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Chicagos galvekariu tar- 
nautojai priims išiygas. 
Rasines riaušės tuo tarpu 

nuslopintos. 

120,000 žydų užmušta 
pogromuose. 

Kolčako padėjėjai linksta prie 
Japonijos ir Vokietijos. 

LAUKIAMA, KAD CHICA 
GOS GATVEKARIU TAR- 

NAUTOJAI PRIIMS 
IŠYGAS. 

Chicago. Gatvekarių uni- 
jos viršininkai tikisi, kad apie 
penktadienio vidurnaktį jau 
vaikščios augštutiniai karai ir 

gatvekariai. Balsavimas pasi- 
baigs apie 4 valandą po pietii. 
Tarptautinis unijos preziden- 
tas W. D. Mahon vakar už- 
reiške, kad jis yra jsitikrite 
jog didžiuma narių halsuos už 

priėmimą viršutinių ir augstu- 
tinių karų kompanijų pasiuli- 
nimų. 

Balotai buvo dalinami viso- 
se karų daržinėse su kopijomis 
Mahono laiško, kur išaiškina- 
ma balsavimo tikslas, ir prie- 
žastįs dėlei kurių reikia priim- 
ti karų kompanijų pasiulinimai 
—65c valandai viršutinių ka 
rų patarnautojams ir 67 cen- 

tai aukštutinių karų tarnauto 

jams. 
Visa ix)pictį vakar streiki- 

ninkai laikė susirinkimus ii- 
viršininkai aiškino jiems pade 
jHą. 

Balsavimas prasidės šiądien 
35 sėdybose prie viršutinių ir 

aukštutinių daržinių 8 valan- 
dą ryto ir užsibaigs 4 valan- 

dą po pietų. 
Pašaliniai tyrinėtojai vaka. 

surengė mėginamuosius rinki- 
mus ir apturėjo šitokias pas^k 
mes: ;jį 

Viršutiniai tarnautojai: 
už pasiulinitnų priėmi- 

mą 7.500 
prieš priėmimą 2.500 
Augstutiniai tarnautoja*: 
už pasiulinimų priėmi- 

mą 3.50(1 
prieš priėmimą 50C 

RASINĖS RIAUŠĖS TUo! 
TARPU NUSLOPINTOS.. 

Chicago. Gov. Lowden, 
apėjęs riaušių apygardą, ši- 
tą pasakė: 

"Dabartinis stovis yra pa! 
tinkamas ir padėjimas re- 

gis gerai suvaldomas. Ži- 
noma, niekas negali pasa- 
kyti, ar riaušės vėl neišsi- 
verš, bet nėra abejonės, kad 
milicija ir policija turi vir- 
šų." 

Majoras Thompson parei- 
kalavo milicijos trečiadienio 
vakare, tik dėlto, kad jis 

bijojo gaisrų riaušių apielin- 
kėje. 

Apie 6 vai. vakare jam 
pranešė, jog negrai ir bal- 
tieji rengiasi deginti riauši- 
n^j apygardoj namus ir san- 

krovas. Jis pasibijojo, kad 
tas gali atnešti mirtį tūk- 
stančiams žmonių ir pada- 
ryti nuostoliu už milijonus 
doliarių. Šito pabijojęs, jis I 

f ir pareikalavo milicijos. 
| Išskyrus vieną skerdyklų 
; apygardą, kur gauja baltų- 
jų buvo užpuolusi keturis 
negrus ir kareiviai su vargu 
ją atgynė nuo jų, visur ki- 
tur riaušių apygardoje riau-; 

j sės nusimalšino. 
Pagal oficialius praneši- 

! mus per penkias riaušių die 
nas užmušta taip: 

Septintadienyj 1. 
Pirmadieny j 10. 

Antradienyj 14. 

Trečiadienyj 6. 

Ketvirtadienyj 3. 
Sužeistų vakar buvo 16. 

K0R0NIER1US TYRINĖS 

KIEKVIENĄ RIAUŠIŲ 
MIRTĮ. 

Chicago. Koronierir 
Hoffmano pienai rasinėms 
riaušėms tyrinėti sutiko gov. 
Lowdeno pritarimą. Gover 
noras jam leido išrinkti po- 
sėdininkus, kurie, dalyvaus 
visuotiname tyrinėjime. 

Šitie posėdininkai turės 

nuspręsti kas yra kaltas už 
kiekvieną mirtį atsitikusią 
riaušėse. 

120,000 ŽYDŲ IŠMUŠTA 
POGROMUOSE. 

New York, liepos 31 d. 
Žydų delegacijų taikos kon 
ferencijon komiteto pirmi- 
ninkas Louis Marshall šią- 
dien čia paskelbė kablegra- 
mą nuo komiteto sekreto- 
riaus, Leo Motzkino, dabar 
visančio Paryžiuje, kurioj pa 
sakoma, kad "naujuose ir 
baisiuose pogromuose birže 
lio mėnesyje Kamenec-Po- 
dolske, Kitaigorode, Urini- 
ne ir kituose Ukrajinos mies 
tuose7' išmušta 120,000 žy- 
dų, tarp kurių priskaitoma 
1,500 mokyklinių vaikų. 

Ūkininkaičio svajones. 
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Miesčioniukas svajoja, kad geriausiai beisbo!ę numusus, gi ūkininkaitis 
svajoja, kad už gražiai išaugytą meitėlį parodoje dovaną gavus. 

KOLČAKO .PADĖJĖJAI 
UNKŠTA PRIE JAPONI 

JOS IR VOKIETIJOS. 

VuJivostpfc, liepos 19 d. 
(Pavoiuota). Manoma, kad 
dalis Kolčako kareivijos ne- 

pasisekimų paeina nuo suo- 
kalbio oficierių, kurie ne- 

pritaria Kolčako idėjoms ir 
nori prašalinti ji. Šitie ofi-i 
cierai neužganėdinti Angli- 
ja ir Suv. Valstijomis ir da- 
bar linksta prie Japonijos ir 
Vokietijos. ^ 

Bet nesiganėdinimas Ame 
x iš to, kad ma- 

noma, jog Amerika negelb- 
sti Rusijai; šitas nesiganė- 
dinimas pasiekė augščiausio 
laipsnio ir daro blogo dau- 
giau, negu oficieru klika. 

BEDUONĖS DIENOS 
LAUKIA. 

Stockholm, liepos 31 d. 
Už kelių dienų Stockholmas 
atsidurs be duonos, jei pir- 
madieny] prasidėjusis dvie- 
juose malunuose streikas tę- 
sis toliaus. Kepyklų darbi- 
ninkai stoja tvirtai už strei- 
kininkus ir atsisako kepti, 
ar pristatyti duoną iš Stock 
holmo malūnų miltų. Augs 
tutinęs provincijos laukų 
dabininkai žadėjo vakar iš- 
eiti į streiką. Išreiškiama 
baimė, kad laukų darbinin- 
kai kitose provincijose taip- 
įgi gali sustreikuoti. 

SUV. VALSTIJŲ GENERO 
LAS ATŠAUKTAS 

Washington, liepos 31 cT 
Gen. Pershing pranešė šią- 
dien, kad brig.-gen. Wilds 
P. Richardson, vedęs Ame- 
rikos kareivius šiaurinėj Ru 
sijoj gavo prisakymą grįžti 
tuojau^ į Ameriką su savo 
štabu. Amerikos kareiviai 
visi jau ištraukta, išskiriant 
burį tvarkantį pervedimą 
nuosavybės ir apsirūpinimą 

Į užmuštų amerikiečių kūnais, 

SULAIKĖ GELŽKELIŲ 
ŠAPU STREIKĄ IKI TA- 

RIMAS PASIBAIGS. 
Washington, liepos 31 d. 

šešių gelžkelinių šapų unijų 
atstovai, kurie čia turi su- 

eigą su gelžkelių adirinistra 
cijos viršininkais, mušė te- 
legramas darbininkams, pa- 
tardami jiems neiti į streiką 
iki jų reikalavimai nebus ga 
lutinai išklausyti. Daibinin 
kams pranešta, kad gelžke- 
lių administracija sutiko pa- 
daryti sutartį su unijomis 
kas dėl taisyklių ir darbo 
sąlygų- 

Komitetas atstovauja 450, 
000 darbininkų. Apsvarsty 
mo laukia du dideli daly- 
kai—padarymas nacionalės 
sutarties ir '"iabai žymus" 
pakėlimas algų, kuris atsa- 

kytų padidėjusioms pragy- 
venimo lėšoms. 

AUSTRIJOS KABINETAS 
NUTARĖ REZIGNUOTI.- 

Vienna, liepos 31 d. Aus- 
trijos kabinetas, vedamas 
Dr. Kari Renner, nusprendė 
rezignuoti. 

Austrijos valdžios daly- 
kai paskutiniu laiku suiro. 
Oficialiai rateliai Viennoje 
smarkiai protestavo prieš tai 
kos išlygas, pastatytas Aus- 
trijai talkininkų; ypatingai 
finansinės išlygos paskaity- 
ta pragaištingomis Austri- 
jai. 

Pereitą sąvaitę rezignavo 
užsienio ministeris Dr. Otto 
Bauer, bet jo vietą užėmė 
kancleris Renner, kuris da- 
bar taipgi rezignavo. 

VALDŽIOS KONTROLĖ 
ANT TELEGRAFO LINIJŲ 

PASIBAIGĖ VAKAR. 

Wasuin«on, liepos 31 d. 
Vakar vidurnaktyj valdžio? 
kontrolė ant telegrafo linijų 
pasibaigė ir linijos sugrąžinta 
privatinams savininkams. Vai 
džia buvo paėmus linijas lie- 

pos 22 d., 1918 m. 

.VALDŽIA PARDAVINĖS. 
PERVIRŠI KARlUMENLi 

MAISTŲ PER KRASĄ 
Wa»hington, liepos 31 d. 

Vakarykščiame posėdydyje sek 
retorius Baker, visuotinas kra- 
sos perdėtinis Burleson ir 
Pennsylvanijos atstovas Kelly, 
kuris įnešė kongrese rezoliuci- 
ją, patariančią perduoti ir pa- 
skaityti antviršj kariuomenės 
maistų per krasą, nustatė kai- 
nas visiems daiktams, kurie 
bus kitokiu budu pardavinėja- 
mi. 

Surašai daiktų su kainomis 
bus išsiutinė a visiems krasos 
perdėtiniams ir kaiminių ape- 
linkių laiškanešiams, kurie pa- 
pasakos vartotojams, kokie 
daiktai galima bus gauti ko- 
kiomis kainomis ir taipgi pri- 
iminės užsisakymus. 

Šitas sandelis maistų susi- 
deda daugiausiai iš daržovių 
blekinėse, mirkytos jautienos, 
lašinių, maltos mirkytos jautis 
nos, keptos jautienos ir švie- 
žios šaldytos mėsos bei paukš- 
tienos. 

REIKALAUJA, KAD LOŠI 
MAS MAISTAIS BUTU 

SUSTABDYTAS. 

Washington, liepos 31 d. 
Massachusetts demokratų at 
stovas Fitzgerald įnešė re- 

zoliuciją reikalaujančiu kad 
visuotinasis prokuroras tuo- 
jaus pasirūpinti} sustabdyti 
spekuliavimą ir lošimą mais 
tais ir kitomis gyvenimo reik 
menimis šalies biržose. 

I 

DARBININKŲ ULTIMA-. 
TUMAS TRIMIESČIO LI- 

NIJŲ KOMPANIJAI. 

Tri-City gelžkelio kompa 
nijos ir Moline, Rock Island 
bei Eastern Traction kom- 
panijos darbininkai pastatė 
reikalavimą, kad jei iki pen 
ktadienio 4 vai. ryto jie ne- 

gaus 75 centų valandai, tai 
išeis j streiką. 

VOKIEČIAI APLEIS 
LIETUVĄ. 

Londonas. Lietuvos valdžia 
pasirūpino, kad vokiečių ka- 
riuomenė evakuotų Lietuvą. 
Šita žinią paduoda bolševiku 
bevielinis telegrafas iš Mas- 
kvos. Šitoje žniioje taipgi pa- 
duota apie priešų kareivijų ju- 
dėjimus. Girdi, rusų kareivi ją 
vedamą gen. Livino anglų lai- 
vai nugabens j šiaur-vakarinj 
frontą, o vokiečių kareiviai, ve 

darni anglų generolo Alexan- 
der, ties Tukumu, 38 myliose 
nuo Rygos į vakarus, bus tuo-, 
jaus pasiųsti frontan prieš, 
bolševikus. 

ANGLIJA SIUNČIA LAI. 
VYNĄ ARCHANGELS- 

KAN. 
Londonas, liepos 31 d. 

oiądien čia paskelbta, kad 
Anglijos valdžia rengiasi 
siųsti jūrines spėkas Rusi- 
jon, apsaugojimui kareivių 
evakavimo Archangelsko ap 
skričio. Būrys tikrosios ka- 
xiumenės kareivių taipgi pri 
rengta pagelbon. 

48 VALANDŲ PROJEK- 
TAS ANGLIJOS PARLA- 

MENTUI. 
Londonas, liepos 10 d. 

(Koresp. Ass'n Press.)—Par- 
lamentui rengiama padubti 
du projektai nustatymui užter/ 
karnos pragyvenimui algos ir 
keturių dešimtų aštuonių va- 

landų kaipo darbo savaitės. 
Šitos dvi įmonės esą pasek- 

me sutarties tarp darbdavių ir 
amatinių unijų atstovų bei 
darbo ministerio. Projektai 
yra vadinami valdžios projek- 
tais nustatymui maksimumo 
darbo valandų ir minimumo | 
laiko kainų. 

utuiuiiuiuuuiniiiiiiuMifliiiuiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiH 

DAR 900 SUSTREIKAVO. 
WattrIoo, Ia., liepos 31d. 

Devyni šimtai darbinįkų ga 
zolini iių mašinų kompani- 
jos Waterloo'j šiądien pu- 
siau trečią valandą po pietų 
išėjo j streiką, kuomet įų 
reikalavimą kuopinių dery- 
bų ir didesnių al*^ atmetė 

kompanijos viršinikai. Tai 
jau trečia dirbtuvė užsidaro 
trijų dienų bėgiu. 

RUSIJA SUTINKA ATI-. 
.DUOTI ŠPITZBERGENO 

SALAS NORVEGIJAI. 
Paryžius, liepos 30 dieną. 

(Pavėlinta).—Rusų politine 
komisija Paryžiuje užreišks 
Taikos Konferencijos komisi- 
jai, svarstančiai Spitzbergeno 
salyno likimą, kad rusai sutin- 

ka atiduoti Spitzbergeną Nor- 
vegijai. Spitzbergeno salynas 
randasi šiauriniame vandeny- 
ne tarp Franco Juozapo žen ės 
ir Grenlandijos. 

PROJEKTAS KONGRESE 
REIKALAUJANTI* IŠTIR- 
TI PRIEŽASTĮ NUOMU. 

PAKILIMO. 
Washington, liepos 30 d. 

Vakar Miss;,uros demokratą 
atstovas įnešė rezoliuciją, rei- 

kalauajnčią ištyrimo, ar pavie- 
niai. firmos, ar korporacijos 
pakėlė namų samdymo kainas 
tam, kad išvengus patiems mo 

kėjimo mokesčių nuo įplaukų. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Pėtnvėiojo gražu ir vėsiau. 
Ali gšc i a m i a t em pe rat ur a 

vakar 7{} laipsniai apie 4 va!, 
po pietų. 

Saulėtekis, 5: 43 vai. ryto, 
saulėleidis, 8:0() vai. vakare. 

llllllililtlll!llilllilllllllllllllllIIIIIIIIMIIIIIIlllllllllllllWlllMt1llliiiiililllMiiiiiiiiuk. 

Extra! Eitra! 
IŠ PRIEŽASTIES GATVEKARIŲ STREIKO. 
IŠ PRIEŽASTIES UŽĖMIMO SALĖS PER MILICIJĄ. 
IŠ PRIEŽASTIES RASINIU RIAUŠIU. 4. 4. 

