tuom tar- 
pu produktų, arba valgia 
gaminimas labai aprube- 
žiuotas. Ir daugelis žmo- 
nių prieina prie išvedimo, 
kad kad nors, tolimesnėje 
ateityje, ateis tokis laikas, 
kad nors visa žemė bus ap- 
sėta, nors viskas gerai augs, 
bet žmonės bus priversti ba 
dauti, nes jų bus tiek daug, 
kad neužteks maisto. Vie- 
nu žodžiu, ateis kada nors 
toki laikai, kuomet motina 
žemelė neišmaitys savo vai 
kų — žmonių. 

raip protaudami žmones] kartais griebiasi už darbo,! 
kad pasaulis neprieitų prie 
tokios nelaimės. Jau kele- 
tą kartų Įvairiuose kraštuo- 
se girdėjosi balsai, kad rei- 
kia aprubežiuoti gimimų 
skaitlių. T°.s klausimas be- 
ne stipriausiai buvo rišamas 
Vokietijos socialistų, kurie 
net rekomendavo susilaiky- 
ti moteris nuo gimdymų, 
kad kariumenėje ne^eH 
jiems tarnauti ir kad nebū- 
tų parama I įpitalistiškai- 
jai tvarkai. Męs bandysi- 
me rišti tą klausimą. 

Dabartiniu ląiku viso žmo 
nių ant žemes yra 1,600,- 
000,000, tai yra vienas bi- 
lijonas ir šeši šimtai mili- 
jonų. Kas metai paprastu 
ne karės laiku priauga po 
vieną nuošimtį, tai yra kas 
metai žmonių skaitlius pa- 
sidina ant 16 milijonų. Tai- 
gi žinodami tas skaitlines, 
lengvai galime išskatliuoti, 
kad už šimto metų žmonių 
bus apie 4 bilijonai, tai yra : 

pusantro sykio daugiau, i 

Tiesa, šitoki išskaitliavi- ; 
snai nėra teisingi, nes re-r 

miantės šiais grynais iškait- 
liavimais išeitų, kad apie 
150 metų pirm Kristaus gi- 
mimo, ant žemės gyveno 
tiktai du žmonės. Istorija 
gi parodo, kad tais laikais 
jau buvo milijoninės valsty- 
bės. Geologija gi sako, 
kad jau prabėgo nemažiau 
pusė milijono metų, kaų: 
žmonės gyvena ant žemės, 
Todėl jau šiame atsitikime 
skaitlines negalime pritai 
kyti. Tai tik dabar žmo- 
nės labai veisiasi, pirmiai 
taip nebūdavo. 

Pereidami kalbėti apif 
maistą, reikia prisakaityt] 
prie jo dar pasidaryms 
drabužių ir namų, be to jut 
žmonės negali gyventi. Ap- 
skritai yra išskaitliuota, kad 
žmogus turi. išdėti būtiniems 
reikalams spėką sulyg se- 
kančios toblytėlės: 

1) Valgio pagaminimas 
atima nuo žmogaus 76% 
energijos. 

2) Drabužių pagamini- 
mas atima 17%. 

3) Namų pasidarymas at- 
ima 7%. 

Maistas gaunasi tiktai is 
žemės, iš augalų. Visa že- 
mė turi 510 milijonų ketvir- 
tainių kilometrų. Bet ant vi- 
sos žemės, juk negalima sė- 
ti, didelė paviršiaus didžiu- 
ma — tai vanduo, paskui 
yra pieskynąi, upės, balos, 
sūri žemė ir tam panašiai. 
Jei tą viską atmesti, tai 
dirbamos žemės su ganyk- 
lomis ir miškais yra tiktai 
42 milijonai ketvirtainių ki- 
lometrų, arba 4 bilionai (mi 
li arda i) dešimtinių. Ir ši- 
tas tai žemės plotas turi iš- 
maitinti visus žmones gy- 
venančius ant žemės 

ui /jcnic čipunoama 
yra Belgijoje, Anglijoje ir 
nekuriose Chinijos vietose. 
Suvedus skaitlines, pasiro- 
do, kad viena dešimtinė ga- 
li išmaitinti du žmones. Tai- 
gi prie dabartinio atydės- 
nio žemės apdirbimo, žemė 
gali ismaityti 8 miliardus 
žmonių. Kaip jau sakėme, 
kad žmonių skaičius vis au- 
ga, ir jei taip augs, kaip da- 
bar, tai 2060 metuose bus 
apie 9 milijard. žmonių, bet 
iki tam laikui bado nėra ko 
bijotis, nes tiek vaisių že- 
mė suteiks, kad visus gerai 
išmaitys. 

Kaip mes neskaitliuosi- 
me, bet visgi skaitlinės pri- 
ves prie to, kad ateis laikas, 
kuomet žen ncišmatys 
amoniu. 

v • Bet sitas žvilgsnis .vra 
smonių, kurie visai neper-i 
nato pačio svarbiausio, tai, 
/ra to, kad žmonių protas 
r technika vis vystosi, vis. 

tobulinasi ir maistą prade- 
da imti iš negyvos medžia- 
gos tiesiu keliu. O šiuomi 
pasiremiant, galima prieiti 
prie išvedimo, kad tolimo- 
je ateityje žmonėms visai 
nereikės jokių augalų, o 

visą sau maistą paims iš ne- 

gyvos medžiagos. Prastai 
kalban,' ateis laikai, kuo- 
met žmonės sau skaniai vai 
gys pačią žemę, akmenis, 
pieskas. Bet tas viskas bus 
apdirbta tam tikrų mašinų. 

Ir ištikro ištyrinėjus žmo- 
įgaus kuną pasirodo, kad ja 
j me nieko kito nėra, kaip tik 
patįs paprasčiausi elemen- 
tai, iš kurių susideda žemė. 
Taipgi ištyrinėjus visokį 
maistą irgi pasirodo, kad 
ir maiste nėra nieko nau- 

jo, o viskas tas pats, iš ko 
žemė susideda. Ir žmogaus 
kūnas, ir maistas susideda 
iš įvairių druskų, iš geležies, 

1 kalkių, vandens, gazų ir t.t. 
Tai viskas, kas yra negyvo- 
je gamtoje. Žmogus dabar 
gali valgyti tuos negyvus 
elementus tiktai apdirbus 
kitų gyvūnų, ar augalų, bet 

■ tiesai negali valgyti. Tai 
ir kįla klausimas, argi nega 

■ Įima išrasti mašinas, kurios 
tiesiog iš negyvos medžia- 

i gos gamintų maistą. 
'j Dabar taip yra. Auga 

i kokis nors augalas, jis sultis 
j semia iš žemės, jas maišo su 
oro gazais iš to pasidaro gru 
das, kurį jau žmonės valgo. 
Tai ir yra klausimas, kodėl 
iš žemės ir iš oro nepaimti 

j su pagelba mašinų tą visą 
medžiagą, iš kurios pasida- 
ro grūdas, ir stačiai nepada 
ryti žmogui reikalingą mais 

i tą :£ 
Suprantama, kad ateityje 

tas galima bus. Jau ir da- 
bar žmonės naudojasi kaipo 
valgį įvairią negyvą medžią 
gą — tai įvairios druskos, 

i mineraliniai gėrymai. Bet 
i ta medžiaga iš senai žmo- 
nių vartojama, todėl gal ne- 
vienas į tai pasakyti, kad 

! apart dabar vartojama val- 
i giui negyvos medžiagos, 
I niekad žmonės daugiau ne- 

įgalės vartoti, žmogus galės, 
, kaip ir iki šiol, maitintis me 

įdžiaga apdirbta augalų ir 
j gyvulių. Į tai inęs ir gi tu- 
irime atsakymą. 

Kaip žinoma, žmogaus 
svarbią dalį maisto sudaro 
riebalai. Riebalus jau šią- 

Idien chemikai gauna stačiais 
! negyvos medžiagos. Jų da- 
bar nevartoja tiktai dėlto, 
kad jų padirbimas keliolika 
kartų brangiau atsieina, ne- 

gu, sakysime, užauginmas 
jaučio, jo nupenejimas ir iš 
jo gavimas riebalų. 

a 

Jei jau galima riebalus 
gauti chemišku budu tiesiai ; 
iš negyvos medžiagos, tai ko i 
dėl negalima tokiu pat bu- ; 

lu pasigaminti ir baltinius, 
;varbiausią maisto dalį? Iki 
iiol dar jokiam chemikui ne 
)asisekė tiesiai iš negyvos 
nedžiagos pagaminti balti- 
ną, bet ateityje tas bus ga- 
ima, kaip pasidarė galimu 
^auti riebalus. 

Eisime prie išvedimo. 
Žmonės ant žemės vis didi- 
nasi skaičiuje, jiems reika- 
linga vis daugiau maisto, bet bado nėra ko bijotis, nes 
\z nekurio laiko žmonės iš- 
moks sau maistą gaminti 
stačiai iš negyvos medžia- 
gos, iš kalnų ir akmenų. Ne 
sustabdomas žmonių veisi- 
mas, bet nesustabdomas ir 
žmogaus protavimas. P. N, 

Trumpai Kalbant i 

SUNKI LIETUVIU 
KALBA. 

Tik dabar galima patirti, 
kad lietuvių kalba yra sunki 
išmokimui. Jaga sunku lie- 
tuviams susikalbėti. Pavys džiui šitoki supratimai: 
"reikalauti atskaitų", "rei- 
kalauti, kad fondai išsiųstų' 
pinigus Lietuvon", "reika- 
lavimas, kad bažnyčia kai- 
po Dievnamis nebūtų politi- 
kos Įrankių", yra tiktai rei- 
kalavimais, o ne šmeižimu. 
Vienok Chicagos dešiniųjų 
dienraštis sako. kad tai šmei < 

žimas. 
Paskui vėl tas pats dien- 

raštis spausdina išjuokimui, 
tokius pasakymus. "Bimba- 
las" (taip vadina L. Laisves 
Varpą). Vėl kuomet nuo 
seimo rengimo liko 300 do- 
liarių, sako kad reikia 3000 
pridėti. Tas viskas, žino- 
ma, ne šmeižimas, nes juk 
šmeižimus tas laikraštis ne- 

talpina, tas pavadinimas 
"bimbalu" tai juk pagarba. 

Gryna tiesą, kad galimą 
persiskirt. Juk taip kalbbant 
negalima susikalbėti. 

BĖDA. 
i 

Senas yra priežodis: "Ne- 
moku nei rašyti, nei skaity- 
ti. o karalium deda". Iš- 
tikro bėda buti karalium ne- 
mokant rašyti ir pasirašyti. 

Taip būdavo senai, vie- 
nok ir dabar panašią bėda 
turi p. Grigaitis. Jis nemo- 
ka nei mylėti nei godoti tė- 
vynės Lietuvos, o čia jį "Ke 
leivis" "Vienybės" redakto- 
riumi deda ir gana. Kad 
nepakliūti ton vieton, jis pa 
siskubino patapti "Naujie- 
nų" reaktorium. Tenai vų 
kvalifikacijų nereikia. 

VARLĖ IR JAUTIS.. 
Kitą kartą Krilovas iš.-: 

mislioj pasakaitę, kad var- 
lė norėdama susilyginti su 
jaučiu pradėjo pūstis, pu-i 
tesi, pūtėsi ir nesusilyginusi 
su jaučiu pertrūko. 

Tai buvo išmislyta graži 
pasakaitė. Bet dabar ištik- 
ru jų taip yra Varlė — tai 
Lenkija, jautis tai didžioji 
Arglija. 

