
LIT H UANIAN DAILY 

Kopija 2c 
MPT A I SĄV. XXVI. METAI:DI-ENR. 

PUBLISHED AND DISTR.IBUTED UNDER PERMIT (NO. 582) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6, 1917, ON FILE AT THE POST OFFICE OF CHICAGO, ILLINOIS. BY ORDER OF THE PRESIDENT. A. S. BURLESON, POSTMASTER GENERAL 

CHICAGO ILL., SUBATA, RUGPJUČIO-AUG. 2 d., 1919. 

Copy 2c 
No. 181. 

Chicagos gafvskariu strei- 
kas pasibaigė. 

Londono policija streikuoja. 
Leninas apsiima rezignuoti 

su išlyga 

Meksika atdara visiems kolonistams. 
CHICAGCS GATVEKA- 

RIU STREIKAS PASI- 
BAIGĖ. 

Chicagos gatvekarių strei- 
kas sutaikytas. Oficialiai šitą 
paskelbė vakar aukštutiniu ka 
rų tarnautojų sekretorius YV. 
P. McClenathan. Jis padavė 
šitokias balsavimo pasekmes 
Balsavusių buvo 12,334. Did- 
žiuma balsavausių grįžti prie 
darbo, 386. 

Tai yra jungtiniai baisa* 
aukštutiniu ir viršutinių linijr, 
unijos darbininkai tuojaUs prr? 
nešė naraiams, kad streikas pa 
sibaigė ir liepė jiems kuogrei 
iriausiai eit; į savo stotis. 

Augštut;nis traukinys iš 
dviejų vagonų apleido <S1 gat 
Tackson Parko "T/' stotį 8 va- 

landa vakare. Jis turėjo 30 p?- 
sažierių. Viršininkai sakė, kad 
tai buvo linijų išmėginimo va- 

žiavimas. 

LONDONO POLICIJA 
STREIKUOJA. 

Londonas, rugpjučio 1 d. 
Policija Londone ir Anglijos 
provincijose sustreikavo protes 
tuodami prieš žadamus leisti 

įstatymus paliečiančius polici- 
jos organizacijas. 

Abelnas neramumas Angli- 
joje matomai pasiekė tokį laips- 
nį, kuris, bent laikinai, gi'ęsia 
šalies vaizbai. Yra sakoma 
Kad tas gali užfar.kti puolimą 
Lloydo George'o valdžios. 

Darbininku laikraščiai sa- I 

ko, kad sustreikavo apie 65.- 
000 policistų ir kalėjimo virsi* 
ninku visoj šalyj, bet vidau? 

sekretorius Rd\vard Short /s 

niutiniame bute pasakė, kad 
streikas nepavyko nei Londo- 
ne, nei provincijose. Pagal ii 

Liverpuly j ir 1700 policijo- 
streikan išėjo tik 300 ; ^Hcistu 

Priešingai vidaus sekreto. 
* riaus žodžiams streikininku su 

sirinkime buvo paskelbta, kad 
miesto policija vis išeis strei- 
kan šiądien po pietų. Streiko 
vadovai tvirtina, kad apie R 

vai. vakare Londone neliks nei' 

vieno policisto ant sargybos. 

LENINAS APSIIMA RE- 

ZIGNUOTI SU IŠYLGA. 

Stockholm, rugpjučio 1 d. 

Laikraščiui S\venska Pagblarb 
praneša žmones turintieii arti- 

mus ryšius su rusų sovietu vai 

džia, buk premiefas Xikolai T.e 

nin rengiasi padaryti griešta; 

permainas reikalu vedime ir pas 
kni rezignuoti. 

,, # 

\ iena jo rezignavuno išlygų 
yra ta, kad bolševikų karės mi- 
nisteris L. Trocky turi Imti va- 

du raudonosios armijos. 
Tam laikraščiui pranešama, 

kad nesenai laikytame sovieti- 
nių komisarų susirinkime buvo 
su atsidėjimu varstomas klau- 
simas atidavimo galės i kitų s j 

cialistų partijų rankas, bet Le 
ninas pasakęs, kad gerausia- 
budas sulaikymui reakcijom, 
atstovaujamos admirolo Kolča; 
ko, tai išsižadant galės visai tū- 

lam laikui, tuomi tikslu, kad j 
p?> džius, jog jokia kita parti j 
a negali suorganizuoti Rusijos 

Lenino pažiurai pritariąs uz- s 

sienio reikalu komisaras Turgi? w 

Cičerin, teisiu komisaras, M. 
c 

Stučka ir vidaus komisaras. 

MEKSIKA ATDARA 
VISIEMS KOLONISTAMS. 

Mexico City, rugpjučio 1. 
Prezidentas Venustiano Cai- 
ranza, besikalbėdamas s^i 
Associated Press koresponden 
tu apie įvairius Meksikos da- 
lykus, pasakė, kad Meksika 
laiko duris atdaras visų šalių j 
tautom, kurios moka parody- 
ti sveikas pilietybės idėjas ir; 
nekelia triukšmo šalyj. 

100,000 GELŽKELIU KA 
RU DARBININKU SU- 

STREIKAVO. 

Chicago, III, rugpj. 1 d. 
Apie 100,000 gelžkelių kary 
darbininkų Chicagos apskritvj 
šįryt išėjo i streiką reikalauda- 
mi didesniu algų. Trisdešimts 

w « > c 

tūkstančių sustreikavusių dar 

bininkų gyvena pačioj Cliica 

goj, ar jos apielinkėse. 4,000 
darbininkų Illinois Central 
Burnside šai>ose metė darbą 10 

valandą ryto. 
Atlantos apskriti taipgi palie- 

čia šaukimas streikuoti. 

MAIŠTAS MOROKKOJ 
EINA DIDYN. 

Madridas, rugpj. 1 dieną. 
Šiądien parlamente paniškoj*, 
kad padėjimas ispanų juosto 
je, Morokkoje, kur banditas 

jRaisuli nesenai sukėlęs nauja 
I 

* 

i maištą, eina blogyn. Atstovą? 
iRarcia pasakė, kad tarpe ispa. 
j nu priešu yra kareivių europi- 
nėse uniformose, kurie varto- 

: ja rankines granadas. 

KAUNO MIESTO ROTUŽE 

Šitame name Kaune yra svarbiausi ofisai Lietuvos vaidžios. Prie namo, iš lauko pusės, paruoštas aukuras, kur vyskupas atlaikė pamaldas Lietuvos Neprigulmybės iškilmių dienoie. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
rALKININKUS ŠIAURĖJ.! 

Londonas, rugpjučio 1 d. 
Suvienytame oficialiame prane 
<ime, pasiųstame bevieliniu te 

Įegrafų iš Maskvos, sakoma, 
bolševikai sumušė talkininkus 
Archangelsko fronto Onegos 1 

sektore. Bolševikų kareivi ja ap 
turėjusi šita pergalę dėl maišto 
kilusio talkininkų kariuome- 
nėj. 

IŠTIRPUSI LAVA ATGA- 
BENO MIRTI TUKSTAN-. 

ČIAMS. 
Singapore, birželio 21 d. 

nūn, kuri atvyko čia iš Souro 
Ass'n Press). P-lė E. W. Cra< 
nen, kuri atvyko čia iš Saur«, 

bayos aprašo baisius dalykus 
atsitikusius ant Javos salos, 
kuomet ugnakalnis ant jos Ka 
lut išsiveržė geg. 20 d., sunai- 
kindamas 26 kaimus ir atneš- 
damas mirtį 50,000 žmonių. 

Verdančio purvo ir lavos 
upė, užplūdusi kaimą Rlitar, 
kur buvo p-le Craucn, buvo de- 
šimties mylių plonio 'r keturių 
pėdų gylio. 

Hollandų governoras išnai- 
kinti > apskričio pranešė, kai 
5,100 žuvo nuo Kaluto išsiver- 
žimo. 

Į PERKŪNIJA UŽDEGA 
GIRIAS. 

Missoula, Mont., ragpj. 1 
Perkūnija vakar pagimdė šim 
ttis gaisrų šiaurinėj Idahoj v 

vakarinėj Montanoj. Girit 
ęaisrai ypatingai labai pavojii 
<r\ Sehvay, Nez Perce ir Cleai* 
\vater apygardose. 

TRIBĖGIŲ GELŽKELIU 
TARNAUTOJAI NUSILEI- 

DŽIA. 
Elgin, 111., rugpjūčio 1 d. 

Streikuojantieji Auroros, Elgii 
no ir Cbicagos elektrinių karu 
tarnautojai, prašiusieji pakelt) 
po 41 centą valandai, šiądien 
sutiko per savo biznio agentą 
G. \V. Adamsą iš \Vheatono 
grįžti prie darbo, jei tribėgių 
linijų tarnautojams bus duota 
didžiausia mokestis siūloma 
Cbicagos aukštutinių karų tar- 

nautojams. Dabartiniai jų rei- 
kalavimai yra. tokie: 

•Tribėgių linijų tarnautojai 
priima 21 centą valandai dau- 

giau vietoje prašyto 41 cento. 

Miesto linijų tarnautojai pri 
ima pakėlimo 15 centų va- 

landai, vietoje 41 cento. Tokni 
budu tribėgių linijų tarnauto- 

jai gautų 67 centus valandai, o 

miestinių linijų tarnautojai 50 
centų valandai. 

DENIKINAS PAĖMĖ KA- 
MIŠINĄ. 

Londonas, rugpjučio 1 d. 
Nebolševikų vadas gen. Deni- 
kin turėjo svarbią pergalę aut 

bolševikų, paimdamas miestą 
Kamišiną ant Volgos. Jis pa- 

ėmęs 5000 belaisvių, devynias 
kanuoles ir daugybe daiktų. 

TYRINĖS GYVENIMO 
BRANGUMĄ. 

Waahington,' rugpjučio 1. 
Kongrese šiądien buvo pustui 
zinis įnešimų paliečiančių pra 

> gyvenimo brangį, kabinėta2 
i °-i paskyrė specialį komitetą 

kuris jieškos budų sumažini- 
mui kainų reikmenims. 

KONGRESAS IŠSIŽADĖJO 
PERTRAUKOS DARBŲ. 
Washington, rugpjučio 1. 

Prez. Wilson, pragyvenimo 
brangis, grūmojantis krizis 
gelžkelių padėjime dėlei alginiij 
reikalavimu ir jiems atsakau 
čio pakėlimo kainos, privertė 
atstovų butą atsisakyti nir 

penkių savaičių pertraukos, ku 
ri turėjo prasidėti rytoj vaka- 
re. 

Laiške į pirmininką Gilletta, 
ir didžiumos vadą Mondell pro 
zidentas prašė buto atidėti sa- 

vo pertrauką ir imtis svarstyt: 
butinus gelžkelių įstatymus, pa 
siulytus visuotino gelžkelių di- 
rektoriaus W. D. Hines," kurie 
palengvintų padėjimą, reikalai 
jantį kongreso griešto veikimo 

8 ANGLU ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA KRON- 

ŠTADTĄ. 
Helsingfors, rugpjučio ld. 

Aštuoni anglų orlaiviai vakat 

pakilo nuo skraiduolių stovin 
čių Baltose jurose ir bombarda 
vo bolševikų laivyno bazą 
Kronštadtą per 40 minučių. 
Bolševikai atsakė jiems iš ka- 

nuolių. Orlaiviai sugrįžę lai- 

mingai. 

UNIJOS JAPONIJOJ UŽ 
DRAUSTA, BET DARBI- 

NINKAI ORGANIZUO- 
JASI. 

Tokio, rugpjučio 1 dieną. 
Nežiūrint to, kad tvėrimas 
darbininkų unijų nėra lei- 
džiamas Japonijoj, darbinin 
kai susijungė išreikalavimui 
pakėlimo algų 50 nuoš. Al- 
gos nuo karės laiko pasitri- 
gubino. 

s j PRADĖJUSJS RASINES 
J RIAUŠES YRA TEISME. 
| Chicago, Iii., rugpjūčio 1. 
| \ yrąs, kuris, sako, pradėjęs ra- 

sines riaušes, mesdamas akme- 
nį, buvo atgabentas teisman 
Juonį i yra baltveidis Geo. Stati- 
ber, 23 metų ir gyvena po n r. 
2904 Cottage Grove A ve.; sep- 
tintadienyj jis paleido akmeni 1 
Eug. YVilliamas, 17 metu juo d 
veidį vaikiną, besimaudantį ežc, 

| re ties 31 gatve ir numušė jį. 
I nuo tropto vandenin, kur ta^ 
priblokštas vandenyj prigėrė. 
Žinia apie to vaikino prigėrimą 
žaibu aplėkė visus buvusius t< j 
apielinkėj ir kaip bematai pra- 
sidėjo nenumalšinamos riau- 
šės. G. Stauber pastatytas i ♦ 

kaucija $50,000. 