Lietuvos Laisves Varpo 
== Išleistuves= 

KURIOS TURĖJO ĮVYKTI RUGPJUČIO 3 

TAPO ANT TRUMPO LAIKO ATIDĖTOS 
Nauja diena Apvaikščiojimo bus paskelbta šiame 

laikraštyje. VAKTUOKIT KASDIEN PRANEŠIMO. 
Draugijos nutarusios dalvvauti buVit malonios kan- 

triai palaukti tolesnio pranešimo. Šios ištikėtos kliu- 
tįs duos mvims progą dar geriaus prisirengti ir įdaryti 
šią. iškilmę Įspūdingesne, puikesne ir milžiniški is?ie. Tai- 
pogi d'ios mums progą įtraukti Chicagos Lietuvių isto- 
riją į krutamuosius paveikslus, apimant atskirai kiek- 
vieną lietuvių koli oniJą ir jo« ve:kėjus. 

Seniau męs veikėme, bet mūsų darba; nebuvo re- 
korduoti gyvos istorijos; šį kartą nepraleisime tokios 
progos—Lietuviškų Draugijų pasišventimas, darbai ir 
aukos turi likti atmintyje ateinančių gentkarčių. Lai šio 
Apvaikščiojimo atidėjimas duoda mums daugiau ener- 

gijos geresniam prisirengimui. 
SU PAGARBA, 

1 LIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠEISTUVIŲ KOMIT. 
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Brolybė ir Rasų Riaušės. 
Daugelis žmonių ypač nepermatančių 

ir neprityrusių svajoja, kad greitai, grei- 
tai užstos ant žemes meilė, lygybe ir bro- 
lybė. Rimtesni žmonės pažystanti žmonių 
dvasios kiltumą ir jos palinkimus (psicho- 
logiją) sako, kad dar toii-toli tie gražus 
auksiniai laikai, kuomet ant žemės tai*p 
žmonių užviešpataus mele, lygybė ir bro 
lybė. Vieni įsitikrinę, ir jau bando gyveni- 
man vykdinti tą brolybę su pagelba prie- 
vartos. Kiti priešinasi, nes jie įsitikinę, 
kad iš to niekas daugiau neišeis, kaip tik 
suirutė. Tad kurie gi tefsingi? 

Nerasime nei vieno normalio žmogaus, 
kuris negeistų lygybės, brolybės ir meilės 
tarpe žmonių. Tik jau patentuoti nenau- 
dėliai gal to negeisti. Bet geismas ir iš- 
pildymas arba ko nors atsiejimas, tai du 
visiškai skirtingi dalykai. Visi žmones 
geidžia buti drąsiai, bet ištikro drąsiais 
yra labai ir labai nedaugelis; visi norėtų 
nepykti, bet retai surasime žmogų, kuris 
nežinotų kas tai yra jo paties piktumas. 
Visi civlizuoti žmonės žino, kad kerštas 
yra vienas iš niekingiausių dalykų, vie- 
nok civlizuotose šalyse vienas kitam ker- 
šija, kaip tik gali. Visi žino, kad melas 
yra negeras, vienok didžiuma žmonių ant 
kiekvieno žingsnio vienas kitam meluoja. 
Taigi noras, noras gero nėra dar pačiu 
geru. Žmogus suprasdamas ir geisdamas 
gero dar pildo blogus darbus. Visi nor- 
mališki žmonės nori lygybės, brolybės ii 
meilės, vienok gyvenime pildo, skriaudas, 
kerštą, neapkenčia vienas kito. 

Galima nominaliai sulyginti žmones, 
galima įstatymais padaryti ant žemės bro 
lybę, bet kolei nebus žmonės kulturiniai 
ar psichologiniai priaugę prie tos lygybės, 
brolybės ir meilės, tolei iš tų įstatymų 
nieko daugiau nėra, kaip tik sklypas iš- 
mozotos popieros. Šitos tui pamatinės gy- 
venimo taisyklės nenori suprasti svajoto- 
jai. 

Vienok pats gyvenimas kartas nuo kar- 
to padaro bandymus, stichijinįus experi- 
mentus. 

'Kiekvienas Suvienytose Valstijose gy* 
venatntis žmogus žino, kad ant popieros 
sulyg įstatymų, kiekvienas juodveidis (ni- 
geris) turi lygias tiesas, kaip ir baltiej 
žmonės. Amerikoje nigerių ir baltųjų žmc 
nių teisės sulyg įstatymų raidės yra ly 
gios. Vėl Amerika kulturiška šalis, tac 
kiekvienas baltasis žmogus turi žinoti, kac 
ir nigeris turi taip pat pavalgyti, nori tu- 
r'iti tokius pat patogumus, kaip ir baltasi: 
žmogus. 

Vienok kas gi gyvenime darosi7 Sta 

Chic^oje ir kituose miestuose tęsiasi ra 

sines riaušės. Chicagoje jau clesėtkai žmo- 
nių užmuštų, šimtai sužeistų. Juodiej: 
p jau ja baltuosius užtai. l$ad jie ne juocV 
žmonės, baltieji užmušinėja juoduosius, 
kad jų oda juoda. Apie lygias teises jau 
ir kalbos nėra, jau reikia džiaugtis, k?.fl 
butų nors šiokia tokia pakanta. Reiki? 
džiaugtis, kad tik nors apsistotų riaušės, 
užmušystės, o jau apie meilę, lygybę ir bro 
lybę nėra ką ir kalbėti. Tai pačio gyve- 
nimo stichijinis experimentas, kuris paro- 
do, kad nors c?, vlizuoti žmonės iš paviršiaus 
ir nušlifuoti kulturos. bet viduje jie dar 
pusiau laukiniai, jie nesusivaldo, jie per- 
žengdami piletiskas priedermes, paminda- 
mi po kojų savo pagamintus ir jižtvirtin- 

tus įstatymus, keršija kitos rnsės žmo- 
nėms, keršija patįs nežinodami nei už ką, 
nei delko. 

Šiame laike, kuomet k pilietis užmuši- 
nėja kitą pilietį tiktai dėlto, kad ano vei- 
das kitokis, kalbėti apie brolybę, tai vis 
vien, kaip juoktis iš tų kruvinų faktų, vis 
vien ,kaip tyčiotis iš tų rasinio keršto au- 

kų. Šiądien reikia tiktai stengtis, kad bent 
vieni žmonės pakęstų kitus, kad bent pil- 
dytų savo pagamintus įstatymus. Dar Jaug, 
daug darbo reikės žmonijai padėti, kol bal- 
tasis žmogus greta savęs pakęs juodąjį ar 

geltonąjį mongolą, šiądien baltasis žmo- 
gus nenori tuom pačiu gatvekariu važiuo 
ti, kuriuomi važiuoja nigeris, baltasis žmo- 
gus neapkenčia sale savęs juodoja žmo- 
gaus soduose, maudynėse, traukiniuose. 

Baltasis žmogus nenori valgyti greta'nige- 
rio už vieno stalo. Taigi, vietoje, kad tuš- 
čiai kalbėjus apie brolybę, žmonėms dar 
pirmiau reikia išmokti kitus žmo'.es pa- 
kęsti. Ir tiktai tuomet, kuomet žmonės, 
masės pakils kulturoje iki to laipsnio, kad 
kiekvieną žmogų ar jis bus baltas, juodas 
ar geltonas, laikys žmogumi ir pakęs, tik 
tuomet bus galima pradėti kalbėti apie 
žmonių brolybę. 

Kad prieiti prie vieni kitų -pakantos, 
reikia gerai žmonijai pasidarbuoti kultū- 
riškame pasikėlime. Reikia išmokti būti 
pilečiais ir guodoti tuos Įstatymus, kuriuos 
pasigaminome. Jei šiądien piliečiai guo- 
dotų įstatymus, nebūtų riašių, nebūtų au- 

kų rasiniu maištu. 
Kas mėgsta svajones, tas lai svajoja 

apie lygybes, brolybes ir meilę. O rim- 
tesnieji žmonės turi dirbti, kad žmonės 

išmoktų pakęsti žmones, kad išmoktų guo 
doti žmogų neatsižvelgiant Į tai, kokia jo 
oda, plaukai,papročiai ar įsitikinimai. 

I Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
MOKYKLA PO KANUOLIŲ ŠUVIAiS. 

Švietimas pagal kanuolių šūvių taktą 
virto papročiu kares metu Lietuvoje, ku- 
rios žmonės taip kaip ir serbai bei rumu- 

nai, buvo tolydžio užpuolami priešo, uį- 
piustami kareivių ir bėgančių begL';.}. Pir- 
miausiai buvo rūpinama maistas ir prie- 
glauda nelaimingiems; paskui, kadangi Me- 
tu vi ai buvo pripratę prie sunkenybių po 
šimtmečių priespaudos, atsigriebę1 pradėjo 
vėl švietimo darbą. 

Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo 
karės šelpti, veikdama kaipo suvedamoji 
kontora savo ištikimiems žmonėms, per- 
kėlė antrinas mokyklas Rusijon, užlaikė 
tūkstančių moksleivių uneversitetuose ir ki- 
tose augštesniojo švietimo įstaigose Rusi- 
joj ir net užlaikė mažus vaikus pradinėse 
mokyklose, įsteigtose kiekvienoje vaiku 
prieglaudoje. 

Apšvieta visuomet buvo dideliai .pa- 
geidaujama lietuviams; nors rusų valdžia 
uždraudė lietuviams mokyti, ar kaip kitaip 
platinti lietuvių kalbą ir literatūrą, bot jie 
surado budą gabenti jas kontrabandos ke- 
liu ir pasekmė buvo tokia, kad nuošimtis 
lietuvių mokančių. rašyti ir skaityti labai 
oadidėjo ir tautinė vienybė sustiprėjo. 

Dabar lietuviai prašo, kad šita tautinė 
/ienybe butų pripažinta pasaulio tautų ir 
tad jiems-butų duota neprigulmybė. 

—Iš Baltsmore American. 

MADAM TURCZYNOWICZ APIE ! 
LIETUVĄ. 

Maclame Laura de Gozdovu Turczy- 
aowicz, pripažinta lietuvių valdžios atsto 
/ė yra Ansonia viešbutyj. 

Ji sako, kad Lietuva turi milijonus 
markių. Visą šalies auksą paėmė vokie- 
iiai. Sostinėje ji sako, siaučia visokios li- 
gos. Ricinai moka 80 ,markių šaukštui, 
nuo 400 iki 500 markių už vakarienę, o 

porai batų moka nuo 800 iki 1,000 markių 
ir tai sunku gauti. 

Kadangi dabartine vertė markės yra 
3 centai Suv. Valstijų pinigais, tai už rici- 
ną reikėtų mokėti $2.40 šaukštui. Norma- 
lė markės kaina yra 24 centai. 

— Iš New York Journal. 

LIETUVOS KRASAŽENKL1AI. 
Lietuvos pirmosios serijos krasos ženk 

lėlių buvo gana nevykusios, parodančios 
trukumą spaudžiamųjų priemonių, papras- 
tai vartojamų krasaženkliams spausdinti. 
Vilniuje, pradžioje 1919 m. buvo spaudo- 
ma lakštai baltos popieros, po 20 ženklelių 
i laišką, su parašu "Lietuvos" ir vertė ir 
žodžiu "paštas", visa tai rėmeliuose susta- 
tytuose iš skaitmenų paprastos rūšies rai- 

džių vartojamų pas raidinikus. Tolesnes 
jų laidos, drauge su vėlesne laida, su šv. 
Jurgio ženklu ant apskrito skydo, pada- 
ro dvidešimts septynias rūšis Lietuvos kra- 
saženkiiu. 

— Iš Baltimore American 

Ant paveikslėlio matosi dirižablis R—34, kuris į 108 valandas atskrido iš Anglijos 
Amerikon ir tapo sutiktas milžiniškos minios. 
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KAPRALAS PARVEŽĖ ŽINIŲ IŠ FRANCUZIJOS. 

Koletą dienų atgal "Lie- j 
tuvos" redakciją aplankė 
kapralas M. Stulpinas, ne- 
senai sugrįžęs iš Francuzi- 
jos. P-as M. Stulpinas tar- 
navo prie Suv. Valstijų ka- 
riumenes intendaturos sky-l 
riję, mieste Perioueux, ne-i 

toli didelio Prancūzijos rnie; 
sto Bordeu*. P-as Stulpi- 
nas parvežė daug žingei- 
džią žinių, nes jam teko bū- 
ti keletą sykių Paryžiuje, 
kur jisai susiejo su nekuriais 
j žymi? i s lieruvių veikėjais 
ir su nariais lietuvių dele- 
gacijos. Męs jau ne vieną 
sykį talpinome lietuvių ka- 
reivių jspudžius ir patyri- 
ni iis karės fronte, tai ir 
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siuomi kartu patalpiname 
parvežtas žinias. 

P as Stulpinas gi siuomi 
sykiu atvežė labai žingei-j 
džių žinių, kurias jisai ga- j 
vo nuo lietuvių Paryžiuje, i 

Visus p. Stulpino kariškus | 
patyrimus paliekame, bet j 
perduodame skaitytojams ( 
tiktai vėliausias žinias iš 
Lietuvos, 

Kapralas Stulpinas sėdi, 
jo draugas lietuyvs yra tulku 
dabartinės komisijos Lietu- 
voje. 

Paryžius, 
'Tirmį syk aš nekelia- 

vau į Paryžių kovo mėne- 
syje, šių metų. Miestas pa- 
dare ant manęs nepaprastą 
įspūdį. Ypatingai Paryžius < 

labai skiriasi nuo New Yor-1 
ka, arba Chicagos. Miestas j 
yra tam tikrai suplianuo- ] 
tas. Kiekviena gatė turi į 
savo ypatybę. Narnai la- ( 
bai gražios architektūros ir į 

kiekvienoje gatvėje harmo- 1 
nizuojasi su tos vietos ypa- ; 

tinga architektūra. Gražių 
bulvarų, parkų ir skverų 
visur daugybė. Kiekvienoje ] 

žymesnėje vietoje randi ko- 
ki nors gražų paminklą, 
pašvęstą francuzų mokslo 
bei dalės vyrams, arba tau- 
tos praeičiai. Gyvenimas 
visur gatvėse, ypatingai ant 

bulvarų labai gyvas ir la- 
bai įvarus. Francuzai, ma- 

tyti. diesnę savo gyvenimo 
dalį praleidžia bulvaruose. 

Gyventi Paryžiuje yra 
smagu. Pasinaudodomas 
proga aplankiau garsiausi 
pasaulyje dailės muzėjų, 
"Louvre", kur randasi tūks- 
tančiai paveikslų garsiausių 
pasaulio dailininkų. 

Invalidų muzėjuje ma- 

čiau Napoleono karstą. Sa- 
koma, kad tą karstą Francu i 

zijai paaukavo Rusų caras! 
Alexandras pirmas, kuris 
garsų Napoleoną sumušė 
prie Borodino. Tas karstas 
Alexandrui kainavo trjs mi- 

lijonai rublių. 
Teko buti taip pat Pary- 

žiaus operoje. Statyta "Faus 
tas". Prie Chicagos operos 
prilyginti negalima, ypatin- 
gai iš atžvilgio scenerijos, 
kostimų ir orkestros. Pary- 
žius apskritai daug ką ma- 

ne pamokino, ypatingai iš 
dailės ir estetikos atžvilgio. 

Kunigas A. Vilimas. 
Būnat pirmą sykį Pary- 

žiuje suėjau kun. A. Vilimą. 
Nors kun. Vilimas neturi jo- 
kios oficiales nuo lietuvių 
tarnystės, arba misjos, jisai 
uoliai darbuojasi Lietuvos 
labui, ypatingai visokiais bu 
dais stengiasi palengvinti 
sunkų lietuvių belaisvių pa- 
dėjimą, kurių Prancūzijoje 
dabar randasi labai daug. 
Visi jie pabėgo iš vokiečių 
nelaisvės. 

Būnant man pirmą sykį 
Paryžiuje, kun. Vilimas ren 

gėsi važiuoti Lietuvon Ka.i- 
pa karjeras nuo lietuvių de- 
legacijos. 

i.'j 
24. Rue Bayard. 