Šios 22-os liepos laidoje 
lenkų Detroito Dienraštis 
"Dzien. Polski" savo edito- 
tiale rašo, kad anglai tai 
jau dižiausi lenkų priešai, 
asą tik del jų jie gali ne- 
gauti Lietuvos, ir apskritai 
anglai kiša lenkams koją. 
Sditoriale patariama tuo- 
jaus atsukti lenkų kanuoles 
Angliją. 
Sergėkis Angliju! Lenki- 

a tau kailį išlups. Stebėkis 
:mogau. varlė susilygins su 
aučiu i 



į VS GYVEN!MO LIETUVIŲ AMERIKOJE j 
VVORCKSTICKlO STRFJ- 
kiI'.rh; atsišaukimas 

t 

Idraugai I )arbininkai! 
Sunkios darbo aplinkybės 

privertė ir mus, \Vorcestc- 
rio skurų išdirbėjus, išeiti i 

kovą su mūsų išnaudotojais. 
7 d. liepos (iraton & Knisius 
kompanijos darbininkai, 
skaičiuje 1,700, apleido ctar- 

b;^. Prie sunkaus, dvi (kian- 
čio darbo kompanija ligši<;l 
mumis vertė dirbti net po 
55 valandas į savaitę. lš- 
sėmė pas mumis energija 
ir spėkos. Nutarėm susior- 
ganizuoti į unija ir pareika- 
laut to, ką didesnė dalis dar- 
bininkų šioje šalyje jau tur;, 
tai yra 4<S valandų savaitė- 

je, be numušimo mokesties. 
Vienok kompanija atmetė 
m,tisų reikalavimus ir su 

mūsų išrinktais atstovais 
atsisakė tartis. Kitokio iš- 

ėjimo mums neliko, kaip išeiti 
(į kovą. sunkią kova, nes ši 

kompanija yra turtinga. Pri- 
siplėšė ji turto, skriausdama 
per daugeli metų šimtus dar- 

bininku. 
* 

:\ors vietos kapitalistų lai k 
raščiai eina už kompanija, bet 
<ri mušu vienvbė liekasi nei*- O c 

ardoma ir męs pilnai tikimės 
laimėti mūsų sunkią kovą, jei- 
gu Jųs, Draugai Darbininkai, 
nuims pritarsite ir ištiesite sa 

vo pagelbos ranką. kapita- 
listai gelbsti kapitalistams, 
kad pavergus darbininkus 
Darbininkai privalo gelbsti 
vieni antriems, kad pasiliuosa 
vus iš vergijos. Daugelis i.- 
mušu d raugti streikierių su 

didelėmis šeimynomis jau ne- 

turi ko valgyti. Niekas kitas, 
kaip tik badas gali išardyti 
niusti vienybę, liadas yra di- 
džiausias mušu pnešas. 

Męs tikimės, kad Jus, Drau 
gai Darbininkai; pagelbėsitc 
muiris išvyti badą iš mūsų na 

imi, paaukaujant nors po kelis 
centus. 

Męs šaukiamės prie Drau- 
gijų, Kuopų, Kliubų ir viso- 
kių organ i zac i j ų—pagel 1 )ėt i 
mums kovoje su mušti prie- 
šais. Laimėję kovą, męs 
Jums pagelbėsime, kuomet 

p J lis išeisite i kovą su savo iš 
naudotojais. 

Čekius ir Money Orderius 
išrašykite ant vardo nuisų ka 
sieriatis Pranas Turnose ir 
fjlifskite sekretoriui šiuo ad- 
resu : 

Vaclovas Kamaldulis, 5S2 
Soutlibridyc- st., Worcestcr, 
Mass. i 

Varde lietuvių streikierių: 
Juozas Šalcvicjus—pirm. 
J 'ac. Kamaldulis—sekr. 
Pranas Titmosa—kas. 

HEMPHILL, \V. VA. 

Šiame kampelyje irgi rado- 
si bnrelis geraširdžių lietuvių 
ir amerikonų, kurie, atjausda- 
mi Lietuvos gyventojų var- 

gams, aukavo Lietuvos Rau- 
donam Kryžiui, kad parėmus 
naudinga daktarų darbą. Au- 
kavo sekančiai: 

M:. Latonis $5.00 
J. B. Johnson (ameriko- 

nas) 5.00 
J Kalvaitis 3.20 
K. Paliloncs 3.00 
A. Bugdinas 2.00 
J. Smailis 1.00 

► Th. E. Pasley (ameriko- 
nas)- 55c. 

J. Vitoldas 25c. 
Viso $20.00 

J. Kalvaitis. 
Minėtus pinigus, skirtu* 

Lietuvos Raudonam Kryžiui, 
per Lietuvai Gell>ėti Draugi- 
ją, priėmiau ir tariu aukavu* 

sieni.t širdingą ačiū. 
Dr. J ISarf>atiits. 
L. (j. 1). Sekretorius. 

\VILSOX, i L L. 

Pabaigoje gegužio mėnesio 
šiu metu man !emt;i buvo pj- 
tekti i m a mainierių vieta i: 
susipažinti su jų gyvenimu. 
\\ ilsoii, i 11. dar tik' gimstantis 
miestelis kuriam pradžia davė 
angliakasiai, neseniai atidary- 
tos angliakasvklos Xr»rtli \Ye.» 
tern kompanijos. 

Tarpe kitų tautų randasi 
aj>ie 15 šeimynų lietuvių i: 
apie 10 pavienių. 

Aplinkiniuos miesteliui vse 

irgi randasi kiek lietuvių, bet 
trūkstant inteligentijos nežy- 
mus jų veikimas. Todėl ir 
laikraščiuose retai malose iš 
šių vietų žinučių. 

Tikrų tėvynainių, mylinčių 
savo gimtinę sali Lietuvę ne- 

daug tesiranda, nes ka»p ap- 
leistoje dirvoje auga visokia? 
piktažolės, taip tarpe nemoky- 
tų žmonelių randa sau vietą 
"šakės," "džianbambos" i'" 
"Mockai". Iš pasikalbėjimų 
galima patirti, kad tėvynės 
meilė juose neužgeso, bet ne- 

laimė, kad jie tapo suklaidinti 
Lietuvos nenaudėlių. Dabar 
pranykus svaigalams, gal ir 
ši'» kampelio lietuvių issiblai- 
vys protai ir ims darbuotis te 

vynės bbui. 
Tautininkas 

KAL'N'O CKNTRO LTRTU- 
VIU K AT. MOT'KRU 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ATSIŠAUKIMAS \ AMR- 

ĮRIKOS LIETUVIUS, LIR- 
| TUVES BRI LIETUVAI- 

TES. 

Centro Lietuvių K. Moterų 
i)r-jos Valdyba turi garbes 

\atsišaukti i savo Tautietes ir 

Tautiečius, melsdama Jųjų at 

sižvelgti į Lietuvos moterų dr- 
jos reikalus. 

1.. K. Moterų l)r-ja, įsikū- 
rusi 12 metų atgal visuomenės 

1 Lietuvos—Tėvynės labui, tu- 
rėjo Kaune daug įvairių įstai- 
gų; Mergaičių amatų ir nami- 
nės ūkės vedimo Mokykla, ku- 
rioje mokinosi šimtas suvir- 
šunį Lietuvaičių: internatą- 
pensionatą, kuriame gyveno ir 
lavinosi irgi apie 100 Lietu- 
vaičiu: valgyklą, kepyklą, siu- 
vimo .r išsiuvinėjimo itioky- 
klą, saldaininę-cukrainę, visos 
minėtos įstaigos buvo aprupin 
tos: baldais, pavyzdžiais, mo 

kytojomis, butu ir lt., be to f.. 
K. Moterų Dr-ja darydavo 
kasmet moterų išdirbinių paro 
dą, ūkio kursus, vakarėliu^, 
paskaitas, vienu žodžiu—dar- 
bavosi visuomenės labui. 

Kaip minėtą Mergaičių am:i 

tų ir ūkio mokyklą, taip ir vi- 
sas kitas savo įstaigas užlai- 
kydavo savo lėšomis surinkto- 
mis aukų keliu. Rusų valdži:i 
neduodavo nei skatikėlio, tik 
ant kiekvieno žingsnio kliudy- 
davo ir trukdydavo; nežiūrim 
j tai L. K. Moterų Dr-ja ėjo 
pirmyn. Jos sąmata 1()14 me- 
tams buvo padaryta 57 tūk- 
stančiais rublių—114 tukst. 
markų. Dr-jos inventorius 
lyg anos gadynės kainų gilia 
vo į 10 tūkstančių rublių—20 
tukst. markių. Tuotarpu užė- 
jus -iam karui visos įstaigos ir 
visas Dr-jos mve.itorius žlu- 
go taip, kad nei adatėlės ne- 

atsiliko. 
L. K. Moterų Dr-ja nuo 

1917 metų, vargais išgavusi 
leidimą iš Vokiečių valdžios, 
pradėjo vėl veikti savo srity-j je: įgyja prie Kauno dvarelį 
Mergaičių Ūkio Mokyklai, ku| 

riai kaip reikiant įtaisyti rei- 
kia nemaža lėšų. Kaune gavo 

jis Vokiečiu ir Lietuviu vai- 
[tižios Jėzuitu namas, bet iš da- 
lies sudegintus bdangų, durų 
ir tt. Juose nori atgaivinti 
Mergaičių Amatu ir naminės 
rkės mokyklą; tam tikslui rei- 
kia irgi nemaža lėsų. Neturi- 
me Lietuvoje vaiku prieglau- 
dų vedėjų, neturime prie Ii 

g< nių prižiūrėtojų. Dam;, 
daug turime reikalų musų Tė- 
vynės—Lietuvos atstatymo 
srityje, bet prie Ši'j begalinio! 
sunkaus padėjimo neužtenka 
lėšų. 

Taigi kreipiamės Į Jus. 
Brangios Tautietės, padėkite 

Imiims, kuomi kas gali: kas 
skatiku—skatiku, kas indais 
—indais, kas drabužiais—dra 
Sužiais; pagelbėkite mums šia- 
me padėjime męs ir pagalio-. 
\'sa musu Tėvynė Lietuva bus 
Jums dėkinga per kartu kar- 
tas už Jusu prielankumą ir ge- 
rą širdį. 

Centro Liet. 1\. Moterų 
c 

Dr jos Valdyba: 
Jakovickienė, Yice-pirm. 
M. Naujalie»iė. Už Iždin. 

J. Naujalytė, Sekretorė 
/ 

Gerbiamieji:— 
Šį, Kauno Centre Lietuviu! 

K. Moterų Dr-jos atsišauki- 
mą j Amerikoje gyvenančius 
Lietuvius, tik ką Poni Turči- 
novič parvežė iš Lietuvos. 

Męs Amerikiečiai, taip įpra- 
tome viską leisti pro ausis ir 
žiūrėti per pirštus, taip neat- 

kreipti jokios atvdos,, kad ir i 
svarbiausius Lietuvos Tėvy- 
nės reikalus, lyg kad mūsų sa- 
vi reikalai mums yra jau tiek 
svetimi, taip atsitolinę ir u 

mušu širdžių išnykę, 1 id ro- 
dos ir pačia mūsų bočių šąli 
geidžiame svetimiems pavesti. 
Kas bus tuomet, jeigu koki 
nors lenkberniai arba rusofilai 
išnaujo užsės mums ant sprau- 

ido? Rimtai pagalvokime. 
Pašalpos pareigas, jAigu tik 

j jos niusų Tėvynei eina ant nau 

j dos, privalome su išskėstonrsi 
rankomis priimti ir kiek tik 
spėkos neša jas pildyti. Taigi j ir šiame atvėjuje, savo gan- 
ias aukas siųskite į tokį fon 

dą, kam kuris yra parankesniu, 
jbile aukos savo tikslą atsiektų. 