CHICAGOS RIAUŠĖS 
NUTILO. 

Po penkių dienų karščiuoto i 
mušimo vieni kitų, deginimo ir j 
plėšimo, Chicago pradeda atei- i 
ti j normalį stovį. 

Riaušės apsistojo. Vakar su-. 
irutes apygardoje nei vienas 
suvis nebuvo iššautas. Vienok 
kareiviai vis dar patroliuoia 
gatves. Policija vis dar turi dar. 
bo. I 

Negrai nusidžiaugė, pamate 
atvežant jiems šviežio maisto 
pieno ir ledo. Tikimasi, kad 
apie pirmadienį 15,000 negru 
grįš prie darbo skerdyklose. 
Tuo tarpu vieni taiso sušaudy- 
tus namus ir rakandus, kiti renj 
giasi apleisti Chicagą ir nesu 

grįžti joti. į 
Juodoji juosta yra atdara 

Taipgi vidurmiestis yra atvi- | 
ras negrams. Daugumas jų va 

kar vaikščiojo vidurmiesčic 
gatvėmis nesaugojami. Bet ka- 
reiviai negrų apygardoje ir ki- 
tose vietose, kur riaušės buvot 
pasiliks tulą laiką. Jie dar ke- 
lias dienas patroliuos tas vie- 
las. 

LODGE ĮTEIKĖ SENATUI j 
LENKŲ SUTARTĮ. 

Washington, l'ugpjučio 1. 
Užsienio santikių komiteto pir- 
mininkas Lodge šiądien įteikė 
senatui kopiją sutarties tari) 
5 didžiųjų valstybių ir Len 
kijos, kuri buvo įteikta Angli 
jos parlamentui dvi savaites 

atgal. 
Šita sutartis, teikianti apsav 

gą mažumoms ir apimanti vo 

kiečių sutartį vakare buvo pat 
virtinta lenkų parlamento, kaip 
praneša žinia iš Paryžiaus. 

BELA KUN PASKYRĖ 
DIENĄ ATSAKYMUI 
Vienna, liepos 31 dieną. 

Budapešto sovietinės val- 
džios galva Bela Kun. šią- 
dien susiėjęs su tais, kurie 
nori įsteigti naują valdžią 
Vengrijoje, pasakė jiems, 
kad jis duos atsakymą 
rugpjučio 5 d. 

ALABAMA APGAHF5- 
TAUJA CHICAGOS. 

Montgomery, Ala., rUPD. 1 

Alabamos legislatura išnešė 
šiądien bendrą rezoliuciją 
apgailestaujančią rasines 
riaušes Chicagoje ir Wash- 
ingtonŽ. 

i ŠEIMININKĖS NORI TU- 
RĖTI VIETĄ KABINETE. 

New York, rugpjūčio ld. 
Sulyg Šeimininkių Lygos 
prezidentė p-ia Julia Heath 
šeimininkės turi teisę reika- 
lauti vietos prezidento kabi- 
nete. Girdi, kieviena šalies 
klesa yra atstovaujama ka- 

| binete, išskiriant šeiminin 
I kes. Šeimininkės labjausiai 
nukenčia nuo augštų kainu. 
"Jei dalykai eis taip ir to- 
liaus, tai šeimininkės virs 
bolševikemis.: 

VOKIETIJA vNEGALINTI 
ATMOKĖTI. 

Washington, l'Ugpj. 1 d. 
Ekonominis Amerikos taikos 
delegacijos pa ta roja s. Bernard 
I»I. Baruch, išreikšdamas savo 

nuomonę apie atlyginimą, ku 
rio talkininkai reikalauja iš 
\'okietijos, pasakė šiądien se- 
nato užsienio santikiu komite- 
tui, kad taikos konferencija 
sustatė atlyginimo programą 

ne pagal tai, kiek Vokietija ęa 
li užmoKėti, tik pagal tai, kiek 

ji turi užmokėti. 

,IOWfJS ANGLIAKASIAI 
ŽAPA STREIKUOT. 

Des Moines, Ia., rugpj. 1. 
lemos angliakasiai rengiasi pa- 
duoti kasyklų savininkams rei' 
kalavimus didesnių algų ir še- 

šių valandų darbo dienos, o joi 
jų reikalavimai nebus išpildyti, 
tai je žada streikuoti. 

ANGLIJA STENGIASI 
PAIMTI VAIZBA 

RUSIJOJE. 

Londonas. Anglijos pirk 
liai sumanė toli siekiantį plia- 
ną, paremtą didžiumoje vald- 

žios apdrauda, užgriebimui ne- 

bolševikinės Rusijos pirklys- 
tes. Jie nori išstatyti savo pre- 
kes Baltgudijoje pirma negu 
vokiečiai suspės išstatyti sv 

vas; neskaitant žemdirbytCs 
mašinų, kurių pareikalavimą 
jau apturėjo Suv. Valtijos, 
Anglija šituo pienu galėtų pra 
lenkti kiekvieną kitą šalį. 

Vaizbos komiteto užjurio 
vaizbos skyrius, kuris vra val- 

džios Įstaiga, vedama kabine- 
to nario, surengė projektą 
parlamentui, kuriuo reikalau- 

jama, kad valdžia atidėtų fon- 
dą $125,000,000 apdraudimui 
Anglijos prekių gabenamų R u 

sijon. 
F-ojektc reikalaujama, kad 

pirkliams butu sutcikiauu 
vaizbinė informacija apie Ru- 

siją; kad hutu surengta nuola- 
tiniai laivu plaukiojimai; kad 

prekšs butu apdraustos ir kad 
bankai galėtu suteikti papras- 
tas pašei pas pirkliams. 

Sumanytojai pieno, sako, 
kad valdžia gal turės pelno 
iš to. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Subatoj gražu su viduti- 

ne temperatūra; vidutinis 
siaurinis vejas. 

Augščiausia temperatūra 
vakar 72 laipsniai apie 12 
vai. ryto. 

Saulėtekis 5:47; va!, ry- 
to; Saulėleidis 8:14 valan- 
dą vakaro. 
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Amerikonų Opinija Linkui 
Lietuvos Neprigulmybės. 

Amerikos žmonių opinija apie Lietu- 
vą daug reiškia. Mums kitaip neprisiei 
na tą opiniją patirti kaip tiktai iš Aemri- 
kos presos, iš anglų kalboje einančių laik- 
raščių. 

Pora ar pusantrų metų atgal, Lietuva 
ir jos klausimas amerikoniškai presai ne- 
buvo žinomas. Amerikoniška presą tuomet 
nežinojo kas tie lietuviai ir kur ta Lietu- 
va yra. Kuomet pradėjo iš Europos ateiti 
šiokios tokios žinios apie lietuvius, tai ame 
rikoniškoji presą priskaitydavo lietuvius 
prie rusų, o tankiai prie lenkų. Tuomet 
ir patįs lenkai, po Paderewskio komanda, 
nemažai neteisingiausių žinių prirašydavo 
apie Lietuvą. Pavyzdžiui, būdavo rašoma, kad Lietuva, tai tik lenkiškos provincijos 
vardas. Lenkai nesigėdindavo amerikoniš- 
kuose laikraščiuose rašyti, kad lietuvių lie- 
tuviškai mokančių kalbėti esą nedaugiau 
kaip 240,000 žmonių. Ir amerikoniška 

presą tokias klaidingas žinias spausdinda- 
vo ir jei kas parašydavo užginčijimą, tai 
nepatalpindavo. Net netalpindavo tokis 
dienraštis, kaip "New York Times", kuris 
stengiasi viendoai į visus žiūrėti. 

Tai buvo pireš pusantrų-porą metų. 
Dabar jau visiškai kas kita. Nuo to lai- 
ko Amerikoniška presą pradėjo linkti lie- 
tuvių pusėn, lenkų melagingi ir todėl klai- 
gingi straipsniai amerikoniškoje presoje 
pradėjo pasirodyti vis rečiau ir rečiau, ir 
dabar lenkiškų straipsnių amerikoniškoje 
sapdoje beveik visiškai v nesimato. Netik 
nematyti tokių lenkiškų straipsnių didžio- 
je metropolijos spaudoje, bet ir proviciji- 
nė presą nespausdina lenkiškų melų. Čia 
lietuviai ištikro gali pasidžiaugti nuveik- 
tu savo milžinšku darbu. Lietuviai savo 
darbu privertė lenkui nutilti, arba priver- 
tė amerikonišką presą nespausdinti len- 
kiškjųjų melų. Faktas yra tas, kad len- 
kų melagyščių jau beveik netelpa ameri- 
koniškoje presoje.. 

Mums kasdien tenka, sužinoti peržval- 
gą link lietuvių suvirs 500 amerikoniškų 
dienraščių. Apskritai imant kasdien ne 
mažiau kaip dvidešimts penkiuose diėnraš 
čiuose telpa vienokios ar kitokios žinios 
ar straipsneliai apie Lietuvą ir lietuvius. 
Žinoma, vi?oje Amerikoje telpa kur kas 
daugiau, tik nęs neturime galimyėbs tai 
susekti. Taigi iš apie 500 svariabusių dien- 
raščių kasdien mažiausiai 25 dienraščiuose 
kas nors telpa apie lietuvius. Daugiau- 
siai tai vis tų pačių žinių pakartojimas, 
ypač kuomet žinias paduoda "Associated 
Press". Pavyzdžiui, žinia apie Smetonos 
išrinkimą Lietuvos Presidentu ir jo pa- 
veikslas tilpo didesnėje dalyje Aemrikos 
dienraščių. 

Tarp žinų pasitaiko ir editorialų ii 
šiaip įvairių pastabų. Iš tų visų žinų ga 
Įima pastebėti tiktai tą, kad Amerikos 
presą mums gana prielanki, nors toli gra- 
žu ne pilnai remia. Paprastai taip yra: 
dienraščiai ar ilgiau ar trumpiau perduoda 
dalykus, aiškiai klaidngų žinių jau dabar 
beveik negalima pastebėti. Jei kuris dien- 
raštis neremia Lietuvos, tai jis paprastai 
nutyli, bet neišeina priešais. 

Iš visų dienraščių, tai Harsto leidžia- 
mi dienraščiai, (taip vadinamoji geltono-, 
ji presą) mums ne prielanki. Tie Harsto 

dienraščiai paprastai veniga ką nors rą- 

žyti apie lietuvius ir apturėtas iš Europos 
žinias trumpina arba net kartais iškraipo 
Taipgi mus neprielanku^ ir "Chicago Tri- 
būne", kuriam daugiau apeina kad ir Li- 
berijos reikalai, negu Lietuvos. Vienok 
užtai visa kita eile dienraščių mums gana 
prielanki. 

Apskritai imant, provincijų dienraš- 
čiai parodo lyg ir didesni lietuviams prie- 
lankumą, negu metropolijos dienraščiai. 
Nekuriose Pennsilvania vietose vietiniai 
dienraščiai gana įdomauja vietinių lietu- 
vių gyvenimu, lą pati galima pasakyti ir 
apie Baltimore, Md. ir Pittsburgo dienraš- 
čius. Pažymėti reikia Montello lietuviams, 
apie kuriuos tankiai amerikoniškoje pre- 
soje randame žinių. Toliau gi nuo lie- 
tuvių stovinti ir juos nepažįstanti dien 
raščiai, bet remianti lietuvius, bus "St. 
Francisco Times" ir Mineapolis Joumal". 
Naujosios Anglijos dienraščiai gal išski- 
riant tiktai Waterburio porą dienraščių 
laikosi link lietuvių gan šaltai. New Ha- 
ven, Providence, Springfeld dienraščiuose 
beveik negalima užtikti jokių žinių apie 
lietuvius. Iš Bostono dienraščių, tai mums 

prielankiausias "Christian Science Moni- 
tor". 

Apskritai iamnt ir atsižvelgiant pra- 
eitin, per pastaruosius pusantrų ar metus 
laiko, Amerikoje padaryta gana daug, 
kad patraukti Amerikos visuomenės opini- 
ją link Lietuvos. Amerikos presos opini- 
ja jau gana prielanki lietuviams, bet dar 
to nepakanka. Dar reikia stengtis, kad 
amerikonai kuodaųgiausiai žinotų apie lie- 
tuvius. Nepakanka to, kad mums linki 
neprigulmybes, bet reikia, kad amerikonai 
nors kiek mums savo užtarimu prigelbėtų 
Įsigyti tą neprigulmybę. 