Antrą syk Į Paryžių at- 
keliavau birželio mėnesyje, 
tai yra sulyginamai nela- 
bai senai. Būnant man vėl 
:ame francuzų sostopilyje, 
iau nežingeidavau tiek mie- 
sto gražumais, kiek Lietu- 
vos reikalais. Žinojau, kad 
3a ryžiu je yra Lietuvos de- 
eagciia. Atradau namą po 
!4, Rue Bayard. Įėjau į vi- 
lų tuojaus metėsi man Į i 
Lids žirgvaikis ant raudono 
auko. Pajutau, kad esmu. 

:aip ir po Lietuvos globa. : 

Ištikrųjų, tai yra Lietuvos i 

mbasada, Lietuvos sklype- \ 
is Paryžiuje. Maloni mer-L 

gaitė įvedė mane i Valde- 
maro kabinetą ir paprašė at 
sisėsti. 

Valdemaras. 

Netrukus atėjo Lietuvos 
Delegacijos pirmininkas p, 
Valdemaras. Iš pažiūros, 
tai vyras dar jaunas, apskri- 
to. veido ir neperdidelic 
ugio. žmogus, matyt, pil- 
nas energijos ir labai ma- 
lonus. Kalbėdamas su p 
Valdemaru tuojau pajutau 
kad kalbu su kokia tai ne- 

paprasta ypata, kuri nors ii 
yra labai autoritetiriga, bei 
visgi demokratiška ir priei 
nama. P-as Valdemaras la- 
bai žingeidavo lietuviais 
Amerikos kareiviais ir aps- 
kritai lietuivais Amerikoje 
Turėdamas gerą patyrimą 
Suv. Valstijų kariumenės in- 

tendaturoje (Ouartermas- 
ter's Dpt.) aš išreiškiau p 
vaiciemaras savo norą pa- 
stoti į Lietuvos kariumenę, 
kaipo intendaturos aficie- 
ras. P-as Valdemaras pa- 
gyrė mano troškimus, bet 
apgailestavo, kad tame sto- 
vyje man nieko padaryti 
negali, nes tie dalykai pri- 
klauso Lietuvos Karės minis 
teri j ai. 

Lietuvių ambasadoje su- 

siėjau taip pat su p. Kli- 
mu, kuris yra delegacijos 
sekretorium, ir su musų di- 
džiausių Amerikos veikėju 
Dr-u Šliupu. Su Dr-u Šliu 
pu teko man kalbėti. Dr. 
Šliupas išrodo labai gerai. 
Vyras Įspūdingas, kuri 
inums nesarmata yra siųsti 
bile kur ir atstovauti musų 
reikalus. 

Būnat man atra sykį Pa- 
ryžiuje kun. Vilimas pargrį- 
žo iš Lietuvos kaipo kur- 
jeras Antras mano su juo 
pasimatymas buvo žingei 
dus, nes jisai iš Lietuvos 
atvežė daug žinių. 

Vokiečiai Lietuvą Visai 
apiplėšė. 

Kol kas Lietuvoje vargas 
.ypatingai iš ekonominio at- 
žvilgio. Nors Lietuvos žmo- 
nės pinigu turi, bet pirkti 
nieko negali. Prekių visai 
nėra. Vokiečiai viską Lie- 
tuvoje paėmė ir išvežė i 
Vokietiją. Ką negalėjo iš- 
vežti, tai pardavė žydams. 
Daug dvarų ir namų teko 
žydams 

~ H i. : 

Žmonių upas 

Žmonių upas yra labai 
pakilęs ir patriotiškas. Visi 
žmonės remia valdžią ir 
stengiasi išpildyti jos prisa- 
kymus. Paragavus bolše- 
vikų piešimo ir anarchi jos, 
įmonės dabar Lietuvos val- 
:lžią remia iš visų pastan- 
gų. Lenkai ir nekurie iš 
iydų iš pradžios skyrėsi ir 
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nenorėjo mokėti valdžiai" 
mokesčių. Dabar jau ir jie sutiko ir taip pat nori buti 
Lietuvos pilečiais, ypatingai; kada pamatė, kad Lietuvos Į valdžia yra tolerantiška ir 
pilnai demokratinė. 

Lietuvos Kareivija. 
Pirmi kareivijos būriai, 

tai buvo liousnoriai, dau- 
giausiai vaikinai tarpe 17 ir 
25 metų. I pirmus mušius 
už Litu vos nepriklausomy- 
bę tie bariai stojo basi, apr. 
driskę ir daugiausaiai su- 
dalgiais. Išlaimėjus pirmą 
muši lietuviams pateko ne- 
mažai bolševikiškų šaudyk- 
lių, amunicijos, kariškų par. 
darų ir drabužių. 

Lietuvių armija pasitaisė 
ir dar smarkiau pradėjo vy- 
ti bolševikus iš Lietuvos, 

Dabar Lietuvos armija 
jau gerai stovi ir sparčiai 
didinasi. T&rpe aficerų yįa 
nemažai rusų, kurie pebėgo 
iš Rusijos ir ištikimai tar- 
nauja Lietuvai. Vedėjas 
orlaivių eskadrono yra šve- 
das, buvusis kapitonas šve- 
dų armijos. Labai daut>' 
prie armijos, suorganizavi- 
mo prisidėjo musų broliai 
prūsų lietuviai, buvusieji 
vokiečių armijos aficięrai.' 

Armijos uniforma yra 
graži ir praktiška. Peksti- 

• ninkai,ant kepurių luri geT: 
tonus lampasus. Kavaleri- 
ja — raudonus, intedatįra- 
tamsiai mėlynus. 

Sątikiai tarpe lietuvių, įat 
vių ir estų yra labai geri, 
geresnių negali buti. Vie- 
nas lietuvys yra latvių ar- 
m i jos generolas. 

(Toliaus bus) 

NEKURIE LIETUVIŠKI' 
POLITIŠKI K ROMELIAI 

"POOR." 
Visame pasaulyje yra biz- 

nieriai ir jie patyrę, kad ša'vc 
daigta girk, kiek gali, o kįU; 
biznieriaus nepeik. Visi iš- 
mintingesni biznieriai tai p ii 
daro. Tik "poor" biznieriai 
kitus peikia. 

Panašiai ir mušu politiški 
biznieriai iš dešinėsės daro." 
rasi jokio X "Draugu" kad jis 
nepeiktu kitų politikos. ji:; 
amžinai peikia, vis sako kad 
tautininkai šmeižia juos,, .per- 
sekioja, bet dar iki šiol nei'.Šy* 

11 / •» kį, nei pusę svkio neužeertayo 
kur šmeižtas, kame jis.'' "'Ot' 
sau peikia ir gana kaip tas 
"poor" biznierius. Taigi h" 
"draugo" p >1 itiškas bizreils 
yra visai "poor." 

KAS 'KAI.TAS? 
Chieagoje dar vis tęsiasi ra- 

sinės riaušės. Xigeriai sker- 
1 1 

džia baltuosius, baltieji uvė- rius. Jau 35 žuvo, k t/ii (k-, 
sėtkai sužeistu. Ir kas manytė 
tu riaušių kaltininkas? 

— Žinoma, kad ju idieji l 
I kiltie j1' tai tik ne angelai. Kau 
dar klausti,—atsako bnliįeu. 

Bet ką sako n i gėriai ?• 

LIKTI .'Y A "RVIiraiUOjA- 
SI" SU SIBIRU. 

Ponas Tlaclinietjevas, buve 
sis Karcnskio vakUios anibį- 
sidcrius su triukšmu mt.-isk-.i- 
bino Paryžiun »\ aii^i ne- 

sančia Karenskinę Rusiją.. 
Tli't dabar Pachiuctjįyas 

dar su didesniu triukšmu su^fi 
•* fM *1 

m Amerikon. Ir vė! Iius aiį; 
basadoriunij. tik ŠĮ k,'iria jau 
Sibirą atstovaus. Tas jiat: 
Bachmet ievas nori prijungti 
Lietuva prie savo valdžios. Ne 
jaugi Lietuva tokia didelė, k v. d 
su Sibiru rubežiuojasi? 



i IS GYVENIMO UETU VIU AMERIKOJE 
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MI.WEAPOI.IS, Mi.\X. 

y Uraugystė Laisvė Lietuviu 

Amerikoje laikys savo sekan-! 
tj susirinkimą nedėlioj 3 diena 

rugpjučio, 2 vai. |x>piet. I. 0.1 
G. T. svetainėje, South 2 st.| 
ir Ceader ave. \ i»i privalo at j 
silankyti į susirinkimą nes yra 
daug svarbiu reikalu. 

A. M ilsis, sekr. 

\VRSTl-IEI.D, .MASS. i 
Nors sis miestelis yra ned'-j 

detts ir lietuvių nedaug, bet 
įvairiais nuotikiais-yra turtin- 
gas ; ypač pradėjo pasižymėti 
triukšmingais nuotikiais pasku 
tiniais laikais. Vienu iš žyr.ves 
nių triukšmo darėjų yra vietos 
klebonas. 

Kelis nedėldienius jis net iš 
sakyklos ėmė barti žmonės 

kjrtiru jie priklauso prie Vytau- 
tfinės draugystės. Taipgi ne 

''sigailėjo smarkių žodelių vie- 
tos korespondentams, kurio 
karts nuo karto ima ir aprašo 
laikraščiuose netikusius vieti- 
nio klebono darbus. 

^ liet barimasi, peikimas turi 
ne kasžin kokias pasekmes i* 

daug j tai nekreipiama atydos. 
Vienok kunigas nuėjo toliau, 
liepos 27 d. jis sušaukė para- 

pijos susirinkimą ir pasistengė 
išmesti iš parapijos aštuonis 

parapijomis, kurių tarpe yra 
ir labai uolių parapijos rėmė- 

jų. Teko girdėti, jog išmesti 

parapijonai ketina kreiptis prie 
teismo, reikalaudami sugrą/.'n 
ti jiems jų įvairias mokestis, 
jeigu nėra vietos parapijoje. 
Girdi, jei męs parapijai nerei 

kalingi, tai, tikimės, kad ir mū- 

sų pinigai turi but parapijai 
irgi nereikaling\ Kaip ten 

bus uamatvsime. 
F>e to musų klebonas pa^tat* 

griežta reikalavimu \'ytauti- 
nei, kad bėgyje 2 savaičių iš- 

mestų dabartinę savo valdybą, 
kuri kunigui nepatinka. Nariai 

klausinėja kits kas su kunigu 
atsitiko, juk konstitucijoje pa- 
sakyta, kad ne šiuo laiku vai 

dybos rinkimai atsibūva. Prie 
to kunigas grasina vytautie- 
čius išmesti iš parapijos, jei jie 
neišrinks naujos valdybos, bei 
nepasakė ar jų pinigus užlai 

kymui parapijos irgi išmes iš 

parapijos pinigų ar ne. 

Visur visko yra, bet reikia 

abejoti, kad kitur tokia neapy- 
kanta butų sėjama, kai])- tarpe 
\Vestfield nedidelio būrelio lic 

tuvių. Nei gėdos tie žmonės 

neturi, taip statyti lietuvius sve 

timtaučiams ant pajuokos. 
Vitautictis. 

AURORA, ILL. 
Liepos 20 diena draugystė 

Laisvės Mylėtojų turėjo gana 
gražų pikr.inką. Nors dauge- 
lis baugino draugystę, kad, ne- 

pardavinėjant svaigalų, d-stė 

turės nuostolių su pikniku, bet 

rengėjai į tai nepaisė. Nors 

žmonių buvo neperdaugiausia. 
nes buvo pikninkų ir kituose 

parkuose, bet pikninkas nusise- 
kė iš visu atžvilgiu. ■ 

ir O C 

Žymia dalimi pikninko bu- 
vo lenktynės kurių buvo visa 
eilė; laimėjusiems lenktynes 
buvo duodamos dovanos. Do- 

.vanas laimėjo sekančiai: i^ 

vyrų—F. Damidavičia; iš mo- 

terų—pirma Y. Juškienė antrą 
+ M. Stumbrienė; iš vaikinų— 

tūlas svetimtautis; iš merginų 
—pirmą O. Yasiliauskiutė iš 
Gene va, T H., antra J. Švetkau- 
skiutė; iš vaikų—pirmą F. Va 
'lužiukas, antrą J. Umkis; iš 

mergaičių O. Yalužiukė, antrą 
svetimtautė. 

Nors įžangas parkan nebu- 
vo ir dargi buvo dalinamos 

dovanos, bet draugystė turi 

nuo pikninko ir pelno. Taigi 
neišsipildė kai keno pranašavi- 
mai. 

Dalyvavęs. 
'i 

RACINE, \VIS. 
S. L. A. 100 kuopos bus 

svarbus susirinkimas rtigpju- 
ėio 3 d. 2:00 vai. po piet "\Vin 
ters" l lall. 

šis sus. svarbus tuomi, kad 

bus išduotas-raportas iš buvu- 
sio A. L. Seimo, nes Liepo* 
mėn. 100 kuopos sus. nebuvo 
dėl karščių. Tat raportas ir 

užsivilko; apart to yra daun 
svarbių reikalų. Visus kvie- 
čiame atsilankyti. 
Prot. Rašt. AI. Kasparaitis. 

LIETUVIU RAUDONO 
KRYŽIAUS REIKALE. 

# 

Tamqua, Pa. Ką lik -'i-itvė 

rė L. R. Krąyžiui Šelpti Diau- 

gijos kuopa. Susirinkime pa 

aiškėjo, kad tam tikslui suoi- 

ganizuota du centru: Brook- 

jyn, X. V. prie Tautos Fondo, 
kita<? Chicago, 111. prie Dakta- 
ru Draugijos. 
įspūdis buvo toks, kad R. Kry- 
žius taipgi suskaldė lietuvių vi 

suomenę į dvi dali; o pati R. 

Kryžiaus idėja, pačioj savo gi 
niinio, dėl Lietuvos labo, die- 

noj, susmuko. Aišku, kad ne 

bus tinkamo pasitikėjimo: vie 
ni grupuosis prie vieno centro 

kiti prie kito; kels ginčus dė 

kompetencijos; šmeižtams ne- 

ims galo;—vis tai atsimuš spav 
:loj, prakaii)ose ir dar syki tap:; 
užakcentuota Amerikos lietu- 
viu nesubrendimas politikoje. 

Susirinkusių buvo nuomonė 
kad nei Tautos Fondas, nei 

Daktarų Draugija neturėjo ne 

legalės, nei moralės teisės im 
tis organizuoti visuomeniškos 
reikšmės įstaiga, koki^ yra L 
R. Kryžius, išanksto rimtai nc 

apsvarsčius aplinkybių, neišra- 
dus būdų, kaip j minėtą darbr 
sutelkus visuomenėje veikian- 
čias partijas ir taip be aiškio.- 
vilties susilaukti gerų pasek- 
mių, leistis j darbą. (Skaitome 
reikalingu paž\mėti, kad Dak- 
tarų D-jos plianą užgirė Cln 
cagos Seimas. Red.) 

Kad R. Kryžiaus idėją pa 
darius pilnai visuomenės re- 

miama, šios kolionijos lietu- 
viai, apsvarstė negeistiną daly> 
kų s to v j L. R. K. reikale, iš 
nešė sekančią rezoliuciją: 

Kadangi Raudonas Kryžių* 
yra ir privalo buti visuomenė; 
organizacija; 

Kadangi L. R. K. turi ir tu 
rės l>egales darbo ir reikalau- 
ja gausios iš mus pašalpos: 

Kadangi gausingos pašalpo; 
rengimas gali sektis tik iš vienr 
veikiant visoms partijoms ir 
spaudai agitut >jant,—tai 

Protestuojame prieš party- 
viai l>ei netvarkiai organizuo 
jamą L. R. K. pašalpą ir rei 
kalaujame, subrendimo var 

dan, kad abu L. R. K. L. I). cer 
tru oficialiai susitartu likvidu- 
ties ir tuoj sudarytu vieną cen- 

trą, bendrai visuomenės rem- 

tiną. 
Kilti. P. Gudaitis, 

Pres. Kom. Narys. 
P. S. Kopijos pasiųsta abien 
centram ir clien. "Lietuva" ii 
"Draugas". 

ŪKIS IR PRAMONE. 
Lietums Prekybos ir Prauio 

nčs Banka. 
Tvarkantis ir įeinant j vė- 

žes bendram .šalies gyvenimui 
tvarkosi ir pradeda plačiai 
darbuotis ir atskirosios įstai- 
gos. 