A. Steponaitis. 

! 
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| P-LIE E. G. MAKAR j 

PIANO MOKYTOJA 
4515 SO. WOOD ST. 

Į§ Duoda lekcijas skambinime ;oia- % 
y nu pagal sutartį. 
ij Baigusi muzikos mokslU3 Chica- g y gos Muslcal College. 

j iūiiiiiviiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiin 
I 

Tel YARD3 1381 

LIETii^ft GYOYTOJA3 
IR OHIRURGA3 

vrydo visokias llguu moterlf, 
"aikų lr vyrų Spectališkai gy- 
do limpančias, užsinecėjusicit 
!:• v)asla3-^gas tvru liga* 

4259 So. Halsted St.. Ohicayo, U 

1 TELEPHONE: 
YAKDS 155 

YARDS 551 

Res. Phoae Drovtr 7781 

| ietuviskaaptieka! 
I F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 1 

j ORUG STORE ] 
g Pildome Visokius Receptus | 

i 3601 So. Halsted Street i 
=E ^ 

Kampas 3 6 tai Gatvei 

< CflICAGO 

PRANEŠIMAS 
Dėi Musij Darbininkų Gerovė*. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

II. B. STERM 
1442-3444 S. Halsled St. 

Isaktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurfras. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisa3 Yards 2544 

DEL VYRU Į £ MOTERŲ 

'agyveulmo ofisus 

359 N. Robey St. 

D R. S, 5HANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vyrų Ir Kampas Iov>a St. o te r ų ligas taipgi ir Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare ^^^chirUrgižkas ligas. Biznio ofisas: 802 W. Madlson St., kamp. HalateiP^B 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

/Čmogue kasosi galvą, 
cad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučiom^. Bet jis j žino, kati jam niežti, ir \ visi kiti t;j žino. ę į 

Vyrai ir moterjs kenčia j 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ] 
nes t;) niežėjimą galima j lengvai prašalinti. Xebus i 

5 luiMguiu iiuv.cjiino, Kasjinosi, plaukų slinkimo ir kiti] nesmagumų, j ( įvykstančių nou pleiskanų. I 
i KUTPLES j j panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. I ! Paskui tik relknrčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! j n<« atsinaujinimo.- j RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, i ! ji nesugadins nei jautriausios odos. jus negalite apsieiti be ! | RUFFLES, jei turite pleiskanų. { | « Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi i I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto ! | markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: C j {•»<«*««f. AD. RICHTER Q CO., 326-330 Broadv:ay, New York <>——'* 

Žinomai per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry 3, Schniizer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĮ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank,, 
] 41 Washington Street, New Y ork. N, Y. 

Ar norite kad iusij pinigai buty SAUGOS! 
PERKELKITE asfca pradėkite DĖTI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Central Manufacturing Districi 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1119 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) OHICAGO, ILL. ^11 Zbaimės ir ube<Hi«.- savo pinigus \ *i* VISIŠKAI SAUGIA 
BANK* KAPITALAS MfO,000.00. TURTAS $4,500,000.00. 

W. N. Jarnagin 
Prezideiicas 

I" E. Poronto 
/ice-Prezideait , 

John W. Gorby 
VIce-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežinio ir 
Lietuv Depart. 

Frank L. VVebb 
Kasininkai 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag, Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. rlaiooly. 
vedėjai Real 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
gage Denartm. 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS j (July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS, j NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, at- j 
neikite jusų bankinę knygutę, o męs iškolektavosim ! 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygele ŠIO { BANKO. I 
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 

KAUKAS. 
— S t e i g. Sporto S ą- 

jungos -susirinki-: 
m a s. Gegužes 18 d. buvo 
steigiamasis sporto Sąjungos 
susirinkimas. Tuo susirinki- 
mu paaiškėjo, kad lietuvių tar- 

pe nė sportininku, nė sporto 
mėgėjų veik nėra. Susirinki- 
mą vedusis d-ras Sližys bc ko 
kita pasakė: Lietuvoj ligi šiol 
veik sporto nebuvo. Tuo at- 

žvilgiu Lietuva atsilikusi nuo 

užsienio. Užsienio misijų na- 

riai, tik atvažiavę Lietuvon 
klausė, ką darom mes sporto 
srity, reiškė noro prisidėti ir 
padėti mums, o pas mus buvo 
tuščia vieta. Mes atsakėm 
jiems, kad dar nieko nėra, gal 
bus kas vėliau ir t. t. Tuo ta r 

pu užsienio sportas labai tarp- 
sta. Žuvėdai ir Norvegai ■ 

mus daug kuo paneša ir pas 
mus. kaip ir pas juos, sportas 
galėtų tarpti. Lietuvos sod- 
žiuj žmonės labai apsileidę. 
Naujoku tarj>e yra daug sulin- 
kę, menkučiai, be žvalumo, vi- 
krumo. Sveiko kuno, vikraus 
greito budo žmogus visur ge- 
riau tiks dvasios ir kuno dar- 
bams. 'i uo atžvilgiu sportas 
ir demokratizmui nenusideda, 
tai nėra "buržujų" pramoga, 
o tik ."veikų žmogaus intelek- 
tualiniu pajėgų ugdymus. Kei- 
kia tikėtis, kad musų Šalyj 
sportas tarps. Musų šalis ti- 
kiu atsigaus nuo šio karo 
baisumų, daug daugiau, pakan 
karnai turės viso to, ko dabar 
jai stokuoja. O turėdami kuo- 
savo kuną penėti, jį prižiūrėti, 
galėsim jį ir lavinti tuomet; 
reik tikėti, musų kaimiečiai 
vietoj ant krosnės gulėję bei 
smuklę lankę imsis sporto pra 
m ogų. 

Toliau buvo išrinkta Sąjun- 
gos Valdyba, kuriai pavesta 
rūpintis padaryti kokią nor 

sportui pradžią, tuo labiau tai 

reikalinga, kad esanti musų 
šalyj užsienio atstovai pažada 
duoti sportui įrankių, nuro- 

dymų ir k. k. 
K a u 11 o-A 1 e k s o t o 

I. i e t.-K a t. J a u n i m o 

K u o p o s gegužinės del 

svarbių aplinkybių atidėt s 

birželio 8-tai d. (Pirmą Sek- 

minių dieną). 
J a u n i m o K u o p o s 

c h o r a s. Kauno-Alekso- 
to Liet. Kat. Jaunimo Kuopos 
choro bus trečiadienį gegužės 
27 d. 7/> vai. vakarą "Nuken- 

tėjusiems del karo Šelpti ko- 
miteto" bute prie Rotušės aik- 
štės steigiamasis susirinkimas. 
Primenama kuopos nariams 

pareigą dalyvauti chore. 
uerniamiijų svečių, užjau- 

čiančių Jaunimo Kuopa ir no- 

rinčiu dalyvauti chore malo- 
niai prašome atsilankyti. 

— V a k a r a s karei- 
y i a m s. 2d gegužes d. Pa- 

nemunėje N pulke buvo karei- 
viams koncertas. Nors k mcer- 

tas buvo paskirtas pradėti 7 
vai., bet jau apie 6 valanda 
prie salės susiburė likusios X 

pulko kareivių dalys. Koncei 
ta pradėjo 6/> vai. vakaro. At 
vyko iš Kauno solistai A. En- 

džulaitis, V. Marcinkus ir de- 
klamatorius \'. Bičiūnas. So- 
listai tautinėmis dainomis, su- 

žadino kareiviams dvasia ir 

pakėlė upo. Ypatingai gero 
įspūdžio padarė sol. A. An- 
dziulaičio "Kalinio daina" i" 

juokų dainelė "Saulelė raud 
na," kuri;i dainavo Y. Mar- 
cinkus. A. Yaičiuno vedama- 
nršrasis choras iš X pulko ka- 
reivių ir apylinkės merginti dc-.i 
navo karo dainų. Kariškių 
imas "Nors vėtros užia...", pri 
taikinta, itin šioms dienoms, 
pažadino kareivių gludanči.: 

sielose karžygiu jausmą ir pa- 
kėlė dvasia. 

Buvo matyti rimti jų veidai 
ir tas pasišventimas, kuriuo 
atėjo čion iš sodžiaus. Ytin 
karžygiu dvasios buvo jausti 
dainuojant Lietuvos ininą, 
pritariant karo orkestrui. Ta 
karžygių dvasia, pavasario 
Panemunės gamtoj, tarp pušy- 
nų ir Nemuno pakrančių pri- 
minė Lietuvos senovę. 

RAMYGALA. 
Ramygala yra ginama mū- 

sų kariuomenės. Vokiečių čia 
nėra. Bolševikai dažnai dar » 

puolimus ir nori įsiveržti j 
miestelį, bet narsioji musų ka- 
riuomenė visus bolševikų puo- 
limus atmuša. Žmonės labai 
užjaučia musų kariuomene i'* 
Visu kuo jai padeda, nes ji gina 
juos nuo nuožmiausių priešų 
—rusų bolševikų. 

U])o žmonės turi. Visa apy- 
linkė griežtai nusistačiusi prieš 
bolševikus. Kiek ateina žinių 
iš užufrontės, tenai žmonės 
yra visi nusistatę prieš bolše- 
vikus^ jų neapkenčia. Jauni 
vyrai, išsprukę iš bolševikų, 
tuojau rašosi į musų karinome j 
nes eiles, ir ginklu rankoje ei 
na atsiteisti bolševikams už tų! 
darbus. 

PRIENAI. 
Šioj apylinkėj Susipratimas 

žmonių mažas. Čia vieninte- 
le pažanga reiškiasi tame, kad 
kitas gardesne degtinę išvaro. 
Arba tas, kuris geriausiai mo- 

ka javus slėpti ir daugiau 
šmukleriams parduoti, tai 
^iam krašte pažangiausias. 
Jaunimo čia kaip ir nėra, jo- 
kios organizacijos, jokio susi- 
pratimo, rodos, kad jų galvas 
kitas dangus dengia. 

Važiuojant per Juodfaisčio 
kaima labai sminga į akį prie 
\ ieno ūkininko pirkios prikal- 
ta lenta su parašu: "Deutsche 
;chule." Perskaitęs ta para- 
:a, nejučioms apsidairai aplink 
ir pamąstai sau: nejaug aš Y o 

kietijoj? Bet ne. aplinkui lie- 
tuviu gryčios, šiaudiniai sto- 

gai, tikrai Lietuva!.. 
iviatyt vietos mokytojas maj 

i a tesirūpina tuo, kur jis vai- 
kus mokina, ar Lietuvoj ar V o 

kieti joj. 
Ir apskritai Prieitų apylin- 

kėj užtiksi daug panašių pa- 
ra-1], labiausia :mt kryžkelių. 
O laikas butų juos pakeisti. 
Tai vis mūsų žmonių apsilei- 
dimas. 

Nepriemokas. 