J 

Svetinėje Spaudoje Apie Lietuvius- Į 
LIETUVOS KP V A UŽ LAISVĘ. 

(Rašo M. K. Wisehart.) 
Maža tautelė, kuri nori tik to, kas 

jai priklauso istoriniai, politiniai ir etno- 
grafiniai, kuri gana pritarimą širdingu sa- 
vo teritoriniu reikalavimų klausimu ir sa- 
vo troškimu tikrai demokratinio išsivys- 
tymo bei naudingos tautystes — tokia tau- 
tele yra Lietuva. 

Limva nėra dar pripažinta, šitą 
straipsnį berašant, todėl čia vietoj bus pa- 
klausus, ar kuklumas apsimoka diplomati- 
joje. Ar jis apsimoka ar ne, bet jis pa- 
daro Lietuvą, jos valdžią ir jos ateiti vie- 
nu įdomiausiu Europos atsteigimo klau- 
simų. Čia yra žmonės, kurių diplomatija 
išreiškia juos pačius —kuklumą, Įsitikėji- 
mą, kad teisybė turi paimti viišų be mi- 
singinių triubų. 

JNegalima užginti, kad nekurios ma- 

žos tautelės tapo išvystytos ir užėnjė la- 
bai žymia vietą taikos tarybose, nes jos 
gali patarnauti didžiųjų tautų tikslams. 
Nekuriems mums skaudu matyti, kaip tu 
los mažos tauteles buvo pasirengę sulau- 
žyti tą patį principą, kuriuomi jos remia 
savo buvimą — matyti, kaip Lenkija, Ru 
munija, Jugoslavija yra pasirengę laužyti 
tautybės principą ir spekuliuoti savo kai- 
mynų žemę ir gyventojus. Tas, galų ga- 
le, reiškia kibelį. Tas reiškia, kad kiek- 
viena nauja tauta susilpnes ant tiek, ant 
kiek paims viršų ant kitų tautų ir žemių, 
pagal teisybę nepriklausančių jai. Vienas 
klausimų, kįlaneių iš naujų tautų ambicijų 
paliečia tą laipsnį, iki kokio Lenkija nori 
spekuliuoti lietuvių žemę. 

Bet Lietuva? Kur ji yra? Andai at 
-ėjo žinia iš Paryžiaus, kur Lietuva mini- 
ma kaipo viena Balkanų valstybių, čia 
Amerikoje tarp lietuvių ir latvių buvo ma- 
/ 3 nesmagumas, ar juokai dėlto nežino- 
jimo apie juos. Kada Lietuvos preziden- 
tas buvo Įvesdinamas savo šalies sosti- 
ne],žinia pranešanti apie tai skelbė, kad jis 
yra įvesdinamas kaipo Latvijos preziden 
tas; ir ta pati žinia pranešė, kad Latvi- 
jiy prezidentas buvo įvesdintas kaipo 
lietu vos prezidentas! Tas nebuvo taip 
bloga, kaip galėjo buti, nes šitos dvi ša- 
lis guli greta ir jų žmonės yra draugingi 
vieni kitiems. Bet lietuvių ir latvių ko 
lonijose Amerikoje toji paklaida buvo tiek 
liūdna, kad padarė tikrą nusiminimą. 

Akyvaizdoje šito sumaišymo aš papra 
šrau Lietuvių Tautinės Tarybos vice pir- 
mininko Vinco Jankaus, kad jis p? pasa- 
koti man ne tik lietuvių Valdžios tikslus, 
bet ir tikrą teritorinę šitos šalies vietą. 
Vienu įdomiausių šito papasakojimo daly- 
kų buvo tas, kad Lietuvos diplomatija, ku- 
ri galų gale gaus pripažinimą ir svarbą 
pa-Baltmario valstijoms,visai susitaiko su 
malonum tautos temperamentu ir demo- 
kratiniais jos idealais. 

r "Lietuva", jis sakė, "yra perdauf? kuk 
li prašyti visas save turėtas žemes". Ji rei- 

Bostono gyventojai keliauja pešti \ darbo vietas laike gatvekarių darbininkų 

Žinios aš Paryžiaus. 
f.t i' ■ (Tąsa). ; '• "&&M 

Geležinkeliai. 
Visur geležinkelius 7okie 

čiai Lietuvoje susiaurino. 
Padarė tokius kaip Vokieti- 
joje. Dabar geležinkelių 
platumas Lietuvoje yra to- 
ksai kaip Suv. Valstijose. 
Apart tų visų geležinkelių 
Lietuvoje yra daug naujų, 
kuriuos vokiečiai pravedė. 
Vagonų ir garvežių Lietu- 
voje liko labai mažai. Vo- 
kiečiai viską išvežė. Lietu- 
vių valdžia dabar Kaune į- 
Steigė telegrafų, telefonų ir 
geležinkelių mokyklas. 

Ūkininkavimas. 
Žemės Lietuvoje dabar 

yra užtektinai. Žmonės, ku 
rie turi padarus ir gyvulius 
pradėjo jau ukininkauti. 
Laukų apsėta nemažai ir 
šiuosmet laukiame gero der- 
liaus. 

fiHCipiP I Pi : : 
Anglu Pagalba. 

.. Paskutiniuose laikuose 
Anglija pradėjo daugiau 
žingeidauti Lietuva ir lietu- 
viais. Anglai žada Lietuvai 
pagalbą ir yra viltis, kad 
Anglija pirma pripažįs Lie 
tuvos neprigulmybę. An- 
glija pradeda jau stabdyti 
lenkų veržimąsi Lietuvon ir 
eina paskalos, kad ji pa- 
reikalaus Vilniaus sugrąži- 
nimo prie Lietuvos. 

(į-1 
Ką Lietuva laukia iš 

Amerikos. 
Kada Amerikoje pradė- 

jo organizuotis lietuvių ka- 
reivi jos būriai, lietuviai ana 

pas jurų labai pradžiugo. 
Jie su nekantrumu laukė tų 
burių* iš Amerikos. Kun. 
Vilimas man papasakojo, 
kad dar ir dabar Lietuvoje 
visi laukia ir tikisi, kad iš 
Amerikos atplauks nors pen 
ki tūkstančiai kareivių. Jei 
tas atsitiktų, tai lietuvių 
upas pakiltų dar augščiau 
— ir tada Lietuva jau visai 
nepaisytų nei lenkų, nei bol 
ševikų. Kun. Vilimas man 

pasakojo, kad dabar tuojaus 
yra gera proga Lietuvoje 
pai'grįžusiems iš Amerikos, 
ypač fotografams, siuvė- 
jams, batsiuvejams, pirk- 
liams, raštininkams, knvg- 
vedžiams ir apskritai žmo- 

inėms visokių profesijų, 
į ■- * i 

Lietuviai Belaisviai 
Prancūzijoje. 

Kada vokiečiai liko su- 

mušti ir pasirašė ant "ar- 
mistice", Francuzijon iš Vo 
kietijon pradėjo traukti de- 
sėtkai tūkstančių vos gyvų 
Rusijos belaisvių. Tame 
skaičiuje buvo daug lietu- 
viu. 

K- 

Padėjimas tų belaisvių 
yra labai apverktinas, be- 
veik ne geresnis kaip kitą 
syk Vokietijoje. Francuzai 
tuos belaisvius pradėjo skir 
stiti i lenkus ii" rusus. Lie- 
tuviai pradėjo reikalauti, 
kad juos atskirtų kaipo lie- 
tuvius. Francuzai ant to ne* 

sutiko, sakydami, kad rusų 
belaisviai turi buti arba ru- 

dais, arba lenkais tiktai. Pa 

sii odė kad visus tuos, ku- 
rie užirašė lenkais, francu- 
zai užlaikė geriau ir vėliau 
išsiuntė į lenkų kariumenę. 
Tarpe tokių lenkų atsirado 
ir nemažai lietuvių kurie 
pasidavė lenkais, kad pa- 
lengvinti savo sunkų buvį. 
Ne i venas iš tų lietuvių vė- 
liaus turėjo kovoti kartu su 

lenkais Lietuvoje ir gelbėti 
lenkų imperialistams Lietu- 
vos užgrobime. 

Visi tie, kurie nepasida- 
I ve lenkams, yra priskaito- 
,1111 prie nišų bolševikų ir 

yra užlaikomi blogiau. 
I Latvių ir estų atstovy- 
jbems Paryžiuje pasisekė at- 

j skirti savo tautos žmones 
'nuo rusų — ir jie dhbar 
yra siunčiami į savo kraš- 

Įtus. | r ^|$|| 
Kun. Vilimas, matyda- 

mas tokį blogą savo brolių 
padėjimą Francuzijoje, kiek 
galėdamas pradėjo rūpintis, 
kad ką nors padaryti tame 
atvėjuje 
Vienam rusų belaisvių laik 

ryžtyje jisai paskelbė kad 
visi lietuviai belaisviai at- 

sišauktų prie jo. Neužilgo 
iš visų Francuzijos dalių 
prie jo atsišaukė apie du 

1 tūkstančiai lietuvių. Tokiu 
budu kun. Vilimui pasisekė 
padaryti ryšius su lietuviais 

! belaisviais ir maž daug da- 

jsižinoti kiek jų Francuzijo- 
jo yra. 

Kun. Vilimas davė vėl ant 
rą apgarsnimą, kad lietuviai 
belaisviai kreiptųsi i Lietu- 
vos atstovybę Paryžiuje. Ne 
užilgo potam tūkstančiai 
laiškų pradėjo plaukti j Lie 
tuvos atstovybę. Lietuvos 
delegatai nežinojo ką dary- 
ti, nes jie ir taip yra apkrau 
ti visokias darbais. Galų- 

kaluja lietuviškos rytų Prūsijos dalies, Kau- 
no, Vilniaus, Gardino ir Suvalkų guberni- 
jų; ji reikaluja, kad ji butų pilnai nepri- 
klausoma. 

"Lietuvos ir lietuvių valdžios viltim 
yra pamatyti savo šalį patampant ideale, 
demokratine šalimi, pavyzdžiui Suv. Vals- 
tijų, išskiriant tiek, kad Lietuvoje tautos 
sudarančios mužumą, turės balsą valdžio- 
je. Musų valdžia šiądien susideda iš tau- 
tos žmonių. Visi valdžios nariai priskai- 
tant prezidentą Antaną Smetoną, yra iš 
vietos gyventojų. Daugumas jų yra ūki- 
ninkų sunnmis. Lietuvoje pas ukininkus 
buvo madoje užstatyti savo žemę ir duoti 
avo vaikams augštesnį apsišvietimą. Ten 

nėra nei vieno didesnio ūkininko, kuris- ne 

siųstų savo sunaus augšetesnin mokslan 
Lietuvoje, ar kokioj kitoj Europos dalyj, 
ar Suv. Valstijose. 

"Valdžios uždavimu yra suvienyti sa- 

li taip, kaip ji niekuomet nebuvo suvie- 
nyta nei po rusu, noi po vokiečiu. Švie- 
timo judėjimas padarė didelius žingsnius. 
Mums netruksta-profesijos vyrų, nors mums 

reikia daugiau chemikų ir pramonės žino- 
vu. Męs norime išplėsti prekybą su Ru- 
sija, Anglija ir ypatingai su Suv. Valsti- 
jomis. Valdžia žada įsteigti pasažierines 
linijas iš Klaipėdos ir Liepojaus, ištaisyti 
vieškelius ir gelžinkelius ir ypatingai pa- 

j gerinti trukumą upėmis ir žemdirbystės pa- įdėjimą, pasinaudojant naujoviniais budais 
ir naujovinėmis mašinomis. 

"Politiniai valdžios tikslu yra užrnegs- ti artimus ryšius su Suv. Valstijomis ir lat- 
viais, kurie yra mums gimnmgi; taipgi su 
rusais. Lietuviai yra baisai priešingi bol 
ševizmui. Jie neleis jam Įsigyventi savo 
rybose. Antru dižiuoju valdžios tikslu 
yra užlaikyti šalį nuo lenkų pretenzijos 
prie musų žemės. 

"Lietuva vystysis kaipo tvarki žem- 
dirbystės šalis, o kadangi žmonės patįs 
valdo žemę, tai jie bus priešingi mažumos 
diktatūrai. 