Prekybos ir Pramonės P»ar 
ka taip pat pradeda plėšt save 

Reginys South Ferry Xe\v Yorke, kur neseniai įvyko didelir gaisra.--, suparalvža- 
ves clevatoriu judėjimą, (1 idesneje New Yorko dalvje. ]|||. || 

1 
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darbą ir stengiasi patarnauti 
piliečiams kiek t>ali tokiu ne- 

pastoviu laiku. 

Atsivadavus šaliai iš bolše- 
viku ir išeinant vokiečiams, j 
liauką plaukia vis daugiau in- 

dėl'u, vadinasi galima išdavi-: 
C 7 O 

n r t i reikalaujantiems paskolų. 
Iš pradžių platesnį darbą 

trukdė užsienių valiutos stoka 
kas dabar liko jau pašalinta, 
nes Lietuvių Atstatymo B-vė 

Amerikoje nupirko Banko 
akcijų už 1 milij. auks. ir dar 

apsiėmė išparduoti Amerikos 
Lietuvių tarpe akcijų už 2 mil 
auks. Gautoji užsienio valiuta 

palengvins B-kai užsienių ope- 

racijos: išmokėjimus, prekių 
supirkimus ir tt. Jau dabar B- 
k i turi užsieniuose du savo 

k.. respond.—Enšildo I sanka 
Stokholme i'* "Darmščaten* 
bank" Berlvne. Užmezgimas 

✓ o 

si nnis dienomis šiokių tokiu 

ryšių su kaimynais <ki\*e Ban 
kai galios daugiau keisti rusų 

pinigų. » Kad gyventojams bu 

tų parankiau, Bankos fondų 
skyrių perkėlė Į "Laisvės Alė- 
ją" 59 Xr.; B. skyrius supir? 
kine ja Įvairius rusų p;nigus, 
procentinius popierius ir ti. 

Bankos inicityva skubotai 
•ruošiamas oficialuiės fondo 
Biržos statutas. Biržos ati 

dengimas šaliai yra svarbus, 
nes ji reguliuos pinigų kainą 
ir sumažins ut spekuliaciją. 

Banka turi skyrių Vilniuje 
ir Šiauliuose. Vilniaus Ban- 
kos skyrius buvo Jurgio g-vėi 
3 N r. Lenkai atėję paliepė iš 

sikraustyti. Dabar skyriui 
pasamdė sau butą ir pradėjo 
darbuotis Didžiojoj g-vėj 6f. 
N. 

Šiaulių skyriaus operacijos 
sutrukdytos paėmus vokiečiam 
Bankos, butą ir neatiduodant 

1 jo. Jiems išsikrausčius tuo i 
» skyrius pradės dirbti. Del ne- 

aiškios šalies padėties Bankos 
akcijos beveik nebuvo platina 
mos. Dabar šalies gyvenimu 
vis Įgaunant tvirtesnio pagrin- 
do ir akcijų pardavimas eina 
sparčiai. Vien birželio m. iš 

! parduota 160 akcijų. Bankos 
1 išsiplatino lietuvių tarpe. 

Netrukus Banka kelias i; 

Finansų Miirsterijns namų ; 
Laisvės Alėją 66. 

♦ 

Lietuvos prekybos ir Pra- 

mones Bankas. 

Už rusų rublį 5 liepos moki:- 
jo: 
Caro—500 rb.=505 auks., 100 
rb.=l02 auks., 25 rb.=25 auk s 

ir 25 sk., 10 rb.=10 auks. 1(] 
s k., 50 rb.=4~ auks., ir 5 rb 
=4 auks. 50 sk., 3 rb.^2 auks 
70 sk., 1 rb.="85 sk. 

Durnos—1000 rb.=500 
auks., 250 rb.=115 auks. 

PROTOKOLAS. 

Abiejų Tarybų Adminis 
tratyvio Komiteto posėdis 
atsibuvo birželio 31 d. 19191 

j m., Pennsylvania Hotelyje, 
New Yorke. 

Dalyvauja sekanti nariai: 
j\ M. J. Vinikas, kun. J. 
žilius, p. J. Vasiliauskas, 
Di\ J. Bielskis, p. P. Vil- 
montas, p. K. Česnulis, p. 
J. 0. Sirvydas, p. A: Sta- 
knys, p. V. Jankauskas, p. 
P. Purvis ir p. V. K. Rač- 
kauskas. Sekanti svečiai: 
p. L. Šimutis, adv, Mastaus 
kas, Dr. Valukas, pp. Stri- 
maitis, Martus ir Bush. 

i 
Nutarta Tarybų nariams 

duoti patariamąjį balsą o 

pašaliniai tik gali pašilai- 
silaikyti. 

Perskaičius protokolą iš 

pereito susirinkimo, pp. Mas 
tauskas ir Česnulis pastebi, 
kad judvėjų raportuose ne- 

visai išreikšta mintis kokią 
į jiedu norėjo perstatyti. Pro- 
tokolas priimta išimant mi- 
nėtų ypatų raportus, ku- 
riuos jiedu paduos ant raš- 
to. 

Išduoda raportus Egze- 
kutyvio Komiteto nariai; 
raportuose perstatyta visas 
veikimas Lietuvos reikaluo- 
se ir išdėstyta planai toli- 
mesniam veikimui. Rapor- 
tai priimta. 

Ponas V. Jankus išduoda 
raportą apie Lietuvių-Esto- 
nų-Latvių-Ukrainiečių Ly- 
gos veikimą. Taipgi išklau 
syta raportas kun. J. Ži- 
liaus apie publikacijos biu- 
ro veikimą; paduoda komi- 
sijos protokolą, kurį čia iš- 
tisai talpiname. 

Tarybų Pildomam Komi- 
tetui nuo Byoir'o Publika- 

ciojs Komiteto. 
Birželio 18, 1919, Bris- 

lol Hotel, New York, laiky- 
tame P. Molis, S. P. Vil- 
montas ir Kun. M. A. Pan- 
ku?, iš išduotų reportų pa- 
aiškėjo : 

1. Kad Lietuvos labui ne 

mažai publikacijos padary- 
ta Amerikos spaudoje ir už 
kinkyta mašinerija tebeva- 
roma; pasėta straipsnių ir 
įvairių raštų spaudoje, ku- 
rie ilgainiui atsikartos. 

2. Kad iš Tautos Fondo 
gauta $30,000.00 iš Ukrai- 

niečių pusės Camegie Hali 
buvusio mass-mitingo išlai- 
dų $441.87, viso $30,441.- 
87. Iš tų išleista j?u $25,- 
817.18. Ant rankų birželio 
18, 1919, liekta $4624.79. 

1 3? Svarstyta reikalas to- 
limesnės publikacijos va- 

rymo. Kadangi Lietuvos 
klausimo išrišimas paliktas 
Lietuviams su Rusais ir su 

Rusais pradėjus Tarybas bus 
reikalinga intensivė publi- 
kacija, todėl nutarta dabar I 
publikaciją varyti ant su- 

mažintos skalės taupant pi- 
nigus iki momentas bus svar 

besnis, kuomet vėlei ant syk 
reikės praplėsti. Ir kadan- 
gi kasoje mažai pinigų tam 
tikslui beliko, kas ir ant ma 
žos skalės neilgam tetesės, 
nutarta kreiptiesi į Tarybų 
Pildomąjį Komitetą, kad, 
parūpintų daugiau pinigų | 
Sulyg Komiteto permatymo,1 
jo publikacijos darbas ran-| 
damas naudingu, tuojaus j 
reikalinga bent $10,000.00. 

SuFirnkimo Pirmsėdis. 
Susirnkimo Sekretorius, 

Pasirašo P. Molis. 

Svarstant reikalus sąryšy-1 
je su Lietuvos Delegacija 
Paryžiuje ir nesenai sugry- 
žusius delegatus iš Europos, 
nutarta prašyti p. Lopatto 
paaiškinimo apie Lietuvos 
Delegacijos jam įteiktą inai 
šelį su popierias parvežti 
Egzekutyviam Komitetui, ir 
taipgi, kad jisai išduotų 
^raportą iš savo patyrimo 
apie Lietuvos reikalus Eu- 
ropoje. 

Svarstant apie varomąjį 
darbą sudaryti spaudimą 
ant Kongreso, šis reikalas 
pavesta Egzekutyviam Ko- 
mitetui ir Tarubom sudaly- 
ti tam tikras komisijas, ku- 
rios išimtinai tuo reikalų už 
siims. ' *0į 

Akyvaizdoje to, kad jau 
abidvi Tarybos šiuo kartu 
atskirai finansuoja skirtus 

'atstovus į Europą ir taipgi 
įstenografes siunčiamas Pa-, 
ryžiun, todėl Administraty- 

, vis Komitetas sudaro biu-1 

!t 

[Ižetą šiam liepos mėnesiui. 
Tokio budžeto sudarymas 
atidėta iki išlaidos paaiš- 
kės. 

Svarstant apie parupini- 
mą išlaidų tolimesniam pu- 
blikacijos darbo varymui 
per p. Byoir, paklausta Tau 
tinės Tarybos ar ji galės 
finansiškai prie šio darbo 
prisidėti, gauta atsakymas, 
kad šiuo tarpu parūpintų 
$10,000.00 minėto darbo va 

rymui. ' » 

Egzekutyvis Komitetas nu 

rodė reikalingu turėti Wash 
ingtone vieną žmogų, kuris 
išimtinai užsiimtų gamini- 
mu politškų žinių Amerikos 
spaudai. 

Pasamdyrr.as tokio žmo- 
gaus palikta Egzekutyviam 
Komitetui, bet jį turės už- 
girti abidvi Tarybos. 

Tam darbui nutarta skir- 
si nedaugiau kaip vieną tu 
kstantį doliarių į mėnesį. 

Kadangi Amerikos Lietu- 
vių Tarybos nutarimas, apie 
abiejų Tarybų priimtinumą 
narių į Egzekutyvį Komi- 
tetą, nepaliečia išrinktųjų 
atstovų į Europą, todėl da- 
bar važiuojantiems, kun. J. 
Žiliui, ir p. B. Balučiui įga- 
liavimas turi buti išduotas 
iš Egzekutyvio Komiteto. 

Svarstant ap;e Lietuvių- 
Latvių-Estų-TJkrainų- lygą, 
atrasta geriausia principe 
jokių artimesnių sutarčių su 
tomis tautomis nedaryti, 
apart bendro judėjimo Ame 
rikoje. Nutarta prisidėti 
su dešimts doliarių į mėne- 
si prie tos lygos ofiso už- 
laikymo. 

Praneša iš Egzekutyvio 
komiteto, kad ketvirto Lie- 
pos Washingtone atsibus 
tarptautinė iškilmė. Ameri- 
rikos valdžia užkvietė daly- 
vauti tik nepriklausomas 
valstijas, pakviesta ir lietu- 
viai. Nutarta tose iškilmė- 
je dalyvauti ir kokios išlai- 
dos bus, kreiptis prie abie- 
jų Tarybų, kad jas padeng- 
tų. 
Pirmininkas, M. J. Vinikas. 
Raštininkas, J. J. Bielskis. 

DOVANAI 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knyga, 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", 
"It'ušis tarpo 'Kardo' ir Povand, Laivo". 

Ši knyga perkant kainuoja $1.00. 
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Lietavos Žemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestu?, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
dalytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsiveže į Paryžių Taikos Kon* 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikom 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant siei.os pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Iki Rugpjučio-August, 30 dienai, 1919 
Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. Šias dovanas galima gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

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

LIFTUVA 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: ) jjit'nr^Y ^5 00 

Čekius ar Money Orderius siųskite adresu 

''Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, III- 

Vardas ir Pravardė 

No. ir Gatvi 

MieB^irVaigti'Ta 

kuri;} dovani} norite? 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
/' 

GKLC \U 1)1 S KIS. 

Šakiu apk/. 
Atvclikyje, balandžio 27 d. 

vietos mokytojos p-lės Raubai- 
tės rupesniu buvo surengtas 
vakarėlis. Pradedauiosios m« 

kyklos vaikai vaidino "Į mok- 

slą" ir veizdelį "Vaikai." Po 
vaidinimui vaikučiai ir mergai 
lės gražiai dekiemavo. Vie- 
tos vargoniuko P. Vinterio ve 

damas dainų ch;>ras padainavo 
keletą dainelių ir prižiūrimi 
mokytojos vaikučiai puikiai 
pažaidė. Labai malonų įspū- 
di tas į visus padarė. Tėvai la 
bai džiaugės, matydami savo 

vaikučius taip gražiai žai- 
džiant ir dainuojant. Publi- 
kos buvo daug. 

Kaip Gelgaudiškis stovi, tai 
dar pirmas atsilikimas,—vai- 
kų vakarėlis. Todėl p-lei Rau- 
baTfei reikia pasakyti ačiu. 

A 'arktį nu Antanas. 

KRUONIS. 

Kaisccloriij apskr. 
Nuo 1918, m. lapkrričio 1 

dienos susilaukėme mes, krito 
n iečiai, naujo mokytojo. Iki 

jam ateisiant musii mokykla 
buvo labai apleista, nes nebu- 
vo kas apie j;i rupintus. Mat 

mokytojavo vokietaitė, kuriai 
maža rūpėjo mokykla, tai ir 
buvo krosnys sugriuvę, langai 
išdaužyti, durys be rankenų ir 
t t. 

Dabar, ačiu naujo mokytojo 
ir vietos klebono, rttpcsniui, 
buvo surinkta pinigų moky- 
klos remontui ir remontas jau 
padarytas. 'Mokinių susirin- 
ko 116. Pirmiau susirinkda- 
vo 30—40. Tėvai noriai lei- 
džia savo vaikelius mokytis, 
kuomet mato uolų ir energin- 
gą savo mokykloje darbinin- 
ką-vedėja. JJuvo rengiama 
j)rie mokyklos suaugusiems 
kursai, tik deja, prasidėjus su 

bolševikais karui ir pašaukus 
vyrus kariuomenėn, kiti jaunų 
vyrų stojo in kariuomenę sa- 

vanoriais, o kili gi laukia pa- 
kauksiant ir taip belaukdami 
ramesnio laiko, kenčiamu. Vis 
dėlto gyvenimui palengvėjus 
tikimasi kursų susilaukti, 

Berželis. 

\ 
LIUBAVAS. 

Bal. 27 d. cia buvo sušauk- 
tas valsčiaus susirinkimas. P. 
padare politikus pranešimą, ir 

papasakojo apie musų valdžios 
darbus. .Valsčiuje yra daug 
lenku. Žmonių dvasia neko- 
kia, mokesčius nenoromis mo- 

ka, net nėra, rodos, kam rink- 

ti. Valdžia neparodp jokios 
gyvybes, už tat ir įmonės ne- 

kaip į ją žiuri. Musų valdžia 
turėtų daugiau domės kreipti 
i šiuos musų pakraščius, kur 
svetimas elementas ypač žy- 
mus, kad neslopintų lietuvių 
dvasią. 

BŪDVIEČIAI. 
Būdviečių valsčius tvarkos! 

Įkerai. Milicija pavyzdinga, 
gerai kovoja su šmukleriais 
ir degtindariais. Šie pa skuto 
niai ypač nepatenkinti vals- 
čiaus milicijos darbu ir kalbi- 
na žmones dėtis prie kito vals 
čiaus, kuriame "laisviau" gy- 
venti. 

*\ 
RUDAMINOS. 

Rudaminos valsčius susi- 

tvarkęs-gerai, tik pirmininkas 
nedarbus. Šiame valsčiuj yra 
daug 1)f/.emiu, kurių būvis ga- 
na vargingas. 

BUDVIEČIAL 
" 

• 

Būdviečių dvaruose labai 
dagiai atsilanko ponaičiai iš 
Lenkų žemės, kurie prikalbi- 
nėja žmones dėtis prie Lenkų, 

V 

žadėdami duonos ir kitų gėry- 
bių. Pabuvę kelias naktis vėl 
grįžta i Lenkus. Žmonės su- 

pranta, ko šie ponaičiai įvM'i. 
Milicija nežino kas jiems dary 
ti. 