PILVIŠKIAI. 
Pilviškių stotis yra garsi 'Ii 

dele spekuliacija. Kiekviena 
dieną ir kiekvienu traukiniu 
atvažiuoja daugelis spekulian Į 
tų ir gabena iš apylinkes visa, 
ko tik gauna, tik tiek gero, kad 
mus ūkininkai nelabai prie- 
lankus spekuliantams, skriau- 
džia juos, vargšus .imdami už 

kiekvieną rugių pudą po 60 

auksinių. Stoties geležink. 
tarnautojai (vokiečiai) pade- 
da sukraut visa i vagonus Ge 
gūžės 16 dieną netoli Pilviškių 
atstotin, pasisamdė keletą plė- 
šikų vokiečių kareivių unifor- 
moj ir nuėję viską atėmė iš 
milicijos, net sužeidė vieną mi 
lic'joTncri. Labai keista, kad 
spekuliantus užstojo or busi- 
mas Kauno st. viršininkas. 
Nežinia, del kokios priežasties 
Pilviškių milicija stoty nieko 
neveikia. 

Pilvishictis. 
BARGAINAS. 

3 augštų namas, 3 gyve- 
nimai, maudynės. Randos 

| $72; $7,500. J. J. Hertma- 
no^vįcz, 8133 Emerald Ave. 

j EXTRA- BARBAIN 
3936 S>. California A ve., par- 
sujimda du mūriniai namai st' 

dviem business ir btičerne ir 

groserne yra jau, didelis dra- 
bužiu storas. Namas parsiduo- 
da labai pigiai. Kaina $12.000. 
2851 So. Emeralcl A ve., 3 flia- 
tų mūrinis namas p<> 6-6-6 kam 
barius. Kaina $3.500. 
2853 So. Emerald A ve., 2 flia- 

tų medinis namas po 7-7 kam 
barius su nu udynėmis. Kaina 
tiktai $2.600. 
C LEMENS M1 KUTAITIS 

903 W. 33rd St. Giieago, Iii. 

Parsiduoda dviejų lul\ auk- 
ščio namas, 2 pagyvenmų, po 
(• kambarius, su aukštu beisc- 

manlii, ir sinkos, elektros šviei 

sa ir visi kiti naujos mados i- 

taisymai. Preke lik $5800.00. 
Namas randasi prie 3538 So. 

Emerald Avenue. 

Parsiduoda naujas dviejų 
lubų augščio nutrinis namas 2 

pagyvenimų, po 5 ir C) kam- 
barius. Baltos maudyklės ir siu 

kos, aržuolų vidurys ištaisytas 
augštas beisementas. Preke tik 

$5900.00. Namas randasi 3609 
So. Lowe Av-.iue. 

Parsiduoda 2 lotai ant Jlal- 
stėd Street, 3337-9 So. Il;>- 
>ted St. Prekė tik $7500.00. 

Parsiduoda dv ie jų lubų aug 
^čio mūrinis namas, 2 pagyve- 
nimų, po 5 kambarius, su aug- 
štu beisementu. Prekė $3800.00 
Penkis šimtus įmokėti, o kitus 
kaipo randa. 

Dėl platesnių žinių kreipkite.-, 
prie: 

Michael J. Kiras 
3331 S. HALSTED S T. 

CHICAGO. ILL. 

Tclephonc Vards 6894. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

alHokykii« 
Mokinama: angliškos Ir lictimškos fcalby, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, !;« 

pcwriting, pirklybos teisių, Suv. Valst istori- 
įos, ahelnos istorijos, geografijos, politikinėl 
ekonomijos, pilletys'ės. dailiarašystžs. 
Mokinimo valandos: nuo .) ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakarais nuo R iki i'>. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

| P h oi; e Boulevard 2160 

| Dr. R. J. Karalius f 
UŽ31SČNĖJUSI03 

LIGOS 

§j Valandos: 9 iki 12 ir i iki 9 j| 
vakarais. H 

3303 SO MORGAN STREET 

Pradik Nauju* Metus su tobulu akiu > 

gijimu, taip. kad me''" nipraleistumei per » 
tu3 mrtus, kas t":.i „all Ijuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių *i 

galvos skaudėjimus, trumparegystė arba t«l>- 
reg^tė prašali-tiama, pasitarkite su man'- 
prieš einant kur kitur. Egzanilnacija DVlvA 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

j 1801 S ASHLAND AVE.. O'ICAGO 
Kampas 18tcs Gat«i«. 

j 3čioi Iuboi, viro 'Hatt'o aptiekus. Tėmyk'i' 
« :!-.3no pf.raSfl 

Valandos: nuo 9to«. ?sl. rvto ik" vai. v»k. 
Kcdėlioj: suo > v?:. vyto ilū 12 va\. dienas. 

AJJX U V A INU. X I U 

s Laisves vare 
Pradeda kelionę Lietuvon! 

Lietuviai! visi iki vienam ant VARPO iškilmingų išleistuvių! 
KADA? 

NEDELIOJE, RUGPIUČIO AUCUST 3, 1919 
3-čią VĄLAIMDĄ PO PtETU 

KUR? 

SEVENTH REG1MENT ARMORV 
Ant WentworU'i Ave. ir 34tos gt.-ten kur telpa suvirs 12,000 žmonių 

Milžiniškas Apvaikščiojimas mLietuvos Laisvės Varpą su milžinišku apvaikščiojimu kuris bus vienas iš žymiausių ir įspūdingiausių lietuviškų demonstrancijų iki šiol laiky- tų Chicagoje. Visos Chicagos ir apielinkių draugijos yra kviečiamos koskaitlingiausiai dalyvauti. 
Se Irusi* 1:30 valandą po pietų, visos Chicagos ir apielinkių driugi- IŠt JVUl '"jos susirinks Bridgeporto kolionijoj—ant Auburn Ave. tar- pe 31-mos ir 35-tos gatvių. Po susitvarkymui, su benals ir vėliavomis trukšmingai maršuos j Seventh Regiment Armory svetainę kur prasidės iškilmingas tos dienos programas 3 vai, po pietų. Draugijos iš įvairių apygardų susirinks sekančiose vietose: 

TOWN OF LAKE Ant Auburn Ave., tarpe 35tos ir 34tos; taipgi ant 34tcs tarpe Auburn ir Morgan gatvių. 
I8tos ir UNION: Ant Auburn Ave., tarpe 34tos ir 33eio Place, taipgi ant 33čio Place tarpe Auburn ir Halsted gatvių. 
BRIGHTO?} PARK: Ant 336*0 Place tarpe Auburn Ave. ir Morgan St. SOUTH CHiCAGO: Vakarinėj pusėj Auburn Ave., tarpe 33čio Place ir 33čio Street. CICERO, ILL.: Rytinėj pusėj Auburn Ave., 33čio Place ir 33čio Street. BEiDGEPORT: Ant Auburn Ave., tarpe 33čio Street ir 32ro Street, taipgi ant 33čio Street, tarpe Auburn ir Halsted, taipgi ant 33čio Street, tarpe Auburn ir Morgan. WEST SIDE: Ant Auburn Ave., tarpe 32ros ir 31-mos. 
NORTH SJDE: Šiaurinėj pusėj 32ro Street, tarpe Auburn ir Halsted. ROSELAND: Pietinėj pusėj 32ro Street, tarpe Auburn ir Halsted. WEST PULLMAN: Pietinėj pusėj 32ro St., tarpe Auburn ir Halsted, tuojau už Roseland div. SOUTH ENG.LEWOOD: Ant 32ro Street, tarpe Auburn Ave. ir Morgan Street. AUTOMGBiLiAl: Ant 34to Street tarpe Halsted Street ir Auburn Avenue ir ant 34to Place, tarpe Halsted ir Morgan gatvių. 

Bus imami kintamieji 
savo tėvynei turi pasilikti, atmintyje ateinančių gentkarčių. Tegul musų vaikų-vaikai matys ir paminės kas dalyvavo šioje iškilmėj e Lietuvos labui. Todėl, atsiekimui to, bus imami kintami paveikslai, lmvio hnc vndnmi natiV U ;vTVwiV tt_1— 

^ 7 10. Lietuv°s Laisvės Varpo Išleistuvių Komitetas panaudoja visus savo I SV£I&m€J6~"*gabumus surengime tos dienos programo, kuris amžinai liks atminty- je atsilankiusiųjų, todėl broli lietuvi nepraleisk šios progos, nes kitos jau tokios nebtfs. Bus žymus kal- bėtojai, chorai, solistai ir solistes, ir kiti pamarginimai. 

Pirmos dvi divizijos susidės iš Chieagos ir apielinkių draugijų. Draugijos I/r&U5ijs| PI /1Z1|'©S ""susirinks ant Auburn Ave. tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių. Kiekvienos apy- gardos vieta bus paženklinta. 
AiiilHimifASllTm Trečia divizija susidės iš automobilių, tcdel turinti automobilius AUimilUUMią "■ 

yra prašomi dalyvauti šiame apvaikščiojime. Viršai privalo buti nuleisti; kad butų galima nuimti paveikslus dalyvaujančiųjų. Ruoškitės iš kalno. Kiekvienas stengkitės pap ^ošti savo automobilių kopuikiausiai šiai iškilmiai. 

LIETUVOS LAISVES VARPO KOMISIJOS PIRMININKO ATSIŠAUKIMAS. 
Brolar. lietuvį! Paskutinį sykį regėsi L ietuvos Laisvės Varpą rugpiučio 3, 1919 m.— jis pradės savo kelionę Lietuvon—į tavo tėviškę — ten kur bakūžė samanota, kur Nemunas te- 

ka, kur Šešupė plaukia. Jis ten nukeliavęs už skambins Amerikos lietuvių balsų pasveikinimą pranešdamas, jog tu ir kiti lietuviai Amerikoje —skaitliuje 800,000—-it vienas stoja Lietuvai 
j pagelbon, kariauti už jos neprigulmybę. 
♦ Ateik broli ir atiduok tam Varpui savo palaiminimą ir savo gausią auką ir pasakyk jam: 
j "Keliauk tu Laisvės Varpe į mano tėviškę ir savo garsiu ir graudingu baisa pranešk mano su- 
J vargusiam senam tėveliui, mano susirūpinusiai žilagalviai motinėliai, mano nukentėju t siems broliams ir sesutėm, mano pasilgusiai numylėtai moterėlei ir mano brangiesiems vaike- t liams; ir visiems mano draugams ir pažįstamiems, kad aš jų neužmiršau; kad aš išgirdau jų 
♦ meldimą pagelbos ir ją šiuomi teikiu tavo globon nupirkimui drapanų, apautuvų, maisto ir vai- 
l tų; netrukus ir aš parvažiuosiu stoti jums pagelbon apginti savo tėviškę nuo priešų. 
J Sudiev Laisvės Varpe, laimingos tau kelionės. 

Su pagarba, 
JONAS L BAGDŽIUNAS, 

Lietuvos Ldisvds Varpo Komisijos Pirmininkas. i 
i 
gj «4 O-l ♦ ♦ 4 ♦ O + O O O o O<•<»♦♦♦« 

I Lietuvos Laisvės Varpo Išleistuvių Komitetas širdingai kviečia Lt^lUVEcsl « 

visus lietuvius kareivius tarnavusius Suvienytų Valstijų ka- 
riuomenėje dalyvauti šiame apvaikščiojime uniformose užimant pirmą vietą divizijose. Meldžiame už- 
siregistruoti iš kalno sekančiose vietose: Town of Lake-pas Antaną Kareivą, 1805 W. 46th St., Bridge- 
port-J Lįsti no r Kulio aptiekoj e, 3359 S. Halstod St., 18-tos ir Union-Povilo Pilkio krautvėje, 729 West 
18th St., AVest Side-pas'Joną I. Bagdžiuną, 2334 So. Oakley Ave. Vėliaus bus pranešta kur susirinkti. 