"Darbininkai ras darbo atstatyme su 

naikintų namų ir dirbtuvių. Žemdirbystės 
vystymas reikalaus daugybės mašinų žemei 
dirbti. Didelis praktiškumas "bus gyvulių 
auginimui. Reikės atnaujinti sunaikintieji 
gelžkcliai, vieškeliai, vagonai ir kiti daik- 
tai. Šaliai labai truktasta vagonų ir gar- 
veičų. Kadangi šalyje auginama daug li- 
nų, tai gera ateitis laukia audėjystės pra- 
monę. Bus išvystyta medvilnės audimo 
pramonė ir bus išplėsta šikšnos pramonė. 
Už produktus, kuriuos vartos šalies javų 
magazinai ir šaldykos, Lietuva reikalaus 
mainan geležies,plieno, anglių ir kitų ne- 

darytų medžią gu" 
—Iš Leslie's Weekly. 

gale per kun. Vilimo pas- 
tangas susitvėrė lietuviams 
belaisviams Francuzijoje 
šelpti komitetas. Į tą ko- 
mitetą įeina Dr. J. šliupas 
kaipo pirmininkas; kun. Vi 
limas, vice-pirmininkas; 
Klimas, sekretorius; Pautie- 
nius, iždininkas. Iki tam 
laikui dar nieko nepadary- 
ta — ir lietuviai belaisviai 
Prancūzijoje keučia didžiau 
sius vargus." 

Tai tiek mums papasako- 
jo kapralas Stulpinas. 

Dabar p. Stulpinas mano 
pabaigti komercijos kursą 

j—ir tuoj aus važiuoti į Lietu 
vą.% 

Jei męs daugiau turėsi-, 
me tokių vyrų kaip p. Stul- \ 
pinas, tai galime tikėtis tuo 
jaus ir trumpam laikui pra- 
Sjus susilygint su kitoms 
civilzuotoms pasaulio tau- \ 
toms. 'i \ 

Darbe ir moksle Lietu- 
vos ateitis! C. K- 

;rJMCOm 

Trumpai Kalbant 

KURIO PRAMOSIMAS Gi-: 
RESNI S. 

"'Darbininkas" savo cdito- 
riale rašo, kad iš Europos pa- 
rašė pranešimus kun. Vilimas 
ir p. Naruševičia. Kun. Vili- 
1110 praneš :mas n< rs trumpes- 
nis, bet kur kas ir geresnis ir 
induiuesnis. 

Suprantama kad Vilimo pr.i 
nešimas geresnis, nes jis "imi 
su." 

\'AXAGAS DRASKO 
ARUI AKIS. 

Neseniai užgimęs Akron. 
Oliio satyros laikraštis "\ a- 

nagas" jau spėjo ne vieną ge- 
rokai pasveikinti su savo ai- 
triais nagais. Tarpe kitų nuo 

"Vanagėlio" gerokai kliuvo 
ir lenkiškam godžiani arui 
nuo ko "Dziennik Chicago-. 
ski" po kelių savaičių prisi- 
minęs dejuoja. 

"Vanago" birželi ) numery- 
je buvo nupiešta kiaulė dar- 

želyje, kas reiškia lenkiško 
šlėktos šeimininkavimą \ ihiii: 

j e. 

Tulžis prilygitnas lenkiško 
aro pasekiejų [joniškiems jaus 
niams labai nepatiko. Girdi, 
ir pats piešinys \isai netikęs, 
tik imk ir nusispjauk, bet vie 
ton tik nusispjauti prirašo kru 
vą moralų. 

Bėda poniškam Arui su tuo 

"Vanagėliu," kuris nepripažį- 
sta niekam poniškų piivilėgi- 
jų. 

St'KVG'NIMAS. 
"Darbiu, rašo: 

"Raporte yra pasakyu: 
"Vieni verčia lietuvius tar- 
tis su Lenkais; kiti grasina 
atidavimu Rusijai.*' Pana 
šiai buvo pranašes iš Pary- 
žiaus jau senai adv. Mas- 
tauskas. Tai buvo libera- 
lams proga apšaukti adv. 
Mastauską neištikimu. Da 
bar, jei liberalai nori '1>u"i 

nuosekliais, tai privalo pa- 
skelbti, kad Naruševičius 
negali turėti pasitikėjim ." 
i'. M' >st<>\vski vi-a' prui;*. i i 

nerašė. Jis rasė, kad bu-: 
ra dėtis su lenkais delei apši- 
ltinimo. Arba kitais žodžiais 
stovėjo už susidėjimą su Len 
k i ja. 

l»ėt ką du rysi, kad jau to- 
kia gadynė: paima žmones te- 

legrafstulpį ir Meksikas re\ >- 

liueiją ir s:tko kad tai pana- 
šus daik.tai, nes abudu buvę 
aut popieros aprašyti. 
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T. M. I). 5 kuopa padėjo 
markiau veikti. Paskutinia 

me savo susirinkime 27 d i ei vi 

liepos spe.cialė Šerno rastų ko 

misija pranešė gana gerų ži- 

nių iš jo.s veikimo. Pasirodo, 
kad nekurtos pašelpin drai: 

gijos jau paaukavo tūlas su- 

mas pinigų išleidimui Šeru, 

rastų; kitos-gi draugijos ža 

dėjo netolimoj ateityj irgi pri- 
sidėti prie išleidimo minėtų ra 

s tų. 
Kitu svarbiu susirinkimo 

klausimu buvo reikalai T. M. 
I). apskričio Conrt. valstijoje 
Pereitame T. M. I). apsk. su 

s i važiavime dalyvavo ketu- 
rios kuopos, bet Conn. valsti 
jose yra ir daugiau gerai gy- 
vuojančiu kuopų ir yra pagei- 
daujamu, kad šiemet ir j.>s pri 
siclėtų prie apskričio, tada bu- 

tų gyvesnis veikimas. 
Šiame klausime buvo gana 

daug kalbėta, pagaliaus išneš- 
ta rezoliucija- kurioj ragina- 
ma apskričio valdyba prade 
t i su ateinančiu sezonu smar- 

kiau veikti, gi kuopos irgi yri 
raginamas nesnausti, kad pri- 
gelbėjus apskričio valdybai 
"vykinti gyveni man naudin- 
į ts sumanymus. 

A. L. T. S. 11 kuopa irgi 
turėjo savo nienes'nį susfrin 
kimą, kuriame daug kalbėta 
apie busimą 17 d. rugpiuči > 

Ncvv Haven, Conn. A LT S. 
apskričio išvažiavimą. Kuo- 
|a rungiasi tarno išvažiavime 
gražiai pasirodyti. 

26 diena 'liepos \Vaterbury 
ir \augautuck A LT S a n d a ros 

kuopos turėjo liendrą piknin- 
ką, kuris nusisekė gana ger?i 
ir kuopoms liko kiek pelno. 

Žymia dalimi pikninke, buvo 
lietuvių jaunuomenės choras 
po vadovyste P. Bružausko, 
kuris sudainavo keletą daine- 
lių. 

Šiuo laiku \Vaterburyjc yra 
ypatingas darbininkų judėji- 
mas, kurie organizuojate! j 
naują organizaciją "\Vaterbu 
ry VVorkers Association.'' 
Įvairioms draugystėms iš- 
siuntinėjama laiškai, kviečiant 
narius dėtis prie minėtos or- 

ganizacijos. Yra taipgi ir lie 
tuvių skyrius, kurin jau susi- 
rašė nemažas lietuvių skai- 
čius. 

Pašchipictis. 

DF.TROIT, MICII. 

Sulaikė auką ncap/ybotam 
laikui. 

Tarp Įvairių Detroit'o drau 
gijų gyvuoja gana žymi mote- 

rų ir merginų Lietuvos Duk- 
terų draugija. Tai gana skait 
linga narėmis draugija ir duo- 
da narėms gerą paselpą, nes 

tik už 25 centus mėnesinės mo 

kesties moka $5 pašelpos s r 

vaitėje. 
Pereitoji influenza nema 

žai palietė ir šios draugijos 

nares, kas žinoma,, turėjo at-i 
siliepti ir ani draugijos iždo 

ši draugija yra katalikiška, 
bet yra gerai susipratusi tau 

tiekai ir Jabai užjaučia taut ^ 

į reikalams ir taipgi remia 
juos. Vienok paskutiniais lai 
kais draugi; <• duosnunias su- 

įmažėjo ir tam yra priežastis. 
S ki d-augija gavo nuo Tau 

t", l;<>ndo laišką, prašant a u 

kų ir draugija paskirė gana 
žymią sumų pinigų. Tu> pa 
ciu laiku buvo 'pasiųsta Ku- 
ropon iš \Vasiimgtono delega-j 
cija, kurių tarpe buvo ir ži- 
nomas detroitiečiams lenko 
advokato agentas Mostovvski, 
kuris sugriebęs kokį lietuvį 
tempdavus prie advokato len- 
ko, kur. žinoma, nesigailėdavę 
žmogaus kišenės. 

Draugija panvaėiusi, kad 
tie fondai už visuomenės pi 

Inigus duoda ekskursijas viso- 
Ikiems lenkų agentėliams, pri 
j ėjo prie nuomonės, jog tie fo-i 
dai tur bu t turi perdaug lišniu 
pinigų, jeigu juos leidžia ne- 

paisant ar bus iš j , Lie'uvai 
nauda ar ne. Dėl tos priežas- 
ties draugija savo auka sula* 
ke n:aprybotam lr.ikui 

Ves a' c. 

DAR APIE PAŠTĄ LIE- 
TUVON. 

Nekurie laikraščiai prane j 
į še, kad dabar visgi dar laiš 
gai neina Lietuvo, todėl męs 
čia paaiškiname. 

Jau dapg pirmiau iŠ New 
Yorko valstijos ėjo laiškai 
Lietuvon ir kaip Roeheste- 
i-yje ar Bingharnptone, tai 
net buvo priimami regis-! 
truoti laiškai. I 

Vakar męs turėjome pasi-i 
kalbėjimą su Chicagos post- 
masteįiu ir parodėme jam, 
kad vyriausias pašto ofisas 
lietuviams jau užreiškė, kad 
laiškus Lietuvon priiminė- 
ja. Postmasteris paaiškino, 
kad jis negavęs jokio cir- 
kuliaro iš Washingtono. Ir 
todėl jis pats pasiuntė Wash 
ingtonan formalį užklausi- 
mą, o laiškus adresuotus 
Lietuvon žadėjo palaikyti, 
kol negaus žinių. 

Čia matomai, generalis 
Suv. Valstijų postmasteris 
susivėlino su cirkuliaru pir- 
miau norėdamas sužinoti, , 

kokios vietos Lietuvoje jau. 
yra pilnoje. Lietuvos Val- 
džios kontrolėje, kad pilnai 
žinoti ir cirkuleru pranešti 
visiems Suv. Valstijų pašto' 
skyriams i kokius Lietuvos 
vietas galima priiminėti 
siuntinius. 

Taigi tas klausimas jau 
rišasi ir dabar jau galima 
tiesiai siųsti laiškus į Lietu-i 
vą ir jie bus tuo jaus tikrai 
tenai nugabenti, kaip tiktai 
visi paštų skyriai gaus pil- 
nas informacijas iš Wah- j ingtono. 

Žinomas per metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PIMIGUSI LIETUVA Z z 

ir gvarantuoja 
Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank„ 
1 41 Washington Street, Ne v Y ork, N, Y. 

n.»www«w<w> « ii Y+.V^S.(SjX'č<2,V'ūsyt.Llj>» -» £jLl_ ■* f/rl,i' — '.^ :' ^i'p '.įjfr. il,'--k »<l»(f^'-',V,i^>^ 1. i.Mow Yorko merginos dalino kareiviams pieną. 2, Da siieiis sveikina blaivininkus 
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ATSIŠAUKIMAS I LIETU- 
VIUS ZVANG.-LIUTERO- 

NUS. 

Skaitydamas įvairius Ame 
likos laikraščius esu dažnai 
užtemijęs straipsnelius ir 
atsišaukimus, Kuriuose bū- 
davo patariama lietuvių jau 
nuomenėi lankyti tūlas Ry- 
mo-Katalikų bažnyčios už- 
laikomas mokyklas ir kole- 
gijas. Toki, laikraščiuose 
tilpę paraginimai ir pata- 
rimai ne buvo pustynėje 
saukiančiu balsu pas lietu- 
vius katalikus. Šiądien jau 
yra gerokas lietuvių Rymo- 
Katalikų skaičius Katali- 
kiškose mokslo įstaigose. 