POŽERUNAl! 
Tauragės apskr. 

J Jai. 12 d. 7 vokiečių karei- 
viai atėjo j J 'ožėrunus reika- 
laudami iš žmonių kiauš;nių, 
>viesto, pieno ir kitko. Niekur 

gaudami, pas paskutinį to 
kaimo gyventoją taip pat ne- 

davę, vienas vokiečių išsitrau 
ke brauningą ir šovė M. 

Hrinkmaną, 24 m. vyrą. Kul- 
ka perėjo per pilvą ir įlindo 
į duris. Vokiečiai pabėgo. 
Žmonės davė žinią valdžiai. 
Tuoj atvyko milicija ir kari- 
ninkas. Tyrinėjimas be vai- 
sių. J s kur, kas tie vokiečiai, 
nieks nežino, tik matė, kad jie 
nubėgo į Požerunų gelžk. sto- 
ti. Milicija parašė to atsili- 
kimo protokolą. Nors ligonis 
ir nenušautas, bet vilties nėra, 
kad išgytų. 

Tokių atsitikimų yra jau bu 
vę bent keli. 

Vienur vokiečiai apiplėšti 
ateina, kitur nieko negavę su- 

šaudė ir gyvuok žmogus. 
Ar nesurastų kas nors prie- 

monių. kuriomis tie siaubimai 
Siekius pašalinti. 

JURGEŽ ERTAI. 
Ral. 21 d. čionai buvo susi- 1 

rinkimas, žmonui atsilankė 
apie 300. Žmonių dvasia nc- 

perpuikiausia: bijo ateinant 
lenkų ir ypač jie yra įpykę dvar 
ponais, kurie rengiasi kaip se J 

niau viešpatauti; valsčius gan 
gerai tvarkosi. 

PUNSKAS. 
?»al. 23 d. čia buvo sušauk- 

tas valsčiaus susirinkimas. 
Žmonių atsilankė, kad net sa- j 
lėj negalėjo patilpti Žmonių 
yra nesusipratusių. Mokės- ^ čius moka nenoromis. Keli 
grynai lietuvių kaimai suagi- 1 

tuoti lenkininkų "prisidėjo" * 

]>ric lenkų, nes. girdi, lenkams 
nereikia nei mokesčiu mokėti ' 

1, ir dar cukraus svarą už rubli i 
gauni; kalbos lenkų išmoksi- •' 

mc vėliau. Gaila, kad žmonės £ 

taip lengvai it Iki lenku kur- ( 

stytojais. Žmonės domisi vai- J 

dzios darbais, r.eka politikos ir 5 

partijų gyvenimą. Valsčiau* ^ 

komitetas susitvarkęs. Nei pir 
mininkas, nei sekretorius už 
savo darba aliros neima, nors 1 
darbo turi dam;. Kažin ar yra 
kur nors tokia vieta? ' 

Čia lenką1' varo agitaciją. 
Bal. 29 d. Al. Bucilovski Bą- 

lančių kaimo, Krasnopolio vai 1 

S u v. ap. atvežęs pardavinėti 1 

peilius, įvairiais budais šmeižė i 

Lietuvos valdžią ir pasakojo 1 

žmonėms, kad Lietuvos Val- 
stybė negali gyvuoti, kad tik : 

lenkuose išganymas, kad len- 
tai eina kartu su vokiečiais 

prieš bolševikus ir lietuvius ir 
daug panašiu nesąmonių ir 
šmeižtų. Žmonės įgazdinti 
visokių lenkų bauginimų. 

Vietos žmonės nepatenkinti 
atsiųsta milicija, nes ji tinka- 
mai nekovoja su šmuklc riais 
ir degtindariai-?. Reikėtų į tai 

atkreipti domės. 

PAEŽERIAI. 
Vilkaviškio apskr. 

Atsakymas i J. Paežeriečio 
k< >res| )on dci c i į a. Li ct u vos 

" 

96 num., "Žiniose iš Lietuvos." 
J. Paežorietis savo korespon- 
dencijoj raso: mokyklą lanko 
arti 30 mokinių,—tai visai ne- 

liesa. Lanko net per 70 nioki- 
'iiu. O prie" karą—rašo ba- 
uaYą 100—115 mokinių; tai 

Paveikslėlis parodo Suvienytų Valstijų kareivių kapus Fr^ncuzijoje. itieš kapai yra 
prižiūrimi organizacijos "Knights of Columbus'. 

galėjo Imti, nes prieš karą visai 
kitos aplinkybės buvo. Toliau 
1*. tikrina, kad kiek girdėt iš tė 
vu kalbu, kuriu vaikai lanku C. W L, 

mokyklą, mokykloje mokoma 
netikusiai. 1\1 es, Paežerų a py 
linkės ūkininkai—tėvai ėsani 
labai dėkingi ir patenkinti mu- 
šti vaikų mokymu. Mokytojas 
VI. Strimaitis mums yra geras 
mokytojas, tai apie jo pakeiti- 
mą nėra pas mus ir kalbos. 
Toliau, del išmuštų langų jug 
fiišku, kad reikia mokytojui irn 
i u7. juos atlyginimas, nes jam 
reikia lai.gai sudėti, o iš ko 
juos sudės'? Jei tuoj jų ir ne- 

sudėjo, tai reikia žinot, kad 
labartinėse aplinkybėse yra 
sunku ką nors kai matai pada- 
"yti; bet kai buvo galima tai 
augus ir sudėjo. Matyti p. 
\ ko rimtesnio parašyt nesu- 
geba .. 

tK. N. 

KAUNAS. 
— A t c i t i n i n k ų s t u 

lentų k o r p o r a c i- 
o s visuotinas susirinkimas 

>us liepos 6, d. lygiai 2 vai., 
1., "Saulės" gimnazijos bute, 
-aisvės Alėja 55 num. Kvie- 
iami atsilankyti visi studen- 
ai ir abiturientai ateitininkai. 

— Pakaunės Kooperacijos 
Jendrovių Sąjunga iš Prcky- 
:ybos ir Pramonės j\J inister? 
os pirko tamsiai pilko liūinio 
Liideklo ]0,(>21 meterį. Au 
lekiąs pardavinėjamas po 
3/j auksino. Pirmoje eilėje 
ludeklas išduodamas bendro 
rėms Sąjungos nariams už gy 
us pinigus. Užsisakant au- 

leklo, reikia turėti valdybos 
mliudytą žinutę kiek bendro- 
vėje narių. Kreiptis i Koope 
acijos Departamentą 16 Yasai 
rio g. num. 8. 

— Didžiausia Sek-, 
nadienį liepos 6 d. Panemu 
įėje gegužvnė. Vėlai grižtan 
iems iš gegužinės b'Uetas tu- 

•ės galios nakties leidimo ne 

rukdant grįžti namo. Neat 
sižvelgiant į blogą orą gegu- 
žinė įvyks. (Smulkiau žiūrėk' 
skelbimą). 

— L i e p o s 8 d. Kauno 
:ipygv.idos teismas nagrinės 
laikraščio "Laisvės" redakto 
riaus T. Bičiūno bykį su laik- 
raščio "Lietuvos Ūkininko" 
leidėjas, kurie kaltina p. Bi- 
čiūną už įtalpiptą "Laisvėj::'' 
straipsnį, būtent. "Lietuvos 
Ūkininkas" spausdinamas yra 
valstybės spaustuvėje dykai. 
Kaip mes anksčiau minėjome 
taikos teisėjas pateisino p. Bi- 
čiunn. 1 

— K a u n o a p y g_ a r- 

d o s teisme iškelta Prekv 
bos ir Pramonės Ministerijo1- 
byla >su J. Duodziu už '5 mi- 

lijonus markių, kuriuos p. Duc 
dis gavęs yra pirktj Lietuvo> 
valstybei visokių prekių. Ma- 
lonu žinoti, ar p.: Duo'dis*tur 

kokį nors savo turtą, jei jam 
| duota tokia didelė pinigu su- 

ma. Byla, matyti, nušvies kai 
'kuriuos įdomius dalykus, 
j — I Kauno apygardos tei- 
.sulą įėjo byla Stepaičio ir Sal- 

įtono, kaltinamų baudžiamojo 
'kodekso 125 ir 126 str. Str 
125 baud. kod. kalba apie pri- 
klausymą prie draugijos, kuri 
tup tikslą: 1) kurstyti neklau 
syti arba nedaryti prieš įsta- 
tymus arba priverstinus įsa- 
kymus arba teisėtus valdžios 
įsakymus, 2) kelti neapykan- 
tą tarp atskirų gyventojų da- 
lių arba luomų, o 126 str. ka:- 
ba apie priklausymą prie drau 
gijos, kuri turi likslo nuversti 
esantįjį visuomenės gyveninio j 
surėdymą. Kaip girdėt, p. 
Stepaitv ir Saltoną atvažiuo 
sęs ginti advokatas ]). 13 u 1 •»- 

t a. 

LAZDIJAI. 
(Stilių apskr.). 

Mirus viršaičiui Lynikui 
birželio lu d. čia.įvyko nauji 
valsčiaus viršaičio rinkiniai. 
Rinkiniuose dalyvavo .arti tri- 
jų šimtų 'hiignių—tarp jų ma- 

žytė dalelė ir moterių. Mat čia 
vis tebesilaiko įpročio iš šei- 

mynos tik viena siųsti. 
Rinkimuose atvyko Seinų 

apskričio Viršininko padėjėjas j 
A. Kubilius. Karšta prakalba 
paragino pagerbti mirusįjį virj 
šaitį, kas tuoj buvo padary- 
ta. Slaptu balsavimu Spyri 
išrinko viršaičiu. Taip kitų 
einamųjų reikalų buvo išklau- 

syta pranešimo apie politinį 
Lietuvos stovį. Džiaugsmo aša 
ros pasirodė daugumos akyse 
išgirdus, kad jau Lietuva nuo 

bolševikų jungo atvaduojama. 
Skardus balsas: "Valio musų 
karžygiams!" pasklido po Laz- 

dijų miestelį (susirinkimas bu 
vo kieme) kepurių mojavimu 
valstiečiai siuntė pasveikinimą 
musų išvaduotojams. 

Del lenkų pagrobiamųjų 
tikslų, jų imperalistiniu apeti- 
tų vienu balsu su trukšmu bu- 
vo padaryta tokia rezoliucija: 

''Atsižvelgdami į tai: 

1) kad Seilių apskritis savo 

didžiumoje yra grynai lietu- 
viškas : 

2) kad ir tie valsčiai, kur 

daugumu sudaro lenkiškai kai 
banticji, dar prieš nedaugelį 
metu kalbėję lietuviškai ir tik 
lenkinimo banga, ėjusi iš pi c 

tų, juos sulenkino,—Lazdijų 
valsčiaus visuotinasis pilnatei 
siu susirinkimas š. m. birželio 

V1- 

16 d. reiškia: 
1) greičiausį protestą ir pa- 

sibiaurėiima prieš lenku*.kr-' 
sininios ir pastangas pagrieb- 
,ti/šį apskritį,'.priešu jų' siunti; 
nė j imą savo valdžios ir agen- 
tų lenkų propogandai varyti.1' 

2) kreipiasi i Taikos *Kpn- 
fęrenciją ir viso pasaulio i val- 

stybes prašydami 'sulaikyti ler 

1 'j 
i I 

kų imperialistinius užgrobia- 
muosius siekimus ir neleisti 
jiems suardyti čia susikūru- 
sios demokratinės tvarkos. 

Lazdijų pilietis. 

TAURAGE. 
Kaip matyti iš laikraščių, 

vokiečiai ne viename Lietuvos 
kampelyj, grįždami nuo fron- 
to, daro visokių jeibių. Taip 
pat ir mūsų apskiities neaplen 
kė tos nelaimės. 

Birželio 22 dien. atvažiavo 
Batakiuosna vo\ieč;ų gauja— 
arti 100 vyrų, kurie įsibrovė 
pas ramius gyventojus ir įsi 
gyveno nepaskirtam laikui. 
Dar pirma dieną ėjo pas gyven 
tojus, atiminėdami po prievar- 
ta rakandus. Atėję mokyklon, 
išlaužė duris visai niekelio ne- 

siklausę ir apsigyveno. 
Ant užsėtų lauku ir pievų 9 C M 

I 
gano savo arklius. Gyvento- 
jai negali priešintis, nes jie ar i 
sivežė drauge keletą kulkosvy- 
džių ir anuotą. 

Tegul vokiečiai nemanic, 
jog ramus Lietuvos gyventojai 

greitai užmirš padarytas jų 
žaizdas. 

Juros Verpetas. 

PANEVĖŽYS. 
"Birželio 13 d. dėmėtomis 

šiltinėmis mirė Krivų-krivai- 
tis."—"Ar gali buti?' Tokios 
kalbos pasklido po Panevėžį. 
Tai numirė Kazys Baronas, ge 
riausias lietuvis siuvėjas. Jis 
buvo pramintas Krivų Krivai- 

jčiu, kadangi jau per 14 metu 
jis visados vaidindavo krivai- 
čių vaidilų roles. A. a. Baro- 
nas yra daug pasidarbavęs ne 
tik Panevėžio scenoje, bet v 

šiaip buvo draugingas žmogus, 
nors jau žilo plauko, o vis pil- 
nas energijo.i. Ilsėkis 'ramybė- 
je, scenos drauge! 

Švietimo Ministerija šitaip, 
išrišo gimnazijų mokytojų su 

"Saule" konfliktą: nuo liepos 
1 d. š. m. vyrų ir moterų gim- 
naziji tampa valstybini. Kas 
nori jose mokytojauti, turi pa- 
duoti Švietimo Ministerijai 
prašymą. Tat nei "Saulė.'' 
nei mokytoju Taryba nebegali 
dabar pasigirti viena antrą 
įveikusi. Taip turėjo ir būti. 

M. ■ 

BIRŽŲ APYLINKĖ. 
Atsibudo žmoneb'ai, išsiva- 

davę iš bolševikų jungo. Na, 
dabar, sako, pradėsime naują 
gyvenimą! Duok Dieve, kad 
bolševikai daugiau negrįžtų. 

Laukai čia l>eveik visai įsė- 
ti, nes žmonės stengėsi geriau 
žemei atiduoti, ir tuo budu iš- 
gelbėti nuo bolševiku rekvizi- 
cijų... 

Prekių, fabrikos išdirbinių 
čia visai nėra. Yisoki šmuk- 
leriai, atveždami iš kitų vietų 
prekių nuo pirkėjų lupa septy- 
nias odas. Užtat ačiu atsilan- 
kiusiam iš Kauno p. T. Cygui, 
Papilyje yra įsteigtas koope- 
ratyvas; jis greitu laiku pra- 
dės gyvuoti. P. P. K. Koop. 
pavesta Įsteigti ir Biržuose. 
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Biržų apylinkėj pradėjo 
sti dėmėtoji šiltinė, o kiliku 
se vietose net ir cholera ( 
Tų ligų šaltinis, tai atgaben 
iš Latvijos ir užimtų bolševi- 
kų vietų visoki skarmalai: sk 
petaitės ir p a n e š i o t 
d r a b u v. i a i; juos mainiu 
kauja su vietiniais ūkininkais 
ant grudų. 

Milinis. 

ŠEŠTAKAVAS. 
Čia VI. 25 artimajame Dol- 

nicos dvare suimta lenkas .Ova 
rininkas Klimeckis del šnipi- 
nėjimo. Darant krata, sako, 
rasta ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos. 

LIUDVINAVAS). 
(Mariampolės apskritiics). 
Birželio 19 d. š. m. vietinis 

jaunimas surengė spektaklį, 
kurio pelnas buvo paskirta** su- 

degusios 2-kliasių mokyklai at- 

statyti. Vaidino: "Žemės\ ai 

moteries" ir "Nutruks." \ 
Po spektakliui laivo niorįo- 

logu, eilių, šokių ir "žaidimui) 
3 

A. K. 3 
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LIETUVIS GRASOMUS 
Patarnauju Laidotuvėse ko&e- 

rlaualai, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, I^d 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonua ir au- 
tomobilius lr per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdoma automo- 
bilius veseiijoms, krikštynoma 
lr kitiems reikalams dieni ar 
□akt}. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drow4139 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dcsigulng 
dienoml* lr vakarais dčl bizule li 
namų. Paliudijimai lčduoda*nl lr vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasisto^į{.<;ma 
sutelkti Jums patari m%. 