Enšanga visiems liuesą 
tSu. pagarba, 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠLEIS TUVIŲ KOMITETAS, 
IR CHICAGOS NARIAI GENERALĖS VARPO KOMISIJOS. 



Nutarta, Kad Varpas butu 

skambinamas, kada \ ra tam 
svarbesnis reikalas, pagal Sei-| 
nio Pirmininko nurodima. 

w 

Rezoliucijų Komisijos narys 
p. V. F. Jankus paduoda' ant; 
stalo trumpa memarandumoį 
projektą, kuris bus induotas 
gerbiamam Suv. Valst. Prezi- 
dentui \Voodrow \Yilsonui, 
taipgi ir visiems Suv. Valstijų 
Senato ir Kongreso nariams. 

Seimo Sekretorius skaito | 
projektą. 

Po perskaitymo jis užgirtas. 
(Kopija šio memorandumo! 
randasi pagaigoje šio Šeimoj 
protokolo). 

Sesija užsidaro 11:55 ryte. 

SESIJA IV. 

Ketvirtąją Sesiją apdaro 
Seimo Pirmininkas St. Gegužis 
1:15 po pietų. Nutarto, kad 
visu laikraščių reporteriai, da- 
lyvaujantieji Seime, turi užsi- 
registruoti prie Prezidiumo 
stalo. 

Užsiregistravo sekantieje: 
A. Ziitiontas nuo"Naujicmi," 
P. Norkus nuo ''Lietuvos." P. 
J. Purvis nuo "Vienybes Lie- 
tuvninkų," J. B. Kaupas nuo 
'* 

Draugo" ir K. Norkus nuo 

"Sandaros." 
Komisijos narys skaito Re- 

zoliuciją, užgirimui steigimo 
Komerciales Komisijos Chani- 
ber of Commerce). Rezoliucija 
po išklausimo priimta. 

Rezeliucija sekanti: 
WH KR KAS, the Litliuanian 

nationjias emerged from tlie 
horrors < >f*the war as a dc facio 
independent State, confronted, 
\vith the problems of recons- 

tructioiis of the cTevastated 
lancl; and 

\VHER^AS, the people of 
Litliuania are dcpendcnt on 

foreign nianufacturcd products 
essential to devclopment of its 
natuftil resources, the,refore, 
bc it. 

K,<:SOLVEI) that the Litli- 
uanian National Convention 
shall encoura^e American en- 

tcrpriscs to estai)iish commer- 

cial rclations \vitli Litliuania 
and snpply all sueh deniands as 

it niight dccm expcdicnt at 

ati early date; and, be it further 
RICSOLVED tliat means bc 

devised for the establishment 
of Litluianian credit in the Uni 
U d States and that for this ]>ur 
pose there shoulcl be created 
a body, a sort of chamber of 
commercc, coinposed of the 
represent-ativcs oi Ame- 
rican enterprises, and of 
repre- ntatives of Lithuanian 
račiai groupes in America, and 
that all existing agencies to 

this end bc imited to coope- 
rate. 

S t. Gegužis, Chairman. 
John l\ Evaldas. Secretary. 

Lietuviškai skamba 
Kadangi, Lietvių tnuta išė- 

jusi i> karės baisybių kaipo 
ne-prigulminga Valstybė, su- 
sidūrusi su klausimais atsta- 
tymo sunaikintos dalies; ir 

Kadangi, Lietuvos žmonės 
nedali apsieiti be užsienio iš- 
dirbinių, reikalingų išvysty- 
mui savo gamtinių turtų, to- 
dėl, lai bunie. 

Sutarta, k; 1 Lietuvių Tau- 
tisė Konvencija privalo para- 
ginti Amerikos įstaigas įsteigį 
ti vaizbos santikius su Liet u -l 
va ir aprūpinti visus reikala- 
vimus kurie bus galimi, kuo- 
greičiausiu laiku; ir toliaus lai 
bunie. 

Sutarta, kad butų pasirū- 
pinta įsteigimu Lietuvos kre- 
dito Suv. Valstijose ir kad ši 

tani tikslui butų sutverta įstai 
ga, tani tikras vaizbos butas, 
susidedantis iš Amerikos ver- 

tei vystės atstovu ir lietuvių 
tautiniu grupių atstovų Ame-Į 
rikoje ir kad butų pakviestas 
bendradarbiauti šitame visi 
esamieji veiksniai. 

Rezoliucijų Komisijos na 

rys skaito rezoliucija reikalau- 
jančiu • pripažinimo Lietuvos 
nepriklausomybes. I'o diskusi- 
jų, nutarta gražinti rezoliucija 
komisijai pataisymui, pagal 
nurodymus, padarytus disku.si 
jose. Rezoliucija perduota ko- 
misijai. 

Skaitoma peticiją, taikoma 
prie minėtosios rezoliucijos, 
skaito adv. Halutis lietuviškai 
iš angliško teksto. Po perskai- 
tymo, peticijos tekstas užkir- 
tas. 

Tekstas skamba sekančiai: 
P ET IT 10 N" FOR RECOGNI- 
TION O F LITHUANIAN 

IN D F PENI) ANCE. 
Ovcr ihrcc ąuartcrs o f a 

million of Jl mcrkan of Litlui- 
itanian origin obscrvc U'ith co-.i 

ccrn thc rccCnt dcvclopmcnts 
in lin rope. Loyal to Amcrica 
to thc iiincrmost cat'c of thcii 
bei t: c/; desirous that thc Ame- 
rican interests shall p r ei'ai t 
cibovc ail othcr; ccųjcr, with 
thc rest of thc hitmanc and ci- 
vili zcd ivorld that thc Jiorrci.s 
o f it 'ar bc sparcd to this and 
all futiirc c/cncrations, that 
mankind may flourish and 
dcvclop, nnhampcrcd b y cons- 
tant thrcat of dcath and des- 
truction, zuc as onc zvith al- 
othcr forzcard looking and pat 
riotic meti and vjomen in thc 
desire that thc affairs of thc 
icorld bc adjusted upon a basis 
o f Justicc and Right, in ordcr\ 
that pcace bc stable and pa- 
manent. 

IV c have gladly coiitributcJ 
thc best in U. S. to thc succcss 
o f Nation's anus. Oiir blood 
brctlircn abroad have g iv e h 

thc ir lives b y t h e hundreds o f 
thousands for thc caitsc of thc 
IAllics and hmvanity, in thc 
rauks of thc Russian Annics 
ttiey have suffcred'fctmine, d: 
sease, thc torture of thc inva 
sion by a ruthlcss foe for four 
ycars. Sūrely, įeit h thc coming 
of peace, they are cutitlcd to ar. 

adcąuatc rccotn pense for thcir 
scrviecs and suffcrimj*. 

Ihc safety o f cDinocracy i n 

tliŲt sorc-riddcn section of lin- 
rope ncighboring on thc Jlaltic 
Scaf in ivhat tvas formerly Rus- 
sia, įeit h it s present mcnacc of 
cconomic and nationhl chaos on 

onc h and, and of thc rc- 

appcaring o f thc ūgly hcad o f 
anlocralic barbarism and in 
lolcrance on thc othcr, can be 
Cntrustcd to no better hands 
than thosc of an independent 
Republic, safety and sanely es~ 
tablishcd and maintained by 
thc independent cfforts of it< 
ozi'n pcoplc. IVhcji such a pen 
plc are guided by a tradilion 
of freedom reaching dccp into 
ihc z'cry dmvn of Ilis t ory, an i 
on thc tronblcd stac/c of llu- 
ropcan affairs harc oj'tcn 
prozrd tlicir račiai and natio 
nal idcalism and capability foi 
sclf govcnimcnt, thc safcty of 
thc ivorld dcmands that thcy 
bc uphcld iti tlicir nailonai as- 

pirations. 
Thc rccognition o f Lithna 

iiian Indcpcndcncc, at an carly 
datc, zvill save thc Lithnanian 
pcoplc from f amine and di- 
scasc; icill stabili z c affairs in 

j Eastern Enrope; u'ill do jus- 

tie c to a pcoplc dcscrviny noth- 
iii y clsc but jnstict: icill makc 
for thc c.vtcnsion o f Ihc cow- 

mercc of ihc zuorld and wi!l 
fnrthcr ccmcnt aniicablę cou. 

mcrcial and political rclatioiis 
li'ith thc (fnitcd States; zciU 
prove a bnhi'arlc against thc 
mcnacc of bolshcz'izm and rc- 

l'ujions and račiai hatrcd aml 
intotcrancc, and :<'iil scttlc, f-jr 
all time, nunicroiis vc.vcd pro/> 
laus zcliich contain ivithin 
thcm thc frnitfiil gerins of 
fntnre zvar. 

*X11ERErORR, this Con- 
rention, rcprcscntiiųj loyal 
Amcricans of Lithnanian 
blood, respcct fnlly petitions t h: 
president o) thc i iiitcd States 
thc sccrctary of Stale, and the\ 
members of Cont/rcss that thcy 
(jive official rccognition to thc 
indcpcndcncc of Litįmania as 

soon as this can bc donc; 
That thc delegates of thc 

United States to t h e P care 

Confercnee instantly urge ihc 
representatives o f Allicd na 
tions thc necessity of thc rc- 

cognition of Lithuanian Inde- 
pcndcnce by their several (jo- 
renunents; that thc American 
delegates to thc Pcace Coitfe- 
rcncc aid i n ohtaining and a v 

suring to Lilįmania sovercign 
rigJits to thc territory justi, 
and rightfuly hers, and resist 
thc iinjiist demands of PoJand 
Rnssia and Germany such ter- 

ritory, and also that Ihc y aut 
i 11 hai'ing Lithuania admittcd 
to thc mcmbcrship i n thc Lca- 
guc of Nations. and 

That thc Government of 
United States cxtcnd its h ei- 
ping hand to įlic pcoplc of»Lith 
uania, as it has nobly aided thci 
suffcring of othcr lands. to a!- 
Icriatc their present icoc and 
to upbuild their shattcrcd counl 
rv. 

T lies e tliiiiįjs donc, thc l'ni- 
ted States zvill have in Litb 
uania a firm and steadfasi 
friend; a gratcfnl nation ichiel: 
zvill rcmęmbcr for all time in 
įjratitude, thc deb+ it ozves, and 
Zi'ill have accomplishcd to thc 
full c.vtcnt thosc noble pur- 
poses zi'hich lecrc thc announ 
ccd ainis of thc United States 
in thc rjrcat zuar. 

Stasys Gegužis, Chuirmar. 
John P. Evaldas, S c: r dury. 

Lietuviškai: 
Prašymas pripažinimo Lietu-j 

z'os Kcpr'ujuhnybčs. 
Suvirsimi trįs ketvirtdaliai 

milijono Amerikos lietin iu žiu 
ri susirūpinę i paskiausius nuo1 
tikins Europoje. Būdami iš- 
tikimais Amerikai iki pat savo 

esybės gilumos: geisdami, ka;l 
Amerikos reikalai paimtų vir- 
šų ant visų kitų; drauge su vi- 
su žmoniškumo ir civilizacijos | 

pasauliu trokšdami, kad karės 
baisybes aplenktų šita ir atei- 

nančiąsias gentkartes, kad 
žmonija galėtų žydėti ir vysty 
lis,, nevaržoma vienvaliniais 
grūmojimais mirtimi ir išnai- 
kinimu, mes drauge su visai.-: 
kitais pažangiais ir patriotin- 
iais vyrais ir moterims nori- 
me, kad pasaulio reikalai butų 
nustatomi teisingumo ir teisy- 
bės pamatais, kad lokiu bildu ■ 

taika butų pastovi ir pasilieka- 
ma. 