Tokį brolių lietuvių Ry- 
mo-Katalikų apšvietos jieš- 
kojimą savose mokyklose, 
reikia pagirti. Bet mums, 
Prūsų lietuviams, protesto- 
įams nėra iš to jokios nau- 

dos. Taipjau męs, norėda- 
mi apsišviesti, negalime nau 

dotis tomis mokyklomis, 
kurias lanko lietuviai Rymo 
Katalikai. Bet mokslas yra 
ir mums lietuviams protes- 
tonams labai reikalingas. 
Tiktai iki šiol niekas nera- 

gino musų jaunuomenę prie 
mokslo ir lenurode kur ji 
gali atrasti sau tinkamas 

mokyklas. Bet tokių mo- 

kyklų, kurias lietuviai pro- 
testonai galėtų lankyti, ran- 

dasi Amerikoje gana daug. 
Lietuviams evangelikams j 
liuteronams patartina lanky- 
ti ,bile-wną iš čionai minėtų 
protestonų bažnyčios užlai- 

komų įstaigų. 

1. Augustana Coliege, 
Rock Island, 111. Yra tai 
labai atsakanti mokykla. 
Norintieji patirti apie moks- 
lo sąlygas toje mokykloje 
lai atsišaukia Į mokyklos 
pirmseclį: Prof. G. A. And- 
reen, D. D., Ph. D., Augus- 
tana Coliege, Rock Islanu, 
UI. 

2.Concordia Coliege, Fort 
"VVayne, Ind. Gera mokyk- 
la. Adresas: Dir. M Luec- 
ke, Concordia Coliege, 
Fort \Vayne, Indiana. 

3. Ccncordia Coliege, Mil 

waukee, Wis. Adresas: 
V/oi. M. J. F. Aibrecht, Ccn 
cordia ie^e, Milwaukee, 
Wis 

4. Concordia CoHege, St. 
Paul Minn. Pusėtina mokyk 
la. Adresas: Dir. Th. Buen 
ger, Concordia Coliege, St. 
Paul IVIinn. 

5. Gustavus Adolphus 
Coliege, St. Peter, Minn. 
Atsakanti mokykla* užlai- 
koma švedų ev.-liut, baž- 
nyčios. Adresas: Rev. O. 

J. Johnson, D. D., S t. Pe- 
ter, Mirm. 

6. Luthčr Coilcge, Deco- 
roh, Ia. Gera mokykla, už- 
laikoma norvegų ev.-liut. 
bažnyčios. Adresas: Prof. 
Christian K. Preus. Deco- 
re!i, k .va. 

7. Luther College, Wahoo, 
Neb. Adresas: Rev. A. T. 
Seashore, B. D. Wahoo, 
Neb. 

8. Luther Institute, Chi- 
cago, III. Preparatory, Aca- 
demic and Commercial. Ad 
resas: Prof. W. C. Herrman. 
Lutheran Institute, Chica- 
go, III. 

9. Northwestern CoIIege. 
Watertown, Wis, Gera mo- 

kykla. Platesnių žinių no- 

rint reikia kreiptis pas mo- 

kyklos pirmsedį: Prof. F. 
A Ernest, Ph. D... W<)ter- 
tovrn, Wis. 

10. Pennsilvania College, 
Gettysburg, Pa. Atsakanti 
mokykla. Adresas: Prof. 
W. A. Granvilie, Ph. D., L: 
L. D., Gettysburg, Pa. 

11. St.John's Luth. C ol- 
lege, Winfield, Kans. Pu- 
sėtina mokykla. Adresas: 

Rev. Prof. A. W. Moyer, 
1120 E. Sixih St, Winfield, 
Kansas. 

12. St. Paul's College, 
Concordia, Mo. Adresas: 
Prof. J. H. C. K.aeppei, Con 
cordia, Mc. 

13. Susąuehanna Univer- 
sity, Selinsgrove, Pa. Adre- 
sas: Rev. Chas T. Aikens, 
D. D., Selingsgrove, Pa, 

14. Thiel (College, Green- 
j ville, Pa. Gera mokykla. 
! Adresas: Rev. M. W. El- 
sen, Litt. D., Ph. D., Grcen- 
ville. Pa. 

15. Wittcnberg College, 
Spvingfield, Ohio. Adresas: 
Rev. Chas. G. Heckert, D, 
D., Springfield, Ohio. 

Sekamos mokyklos yra 
įsteigtos mergaitėms: 

16. Bethang Ladie's Col- 
lege. Mankato, Minn. Labai 
gera mokykia merginoms. 

| Adresas: Rev. W. F. Ge- 
I org, 401 N. Six£h Št., Man- 
kato, Minn. 

Lietuvis Liuteronas 
(Bus dsugiaus). 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. | ant Durų, Lentų, Ržmų ir Stogams Poplerlo I SPECIALIAi: Maleva malevojimui stj'oų iš vidaus, po $1 50 ui. jalion;} | 
CARR BKOS. WR2CKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO. 1LL. \ 
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LIBERTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Bonds u 
pilni} "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 3—6 
Utarnliikala Keivnrę.iiB ?r 
Subotomis D—9. 

>v >»< a ~ j. j.-l. 

J.G- SACKHE1M &. CO 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

NEW CITY G AR AG E 
1543 W. 46th St, Telefonas Yards 7125. j 

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

AS ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
SEKANČIAI RAŠAU; 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispepsija, nevifinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abrlnas spėkų nuėjimas viso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jieįkojau sau pageibos. nesigailėjau visoje 
\merikoj ir už rubezrų. bet niekur negavau savo 

-.vcikatai pageibos. 
lk-t kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valytojų, Nervatjna, Inkstų ir Ueuinatizoio 

gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
or^ėio n. icnutl. «tiprit per.H dirhr. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 

Reumatizmas j ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. P.ė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

■maras, įsuicria, ir po i men. savo paveiksle pama čiau tek' skirtumą ka;p tarp dienos ix nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1C00 6ykiy dėkoj'i iiivlistų geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais at-įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CH2MICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prcf 

1707 Sc. Halsted Pt., Phone Canal 6417 Chicago, l[:!nV« 

MAGDE. j k, kaip man niežti gal• 
rą! libandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilą i mus — ir viskas tas 
nieko neveęelhiio nuo lu bjauriu pleis- kant... .Van gėda net darosi!" 

MARE. "Xa, tai kam tau kfst be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie manu plau- 
kai grafus, helnus ir lysti, o tai 
todėl, kad aš -.artoju RVFFLES l" 

Kas tai yra RUFFLF.S? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve- 
piantis vanduo? Xe!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis. 

Kuris prigeim gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal Imt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

K U F* F Tv JB> S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei negausite jusų aptiekoje, tai atsiųskite nuims 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

AD. RICHTER 6 CO„ iZ6-330 Broadway, New York«• 

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

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

Ši kn>ga perkant kainuoja $1 00. 

v 

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

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

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

3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: JKitur^V ^5 00 

ČeVius ar Money Orderius siųskite adresu 

'Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, IH- 
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Miestas ir Valstija 

kuriį dovaną norite? 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
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KAUNAS. 
— Amerikos m i 

s i j o s ir Taikus Konferen- 

cijos narys' leitenantas Ro- 
berts Hale grįžo 25 gegužės d. 

atgal į Kauna. 
— Daktaras A 1 

dona Š 1 i u p a i t ė iš 
Šilalės Tauragės apskr. atvy- 
ko į Kauną ir imas vadovau- 
ti dalinimui vaikams produk- 
tu, su Įeit. Messingei;iu šiomis 
dienomis važius lankyti nuo 

bolševiku išvalytų vietų. De- 

legacija susidarys iš keturių 
žmonių: Aldona Šliupaitė ir 

p. Messingcr (nuo vaikų ko- 

misijos atstovai) kap. Pain'- 
as, Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus atstovas ir Petras Leo- 

navičius. 
— 24 gegužės iš šeštadie- 

nio į sekmadieni nakty j IJe- 

•tuvių Siuvėjų Sąjungos siu- 
vyklą per užpakalinius langui, 
įsilaužė *vagys. Sekmadienį , 
buvo pašaukta milicija, susta- 

tytas protokolas, kuriuo pasi- 
rodė siuvyklai nuostolių pada- 
ryta už 13,710 auksinų. Išneš- 
ta keletas pasiutų drabužių, 
paliktų komisan ir gana daug 
medžiagos. Milicija ir būrys 
komendantūros kareivių daro 
kratas pas visus dirbusius siu 

vėjus, nes matyti, kad pavog- 
ta savųjų, gerai žinančių siu- 
vyklą ir jų padėjimus. 26 ge- 
gužės gautas iš kriminalinės 
vokiečių jieškomasis suo„ su 

kuriuo j ieškoma įtariamose 
dietose. 

— K a u n o s v a r ti- 

ni a s. Pavasario gražumė- 
lis! Sodai žydi. F r Kauna's, 
būdamas ne, erdidelis ir1 vėsio 
je Nemuno pašonėje galėtų bu 
ti gražiausia vietelė. Bet gy- 
venime,visai kas kita. Kauno 
nešvarumas-pakerta visas gra- 
žias mintis. 

Yra sakoma: iŠ jo darbu 

pažinti jį patį. Reiškia, iš 
Kauno nešvarumo pažįstame 
Kauno miesto valdybos r upes 
nitts švarumu ir tvarka. C) 
koks jau nusiminimas ima 
kai nešvariu dulkių stulpai 
ima kilti, lipdo akis ir visus 

keliaujančius gena slėptis už-1 
kampin. O apie trotuarus tai 
nėra ko nė kalba—jie visi iš 

gverusios kliavituros liga su- 

sirgo... 
— Sporto S a ju n 

g' a. Lietuvių Sporto Sąjun- 
ga trečiadienį gegužės 28 d 

lygiai (> vai. vak. Tolstojaus 
g. N r, 1 (karo ligoninė 3 auk- 

štas) kviečia valdybos, narių 
patyrusiu sportininkų, gimna 
stininkų ir šiaip norinčių dė- 
tis į sporto sąjungą žmonių 

susirinkimu, i Uis aptariami pir 
mi praktikos darbai, kaip va: 

futbolininkų, laun-tenistinin- 
kų, gimnastininkų, jacht-klu*. 
bininkų ir lengvos atletikos 

kuopų 9 organizavimas. Na- 
riams ateiti Imtina. 

— Darbi n i 11 k n 

susirinki m a s. Ge 
gūžės 25 d. Aleksote buvo šv. 
Juozano darbininkų draugijos 
susirinkimas. 

P. Beržinskas plačiau kal- 

bėjo apie kooperatyvui rcika 
linguma, nauda ir. svarba ko- O w" b v 

operatyviu bendrovių, ypač dar 
bininkams. Jisai vaizdingai, 
pavyzdžiais isrodinejo, kad 
darbininkai turi išsivaduoti 
•nuo svetinio iungo, sudaryti 
bendrovę, kuri galėtų užkirsti 
lū'lia spekuliacijai. 

Po prakalbos susirinkimas 
nufcirė išrinkti komisiją, kuri 

rūpintųsi k< operatyvo įsteigi- 
mu. In komisija išrinkta: Prnč 

kaila, Beržinska^ Jaučaitis 
M *"*> 

\ 

A. Banionis ir Radzievičius ir 
kandidatu A. Matulis. 

Maitinimo reikalu kalbėta, 
kuriuo budu galima butu issir 
vr duoti nuo spekuliantu išnau 

dojimo, kurie imdami geru 
miitų, duoda menkos duonos 
11* pakeltomis kainomis. Nu- 
tarta įteikti Maitinimo ir Tie 
kimo Ministerijai prašymą 
kuriame nurodžius visas ne 

gerąsias spekuliacijos puses, 
kas sukelia priešvalstybinį 
nusistatymą, reikalautu, kad 
darbininku organizacijos bu- 

tų įtrauktos į maisto tvarky- 1 

mą, kad miltai nepatektų į spe 
kuliuojančių sluogsniv. rankas ! 

kad miestas duotų ne duona 
bet miltais ir kad įstaigos ir 
asmens, leidžiantieji; speku- 
liuoti, butų nubausti. 

I»c to, nutarta savo nariams 
miltus paimti iš miesto valdy- 
bos ir juos išdavinėti Nenor- 
tos, Povilaičio ir Pečkaičio 
krautuvėse. 

Kambarių nuomos brangi 
nio nustatymo reikalu nutarta 

siųsti du atstovus: Matulį ir 

Jačeinskį, į nuomos brangu- 
mui nustatyti komisijos posė 
dį, kuris bus geg. 26 d. 

Padėkoti Amerikai už su- 

teiktą maisto pagalba nutarta 

pasiusti raštą, kuriame reik- 
šti padėkos žodi ir užtikrin- 
ti draugiškų ryšių pradžią. 

Kalbėta taip pat apie lenkų 
grobiamąją politiką kad len- 
kai visur pasaulio diplomą 
tams skelbia, kad jie svetimų 
tautų pagrobti' nemaną, o iš- 

tikrųjų įnori mus pavergti. Mes 
neturime klausyti lenkų vilio- 
jimų ir griežtai protestuoti 
prieš lenkus grobikus. 