SARA F VTEK, Principal 
2407 W, Madlcon Si. 

620B S. Halsted 3C. 1S60 W«lls Bt 

"Vėliavos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, įgykite šią kny^ą, o Jųs ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Juleš Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rųšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jųs neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas ... 

? Iškirpę kuponą, įdėkite Į laišką su Soliariu, ir pasiųskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St„ Ghicago, I! i 



GROBAS. 
Kuomet Jurgis apsivedė, 

jis pertraukė visą draugišku 
ir-.ą su savo senais pažįsta- 
mais ir draugais, užsidrė 
savo namuose, su nieku ne- 

simatydavo ir pradėjo sau 

su savo žmo.ia ramiai, gra- 
žiai gyventi, kaip koki vie- 
nuoliai. 

Juris sau mąstė, kad ge- 
riau toliau laikytis nuo sa- 

vo draugų, kurie yra geri 
palaidūnai, kurie stipri, lin- 
ksmi, kurie užsiima sportu, 
ir mėgsta pasakoti, kaip jie 
sekioja paskui moteris ir 

merginas. 
Jurgis visuomet jausdavo 

si negerai, jis turėjo širdies 
plakimą, kartais jam kurtai 
viduriuose diegdavo. Kar- 
tais jam isrcdydvo, kad pas 
jį džiova ar net vėžys. Jis 
visuomet būdavo nusiminęs, 
lyg musę prarijus. Pirmiau' 
jau jo draugai tankiai iš 
jo juokdavosi, o dabar kaip 
apsivedė, tai jis buvo tikru 
daiktų draugų pajuokai. j 

Ir tai dėlto Jurgis nuta- 
rė kartą ant visada atsisa- 
kyti nuo savo draugų, nesi- 
matytai su jais. Jis užsida- 
rė su savo gražia jauna žmo 
na savo nauomse, su nieku 
nesimatydavo. Gyveno tie 
siog šventu gyvenimu, kaip 
kad yra parašyta gyvenime 
visų šventųjų. 

Jo jauna gražuolė žmo- 
na Elena irgi sutiko su tuo- 
mi. Elena buvo sveika jau 
na moteriškė, graži, bega- 
lo iihKsm% Ji nenorėjo py- 
kinti savo mylimąjį vyrelį 
Jurgutį ir po vestuvių elgė- 
si kaipo tikra gera šaimynin 

<" ■»'( HUi 

Elenai po vestuvių viskas 
buvo nauja. Ji dabar dė 
vėjo brangius drabužius, 
brangias skrybėles. O pir- 
friiau merginose ji *vos tu- 
rėjo vieną geresnę jakutę 
su sijonėliu. Apart to, da- 
bar ji gyveno puikiuose kam 
bariuose, kur rakandai ap- 
inušti gelumbe, o ant glin- 
dų gražus divonai. Tai ro- 

jus sulyginant su toumi, kaip 
ji gyveno pas tetą mažy- 
tyje kambaryje, ir pati bu- 
vo priversta sau skalbti. O 
prie to viso jos Jurgutis dar 
nupirko brangius karielius, 
brasletus, laikrodėlį. Jurgis 
buvo gana turtingas, jis tu- 
rėjo gerą tarnystę, o prie to 
ir didelę ukę, kuri nemažai 
jpelno jam atnešdavo. Ele 
na dabar tikra ponia, ponis 
kesnė net ir už pačią kuni- 
gaikštienę. Ji visu kuom 
tik džiaugėsi kaip kūdikis. 
Juk žinia, kad jaunos mer- 

ginos ar motelis visuomet 
tokios. 

Elena būdavo besijuokda 
ma pamažėli ir išdidžiai ap 
eina'savo namus. Juk tiek. 
daug kambarių, visur veid 
rodžiai! Tokis turtas, ir 
tas viskas' dabar jai priklau 
so. Ji juokdavosi, kaip oš- 
kutė pašokinėdavo, salėje 
sukdavosi. 

Juk tai didele permaina. 
Kas ji Elena? Paprasta 
neturtinga mergina. Jei ne 

Jurgis, tai gal but prisiėję 
ištekėti už kokio pastoriaus ■ 

ar gal visai merginose pasi- 
likti. Gerai, gad Jurgis už- i 

pereitą vasarą paprato eiti 
grybauti artiman miškelin. : 
Ten jis su ja pažino, Įsi- 
mylėjo ir apsivedė. Ko- 1 
kia laimė ir turtinga ir ve- 
dusia buti! 

Elena dar turėjo kitą pa į 
sismaginimą. Kolei ji mer-Į. 
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giriose buvo, tankiai jai pri- 
sieidavo nedavalgyti. Da- 
bar gi ji valgė už tris. At- 
sikelia ryte, tarnaitė duo- 
da arba kavos, arba čoko- 
lado, prieš piet valgo sal- 
dainių, paskui pietus ir va- 

karienę nemažiau kaip iš 
penkių valgių, ant galo vėl 
saldainiai. O Jurgutis val- 
gydavo tiktai košelės, nes 

ką gi geresnio gali valgyti 
sergantis žmogus, kuris nuo- 

lat pas gydytojus lankosi. 
Jurgis džiaugdavosi, kad 

Elenutė tokia linksma ir tiek 
daug valgo. Jis kartais net 
jai pavydėdavo. Ji žymiai 
tuko, bet nuo to dar gra- 
žesnė ji darėsi ir Jurgiui 
tas patiko. 

Jiedu labai mylėjosi. Bū- 
davo atsisės Elena Jurgiui 
ant kelių apsikabina savo 

rankutėmis, bučiuoja ji sa- 
ko: < 

— Mylimasai, geresai, my 
liu, myliu tave, karštai bu- 
čiuok, aš tave iš meilės už- 
smaugsiu. 

Ir ištikro kartais gerokai 
pasmaugdavo savo Jurgutį, 
bet tas jam buvo malom\ 

Ir taip jaunavedžių re- 
nimas tekėjo smagiai, ra- 

miai, gražiai. Viskas butų 
buvg gerai, jei ne vienas at- 
sitikimas. 

Tai buvo vieną kartą va- 

kare. Jurgis ir jo jauna 
žmonelė sėdėjo valgomame 
kambaryje ir lošė kazyro- 
mis. Tas kuris pralošdavo, 
turėdavo pabučiuoti. Lo- 
šimas buvo smagus, links- 
mas. 

— Kas ten? — sušuko 
Jurgis. — Man pasigirdo 
varpelio skambėjimas. Ele- 
niuk, ar tu girdėjai? 

— Ne! 
— O Dieve, vėl skambi- 

na. 
— Kas tai galėtų but? Pa 

sakyk tarnaitei Marei, kad 
nieko neįsileistų. Mes ne- 

norime. 
— Jau ji žino, mano my- 

limasis. 
— Žino... Tarnaitėms 

reikia šimtą kartų pasakoti, 
iki jos ką claispranta. 

Tuom tarpu įėjo tarnaitė 
Mare ir pranešė: 

— Kcks tai ponas prie 
mųs namų nuo baisikelio nu 
viito. Koją turbut išsilau- 
žė. Aš jį įleidau į svečių 
kambarį. Jis prašo, kad 
jus pas jį ateitumėte. 

— Kas per kvailystė! — 

Supyko Jurgis. — Reikėjo 
tau, Mare, išvyti. Tegul ne- 

silaužo sau kojų prie mųs 
namų. 

— Bet ponas tas žmo- 
gus beviek numiręs.... Pas-i 
kui gi jis sakosi, kad jis 
esąs jųs draugas. 

— Kvaile tu! Tau buvo 
sakyta nieko neįlįsti. O ko- 
kis jo vardas? 

— Mutkus. 
— TVIutkus. Tai nenaudė- 

Ir Jurgis iš piktumo ran- 
komis susiėmė sau galvą. 

Jurgis supykęs, susirau- 
kęs, nuėjo j svečių kambarį, 
kur buvo įleistas sužeista- 
sis Mutkus. 

Mutkus pusiau sėdėjo, pu 
r'au gulėjo ant sofos ir de- 
javo. Tai buvo gražus vy- 
-as apie trisdešimts metų. 
[iabar jo veidas išrodė mil- 
eliais apibarstytas, baltas. 

— Atleisk, drauge, — silp i 
iu balsu tarė Mutkus į Jur- j 
šį. — Atleisk, kad aš įsi-! 
laužiau į tavo namų gyveni-' 

mą— Nelaimingas atsitiki-1 
mas aš nugriuvau nuo 

dviračio ir rodos, koją išsi- 
laužiau. Del Dievo, at- 
leisk 

— Na, tai nieko, — dan- 
tis sukandęs tarė Jurgis.— 
Bet tamisią reikia kogrei- 
čiausiai nuvežti į ligonbu- 
tį. ♦. 

— Jei butam taip geras... 
Štai adrisas mano pažįsta- 
mo daktaro. Pašauk ji. Aš 
manau, kad dabar aš ne- 

galiu pasijudinti iš vietos. 
Na, paimk adrisą O al- 
pstu O kaip skauda 

Mutkus išsitiesė ant so- 
fos ir apmirė. Matomai, jis 
tikrai buvo apmiręs. 

— Mare, Mare! — šaukia 
Jurgis. — Mare, duok šian 
vandens! Greičiau! 

Ant to šauksmo į svečių 
kambarį įbėgo ne tildai tar- 
naitė Marė, bet ir Jurgio 
žmona Elena. Ji pamačiusi 
išbalusį Mutkau« veidą net 
sušuko. 

— Dieve! Numirė, tikrai 
numirė! 

— Ne, ne! Nusiramink 
Elenuke. Tai tik apalpo. 
Mare, duok greičiau van- 

dens, spirito odekolono. Bet 
štai daktaro adrisas, Mare, 
bėgk greičiau pas tą dakta- 
rą. Greičiau! 

—Bėgk, Mare, greičiau,— 
tarė Elenar— Aš pati van- 

dens atnešiu. 
— P et kam tu Eleniuk 

čia atėjai. *Tu verčiau iš- 
eik iš šio kambario, — ta- 
rė Jurgis i savo žmoną. 

— O ne. Tokia nelaimė. 
Reikia gi gelbėti. 

Elena nubėgo į savo mie- 
gamąjį kambarį, atsinešė 
odekolono, uostomojo spiri- 
to. Bet ligonis ilgai neat- 
sipeikėjo.. Jis. gulėjo visai 
nejudėdamas, tiktai jo vie- 
na akis atsivėrė, kuomet į 
kambarį įbįgo .Elena. 

Ant galo ligonis atsipei- 
kėjo, atsiduso, atvėrė akis ir 
apsidairęs silpnu balsu pa- 
klausė : 

— Kur aš?... O atleiski- 
te, ponia. Jurgi ir tu man 

atleisk.... Man taip nege- 
rai Tiek tamistoms nera- 

mumo.... Gal pašauktumė- 
te vežiką ir mane į ligon- 
butį nuvežtų. 

— Palauki — patarė į Jį 
Jurgis. — Tarnaite nubėgo 
pašaukti gydytoją ir jis tuo 
aties. — O čia tai mano 

žmona, Elena, — perstatė sa 
vo žmoną ligoniui. 

— Bet man labai skauda, 
aš bijausi, kad vėl neapalp- 
eiau. Dieve mano, kaip aš 
blogai jaučiuosi. 

Ligonis vėl nugriuvo ant 
padiiškų. 

Jurgis ištikro nežinoja ką 
daryti. Elena gi viską da- 
rė, kad tik prižadyti ligoni, 
vilgė kaktą vandeniu, davė 
uostyti spiilo, judino. 

Ant laimės Marė sugrįžo 
su daktaru taip geritai, kaip 
rodos daktaras neturėdamas 
jokio kito darbo tik ir lau- 
kė, kol Mutkus susižeis. 

Daktaras apžiurėjo ligo- 
nį ir Jurgis jo užklausė: 

— Kas jam yra daktare. 
Del Dievo meilės pasakyki- 
te. Ar galima mano drau- 
gą nuvežti į ligonbutį ar 
bent pas jį į namus. 

Daktaras iškilmingai pra- 
nešė, kad to visko negali- 
ma padaryti. Ligoniui rei- 
kalingas absoliutiškas ramu 
mas. Apart to, ligonio la- 
bai silpni plaučiai, ir jei ji 
vežti kur nors, tai jis ap- 
alptų, o tas įį gali prie mir- 
ties pi*ivesti. Juk matote, 
kad tai žmogus visiškai fi- 

zišką spėkų nustojęs. Tai 
tikias grobas! 

— Ką daktare sakai? Juk 
[Mutkus pirmiau" buvo toks 
drūtas, galingas, ėjo imty- 
nėsna. O dabar taip grei- 
tai butų nustojęs visų tų 
spėkų. 

— Aš nežinau, — atsakė 
daktaras, — gal buti jis pir- 
miau buvo tokiu, bet dabar 
jis tikras grobas. Aš pa- 
tarčiau jį Čionai palikti ke- 
letui dienų, kol sustiprės. 
Juk jis jau du kartu buvo 
apalpęs, o jei trečiu kartu 
apalptų, tai ir visai numir- 
tų. Aš tikiuos1', kad iamis- 
ta leisite savo senam drau- 
gui pasilsėti čionai keletą 
dienų! 

Nuo likimo nepabėgsi, sa 

ko patarlė. Ir Mutkus pa- 
siliko Jurgio namuose. Jis 

įgulėjo svečių kambaryje ir 

j visi namai ant pirštų vaikš- 
i čiojo, kad nesudrumsti ligo- 
Inio ramumo. 

I Elena, kaipo moteriške 
j turinti jautrią širdf pradėjo 
| patį ligoni prisižiūrėti. Jur- 
gis nors mandagiai elgėsi 

! su Mutkami, bet širdyje kei- 
kė jį 

Mutkus taisėsi gana pa- 
1 maži. Jis per ištisas dienas, 
kuomet kambaryje jiedu 

i vienu pasilikdavo, pasakoda 
vo, kad jis nesveikos žmo- 
gus, tikras grobas. Vienu 

| žodžiu jis sakydavo, kad jis 
i tikras visų ligų sandėlis ir 
kad jam neilgai liko gyven- 
ti ant svieto. 

Jurgis girdėdamas tokius 
pasakojimus savo draugo, 
jautėsi tikru drutuoliumi su- 

lyginus su juomi. 
Ant galo Mutkus jau ant 

tiek pasitaisė, kad po bisku 
tį pradėjo vaikščioti. Jurgis 
prie jo priprato ir su są- 
jausmu atsinešdavo link jo. 
Ypač dėlto, kad dabar Mut- 
kus nei mąstyti nenorėjo 
apie moteris. 

Mutkus visai pasitaisė ir 
persikėle gyventi j savo na- 

mus. Bet jis jau taip susi- 
draugavo su Jurgiu, kad 
tas net užkvietė jį lankytis 
į jo namus. Ir Mutkus lan- 
kydavosi, bet išimtinai to- 
se valandose, kuomet Jurgis 
būdavo namieje* Būdavo 
jis ateina pas Jurgį, atsisė- 

fda į minkštą kedę ir pasa- 
koja apie praeitus laikus. 
Ant dviračio jis daugiau 
nevažinėjo, nes bijojosi ki- 
tu kartu išsisukti koj.^. 

Kuomet prie jų būdavo 
Elena, tai Mutkus skusda- 
vosi ant savo ligų. O kuo- 
met jis išeidavo, tai veik vi- 
suomet pasikartodavo tarp 
Jurgio ir Elenos sekantis 
dialogas. 

— Jis suirėlis. 
— Tikras grobas. 
Vienok juo laikas bėgo, 

Elena vis maloniau ir ma- 
loniau žiūrėdavo i Mutkų. 
Būdavo kaip ateis Mutkus, 
tai Elenos akutės tik ir ver- 
da. 

Taip praėjo tris mėnesiai. 
Vieną karta Jurgiui būtinai 
prisiėjo su svarbiais reika- 
lais išvažiuoti ant savo ūkės 
keletui dienų. Bet jis daug 
greičiau savo reikalus atli- 
ko negu tikėjosi ir visai ne- 
tikėtai sugrįžo namon. 