Męs mielai prisidėjome ge- 
riausiais vyrais S11 v. Valstijo- 
se prie šalies karinių pasiseki- 
mų. Musų kraujo broliai už- 
juryi šimtais tūkstančių atida 
vė savo gyvastis už talkininkų 
reikalus ir žmoniškumą, rusų 
kariu menės eilėje, jie kentėju 
bandą, ligas, nemlelaširdingo t 
Įsiveržusio priešo kankynes i 

per keturis metus. Taigi, atoį 
jus taikai', jie turi teisę pri _* | tinkamo atlyginimo už jų pa-! 
sitarnavima ir kančias. i ° 

I 

(Bu toliau). 1, 

3445 SO. HALSTED STREET, NEAR 35ih STREET ! 
Męs ką tik padarėme kontraktą pertaisyti ffcontąi, idant pratuštinus vietą mes esame priversti parduoti ne- atsižvelgiant į nuostolius, koki io 10 gali kilti. Tūkstančiai čeverykų poru stipriu. daiUų ir brangių vyriš- ku, moteriškų ir vaikų, bus parduota ant šio per taisymo pardavimo labai žemomis kainomis. Ir kaip tik 
tuo laiku, kuomet jie jums kuodaugiausiei reikalingi. Viskas buvo kucgeriausiai prirengta, idai.t šis par- davimas nusisektų. Kainos yra pažymėtos stebėtinai pigios. Neužmirškite, kad čeverykų kainos ant ru- dens pakils, tai dabar netik kad turite progą sučėdyti ant čeveykų dabatriniam dėvėjimui, t et dvigubai sučėdyti pirkdami čeverykus tolimesniam reikalui. Pasiskubinkite dabar ir gaukite savo dalį čeverykų bar 
geno. .Vienas deliaris dabar praleistas, reiškia du doliariu sučedYti vėliaus. 

MOTERIŠKI BALTI 
ČEVERYKAI \ 

Geras pasirinkimas už $3.?0 ir $4.C0 į 
Balti Craver.jtt^ Moteriški 2eve,7* i kai su šniuriukais nrfca sagutėm s, < 

augštais arba žemiis užkulniais, j Puikios vertts, pertaisymo ispar- jį davome parsiduos tikta' už 

$1.35. I 

MOTERIŠKI 
ČEVERYKAl. 

350 poru po $5. ir $0. moteriški čs- 
verykai su šniuriukais arba sagu- 
tėmis, stage vamps, žibančios uo- 
dos arba r.ežibančios. K ti 311 audi- 
mo viršais. Labai tinKnnti vaikščio- 
jimui čeverykai, labai žema kaina 
š'nmc išpardavime tiktai už 

$2.45. 

MOTERIŠKI 
JULIETS. 

160 poru po $2.50 ir $2.75 pilnai uo- 

dos J U LIET čcverykai. Visokio di- 

dumo ir modelių. Fataisymo parda- 
vimo Kaina parsiaucs pora tiktai už 

$1.95. 

VYRIŠKI $5.00 PAREDNIAI 
ČEVERYKAI $3.45. 

Jus' negalite gauti geresnių vyriškų 
ccvcvykų English Style, su šniuriu 
kais. Visokio dydžio. * 

Kol jų yra parduosi- ®0 
me porą tiktai už....^^a i 

VYRIŠKI RICH MANOGANY 
DRESS ČEVERYKAI $6.95 

Vyriško *,>9.00 English Style mahoga 
ny su šniuriukais, Goodyear siųti pa 
dai. Vasariškų modelių, daugelio 
naujausių modeliu. ^ 

Pirkite, sutaupysit pi- C 
nigus. Kaina tiktai. 

Central District 
Business Men's 
Ass?n Discount 
Cotipons primam 
už pilną vertę. 
Duodam Ženki us 

Dr. Virginia Narbuli i 
I Physician & 

3coi West 22nd Street ! 
f 

21 ii MarshaU Blvd, 
Ofiso valandcs: 

2 Iki 4 po piet I 
7 iiii i> vafcare 

Toi. Lawntltle G6C 
Gyveninę; 

Tai. /Icckvvell 1681 

,A«$J«asa5sli?s 
LIETUVIS 0RA39RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse kogo- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, df.lto, l:ad 
męs patjs dirhame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ii per tai nereikia 
Lietuviams pus žydelius t-auk- 
ties. Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, k'rikštyuoma 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3303 Auburn Ave. Toi. Orover 4139 

f DP; M. SierZillaSl $ 
> IŠ RUSUOS %\ *♦ Gerai lietuviams iltunris per 16 ir- y i* tų kaipo patyręs Ejrūytojas. citiru'ja* *•* 
•' ir akušeris. Y | '* Gydo aitrias ir liroriiSkas 1ic;aji. Tjr- ,! | 
L rų. moterų ir vafuų, pagal naujausias 

metodą". X-!Ray ir kitokius elektros 
|* prietaisus. *J* 
£ Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18'u .į, ; 
•. Street, netoli l'i'.k Str-c.t. 
J« VALANDOS; Nuo 10—''2 pictŲ. ir 
I* 6—8 vakarei^. Telephone ('.anai 2110 
•* GYVENIMAS- M12 Sc. HalsM 3u V 
i* VALANDOS: f—o (Jktai. £ »*« »*»»% VV *•**!** j 

B?. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jpu 27 metsd 

3149 S. Morgan St., kertž 02 ot 
6pccfallstas Moteriškų, Vyrifik^, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 yo 
plet. 6—u v r. ir., Nedfil. 2—2. 

TELEFONAS YARDS 657. 

DR. L E. MAKARAS. 
J^^^YDVMJAS 1R CHiRlRJA? 
Ofisas: 1741 W. 4Zth STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 1'. M. 
Tlcfoiiasi KncJr-vara J480. 

Rezidencija: 4r.5 So. \Vood Sticct. 
Telefonas: Yarils 723. 

DR. h. k\». 

(11311131 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Chlcagoa Ofisas: 
4712 £0. ASHLAND AVc, 

Telefonas Drovcr 7042 
Cicero Ofisas: 

4S47 W 14-t'n STREET 
Telefonas Cicero 33 

iiini'llllh 'i! iiiiiliiiiiVini" 11;: /iniiimii'iiuiiinmii'uiiii!!:; 

cr* «Tifc<r?vp c-ww rrrvi* ^©*b 

Dėl rcakeleviij k*nie gali 
gauti kambarius ant :iak~ 
ties- nedėlios ar mėnesio- 

PREKES PIGIOS 

MRS. T. R010VICZ 
'}Z6 W. 33 S t. Chicago 

Fbcng Pareis 2750 

A'- ADOMAS A! KARALIAUSIMAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
uivo. i»sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinias. 
Kiaujo, inkstų, Nervų ir 'abtlnas spėkų ntist»iimas 
vi-o ku:io, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. "V'i-nr jicį'cojnit m>1 pn tlbos. nesigailėjau visoje 
Am ikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo 
tvei'citat piĮjtibos. 

I-u kada pareikalavau Salutatas vaistų. Iiitterio. 
Kraujo vjilyt.ijo, Nirvatnno, Ink-tų ir Reumatizmo 
■ yduoks, tai pu suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo ahiįiauti, s-t.v«;čt, n'.-ral dirbt. Kraujas 
-,-ivniė. Nervai čmč stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 

Reumatizmas pranyko, diegliai ncl.ebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnylo \io užmušimui visų ligų. l!č- 
liiu 3 tuBneslu išgerdavau kn5 savaitė no buteli Sa. 

įį lutai as, Uitteria, ir po 3 mėn. tavo paveiksle pam;1- tian tokį skirtumų kaip tarp == 
!š! dienos ir nakties. Da-liur jaučiuos smagiai ir e;-u linksmas ir 1000 s>!;iij dėkoju įž i Salutam mylistų geradčji'.tei ir linki-i vt-siims tavo draugams ir pažįstamiem# į. 
ss bu tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saftitaras: 
P SALUTARAS CHEMICAL INCTITU7I0N. J. BALTRENA3. Prof rg 
1 1707 £c. Halsteci St., Phone ( ana! 6417 Chicago, Illinois 

■■ •**- .mi■! 

Lietuviška Gydykla DR. D80MS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pageiba 
naujausių ir tobuliausių elektrikiuių įtaisų. Ofiso valandom: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 1G45 West 47-ta netoli nuo Marshfield A ve. 

iMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •iiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiHiHiiiifliiniiiiiiililillHllllllllHllllllllllimiHliHilillIlIinillilIlIlIlIIllDll 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

anį Tūry, Lentų. Rimu ir Stogams P&plsr?o SPECIALIAS: Maleva malevojimui stubu iš vidaus* po $1.50 Ui'įSlioną 
CARR BROS. WR£CKiNG CG. 

3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAGO, it-!.. 

IKuzikoB perkels i 

Fine Arts Bldg. Rcom 427 
ant Mlchigan Ave., arti Van Duron. ==§j ^Mokiniai priimami dabar. Lekcijos prasidės nuo 1 d. rugnjučiu.55 ^Studija atdara nuo i)—1 dienomis ir nuo 7 iki i) vakarais. |^ę Kitu laiku kreipkitės telefonu HYDE PARK 69G7 

-T- -T- -T- T- T- *v* *,*■ 

I_v 113 fcD K T Y J 3 OiXL3iS Męs perkame Liberty Bonds u /'~"v a nt> ~r j pilna "Casb"' vertę. Atneškite v»^- Jr~V JL X arba atsiųskite. JG. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
.... Y Utarninkais Keiverąnis ?r 1065 Mllwauke Ave. 

Subatomis 9—5>. tarpe Wood ir Paulina eatviu; 

NEW CUV CARAGE 
1543 W. 46th Sfc., Telefonas Yards 7125. 

Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 

MALIARiAi IR DĖKOK ATOKI AI. 

Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at- 
likti pirmos klesos d arba. pigiausiomis kainomis. 

Atsišaukta pas: 
P. CIBULSKIS IR J. A. POŠKA 

2343 W. 23rd Place. Telephone Ganai 2446 
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i VIETINES ŽINIOS 
♦ 
fc— — —— — 

LAIŠKAI \ UETUVĄ. 
Daugelis lietuvių nori pa- 

siųsti laiškus jį Lietuvą, bet 
dar tiesiu keliu laiškai nei- 
na. Reikia laiškus siųsti 
per Savickį Danijoje pride 
dant interoacionalį kuponą. 

Visi chicagiečiai norėda- 
mi pasiųsti Lietuvon laiš- 
kus užeikite pas mus "Lie- 
tuvos" redakcijon ir čionai 
gausite visas informacijas. 
Taipgi čia galima nusipirk- 
ti ir internacionalių pašto ku 

ponų, taipgi ir gausite ga- 
tavus konvertus su adrisu p. 
Savicko. 

Neužmirškite, kad per 

Savicką jau galima gimi- 
nėms Lietuvoje parašyti laiš 
ką. 