MAŽOJI LIETUVA. 

Prosų Liciuviu susivieniji- 
juas. 

"Prūsų Li-tuvių -'alsas" 
Xr. 37 rašo, ka i IVi až;joj Lie 

tuvoj jau kuris laikas gyvuo- 
jąs Prūsų Lietuvių susivieni- 
jimas. Atskiras parapijas su 

'arė "šakinės Parapijų Drau- 

gijos", tosios dėjosi į Apskri- 
čių Tarybas, o iš tų Tarybų 
atstovų susidarė Tautos Tary- 
ba arba Susivienijimo Valdy- 
ba. 

Susivienijiuio uždavinys— 
rūpintis politiniais ir ekono- 
miniais 1^rašto gyvenimo rei- 
kalais. Pinnasai tiesioginis 
tikslas—i šok roti teisių, kuriu 

privalo visi laisvi piliečiai, tai 
ir lietimai, kelt: tautinį lietu- 

vių susipratimą ir pasinaudo- 
i paskelbtaja apsisprendime 

teise., Kol Didžioji Lietuva 
dar nežino, kokia lemtis jos lan 
•<ia, Prūsų Lietuviai visai grie 
/.tai nuo Vokieči i atsiskyrimo 
klausimo nekelia. Xes jei, esn. 

Liestuva atitekti; lenkams ar 

bolševikams, tad Mažoji Lietu 
va liktu geriau u vokiečiais, 
ivitais reikalais Susivieniii- 
mas rūpinsis, esi, kad Lietu- 
viu gyvenamose vietose butu 
lietuviai dvasini kai ir tt. "Su 

vokiečiais, tarp nutsų gyvenau 
čiais, mes nenorui turėti iu.- 
kių vaidu. Kaip tik mes sto- 
vėsime su jais, kaip lygus su 

lygiais, tad mes pirmieji ištie- 
sime jiems ranką ir krūvoj 

su jais darbuosimės krašto 
gerovei..." 

| ''Lietuvoj" jau buvo minė 
ta, kad vokiečiai j Susi vieni» 
jimo Įsikūrimą atsiliepė kra- 

tomis, suėmimai kalėjimu... 
(žinios imtos iš "Pr. Liet. Bal 
so"). Vokiečių spauda rašo 

į apie Susivienijimą gan... Įdo- 
miai. "Mėmeler Dampfboot" 
Xr. 92 rašo: "Prūsų Lietuvių 

ihimi w— 

1 ūksiančiai ateivių vėl keliauja j gimtinius kraštas. Šis paveikslas parodo dalį de- 
nio, plaukiančio Italijon. 

Susivienijimas," galas žino 
kuo remdamasis taip pasivadi- 
nės, ir kam atsiradęs, skleidžia 
neutraiėse ir priešininkų val- 
stybėse melagingų žinių, Im- 
sią, mūsų šiaurės Rytprūsiai 
norį atsiskirti nuo Vokiečių ir 
susijungti su Lietuva." To- 
liau šis laikraštis tokiu pat to- 

nu aiškina, kokia "11 i e k i n- 

g a" agitacija Prūsų lietuviai 
varą, kurių tikslų siekia ir ga- 
ilaus pilniausia tik sau, vokie 
eini tikėdamas tikrina: "Apie 
vyriausią vienintelį tikslą— 
Susijungimą su Rusų Lietuva 
nutyli, nes ponai iš Tautos Ta 
rybus puikiai žino, kad jie 11111 

sų žmonėse, kure tvirtai yra 
pasiryžę buti sn vokiečiais, jo- 
kios įtakos turėti negali!" To- 
liau rašo, kad visi lietuvių rei- 
kjalavimai esą melagingi ir 111c 

kuo nepamatuojami, nes esą 
•ętuviams su vokiečiais drau- 

ge gyventi labai gerai. Pavyz- 
džiui, ūkio sryty, lietuviai pas 
mus turi lygiai tiek pat teisių 
kaip ir vokiečiai. Negirdėtas 
daiktas, kad lietuviui valstie- 
čiui butų buvę pigiau užmokė- 
ta už sviestą, negu vokiečiui." 
Tokiu pat tonu (jeigu ne smar 

kiau) išrodinėjima, kad lietu- 
viai turį kitur visokių teisių— 
ir bažnyčioj, ir mokykloj, ir. 
susirinkimuose, ir sąjungose, 
ir kulturos darbe!.. 

VILNIUS. 

Jablonskio laiškas iš 1'ilniaus. 

(Dabušiui) rašo: "Mylima 
sis irAlylimieji! Esu "svei- 
kas".—Gramatika jau visai 

pabaigiau rašyti, bus apie 240 
s p. puslapių. Išspausdinta jau 
1(>0 pusi. Kad spaustuvė gal G 
tų k.iip reikiant dirbti, grama- 
tika tuojau pasirodytų ir jus 
aplankytų. Gaila, tiktai, kad 
korektūra del mano nesveika- 
tos yra ne geriausia. Kelis 
paskutiniuosius gramatikos 
lakštus siunčiu.—"Visuome- 
nės įnamių" spaustuvė dar ne- 

pradėjo rinkti. Savo "Žody- 
no" dar nepradėjau tvarkyti 
vis trūksta energingų padėjė- 
jų ir gudresnio oro... Kiek ga- 
lėdami dirbsim, kol pasivel- 
kam...—Buvo čia kviečiamas 
pirmiau ir Būga atvažiuoti 
žodyno ir kaibos mokslo darbo 
dirbti, bet jokių žinių iš jo ne- 

turiu ligi šiol. Kai atšils, no- 

rėčiau kokiu automobiliu Kam 
nan vvkti—padėčiau jums dan 
bo dirbti; cia esu lyg neberei- 
kalingas ir su jumis butų links 
tnėliau. Norėčiau betgi parsi 
vežti jau ir gramatika. Apie 
naujuosius vadovėlius maža 

tegaliu pasakyti: spausdina- 
ma: Sančurskio sintaksė Cma 
no taisyta), bet galo dar ne- 

matyti; "Vargo Mokyklos" li 
o ji dalis išspausdinta antru 

kartu: išėjo kai kas Mašioto 
—bet šitos rūšies darbas de 

įvairių vietinių priežasčių nei- 
!ra sklandžiai.— I »nkit sveiki, 
j dirbkit, budėkit. Jūsų J a 1) 

1 o n s k i s."— 

I Vilniaus kronike. 

"įtarimus, jog jie bolševikai 
ar šnipai, reikia duoti tani tik 
rai valdžiai, kuri pasielgs su 

jais sulig teisių." "Nasz 
Kraj" Nr. 11. Gal dėlto vėl 

pradėjo suiiminėti žmones, ku 
rie buvo paleisti ar laisvais pa- 
likti. Sako ir p. Vaclovą Bir- 
žiška, b. Švietimo Komisarą 
vėl suėmė 4 Y. d. Geg. 2 d 

naktį suėmė daktarą Doma- 

ševičių. 
1) a r k r ė i ė Lietuvių Tau 

pomąjį Skolinamąjį Banką 
(Jurgio g. \r. 19), bet tik kam 

i barius aplink Banko salę ir di- 
rektoriaus kabinetą. Tarnų 

Idaug daiktų pražuvę. 
V y k d o m ą j į L i e 

tuvi ų P a k o m i t e 

t i (Jurgio. 19—11) antra 

svki neramina lenku žandarai w C 

reikalaudami, kad kiekviena: 

posėdžiaujantis narys ir visi 
atėję su reikalais pasirodytų 
asmens dokumentus ir ar turi 
teisės darbuotis Laikinojo Vi! 
niaus Lietuvių Komitetu pa- 
reiškimas Vilniaus nieisto Ko- 
misarui buvo tinkamu laiku 
paduotas, tik per panika, kilu- 

sią išnauja reikia mclduotis. 
Geležinkeli- 

11 i n k a i lenkai, tarnavu- 

sieji bolševikams, daugiausia 
padėjo juos išvaryti; tai jie at- 

vežę lenkų kariuomenę, pa- 
greitindami žvgį. 

Lenki j o s ž e 111 

I a p i jau pasidirbęs Varšu- 
vos seimas. Dar niekur nici 
ko, jokių beveik sienų nenu- 

statyta, o jau lenkai užsibrėžė 
j Didžiąją Lenkiją. Ji apiir.a 
Latviją, Vitebsko gub. Ka be- 

sakyti apie Lietuva: vardas 
"I.itva" tepadėtas pakuršėjc 
ant Šiaulių ir Telšių apskri- 
čių. Tik kažin, ar nereiks len 
kams bent kiek sustriukinti sa 

vo užgrobimai. 
"Ncpr. Liet." Nr. 10 

— Vilniuje be paliovos lei 
džiami įvairus atsišaukimai į 
vietos' gyventojus, kuriuos2 
saukiama visus prie ramybės 
prie darbo. Iš tų atsišaukimų 
tono galima spręsti, kad ne vi- 
-i taip noriai griebiasi statyk 
1110 darbo, kaip giriasi Vil- 

niaus lenkų laikraščiai, ir mie 
ste nevisiška ramybė, kokia 

nori kitiems lenkai įkalbėti. 
— \ ilniuj be paliovos šau- 

kiami miesto, gyventojų mie- 

tingai, kuriu' se kuokarščiau- 

sią agituojama už Vilniaus ir 

jo apylinkių prijungimą prie 
Lenkijos; daromos rezoliuci- 
jos ir siunčiamos į Varšuvą 
parodyti, kokia "didelė Vil- 

niaus gub. dalis" nori priklau- 
syti Lenkijos karalystei. 

Alieste iškabinta visokiu 
s 

rusiu atsišaukimu, kuriuose 
w c" 

šaukiama "kas gyvas" stoti \ 

kariuomenę. 
— \ ilniaiis gyventojai su- 

skirstomi Į rajomis, kad leng- 
viau butų padalinti atsiusta į 
Vilnių maista. 

c w 

— Vilniuj paskelbia, kad 
nuo gegužės 6 d. įvedųmi len- 
ku pinigai—lenkų markė. Pa 
kolei bus panaikinta apyvar- 
toje musų ir vokiečių pinigai 
lenkų markė bus lygi vokiečių 
markei, rusų earo pinigų— 
rubliui; dumskų pinigų pusafl 
tram (rubliui), ir kerenkų— 
dviem rubliam. Vienas lenku 
ar buvęs vokiečių fenigas ly- 
gus rusų pinigų kapeikai. 

\Ds. IV ii). 

KAUNAS. 
¥ 

— P a s k a i t a apie 
dėmėtąja iltine Kauno Medi 
cinos draugija sekmadienį ge- 
gužės 11 d. lygiai 5 v. v-įkarti 
Miesto Dūmos salėje rengia 
paskaitą. 

"Dėmėtoji šiltinė ir kova sti 

ja." Skaitys d-ras N a s 

v y t i s—Valstybinis Hi- 
gienos Instituto vedėjas. 

Draugijos l \iU1yba< 

1 Miliaus bolševikai. 
Iš Vilniaus į Kauną priva- 

žiavo daug bolševiku komisa- 
ru, karciviu-/"ydu ir lietuviu. c' k # i. t, 

net ir pals Angarietis (Alek- 
sa) esąs Kaune. Jie laisvai 
sau vaikščioja po miestą ir 

"dirbą", agituoja žmones 
prieš valdžią, žada jiems savo 

"rojų." Balandžio 28 d. ten 
kur Mažosios Ligoninės 
1\!jin Hospital) gatvė dalino 
bolševikų knygeles. Bolševi- 
kai Kaune turi savo raštų 
knygų, brošiūrėlių sandelius. 
Bolševikai savo daro, o lenkai 
vėl savo per tai gali liūdnų iš- 
davų buti. Lenkai \ aršuvo- 
je ir kituose miestuose nieko 
svetinio nepakenčia, pašalina 
iš miestų, o pas mus, Kaune, 
vaikščioja visokie Įtariami žili' 

nūs, komisarai, šnipai, bolše 
viku agitatoriai, kartais be jo u O 

kių poperių, j miliciją neprisi 
rašę, kuriuos laiko pas save 

žmonės ir žydai. 
P. Kalvikis. 

SKOLINU PINIGUS 
j ant antro ra.")rgeč»o labai prieinamo- 

mis s&lygomic Knm reikalinga sko- 
linti pinigai, t^Kul atsilanko j ofie^. 

H, EPŠTEIN, 
Roora 70&: 5 \"c. LaSali' 
Tflpf^nac ^'•aiikiln 2803. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. l Karalius 
UŽ3VSENĖJUSI08 

L i G O 8 

Valandos: 9 ifcį 12 ir 4 iki S 
vakarais. 