Jis sugrįžęs norėjo nuste- 
binti savo mylimąją Elenu- 
tę, jis pamažėli priėjo prie 
namų, bet Įeinamosios du- 
ris buvo užrakintos, tai jis 
per sodelį norėjo įeiti per 
užpakalines duris. 

Staiga jis iš už alyvų tan- 
kaus krūmo išgirdo balsus ir i 
gražų savo žmonos juoką.) 
Jis sustojo, kau pasiklausą- 

ti su kuomi jo žmona taip 
molaniai kalbasi. Jis išgir- 
do savo žmonos balsą: 

— Tai reiškia, tu miela-( 
sai, išlošei laižybas? 

— Taip, -— atsake Mut- 
kaus balsas. — Kuomet ta- 
vo vyrelis tave užrakino de- 
vyniomis spynomis, męs jo 
seni draugai sutarėme jam 
atkeršyti. Męs tyčia sulo- 
šėme tą kojos išsisukimo ko 
mediją. 

— JBet juk tikrai, miela- 
sai, buvai išsisukęs koją?— 
vėl užklausė Elenos balsas. 

— Visai ne! Tas viskas, 
brangioji uuvo tiktai kome- 
dija, viena komedija,— at- 
sakė Mutkaus balsas. 

— O daktaras? 
— Tą rolę atliko vienas 

iš mus naujų draugų. 
— O visos tavo ligos, apie 

kurias kalbėdavai? 
— Tai tik kariška strate- 

gija- i&iii 
— O t11 juokdarį! 
— Na, brangioji, pabu- 

čiuok mane "mirštantį" — 

prašė Mutkaus balsas. 
— Jau taip daug kartų 

bučiavau. Tu mane paaki- 
ni. — atsakė Elenos balsas. 

Jurgis girdėdamas tuos 
žodžius turėjo susigriebti už 
alyvų, kad neparvirtus. Jis 
jiems nepasirodė, o stačiai 
nuvažiavo ant stoties. 

Elena pradėjo nerimauti, 
kad jos vyras ilgai negrįžta 
iš ūkės. Bet vieną gražią 
dieną jis gavo didelį siun- 
tinį prikrautą įvairiomis gy- 
duolėmis. Prie siuntinio 

j buvo pridėtas sekantis laiš- 
kelis : #1% 

"Ant visados atsisakau 
nuo tavęs ir išvažiuoju už- 
sienin. Skubinuosi patar- 
nauti gyduolėmis, kad išgy- 
dyti tą grobą, tamistos mei- 
lužį, kuris prie musų namų 
sau kojas išsisuka". 

Vertė Jonukas. 

REIKALAUJAME MA1- 
NIER1Ų IR VIDURYJ 

DIRBTi DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie 

vių ir 85 kompanijos darbi- 
rinkų. Angljs 11110 3 iki 5 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65c.> 
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. 
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u ei pakeleviij kurie gali 
gaui:i kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. ROBOVICZ 
936 W. 33 St. Chicago 

P Kone Yards 2750 

BUK ŠOFERIU 
> \ > Laikas yra gauii sau tinkam?. vltv ( 

lą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
! lis šoferių reikalavimas kaip da- { 

bar. Męs duosimo užsiėmią. [ 
> kiekvienam pabaigusiam kursus 

musų mokykloje. Mokinimo pa< { 
sinaudojame individinėmis sisto- < 

'> momi3 — l .oseklus pažinimas ir ( 
praktika važinėjime automobiliais < 
visokių rijšiy. Prityrę mašinistai s 

> pamokins tamstą, ir suteiks tyi- < 
kamus patarimus ir nurodymus, t 
viusų mokyklai netrūksta gcrjau- < 

| sių automobiliu irkitij prietaisy. I 
Užtikriname tumistai, kad tuojaus < 
gausi leidimų. Dieniniai ir va- < 
kariniai kursai Visas kursas < 

$25.00, Federal Ass'n oi Auto } 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. ; (Inc.) \ 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietu1" ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina iperskai'.yti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydč ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašo 
Eugenijus Suc, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Ora Vanduo, šviesa ir Šiluma. Lekcijos ProT. Blockman'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų pa veiksit 
lių. Puslaipių 138, kaina Si'c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 ni. č'a telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina fjii.oo Ta pati audimo apdarais $*.75 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 

ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina* 

— 75c. Tapati audimo apdaruose : $1.50" 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (f569—1775)', Parašė J. všliujpas, M. D. Ir pabn'goje knygos telpa Lietuviukas Sta- tllfac 7i T *1 

i a -pati audimo apdaruose $300 

r-V j—t, «(>1. 
aptlrais * $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaįp iš jų naudotis. Pasai Bitncr, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnitts, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajicgų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 
$1.00 Ta pati audimo apdanuose -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje nokslo. Yra tai išaiškinimas 111011 ų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 2C2, kaina .... $1.00 
u. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kair~ .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Indepenciance for thc Lithuania nation ioy T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council iii U. S. of America., VVashington, D. C. Price 2<;c. 
13- meras ;;enybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mulus pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C, Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 

25c. 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki' nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti ktiną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, kaina 

25c. 
1^5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo< naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkai.tis mokyklose ii patiems per save mokinties. Papieros kietais viršeliais* 45c, 16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau1 si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė j A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.oc Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.0* 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra kalbas art>a pa skitas laikyti apie lietuvy. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96. kaina 

50c Ta pati audimo apdaruose x *«• 
%* 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių Zopelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalg; pasisekimų žmonijos jgytų oro, žemės ir vandenų (užkariavimų Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius iŠmislijo — išrado, pa dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleidi T. M. D. Pusi. 142 kaina 

rp 
H 

1 a pati gražiais viršeliai 

v„ulllui,, 11 ^įmainąs, gyvj ir pietojimasį nuo pat menkiausių ik didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c 20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Ci: telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir\»amokinančių, pasakaičių, kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina 
1110 
7<;c 

2i. vėliavos Aky vaizboje. Prancūziškai parašė Julcs Verne lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų pi vandeniu juriii gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus kad tada jie totio pasakojimi tiktai kaipo ?• .saka, o šiądien jie pilna išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šio apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokia stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity tojas perskaitęs šią knygely dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio met išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai įvijusių knygelių lietuviškoj kalboje. Puslapių 211, kaina 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Etl. dc Amici, vertė j lietuvi kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Ta yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tink lygiai vaidams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visa civilizuoto nasfllllin tautu ~ 

—r "i.UUt,uaiuii3. ouu Knyga yra įsversta j visa ci\ įlizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvi namuose. Pnsl ofo 
^ Q 

$1.5 

.-g 11 LU1U lų rašus Kiekvieno lietuv namuose. Pusi. 362. kaina $1.0 Ta pati gražiais audimo apdarais 5>i-S 23. 7~he Fraternal Age. The Problems of l >ace and The'Right of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai v*.rta išplatinti tarp Amerikonų, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimai; Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelius ir išdalink sav kaiminams amerikonams. Kaina 
i5( 24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nu 1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioj rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai už:ma kel virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ,r koV su jais lietuvių santikiai r.iptmrr\c —= •">• 

1 uiust xvi. aaicius. fuslapių 99, kaina 25 Ta pati audimo apdaruose 
501 Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiminiu. Pinigus siųsdE mi adresuokite: 

"LIETUV A" 
^253 So. Morgan St. Chicage, II 



i VIETINES ŽINIOS 
į i 

TOWN OF LAKE. 

''LIETUVAI GELBĖTI 
DR JOS" SKYRIUS. 

Liepos 21 d., Elias sve- 

tainėje buvo viešas susirin- 
kimas, sušauktas uždėti 
"Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ja" skyrių. 1 

Susirinkimą aitdarė sky- 
riaus pirmininkas p. A. Ka- 
reiva, kuris kalbėtoju per- 
statė Dr Biežį, tos draugi- 
jos centro pirmininką. Dr- 
Biežis akyvai papasakojo ką 
jisai matė būdamas Francu- 
zijoje mūšio laukuose. Kup 
ta šalis išrodė karės laiku. 
Jisai papasakoja apie bai- 
sias skriaudas, kokias Fran- 
cuzija ;.v Belgija nukentė- 
jo nuo kariumenės, kuri per 
tuos kraštus perėjo du sy- 
kiu O kas gi yra musų tė- 

vynėje Lietuvoj, tęsė Dr. 
Biežis, kur'kariumenės per- 
ėjo skersai ir išilgai daug 
sykių. Toliaus jisai nurodė 
kaip Lietuvai yra reikalin- 
gas Raudonas Kryžius, kaip 
musų žmonės anapus jurų 
reikalauja nuo musų grei- 
tos pagalbos. Nors Lietu 
voje jau yra tokia organiza- 
cija, bet jie ten negali su- 

šelpti visų žmonių, todėl lie- 
tuviai Amerikoje neatbuti- 
nai turi prigelbėti. Ant 

galo Dr. Biežis paaiškino j 
kaip čia Amerikoje susitve-1 
rė "Lietuvai Gelbėti Drau- 
gije" (Liet. Raud. Kry- 
žius), po vadovyste "Amer. 
Liet. Daktarų Dr-jos." Bu- 
vęs "Amerikos Lietuvių Sei 
mas'' užgyrė tą Draugiją. 
Dabar mums belieka tik 
smarkiau toliaus tą^darbą 
varyti. Kiekvienas hetuvys 
Amerikoje privalo prigulėti 
prie "Lietuvai Gelbėti Drau 

gijos". Pilni nariai yra tie, 
kurie užmoka. $2.00 meti- 
nės duoklės. Nariai rėmė- 

jai, kurie moka mažiau 
kaip $2.00 j metus. Ne vien 
tiktai pinigiška, bet taip pat 
ir kita pagelba yra tuojaus 
reikalinga Lietuvos žmo- 

nėms. Reik drabužių, ava- 

lų ir t.t. Tuos dalykus kiek 
vienas lietuvys Amerikoje 
lengvai gali paaukauti. 

Pilnais naiiais užsirašė 

sekamos ypatos: 
Po $5.00 įmokėjo: A. Šer 

pitis, P. Grybas, P. Balsis ir 
A. Genciauskas. 

Po $3.00 įmokėjo — S. 
Nauciauskas. 

Po $2.00 įmokėjo: J. Ja- 
kutis, L. Banevičius, S. Ra- 

gauskas, J. GenČauskas, A. 
Geležinis, S. Kolyčius. A. 
Baltrukonis, J. Kibąs ir J. 
Bartkus. 

Nariais rėmėjais, užmo- 
kėdami po $1.00, pastojo: 

P. Venckus, J. Jakaitis J. 
Skumontas, A.Anicevičius, 
P. Mikoliūnas. 

Išviso nauji nariai Įmo 
kėio $50.00. 

Komisija kuri buvo pir- 
miaus išrinkta, liko vienbal- 
siai užtvirtinta. Komisija 
susideda iš sekančių ypatų: 

A. Kareiva, pirm.; K. 
Strzimekis, vice-pirminin.; 

J. Pelekas, rašt.; J. Viskon- 
tas iždin.; P. Virbickas, P. 
Puleikis, S. Balčius, P. Venc 
kus ir N. Klimašauskas— 
iždo globėjai. 

Komisijos susirinkimas ir 
drabužių sunešimui vieta 
kol kas yra pas: 

A. Karei va, 1805 W. 46th" 
St, ir p. J. Elias namuose. 

J. J. Palekas, rašt. 

, PIENAS ŠIĄDIEN PA- 
BRANGS. 

Šiandien pienas vėl pabrangs. 
Dabar kvorta bus 15c. Pa- 
brangs taippat -smetona ir kili 
pieniniai produktai. 

SUGRĮŽO iš kariume- 
NĖS, 

Vakar "Lietuvos" redakci- 
ja aplankė p. Viktoras Baču 
iis ką tik paliuosotas iš kariu- 
menės. Pon. Bačulis iš pra- 
džių.; tarnavo kulkosvaidžių 
batalijone, bet Vėliaus buvo 
paskirtas į medikalį korpusą, 
jics jisai kitą syk dirbo Chi- 

'cagoje Alexian ligonbutyjV. 
Pon. Bačulis pasakojo, kad j r. 
skyriuje buvo nemažai lietu- 
viu. Perdėtiniai ant lietuvių 
žiurėjo labai gerai ir beveik 
visi to skyriaus kapralai ir ser- 

žantai buvo lietuviai. Dabar 
p. Bačulis žada mokįtis elek- 
trotechnikos. Valdžia mokės 
už mokslą. Pabaigus mokslą, 
p. Bačulis žada grįžti Lietu- 
von. 

IŠ WEST SIDE. 

Liep03 28 d., TMD. 28 
kuopa turėjo savo susirnki- 
mą. Skaitlingai atsilankė 
nariai gyvai svarstė bėgan- 
čias reikalus. 

Reikia patėmyti ši kuopa 
per karės laiką žymiai nu- 

puolė veikimuose 
Kadangi veik visas jau- 

nimas buvo nukeliavęs j ka- 
rę, todėl ir nebuvo kam pa- 
stūmėti darbą pirmyn. D \- 

bar, matyt, sugrįžę vyrai 
energingai tvėrėsi už darbo 
ir merginos taipgi neatsilie- 
ka, petįs į petį remia. 

šemyniškas išvažiavimas 
gan puikiai pavyko net liko 
suvirs $18.00 pinigais. Tuos 
Epinigus nutarta paaukauti 
lietuvių W. S. Viešam kny- 
gynui. 
Ši kuopa įsirašė į Lietuvai 
Gelbėti Draugiją įmokėda- 
ma $10.00. 

I Nutarta žiemos laiku pa- 
ruošti įspūdingą vakarą; 
kaip paprastai kuopa nekar 
tą tuomi atsižymėjo. 

Tikima, TMD. 28 kuopa 
jį trumpą laiką pakils augš- 
tai apšvietos dirvoje. 

Eskulapas. 

S ŠV. PATRONĖLĖS D-STĖ 
IŠLEIS VARPĄ. 

Šv. Patronėlės draugystė 
turėjo savo susirinkimą se- 
redos vakare, Šv. Jurgio pa 
rapijinėj svetainėj, kuriame 
nutarė dalyvauti išleistuvėse 
Lietuvos Laisvės Varpo, 3 
dieną rugpjučio. Ir taipgi 
iš draugystės iždo paauka- 
vo Laisvės Varpo fondan 
$25.00. 

Prie to daugelis užreiškė 
norą aukauti Lietuvos Lais- 
vės fondan ypatiškai, kad 
kad persiskirus su Varpu, 
turėti atminčiai varpo ženk- 
leli. Abelnai narių upas la 
bai pakilęs ir kiekviena no- 

rėtų kuo-nors prisidėti kovo- 

j je už Lietuvos Laisvę. 
Bitautiene. 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS EVANGELIKAMS 

LIUTERONAMS. 
Visi lietuviai evangeli- 

kai-liuteronai yra kviečiami 
susirinkti į pamaldas atei- 
nančiame r.edėldienyje, 
rugpjučio 3 d. Tuojaus po 
pamaldų bus trumpas susi- 
rinkimas, kuriame nutarsi- 
me kokiu budu męs daly- 
vausime "Laisvės Varpo" iš 
leistuvėse. & d 

Ateikite visi skaitlingai, 
nes reikalas yra svarbus. 
Lietuvių Ev. Liuteronų baž- 
nyčia randasi prie No. 3525 
Emerald Ave., ties 35-ta 

gatve. 
Pamaldos prasideda 10 

vai. prieš piet. Susirinkimas1 
bus tuojaus pasibaigus pa-j 
maldoms. 

Kuri. Razokas. ! 

PRANEŠIMAS. 
Dr-stė S\*. \ incento Fereru- 

so nuo Town of Lake laiku0 
savo mėnesinį susirinkimu su 

batoje, rugpjučio 2ra d., šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje* 
Pradžia lygiai ant 8-nių vaka- 
re. 