BIRUTIEČIŲ DOMAI. 
Ateinančiame nedėldieny 

je, t. y. liepos 27 d., bus 
"Birutės" narių išvažiavi- 

mas prie 78-tos gatvės 
"Beach" maudinių. 

Pasistengiate visi pribūti 
apie 1-mą valandą po pie- 
tų ir atvažiuokite prisiren- 
gę maudytis. Besimaudy- 
dami pažaisime, padainuo- 
sime ir abelnai smagiai lai- 
ką praleisime ant tyro oro. 

Visus kviečia Valdyba. 

LINKSMOS ŽINIOS NUO 
18-TOS GATVĖS. 

Liepos m. 23 d., Šimai- 
čio svetainėje, atsibuvo 18 
tos gatves lietuvių kolioni- 
jos susirinkimai reikale 
"Laisves Varpo" išleistuvių 
ir "Lietuvių Gelbėti Drau- 
gija" sutvėrimo skyriaus. 

Susirinkime dalyvavo at- 
stovai visokių vietinių drau- 
gysčių ir šiaip vietos veikė 
jai. 

"Lietuvos Varpo išleistu- 
vių klausimas buvo plačiai! 
apkalbamas ir visi nutarė j 
dalyvauti iškilmėse rugpju- j 
čio 3 d. 

^ Pon. Kazlauskas vietinės: 
"Lietuvai Gelbėti Draugija" j 
organizacijos pirmininkas 
plačiai ir nuosekliai išaiški- 
no svarbą ir reikalingumą 
tos draugijos. Apart Kaz 
lausko tame reikale kalbė- 
jo daugelis susirinkusiųjų. 
Visi karštai pritarė gelbėti 
ir darbuotis "Lietuvą Gel- 
bėti Draugijai", ypač da-1 
bar. kada lenkai užpuolė | 
(Lietuvą. Upas pas visus, 
buvo labai pakilęs. Daug 
prisirašė į metinius narius.1 
Buvo kalbėta taip-pat apie! 
Chicag03 Lietuvių Tarybą. 

T .AI S KAS NUO FA-LEU- 
TENANTO BARONO, j 
"Lietuva" gavo laišku nuo 

buvusio Suv. Valstijų armijos 
aficiero p. Rarono. Pon. Ba-j 

uen 

j ronas dalyvavo mūšiuose Fran 

cuzijos fronte, kur jisai buve 
■užeistas ir paragavo nuodin 

gų gazii. 
Dabar jisai gydosi kariška- 

me f lot Springs ligonbutyje, 
South Dakotoie. Daktarai sa- 

ko, kad jam prisieis gydytis 
k--kius keturius mėnesius ma- 

žiausiai. 
Po n. Baronas visiems savo 

pažįstamiems siunčia labų die 
nu ir prie pirmos progos žada 
važiuoti į Lietuvą. 

Kad męs daugiau tokių vyrų 
turėtumėm. 

DARBININKU STREIKAI. 
Chicagoje kalėta didelių dirb 

tuviu nedirba i> priežasties;, 
dirbtuvė ant West Side yra 
Pavyzdžiui, Mc Cormick'o 
dirbtuve and \Vest Side yra 
uždaryta, Tos dirbtuves dar- 
bininkai dar nepadavė savo rei 
kala vinių, bet tumu tarpu spar 
čiai organizuojasi ir rasosi į 
unija. Crain'o dirbtuvfi, 
Brighton l'arkc, ir gi nedirba 
i* priežasties jos darbininkų 
streiko. 

Kadangi tarpe tų dirbtuvių 
streikuojančių yra daug lietu-l 
vių, ir nekurie iš jų yra "Lie- 
tuvos" skaitytojai, mums bu- 
tų labai malonu laikas nuo lai- 
ko ka n >rs i>girsti apie strei- 
kų pasekmes. I š savo gi pusės 
"Lietuva pasistengs pagelbėti 
kovotojams pagal savo išgalę. 

C V I)E YRY ŽVER1NČI0 
UŽVEIZI) A ATSTATY- 

TAS. 
Gerai žinomas Cy <le Yry. 

Lincoln Parko žverinčio už- 
veizda, šiandien buvo atstaty- 
tas nuo savo darbo. Jisai tar- 
navo suvir.š 30 metų ir labai 
daug prisidėjo prie Chicagos 
žvėrineiaus praplatinimo ir p.-j 
gerinimo. 

Xcseniai, jisai gerokai apku 
le Lincoln parke kokį tai vai- 
kiną. kuris jj už tai apskundė. 
Xors teismas pripažino Cy de 
Yry nekaltu, bet parko komi- 
sija atrado, kad jisai buvo iš- 
sigėręs ir nežinojo ką daro, to 
del jį atstatė. 

Laikraščiai praneša, kad vi- 
sos Lincoln parko žvėrįs, ypa- 
tingai beždžionės, pakėlė didelį 
tnikšmą, dasižinoję, kad jų už- 
veizda yra atstatytas. 

BIRUTES KALNO DR JA 
DALYVAUS VARPO IŠ- 

LEISTUVES E. 
Pereitame nedėldienyje, sa- 

vo mėnesiniame susirinkime, 
\Voodmano svetainėje, "Biru- 
tės Kalnas" draugi m vienbal- 
siai nutarė dalyvauti "Lais- 
vės Varpo" išleistuvėse. TŠ iž- 
do paskirta $15.00 aukų. 

"Tegul "Laisvės Vaępas" 
suskamba ir nuo Birutės Kal- 
no praneša, kad Lietuva jau 
laisva." 

ša 
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Parengtas ILLINOIS LIETUVIU FAŠELPOS KLIUBO 

Nedelioje, Liepos 27, 1919 | Leafy Grove, Blinstrupu Darže 
VVILLOV/ SPRINGS, ILLINOIS 

IIIIIItlIlIlIlIlIlIlHlli 

P'ra.sicies 9 vai. ryto. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant mus.Į iš- H 

kilmingo PIKNIKO, nes šis Piknikas nėra surengtas t.ur,mi, j§ kad išnaudojus publiką, bet tuomi, kad užganėdin'.3 jaunuo- 3 
menę. Yra puikiausios vietos dėl pasilinksminimo ir na- jjg 
kvėpavimo tyro oro po žaliais lapuotais medžiais. Taipgi g bus puikiausia muzika, kuri griež Lietuviškus ir Anglišk-is 1= 
30K11/S. Atsilankykite vi;-i. Kviečia visus 

rengimo komį'Notas. 

NEPAMIRŠKITE ŠIO PIKNIKO S 

Tolinus buvo paskirta $10.- 
00 "Lietuvai Gelbėti" draugi- 
jai (Liet. Raud. Kryž.), prie 
kurios draugijos prisirašė ke- 
letas nariu. Kiti nariai pri- 
žadėjo prisirašvti vėb'aus. 

Valdyba. 

SI MANO DAUKANTO DR 
|()S PAVYZDINEI 

DARiiAI. 

Liepos 6-tą d. savo mėnesi- 
niame susirinkime, apsvars- 
čius visokius draugijos reika- 
lus, buvo išklausytas žingeidus 
paskutinio Lietuvių Amerikos 
Seimo delegatu raportas. \ isi 
narai buvo labai užganėdinti 
gerai pavykusiu seimu ir dele- 
gatu raportu. 

Tarnas Janulis pasakojo 
apie "Laisves VarpV iškilmių 
gas išleistuves, kurios atsibu 
rugpjūčio 3-čia dieną. Visi 
draugijos narai vienbalsiai nu- 

tarė dalyvauti ir iš savo iždo 
paaukavo $50.00. 

Mat, jie nenori, kad ''Lais- 
vės Varpas" keliautų Į Lietu- 
va, taip pasakius, su tuščiomis 
rankomis, bet, kad jinai nuvez 

tų pagelbos gausias aukas mū- 

sų brangiai tėvynei—Lietuva1'. 
Tegul tas garbingas "Lais- 

vės Varpas" skamba per am- 

žius Lietuvos vaikams. 
P. J. Kenutis, Rast. 

PARSIDUODA KRAUTUVE,'CIGARU 
Cigaretų, Tabako ir rūkantiems 

reikmenis. Gerai pripildyta. Geriausios 
intaisos: 1 "Pool" stalas, vietos yra 
dėl dviejų, 28 metai pramonė; 4 graa- 
žus kambariai. Geriausias pasiulini- 
mas ant inventoriaus. 2523 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

il 

KAMBARIAI ANT RANDOS. ATS! 
duoda ant randos 2 švifsųs knmba 

riai Brighton Parko apie.inkėje, .u 

maudynėmis. Gat\vkari»«i arti. Klaus 
k it e H. šPAKOVIr, antros lubos, 2(JIm 
\V. 38th Place. 

PARSIDUODA 2 AT'GAT'U 1 PAG YVE 
uimu medinis namas: 2 pagyvenimu 

po 5 kambarius ir 2 po 4 kambariu; 
ir šalo tuščias lotas. Parsiduoda laba 
pigiai. Atsišaukite pas: L. NAUJALIS 
3815 So. Hal: ted Street. 

REIKALAUJAME VAIKINU AUGS 
čiaus 16 mot u dirbti prie knygų ap 

darymo. Geriausios alagos. 48 valan 
du darbo savaitėje. Subatomis tik ik 
piety. METROPOLITAN SYND 
PRESS. 120 N. JEFEERSON STR, 

REIKALAUJAME MARGINU. MEK 
ginu knygų apdarė jų prie išsiimti 

nėjimo kataliogų. Taipgi merginu nuc 
15 metu. išmokti amato. Geriausios ui 
gos. 48 valandų darbo į savaite. Suba 
tom i.--, pusė dienos. METROPOLITAN 
'SYND. PRESS. 120 N. JEFEERSON 
STREET. 

REIKALAUJAME 25 MERGINU PRII> 
darbo dirbtuvėje. $14. j savaite besi 

mokinant. Piece \vurk arba šmotukais 
uždirbama nuo $1 r». iki $20. j savaite 
AMERICAN INSULATED WIRE ANE 
C A RLE CO., 054 \V. 21-st Street. 

lill!lllll!lllllllllll!lllllllllllllililli:i!llll!l!l||||||!ll!^ 

ANT PARDAVIMO PUIKUS MU 
RINIS MAMAS 7 KAMBARIŲ. GE 
SAS, ELEKTRIKAS, ŠILDOMAS ŠIL 
TU VANDENIŲ. PUIKUS BASEMEN 
TAS, NAUJI PORČ1AI Iš FRONTO 
IR IŠ UŽPAKALIO, DAILUS LOTAS 
ANT LOWF. A V E. TAR.PE 32 IR 36 
GATV. $1000.00 CASH, O LIKUSIUS 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. 

S. SHOKALSKIS 
3343 LOWE AVE. 3 LUBOS F ROTAS 

TELEFONAS BOULEVARD 10011 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO 
GRAFUI. Vykstant j Lietuvą, par- 

duodu per 9 metus išdirbtą "Pictures 
Gallery" biznj. Pelno atneša $200.00 į 
menesj. Biznis daromas su lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 208 Vnlley Street, 
Dayton, Ohio. 