3303 SO. K0R8M STREET 

VALENTINE DRESSMAKTNG 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, iūp'.Lio, 
dienomis ir vakarais dėl Mzutc » 
namų. Paliudijimai išduodami ir Tie 

j tos parūpinamos dykai. AtsuinV.ykitf 
arba rašykite-., o rnęj paBistnngsjuk 
suteikti Jums patarimu. 

SARA FATiSK. Principal 
2407 W. M a alsen St, 

C20D S. rialsteii 3t. J Welip bt 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS * CiliRDRGAę 
Ofisus: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlefonas: LSoulcvard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood Slrcct. 
Telefonas: Yards 723. 

» >■-4-v r."r.'T,."*rVTV,i*,iwWW,iHil 

Dr. i. Hsrziiidii 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviaroa žinoma* per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas. chiri'r'jai ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį] ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
f. rietaisua. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS; Nuo 10—\2 pictų( Ir 
6—8 vakarpis. Telephoie Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted S t. " 

VALANDOS: R—9 tiktai. 

A.Masalski s 
LIETUVIS 6BAB0R1US 

Patarnauju Laidotuvėse kogo- 
rlausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbame grabuB' ir 
turime savo karabouus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi Bamdorae automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien^ ar 
nnktį. 
3305 /uburnAve. Tel. Drover 4139 

FraktfkuoJ* Js.u 2* motei 
3149 8. Morgan 8t., kerti 32 6t 
8pec!all«ta« Moteriškų, Vjriikų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. 6—s vuV., Nodėl. 2—2. 

TELEFONAS YARL?3 687. 

Tcl YARDS *3« j 

LIETUVIS GYt)v70JAS 
IR CHIRURGAvi 

v*ydo vlsoaiaB Ilgus moterių, 
vaikų Ir vyrų Specialižlial gy- 
do limpančias, užstaenėjuslas 
Ir įiaslapfogas vyru llg&» 

3259 So. Halstcd St., Chi:au&, 

TELEPHONE: 
7ARDS 155 

YARDS 551 ) 

i 
\ 
i 

IETUVISKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

ORUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

^HICAGO 

I A. L. T. S. ORGANAS 

| _"SANDARĄ" į Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
| pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
f Skaitykite Visi. Metams $2.00 
i Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
| 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina -netams $2. T'usei meti| $1. Kanadon metams $2:60 Numerius pažiūrėjimai siunčiamo dykai. Turimo dltlelj knygų sankrovą ir katalogą siunčiamo ant pareikalavl- i 'no, gavę 3c štampą. ? VSliausia indąjniausia musų laidos Knyga. į 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- < lių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- i jaue, nes knyga 6kubiai eina: Pinigus siųskite money orderiai* yr i ba registruotuose laiškuose. 

ji 
"DIRVA." 

7907 Snperior Street CIeveland, Ohio ^ 
P: S: Šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: > 

'Ar norite kad jusi| pinigai butų SAUGUS! 
PERKELKITE arba praeikite DĖTI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 
Central Manufacturing District 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halstcd St.) CHICAGO, ILL. Dekite be baimės ir abejones savo pinigus j šią VISIŠKAI SAUGIA t 
B A N KĄ. KAPITALAS $550,000-00. TURTAS $4,500,000.00. 1 

* • y 

W. N.Jarnagin 
Prezidentas 

M. E. Porontn 
Vicn-Pre'.idont 

Vleo-Pi'^JiMont. 

S, L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežinio iv 
Liotuv .Depart. 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
» Pag. Kasininko 

F. C. Hoebcl 
Pag, Kasinmko 

Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Real 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
gago Departm. 

UZ FIMGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS į 
(Ju!y) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEJOS. į NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, at- J 
neškite jusų bankinę knygute, o męs iškolektavosim ! 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygele ŠIO J BANKO. 



Svetimas Kraujas.! 
Bankicriui-niilionieriui buvo 

bloga. 
— Tikiuosi, — tarė garsus 

gydytojas-profesorius, — kad 
už poros 'dienų aš galėsiu ta- 
nustai pavelyti pasi vėžyti ka- 
rietoje, jei tik bus gražus oras. 

— Suprantama, — nusimi- 
nęs tarė ligonis. — Juodame 
vežime, kelionėje i kapines. 

Garsus profesorius nuste- 

bus dirstelėjo į ligonį. Jis niekad 
nepamasiė, kad pas lig nį butu 
tokios tamsios mintįs. jis lyg 
ir susigėdo. 

Tu<>ni tarpu ligonis milionio 
rius iiigavęs paskatines spėka:; 
karštai pradėjo kalbėti1 

— Urangus profesoriau! 
Kaip stiuku man klausyti Jusi: 
šventąjį mela! Kam gi aš jį ta- 
riu užginti? Aš suprantu savo 

padėjimą. Aš pražuvęs žmo- 
gus. Iki šiol aš ramiai klausiau- 
si jusų raminimų, bet dabar aš 
bijausi, bijausi, kad ir pats tiki 
j savo išsvajotas iliuzijas ir 
dėlto nedarote visko, kad ma- 

ne išgelbėti. Sakykite, kodėl 
ju:' nenorite griebtis paskuti- 
nio budo, tai yra, kodėl nenori- 
te i mano kuną inpilti svetinio 
kraujo, kurio aš neturiu? 

—; Kaip!? — sušuko nuste- 

bęs gydytojas-profesorius. 
— AŠ kalbu apie transfuzi- 

ją, ir tai ne sulyg metodo moks- 
linčiaus Barnero, kuris pataria 
naudotis gyduolių kauju, bet 
sulyg metodos Kirol'aus, kuris 
pritaria naudotis šviežiu, tyru 
žmogaus krauju. 

;— "Bet juk įstatymais už 
drausta tokis gydymas! 

—• Yra budai apeiti Įstaty- 
mus. 

— Žirniu, žinau, — dar vii 
* -s.j * 

svyruodamas tare gydytojas. 
— Dėlko gi Jus nenorite iš- 

bandyti? Tiesa, kad tokiu budu 
mane išgelbėti nuo mirties, rei- 
kia, kad kitas žmogus mirtų, 
f r šitas Jums neduoda ramy- 
bės? Jus manote, kad aš del to 
pagrįžęs papildyti kokį prasi- 
žengimą? Gana, jau gana! 
Auka pati čionai ateis. Aš pa- 
siūlysiu 200 tūkstančių dolia- 
rių ir šiame miete rasis bent 
tūkstantis žmonių/ kurie ir už 
viena tūkstantį doliarių su- 

tiks nusižudyti. Aš užmokė in 
karališkai. Uaskitė koki elgetą, 
kandidata i savižudžius, ar koki o C •» 

k'tokį žmogų, kuris nori mirti. 
Apart to aš dar duosiu 10 tūks- 
tančiu. Jis tą suma paliks pa- 
čiai vaikams ir bus įsitikinę?, 
kad jo mylimieji pilnai aprū- 
pinti ant viso gyvenimo. Pati- 
kėkite man, kad aš jei viešai ir 
iškilmingai tai pranešiu, tai 
žmonės šimtais ateis ir dar ran- 

kas bučiros, kad tik priimtume 
» jųjų kraują. 

Profesoius iš sujudimo nei 
ik girdėjo šio- kalbos, kuri be 
abejones buvo iš pirmiau ge 
vai apr ąstvta. Jame užsidegi 
mokslinčiaus žingeidumas; ji 
viliojo puiki operacija be jokio 
nusidėjimo prieš įstatymus. 

Jis jau mintyje sutiko ir 
maste tiktai kur gauti jauna 
šviežią medžiagą, žmogaus 
kuną ir kaip išvengti skanda- 
linės viešumos. 

— Ceai. Rytoj dešimtoje 
valandoje ryt h męs padarysime 
operaciją, — tarė gydytojas 
kai pi r pabudęs iš kokio sapno. 

Išbalęs ligonio veidas trupu- 
tį paraudonavo nuoingytos iš- 
sigelbėjimo vilties. 

Tš būrio kandidatų atėjusių 
pasiūlyti savo kraują išrinko 
žmogų ir ritivede pas profeso- 
rių. N 

• 

Tai buvo drūtas dar jaunas 
vyras. Tš visko buvo matyti, 
kad i;s ved-" skurdų gyvenimą. 

— Ar Jus žinote kame daly 

kas paklaust' jo gydytojas. 
— Taip. As gausiu du siuita 

tūkstančių. 
— Tai tiesa, 
— Jus padarysite operaciją 

ir perpilsite mano kraują i gis- 
las turtingo sergančiu žmo- 
gaus. 

— Aš mirsiu? 
— Gal bu t kai] ne. 

— Ponas profesoriau, man 

>\is vien. 

I 
— Ar tamista turi šeimyna? 
— Taip, dfejatas vaikų. 
— Jųs*jiems paliksite tuos 

pinigus. 
— Taip. 

% 
— Puiku. Prašau tamistos 

ateiti rytoj dešimtoje valaudo- 
je. 

Kuomet nelaimingas Oeas, 
— taip vadinosi žmogus skir- 
tas mirčiai, — išėjo i gatvę, 
jam išrodė, kad viskas persi- 
keitė. Ar g«l Imi i teisingiau, 
jis jau nebuvo tuomi, kuom bu- 
vo pirmiau; jis jau neprigulė- 
i t šiam pasauliui. Jis jautė ko- 

kį tai užslėpta pasididžiavimą 
jis rodos koja paspyrė visą žmo 
niją sakydamas: 

— "Jus manęs nenorėjote? 
Tai aš spjauju visam pasauliui 
į akis! Daug ju.-p manęs nekan- 
kinsite" !.. 

Jis žingsniavo gatve u pa- 
kelta galvą ir stačiai žiūrėda- 
ma j aki kiekvienam žiurėda- 
mam, kiekvienam žmogui. Jis 
buvo drąsus tartum koks moks- 
leivis už nus'dėjimus išvytas iŠ 
mokyklos. Jis daugiau nereika- 
lavo žmonių prijautimo, ar už- 

tarimo. 
J r kiek daug tas žmogus sa\ o 

gyvenime iškentėjo, kiek jis 
pernešė visokiu pajuokimu ne- 

laimių, o dabar jis gali spjau- 
ti u pasididžiavimu kiekvie- 
nam į akis. Jis prisiminė savo 

visą nelinksmią praeiti. 
Visas jo gyvenimas perbėgo 

prieš jo akis. Jis matė jame tik- 
tai labai juodas kruoputes, juo- 
dumą. Net ves turiu dienoje 
jis bėginėjo,- klausinėjo, ar ne- 

gaus kur pinigų, kad priglaus- 
ti kur savo žmoną. Vienatinis 
jo buvo linksmumas, tai ta die- 
na, kuomet gimė jo Mariute 
ta pati Mariutė, kuri jau dabar 
nori ištekėti už Vandoro, jei 
tiktai butų pinigų knr'čiui. Net 
laike jos krikšto dienos neap- 
siėjo jis be skausmo, niekas ne-į 
norėjo Imti jos krikštu tėvu. 

Netartas. Neturtas didžiau- 
si žmogaus gyveninio nuodai. 
Jis užnuodija viską, jis užnuo- 
dija ir prakilniausius jausmus. 
Neturtingu žmonių net dienos 
vestuvių, krikštynų tampa ne 

laimių dienomis. 
Očas sugniaužė kumštis. 
Tnsigilinęs į savo mintis jis 

giliai dūsavo. Praeiviai aty- 
džiai i jį pažiūrėdavo. 

Jis ilgai klausinėjo savo liki- 
mo delko jis visa gyvenimą tu 

Vėjo kęsti nedateklių ir staiga 
pajuto, kad mirtis jam suteikė 
kokia tai šviesą, koki tai išrisi- o c 

mą į šiuos neiriŠamus klausi- 
mus. 

Očas tankiai klausdavo sa- 

vęs ar ne teisingesnis jis už ki- 
ttts. Jis tankiai išmetinėjo sa- 

ve > likimui. Kartais jis ir namie 
trenkdavo šakute ar peilį anl 

grindų ir sušukdavo: 
— Nenaudėlia1'! Pasileidė- 

liai ! Jiems vieta tiktai kalėjimo 
kelnorėse!... 