Taippat visi nariai vra kvie- 
čiami susirinkti nedėldienyje, 
rugpjūčio 3 d., į Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainę ant 12tos 
vai. Meldžiu neužmiršti at- 

nešti draugystės ženklus, sar- 

tas ir baltas pirštinaites. Visi 
Hsime dalyvauti Laisvės Var- 
i)o išleistuvėse. 

K. Makaras, Pirm. 
J. Lcgnugaris, Rašt. 

PANORĖJO BUTI POVAN 
DENINIU LAIVU. 

Niekoks Fclix Regulai* ne- 

seniai buvo paskirtas Argen- 
tinos konsuliu Chicagoje. Nuo 
didelio džiaugsmo jisai nuėjo 
į ežerą maudytis, kad atsisal• 
dvti. Ten Imta merginu. Re- 

• o w 

gula r pradėjo nerti kaip povan 
(leninis laivas ir kutenti po vau 

deniu merginų kojas. Vienai 
merginai, niekokiai Helenai 
\Vatts, tokie "povandeninio 
laivo" manevrai nepatiko ir 
jinai ta laiva suareštavo. Su- .' % c 

džia Fe1ixą nubaudė $25 d<>- 
larais, kurios jisai turi už- 
dirbti I»ridwel1o kalėjime. 

CICERO— PRANEŠIMAS. 
Dr-stė "Lietuvio Tvirtybe" 

laike savo mėnesinį susirinki 

mą liepos 27 d. Žvibo svetainė- 
je. Nutarta dalyvauti Lais- 
vės \ arpo išleistuvėse. Ne- 
galėdami sušaukti musu drau- O C 

gijos visuotiną susirinkimą, 
nutarėm, kad nariai gali daly- 
vauti iškilmėse pavieniais. 

Prašome visus narius daly- 
vauti kuoskaitlingiausiai, nes 

tai yra musų visti tautiška prie- 
dermė. 

* Valdyba. 

DIDŽ. L. K. VYTAUTO 
LEIB GVARDIJA. 

Ima D i v. Raiteliu ant 

Bridgeporto. Savo pusmeti- 
niame susirinkime, liepos 20 
1. draugija vienbalsiai nutarė 

dalyvauti "Laisvės Varpo" iš- 
leistuvėse. Nutarta paaukauti 
iš iždo $25.00. Šiuomi kartu 
mažai aukaujame, nes mūsų 
draugija savo metiniame susi 
rinkime sausio 10 d., 1010 m 

iŠ savo iždo paaukavo Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondui 
$3(30.00, prie kurios aukos 
draugijos nariai dar sumetė 
$74.00. 

Buvo taippat svarstyta apie 
"Lietu-vai Gelbėti Draugija 
(L. Raudonas Kryžius). Na- 
riai vienbalsiai sutiko prisidėti. 

Toliaus Į Chicagos Lietuviu 
Taryba liko išrinkti sekantieje 
nariai: V. Račkauskas, A. Ma 
žeika, J. Bogušas ir A. Galin- 
skas. 

A. Stukas, Prez. 
S. Kunevičius, Rašt. 

LIETUVIAI MECHANI- 
KAI! 

Atsišaukimas. 
Linksmai vra pranešti, kad 

ir Chicagoje jau susitvėrė "Lie 
tuvių Mechanikų Sąryšio" kuo 
pa, kuri veiks iš vieno ir tam 

pačiam tikslui kaip ir "New 
Yorko Lietuvių Mechanikų Są- 

v «« 

ryšio. 

Lietuvos Sunai! 
Xors sykį šviesos spinduliai 

pasi*. :ė ir mus išsimetusius p*> 
visus pasaulės kampus, rods tar 

darni:—"Sunan, Lietuva mo- 

čiute tavo lauk tavęs gri/tant! 
Lietuviu mechanikų sar\ šis yra 
didelės svarbus mums netik 
kaipo lietuviams, bet taippat 
kaipo ir amatninkams. 

Ingi, lietu vi mechamke, i c: 

tau rupi tavo ateitis ir jei tau 

apeina tavo tjvynės Lietuvos, 
labas, tai nieko nelaukdamas 
ateik Į pirmą susirinkimą 
kuris atsibus rugpjūčio, 2 d., 
Subatoje, 7 vai. vakare, l.iu >- 

sybes svetainėje, 1822 \\ aban 
sia A ve. ( Xortli Side). 

Ant to susirinkimo bus aiš- 
kinama "Lietuvių Mechaniku 
Sąryšio" tikslas ir jo naudingu 
m as. 

Visi prie darbo! Turime bu 
ii prisirengę ant pirmo Lietu- 
vos pašaukimo. 

Ne Cbicagiečiai siųskite 
mums laiškus, reikalaudami pla 
tesnių informacijų. 

J. /.. Sonfjail, 
1620 X. Girard St., 

Chicago, 111. 

"LIETUVOS" BENDRO- 
VĖS SUSIRINKIMAS. 
"Lietuvos" bendrovės Me 

tinis Susirinkimas įvyks pėt 
nyčioj, rugpįučio (August) 
29 d. 1919 m., Lietuvos sve- 

tainėje, 3249 So. Morgan 
št., Chieago; 8 vai. vak. 

J. P. Pajauskas, Sekr. 

DR-STĖ ŠVIESYBĖS LIE- 
TUVIŲ NO. 1. 

Dalyvaus "Laisvės Varpo" 
šleistuvėsc, rugpjuči') 3d. \> 
avo iždo šita draugija aukau- 

ja $21.50. 
J. Ytiškcnas, Rast. 
461S S. Paulina St. 

KOLIONIJU MARŠALKŲ 
ATYDAI! 

Visų liet. kolrmijų maršal- 
ai spccialis susirinkimas atsi- 
bus rugpjūčio 1 d., 1919 m., 

\Yodmano svetainėje, 3251 L" 
me gatvė, 9-ta vai. vakare. 

Bus pliano nustatymas rei- 
kale Laisvės Varpo išleistuvių 
milžiniško apvaikšeiojimo, ku- 
ris atsibus nedėldienyje, rug- 
pjūčio 3 d. 

Todėl yra geistina, kad visų 
liet. kolionijų generaliai mar- 

šalkos pribūtų šin susirinki- 
mai! (rugpjūčio 1 d). 

John P. Evaldas, 
Maršalka. 

DR STĖ LIETUVOS 
GOJUS. j Liepos 1() d., savo pusmeti-, 

įiame susirinkime, laikytame 
Apveizdos Dievo parapijos sve 

tainėje, musų draugija vien- 
balsiai nutarė dalvauti "Lais- 
tės A "arpo" išleistuvių iškilmė- 
se. Iš iždo nutarta paaukaurj 
$10.00. 

Nors musų draugystė dar vii 
sai jauna ir narių turi vos 75 
tiktai, bet męs neatsiliekame 
nuo kitų viešuose lietuvių dar- 
buose. 

Jonas Lauraitis, narys. 

PARSIDUODA TROKAS. 
Parsiduoda pirmos klesos stovyje 

su vežiečiomi.s trokas. Kaina $495. 
'Tinka duonkepiui arba buferiui. 
Klauskite krautuvėje prie 1948 West 
35th St. 

PARSIDUODA NAMAS. 
Ksu priverstas parduoti savo dvie- 

jų augštų niurinj namą, netoli nuo 

McKinley Parko. Kaina $3,625 ver- 
tas $4.500. Atsišaukite greitai pas 
Paveichik, 1947 West 35th St. 

PARSIDUODA FORD 
SEDAN, su electric starter ir švie- 
fomis. Kaina $S75. vertas su visais 
įtaisais $1050. Atsišoukite greitai: — 

1948 W. 25th St., 

PARSIDUODA Automobilius .Tel- 
feyr, 1917. Atrodo kaip "naujas. Nau- 
jos gumos, parsiduoda labai pigiai. 

4632 S. Marshfield Ave. 
Tel. Boulvard 9091. 

I 
i'JHF" Atsisaukimas 
Noriu su: ipažinti su Vietiniais 
Lietuviais, kad smagiau praleisti 
laika. Vienn.ra k .irtais labai no- į 
bodu. Rašykite: t 

Prvt. S. J. ŽLIBINĄS. | 
Į S. P. U. 491 M. T. ('. P re:-i di o į 

San Franeiseo, Oal, 
I '! 
... * 

"PARSIDUODA FORDAS" 
Parsiduoda 5 pasazieriy Ford au- 

tomobiliui. Geriausiame padčjlTue, 
nauji tajarai. Elektriką šviesas. Kreip 
"Ritės vakarais. 

CHAS. PETERSON, 
!HG \Vest St. 

Chicago. 

REIKALAUJAME 'Jf, MUIUJINŲ I'RIE 
darbo dirbtuvėje, $14 j savaitę besi- 

mokinant. Piece \vork arba šmotukais 
uždirbama nuo $16. iki $20. j savaitę. 
AMERICAN INSl'LATED \VIRE AND 
CABLE CO., 9",4 W. 21-st Street. 

Antanas Tamošauskas 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sulaukęs 37 metus amžiaus. 
Liepos (July) 29 dieną, 5- 
tą valandą iš ryto. Ameri- 
koj išgyveno 10 metų, ve- 

dęs, Amerikoj paliko 3 bro-1 
lius: Madestą, Petrą ir Jo-į 
na. Vienas liko Lietuvoj, i 

Paėjo iš Kauno gub., Pane-' 
vėžio pav., Klovainių par.,1 
Laipuškų kaimo. Lavonas I 
randasi parvežtas pas švo- ; 

gėrį, Joną Pranincką, prie 
3433 Lowe ave, Ohicago, ■ 

111. Laidotuvės įvyks pėt- ; 

nyeioj 12-tą valandą dieną, : 

Rugpjučio-August 1. 1919, 
Į tautinškas kapines. 

Pasilieka nuliūdime mote- 
ris, Kazimiera Tamošauskie- 
ne. Visus gimines ir pažįs- 
tamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvese. 

SKOLINU ČINJGUS 
.tnt antro mirgečio labai prieinamo-į 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko-' 
lin„i pinigai, tegul atsilanko i ofip^. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaife *5t 

Telefonas Frankllu 2303. 

FA R MOS. 
Tie, kurie norite gyvent1 .jt farmų, 

yru geriausia vieta, lietuviškoj kolio-, 
nijoi Vilnius, kurioj daugybė lietuviu 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 

žemė labai derlinga, aut kurios viskas 

gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už, 
aker). Galite pradėti dirbti fnrnii> ru 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi furmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 

farmų, kurio pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dal} jmokė- 

'jimo ant fa»mų. Dėl platesnių žini'j 
rašykite lietuviškai. 

K. GADLAl'SKAS, lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANV, 

Eagle Wisconsin. 

FARrriU 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieškote fartnu, yra ge 
riausi vieta lietuvių farmerių kolion!- 
joj, WIsconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ton 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų k<v 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kurtame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augščiau už akrą, 
Galite pradėti pirkti faima su $101 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmų. Dauguina3 musų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukinlnkys- 
tės nesurado, alup Wisocnsine lietuvių 
kolionljoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

?301 G. HALSTED ST.. CHICAGO. 
I 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURiE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Į Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HAL.STED ST., 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakery Body" 

Geras ir Pigus j 
Atsišaukite Į "Lietuva" 

ANT PARJAVi:/0. 

Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 
3S28 Ij0W0 Avc., medinis namai', G kain 

bariu su maudyne. Kaina $1850. 
2853 Union Ave., 2 Hiatų 4—4 kamba- 

riai, ,su toiletais ir gesu. Kaina $2150 
a.>4:i Union A ve., dviejų augštų namas 

2 fliatai 5 (i kambariai. Kaina $2350 
510 W. 2T(a. Plytų namas, G kambariai 

su maudyne. Kaina $2.000. 
2618 VVailaee Kt. Puikus namas. Kaina 

$2.000, įmokėti $300. 
3807 Emerald Ave., puikus dvejų flia- 

tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nčmis. Kaina $2r500. 

3331 Wa?ace St., 2 Hiatų mūrinis na-: 
mas, G—G kambariai. Bargenas tiR- 
tai $4.000. 

3212 Normai Ave.. 6 kambarių namr.s. 
Kaina $1850, jir&kčtl $20C. 

P^inerald Ave., netoli nuo 31-mos, G 
fliatų mūrinis namas, randos neša 
$63. Kaina $G300. 

3128 Union Avc., 2 f'iatų mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 
ER.NIS E. FEENEY, 

603 W. 31 ma Gatvė Chl'ci-.go, III. 

rel Y,XtfDS 15S3 

DR. J.SCULiS 
LIETIEMS GVŪYT0JA8 

(R CHIRURGA3 
\j-ydo visokias Ilgus moterių 
vaikų ir vyrų Specmliškal gy- 
do limpančiaB. užsisen&jusiat 
Ir paslaptingas vyru llg&s 

3259 Sc. Halsted St.( Ghicayc, lt 

•>vv-; į< I 

I Dr. M. Herzman S 
į IŠ RUSIJOS į 
j. Gerai lietuviams žinomas p«r 16 me- «|» j* tu kaipo patyrus gydytojas, chirurgą* V 
't* Ir akušeris. J i* Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- J. 
}. ry. motern ir vaikų, pigai naujausias 
j. metodą?. X-Ray ir kitokius elektroj .j. 
|* prietaisus. Y 
£ Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th ,t 
% Street, netoli Fisk Street i 
j. VALANDOS: Nuo 10—^2 pietų, Ir 
.» 6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 V 
I* GYVENIMAS-. 3412 So. Halsted St. Y1 
C VALANDOS. S—9 —- HkuL J j 

| DR. I. E. MAKARAS, i 
* L'*?UVIS GYDYTOJAS R CHIRUIGAs £ 
X Ofisas: 1741 VV. 4"th STREET. Y 
4. Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. T 
V Tlcfunas: Boulcvard 3480. X 

Rezidencija: 4515 >>o. \Vood Street. .J« Y Telefonas: Yarils 723. «j» 

i DK. 5. NftIK&LIS 1 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
|Į Chicagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVS. J 
Telefonas Drover 7042 i 

1 Cicero Ofisas; 
4847 W. 14-th STREET § 

Telefonas Cicero 39 Įf 

»' ♦rfT.rvrv*" 'v Y 

| Dr. G. ML Glaser I 
x Praktikuoja Jao 2-7 metai 
t 3149 8. Morgan 8t., karti 82 «t S 
? Specialistai Moteriškų, Vyrišku, 2 
S ir Chroniškų Ligų. 
ij Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 2 
5 plet. b—b vtvk., Nedfil. J—2. g į TELEFONAS YARD3 627. 3 

LiETUViSKAS IŠRAEJAS | 
Šiuo vardu knygutė paro- § 
dys Jums kiek žmonės pel- J 
no padarė ir kiek dur gali | 
padaryti per išradimus. | 
Tą brangią knygute siun- | 
eiaine kiekvienam ant pa- j 
i eikalavimo. r | 

D Y K A i j 
j Kaipo žinovai (expertai) 1 

patentų bandome išradi | 
mus DYKAI. Rašykite | 
reikalaudami mus knvgos. 1 

AM E PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Wa8hington, D. C. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, j 
ant Turų, L«ntų, Rėmų Ir Stogams PopIerJo 

SPECIALIA!: Maltva rnalcvojimui stubi? iš vidaus, po $1.50 ui galioną 3 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-20i3 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL n 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Liberty Bonds u 
pilno "Caph'' vertę. Atneškite 
s.rba atsiųskite. 
Atda'a kasdteu nuo 9—6 
Utarninkais Ketveriais Ir 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliau ;ių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai »r overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSjo. 
Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
Fttll dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarį iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metamB $2:50 
Numerius pažiurSJimul siunčiame dykai. 

Turime dhlelj knygų sankrovą lr katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indoiuiausla musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: au nrisiuntimu. 152 puslapiai: Su C paveikslais 19 vlenuo- 
Hų-zokonlnkių gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jacp, nes knyga skubiai eina: Pluigus siųskite money orCf*1.*!* *yr 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA". 
7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrasao: 

I A. L* T. S. ORGANAS 

Į "SANDARA" 
| Puikiausiai nušviečia liettr ių gyvenimą visame 
1 pasaulyje ir uoliausiai gira darbininkų reikalus. 
1 EINA KAS SĄVAITĖ 
1 Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
| 366 Broadway, S o. Boston, Mas*. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