I Svarbus Pranešimas 
Chicagieoiams 
IR APIELINKES LIETUVIAMS 

# 

Šiuomi pranešame gerbiamai lietuvių visuome- 
nei, kad nuo senai laukiama Lietuvių Tautos Kata- 
likų Bažnyčia Chicagoje, atsidarys Nedelioje, Lie- 
pos 27-tą, 1919. Pirmos pamaldos atsibus Nedelio 
je ant Bridgeporto, S. E. Kampas 35-tos ir Union 
Ave., 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 iškilmes atida- 
| rymo L. T. K. Bažnyčios. Męs tikimės gražaus ba- 

relio geros valios tautiečių kaip iš Chicagos taip ir 
iš apielinkės. 
KLEBONO REZIDENCIJA: 3436 SO. UNION AVENUE, 

PASARGA: Važiuokite iki Halsted gatves, 
Halsted gatve iki 35-tos, paeisite du blioku į rytus 

| iki Union Avenue. Kviečia, KOMITETAS. 

EXTRA BARGAINAS. 

Parsiduoda pigiai labai 
puiki rezidencija su 9 lotais 
po 31 pėdą pločio, Morgai: 
Parke ir puikus sodnas, apie 
30 vaisingų medžių, taipgi 
galima laikyti ir įsiganyt: 
karvių ir prisišienauti šiene 

■ uždyką, kiek nori. Priežas- 
tis pardavimo, savininkas 
turi važiuoti Į kitą miestą. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės 3253 S. Morgan St., ar- 

ba į namus, 1305 W. lllth 
PL. kampas Throop gatvės, 
K. J. Fillipovich 

Parsiduoda rezidencija su -I 
lotais, (> ruimu namas, elektro- 
šviesa, Morgan Parkę. t'rekt 
tik $2,500: dėl plaUsnių žiliu 

kreipkitės pas: 
K. j. 

FARMŲ PIGUMAS. 

Dabar yra laikas ir tiktai vienaiin 
proga pirkti trąšios žemės. Yirginij.i 
Vai: tijoj :".5 myliu nuo \Vashington 
1>. Parsiduoda 7,o00 akru vienam" 
plot ■ tiktai po $ 8.00 už akrą, čia au 

gina j 4h {vairių javu: daržovių, sodij 
vaisių, uogų. dobilu ir šienu. Pagal ra 

portų Suvienytų Valstijų žemdirby*- 
tr>s Departamento, pasirodo, svarbiau- 
"••i augalai! šie: kukuruzai, kviečiai 
avižos tabakas, žiemriešučiai ir bul- 
vės. Sodų vašiai oboliai, slyvos, viš- 
nios, persiškos slyvos ir visokios uo- 

gos. taipgi visokios daržavės, ir vis- 
kas apščiVi uždera, o pelningos dėlto, 
kad anksiyvos ir arti prie didelių mirš- 
tu: VYasbingtori, D. C., Baltimore, 
Philadelphia ir Ne\v York, taipgi viv 
f.,000 akrų dirbamos farmo^ ir Uas 
2-»(> akrų namai ir budavonės su visai.- 
ūkių jtaisimais, 4 mylios nuo miestn 
ir geležinkelio, kaina $40.00 ir $45.0(1 
akras, gali pirkti ir mažiau. Klimatas 
čia labai geras, sveikas ir -malonus, 
karščiausia labai retai pasieke 1 <►-! 
laipsnių. Vasaros "7o dienų, žiemos 
du mėnesiai, šalčiaus'a :>> laipsniai po 
nuoliu. Iš šitų vietų surenkama po 
250,000 bačkų obolių j metus. Jeigu 
pirkti nkę, tai yraproga ir biednam 
žmogeliui įsyti plotąžemės, it užtik- 
rinti savo ir šeimynos buvj ant atei- 
ties ir, kur ne reikės b'jotis griūsian- 
čių bedarbių ir blogų laikų, o kur ta- 
vo darbas geriau* apsimokėtų negu 
miesto geriausio amatninko alga ant 

visados. 
IV1 niškesniŲ žinią rašyk gre;tal, 

nes adbar laikas ton pamatyti augalu? 
;r ištyrinėti orą, o apsipirkti kol dar 
yra šita proga. Taipgi daug naudingu 
žinių turime iš Valstijų, ir Washing- 
ton, D. C. iš Agrikulturos-žedirbystės 
oDpartamento kaslink ukininkišėin. 
Adresuok: Ūkininku Taryba 2257 \V. 
23rci Place Chlcago, 111. 

Prane^mas. Sgf' 
Uiicaga, laikinai priiminėju li 

gorius savo j ;»gyvemmr- vieto- 
je: 3125 \Y. 38th St., arti Ke<l- 
/io Ave. Kaip greitai Ims gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet- 
vakr ir1'") kampo Leavitt ir 22 
gatvių. \ ai.: nuo 4 iki 7 vai. 

DR. S. 1S1EŽTS. 
i Telefonas McKinlov 4()88. 

SKOLINU PINIGUS 
i ant antro mcrgeCo labai priainanT> 
| mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
1 linti pinigai, tperul atsilanko 1 ofieg- 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; b Mo. LaSaUe St. 
Telefonus Franklln £303. 

I Pajieškau savo palios', Tulijonos M 
į sulienės, t'.vogerio, Antano Zubino i 

sesers Magdalenos. Visi Kauno gul 
šiaulit.i [.\r. Žagarės parapijos. Ka 

Į apie juos žino, arba jie patįs, prašą 
l atiM aukti. Turiu svarbų reikalą, 
i Ar.ianas Misulis, 

2 J S Miller Avc. 
Detroit. Mirh.. 

PARSIDUODA valgomųjų daiktu 
ir saldainių krautuvė (Grooery <& Dc 
licatessen). Parsiduoda greitai, i 
priežasties ligos. 

928 W. 03rd Rt. 

PAJIESKOJIMAI. 

j Pajieškau JURGIO I.OMSARGIO, 
paeinančio iš Kaiuo Gubernijos, Ra 

solnių Pavieto, š"iekšnos Parapijom 
Gidckiij Kaimo. Amerike apie 8 mo 

i tai, dabar gyveno pc num. 41.49 S:i 

liermitage A ve., pirmiau visa laika s: 
veno ant Bridgeporto. 

Amžiaus apie 3:5 metu augšci'.o api> 
C pedu sveria apie 150 ar 100 svarų 

! turi geltonus plaukus, švieBu veidą 

eina pasilenkęs ir kalba labai žemai 

Jisai prapuolė iš namu liepos 20 
d. apie 2 vai. po piety, neėmė su sa 

vinį nei box'o (ik išėjo apsirėdęs si 

šventadieniems drapanomis. Jis nega 
Įėjo nuvažiuot u,ii nuo Cbicagos nes 

pinigų su savim neturėjo. 
Broliai LiotuviaJ kurie patėmitu- 

mėte tok.i žmogų .rnlonėkite man prj 
nešti ar telegramų ar laišku o pirma 
sai gausite dovanų $25. Atsišaukite 
sekančiu adresų: 

r e. ;:rauleidis, 
4343 So. '-termitage Ave., 

į Chioago, III. 

I ; 

ANT PARDAVIMO. 
r 

Bargerai. Ant lengvu išmokėjimu. 
3528 Lowe Ave., medinis namas C kam 

barių su maudyne. Kaina $1850. 
2S53 Union Ave., 2 liiatų 4—4 kamba- 

riai. su toiletais ir gesu. Kaina $2150 
354:» Union Ave., dviejų augštų namas 

2 fliatai 5- 6 kambariai. Kaina $2350 
.">10 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 

su maudyne. Kair.a $2.000. 
2618 Wallace St. Puikus namas. Kain i 

$2.000, j mokėti $300. 
3807 Emerald Ave., puikus dvejų flla- 

tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.5"9. 

3331 Wallace St., 2 fliaių mūrinis na- 

mas, 6 C kambariai. Burgenas titv 

tai $4.000. 
3212 Normai Ave.. 6 kambarių namas. 

Kaina $1850, įmokėti $200. 
Emerald Ave., netoli nuo 31-mos. 6 

fliatų mūrinis namas, randos neša 
$63. Kaina $6300. 

U2S Union Ave., 2 fliatų mūrinis na- 

mas. Kaina tiktai $2150. 
Atsišaukite: 

ER.NIS E. F-'EENEY 
i 503 W. 31ma Gatvė Chlciigo, III. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge 
riausi vieta lietuvių farmerių kolloni- 
joj. Wisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 
liu, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams dauginus bizinų užsidėti. j 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augšfciau "dž akrą. 
Galite pradėti pirkti farma su $10."). 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėta farmą. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėj? po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
kolionijoj. 

| Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 

i minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
I knygelė su platesniais paaiškinimais 
J ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
I 1NVESTMENT CO. 
l?301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

i Pajleškau »n«>dprnfi.ško švariai už- 
r laikomo kambario su valgiu. 
! Af> i:5? -Jkl'.o i "Lietuva" N. 10— "> c 

1 j o2t3 So. Morgan St. 

15ARGENAS! PARSIDUO- 
da greitu laiku 5 kambarių 

medinis namelis. Cimentinis 
s beismeutas, augs tas skiepas, vi 
■si kambariai šviesus, elektros 
šyiesos, gazai ir visi namų pa- 
rankiniai. Knina tiktai $2,500 
"casli". G. ^Y. \«!amson, 142'^ 

(S. 50iu A ve.. Cicero, 111. 

REIKALAUJAME MAi- 
NILR1U IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKU. 

Mums reikia 100 mainie- 
rių ir 25 kompanijos darbi- 
ninkų. A^glįa nuo 3 iki 5 
pėdų augočio. Tvirtas vir- 
šus. Už iiodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta ran- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Muklna siuvimo. fcfrpJmo, dfe^tgnlng 
dienomis ir vakarai?? dėl biznio li 
įamų. Paliudijimai lšduoda'ni ir vi» 
•oš parūpinamos avkal. Atsilankykite 
irba rašykite, o męs pasistengsime 
*utelkti Jums pats»*lm%. 

SARA TA TEK, Principal 
2407 W. Mailsen Si. 

>J205 S. Halsted iš50 Wq11b Si 

FA R MOS. 
Tie, kurie norite gyventi an' farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius. Aurioj daugybė lietuvių 
gyvena Ir vlal yni užgangciInU. Cia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gc-rai auga Randasi prie geležinkelių 
geru kelių lr gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akor}. Galite prauėti dirbti farmų su 
$100.00 ir rejusi, kaip turėsi farmų 
išmokėta. Ir męs duodame darbų ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj jmoktS- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SAN30RN COMPANY, 
Saglo River, WIsocnsiP.. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYGOS LA- 
B Al GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

Ar 

Apgalvojote 
apie tai, į kokią 

padėti savo 

Pinigus 
iiimiiiiiiiimimmiiiii'iiimmmiimiiiimimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii....... 

Jeigu nesate užganėdinti banka, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba ta jusų banka randasi 
neparankioje vietoje, tai geriausiai padarysite, jeigu savo pinigus perkelsite i didelę ir pirmutine lietuviu 
Valstybinę Banką. Tai yra 

1 

"Metropolitan State Bank" 
807-809 W. 35th St., prie Kampo Ilalsted Street 

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

Mokame 3% nuošimtį ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
į # # 

Norintieji perkelti iš kitų bankų į musų, atneškit savo bankinę knygelę, o męs iškolektuosime visus 
* pimgus_ su procentais bile iš kokios bankos ir iš bile kokio miesto, ir duosim tuojaus savo bankos knygelę 
1 V-SUS jusų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus 
i (^_bertyj-oan) pirmus morgečius. Norintieji jų Įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreip- 
| kites j "'METROPOLITAN STATE BANK". Patarnavimas visiems dykai. 

Banko Valdyba: 

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