Tr tuomet jis mastydavo apie 
namų savininką, apie krauti.v- 
niiikri. darbdavį, apie visus ne- 

turtingo žmogaus tiranus. 
1 )abar jam rodėsi, kad gyve- 

nimo ūkanos išsisklaidė prieš 
tikrus saulės spindulius 
Tie "nenaudėliai" kuriuos jis 
.Jį> jau keikė i št ikrų jų nebuvo 

jlogesni už kitus. r 

"Mano mielas, — tarc pa. 1 

budusi jo sąžinė, — tu irgi bu-1 
vai pilnas nederu pasirįzimųj 
bet ant laimės tau nepasitaikė 
progos juos įvykinti. 

Tavo teisingumas niekame 
neišaukė pavydo ir niekas ne 

nepanorėjo jo pirtki. ( H delko 
tu gali pasigirti.'" 

— Dieve mano, dėlkogi as 

turiu mirti? — paklausė savęs 
nelaimingas ()čas. — kanigi 
reikalinga, kad as parduočiau 
savo lama ir savo siela. Mano 
vienintelis turti's. mano Mariu- 
tė! — tarė jaisai ir pradėjo aša 
ros riedėti per j<> veidus. — 

Turėsi, Mariutė šimtą tūkstan- 
čių, busi laiminga, ištekėsi. Ru- 
si laiminga, turėsi gražų butą, 
mylėsitės ir tuomet gal lniti at 
slminsite apie savo nelaimingu 
tėvą, kuris numirė clel Jus!" 

"Jr mano miela dukrelė O'č, 
gal ir tu busi laiminga, gal ir tu 
!niano kapa padabinsi gėlėmis". 

Netyčia praeidamas prodi- 
dele krautuvę lango stikle jis c i. O 

pamatė savo veidą. Tai buvo 
veidas nuo kurio buvo išnykęs 
visas žmogiškumas; ant j<> jau 
buvo mirties žymė. Veidas buvo 
panašus į negyvėlio veidą ir 
1 aisus. 

Su tokiu veidu negalimu p.i- 
i eit i namon! 1 »et jam norėjosi 
pareiti namon ir savo bran- 
gioms mergaitėms pasakyti: 
'Yra pinigu ;r jus busite lai- 
mingos!" 

P) e t ar galima kalbėti apie 
tokius baisius daiktus. 

Jis parėjo namon. Vaikai su- 

prato, kad atsitiko kas nors ne- 

paprasto. Jis visiškai nutylėjo 
prieš visokius klausimus nielvo 
nepasakydamas. 

i>et paskui, kuomet pamate 
nekaltas gal v- les savo dukrelių 
nušviestas paslaptingu Įtampo 
šviesa, nervai jo sudrebėjo ir 
jis nustojęs paskutinių spėkų 
susuko 

— Mariute! Olė! Jus gausite 
200 tūkstančių! 

Stambio* ašaros pradėjo 
riedėti per io veidą, kuomet jis 
paakoj'? margaitėms kame da- 
lykas 

— Te t:! — tarė Mariutė la- 
bai nusiminusi, — jei tau rei- 
kalingi pinigai, tai aš eisiu j 
gatvę ir parduosiu savo kūną.... 

— Tėte, brangi'- tėte, — 

vergdama kalbėjo Olė, — ne- 

mirk, pasilik su mumis. 
— Deli Dieve mano! Kad 

jos nors mane taip labai nemy- 
lėtų. Netrukus šiame atsitiki- 
mc dar baisesnis 
Pusei devintos prr>fe^ >rins in- 

(" > į bar.kieriaus miegamąjį 
kan*1:«fį. 

— <v;del jus pasivėlinote? 
— Žmogus neatėjo. 
— Ar isiikro neatėjo? 
—Ne, ji;; nedaiauė savo žo- 

džio. 
— Aš taip maniau,-aš to lau- 

kiau. jis pilnai teisus. Kamgi 
jam nedovanoti man savo gy- 
vybę? iis sveikas? Ar netiesa? 

— JL'ar.. -veikas ir stiprus. 
— Kam ji 3 parduos savo gy- 

vybę už prakeiuis pinigus? Ar- 
gi pinigai turi nori kokia pre- 
kę? Jokios! Pinigai man nieko 
negali pagelbėti. 

— liet ar ju atduetumet, 
kad gauti sveikata? — pa* > c. 

klausė profesorius. 
Ligonis neužsitikėdaii'jas pa 

žiurėjo i profesorių. 
— Taip. Aš didesnę ju da!j| 

atiduočiau. Aš neatiduočiau vi- 
sa savo turtą. T ką gi aŠ pa 
virŠčiau visai be pinigų? Ar i 
nelaiminga elgetą, į pastipusį 
sunj. Pavirsčiau i žmogų, prie-' 
kurį niekas galvos nelenkia ir 
nuo kurio nieko nelaukia. K r. o 

met -aš buvau dar mokykloje, 
tai mane mušdavo. Paskui aš| 
užgyvenau milijonus. Pet žino-; 
nes neduoda milionieriui pap- 

tstai gvvcnli, jie juos išveda iš 
> v veninio. Nežiūrint aš ant vi- 
sokiu apšviestunų ii* filosofu 
aš sakau, kad tunas, tai laimė, 
Lai dora, neturtas tai geda-. As 

negalėčiau gyventi neturte. 

Vynai ir moteris, tai turtuo- 
liaus nusilinksminimas. Turto- 
lio laime, tai išdidumas, geras 
vardas. 1-Jet Dieve mano, k >del 
pinigai viską gali padaryti, o 

negali žmogaus išgelbėti nuo 

mirties. Kodėl v.s turiu mirti 
taip lygiai, kaip u* paskutinis 
elgeta. Kiek dar pinigų ir gar- 
bės aš galėčiau ingyti. 

Tą pačią dieną ai ėjo valdi- 
ninkai parduoti Očo judinamą- 
jį turtą už skolas. Iv-' .iyiet urėd 
ninkai inčjo i jo bula Mariutč 
ir ()lė sėdėjusios kamb.iryje iš 
balo ir išbėgo kitan kambarin. 

M ar iu los jaunikis irgi čio 
nai buvo atėjus. Jis bv.,o atėję; 
pranešti, kad surado gerą dar- 
ką ir kad greitai supins sau liz 
delį. Bet pamatęs valdininku*- 
jo kraujas sustingo, jis atsisė- 
do. Jei jis turėtų ki:nnuje 500 
tai su kokiu malonumu jis iš 
vytų tuos uredninkus. Jis žino 
jo, kad Očas neturtingas ir jo- 
kio kraičio nesitikėjo, j išmylė- 
jo savo merginą, bet jis mylėję 
ir savo vardą. Kaipgi dabai 
\esti merginą, k'.irios tėvo •"'i- 

j kandus pardu< (k skolas. 
jis svyravo. 
Mariute nujau.-,dama, k;u! 

jis greitai ją pames, nesileido 
pabučiuoti jos apsiašarojus] 
veidą. 

c 

Sugrįžo Oeas iv pamatęs U 
visa sušuko: 

— Kvailiukės: Aš Jums sa- 

kiau, kad reikčj > eiti pas pro- 
fesorių. 

—Pape! Nekalbėk taip! — 

kartu sušuko abidvi merginos. 
1 »et jis pastebėj •, kad tame 

baise jau nėra tikro atvirumo, 
prijautimo. Jis jautė, kad da- 
bar dukteris neatkaibinėtų j? 
nuo pasiaukavimo. 

— Gal buti, kad aš klystu 
■ 
— t are jis krisdamas kėdėn. 

I'o dviejų dienu namų prižiu 
i ėioias pranešė Oėui. kad iaos 
kambarius užima r.T/ja gy- 
\ entojas ir kad riekia iš: Įkraus 

lyti iš bute. 
! Jaunos mergino:-: verkdamos 
kalbėjo: 

— Namų savininkas priža- 
dėjo mus laikyti čionai tris me- 

ne sius. 
— Taip, t"ip, — atsakė na- 

mų prižiūrėtojas. Jis tuomet 

taip sakė, kad jam nesmagu bu 
vo žiūrėti, kaip jus verkėte 
Tiel jis man liepė jus išmesti. 

Oeas klausėsi Šios kalbos n 

stniga kaip pabludęs pašoko ir 
išbėgo produris. 

Mariute ir ()lė verk j. 
Nelaimingasis bėgo gatvė 

mis. Jis nubėgo gražesnėjen 
miestu daliu ir sustojo prieš, 
bankieriaus namus. 

X-amų preangyje plevėsavo 
juoda vėliava. 

j Jau "per vėl u. 

Ligonis jau numirė. 
Očas užgautas : .y^plefccijos 

krito čia pat ir numirė. 
1 )ievc mano! — tarė jis mir- 

damas. — Aš mirštu visai be- 
reikalingai. Kas bus su mano 

nelaimingomis mergaitėmis,! 
našlaitėmis? Jos hbiau mylėjo 

I pinigus negu gyvybę jųjų tėvo. 
Kur vaikų meilė? Pas ką? Pas 
\ ilkus? Kodėl likimas leidžia, 
kad neturtas tam išbjaurioia 
.aikus, kuriuos Dievas suteikė! 

Vertė Jonukas. 

].\T\ [RAS LAIŠKAS AME- 
RIKOS LIETUVIU TARY- 
Inos SKKRiiTouiui, i>. j. 

BIELSKIUI. 

Gerbiamasis:— 

Tamsta, kreipdamas į Ame 
! rikos Lietuviu Tarybos na 

c «• 

rius, krivūlėje No. 8,—9,619 
2,—aiškini j;ems būtinumą su 

vienyto darbo ir Amerikos 
Lietuvių tarpe kaip tai daro 

Lietuvių visuomene Lietuvoje 
kur ji sudariusi koalicijinę vai 
tižia, sutartinai dirba Lietu- 
vos labui. 

Toliau T aliota pabriežt, 
kati paskutiniais laikais Ame- 
rikos Lietuvių tarpe iškilo ne- 

santaika, ir paskutiniame Auk 
rikos Lietuvių Tarybos suva 

ziavime Įvyko net tokie nutari- 

mai, "kurie neveda prie sutar 

fino, kaip savo tarpe, taip pa! 
ir i ar p" kilų partijų. veikimo." 
U/baigi Tamsta taip: "l h's- 
kas nrižl ų į laikus ŠI i u po-X a 

ruŠeviciaus, i laikus d i džiūt si u 

užsipuldinėjimų ir betvarkės.'' 
Kadangi betvarkė tankiau- 

si.ii kįla dėlei neteisingų as- 

meniškų užsipuldinėjimų ir 

šmeižtų, tad ar nebusi Tamsta 
taip malonus viešai išdėstyti 
faktus iš mano veikimo Ame 

rikėje, kurie duoda Tamstai 
teisės oficialiame rašte kvali- 
fikucl1' mane, kaipo žmogų, ku 
ris užsiėmė "didžiausiais užsi- 
puldinėjimais ir betvarke." 

Laukiu abakymo. 
Sr ragai ba— 

T. X aruscviėius. 

Lietuviška Gydykia DR. DIČKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais butiaiB ir su pagclba 
naujausių ir tobuliausių ėlektrlkinių. jlaiBų. 

Ofiso valandos: 1) ilci 12 ryto, 4 iki ii vak. Nedėidieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marslifield Avt. 

A 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 
«į 

VIŠKA VALSTYBINE BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusu pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimą^ nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko :r Sufcatos vakarais iki 9 vai. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laiku kankinimo Krištaius ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. LauKis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijom ProT. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
su ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 5i;c. 

5. Istorija Chicagos iietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $I-75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Baccvičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 1.1. 
Trumpai, aiškiai ii suprantamai išaiškinama gamtos istorija Pusi. 
209, kaina 75c. Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadynė šlėktos vie.vpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip ęoo metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenkiia. ir kaip per kelis šimtmečius lenku bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.00 Ta pati audinio apdaruose $3.00 

8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rasta: 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug i va irių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i.5& Ta pati su audimo apdrais $2.25 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nore 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegii, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 Ta pati audimo apkartuose -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos niagikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patar.mų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, [vairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Independancs for tlie Litliuania nation by T. Norus and j. dilius. Issued by Lithuanian Nationol Couneil in U. S. of America. 

Washington, D. C. Price 25c. 
13. Tikras ienybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums 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 orjnnizmas, kaip už- 

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144; kaina 
25c. 

15. Lietuvių 7<albos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokinties. Pupieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. A'isu šalių i** tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: įmestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj triMii- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c. Ta pati audimo apdaruose ! 75c. 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių. Zepelinų, vagonų, tiltų, submprinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lictuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. 1). Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 

21. Vėliavos Akyvaizcfoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žinge'.dus. kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Siądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nu radėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio meti išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoj* kalboje. Puslapių 211, kaina Si.or 
22. birens. i'arase italų kalboje Ed. <lc Amici, vertė į lietu vii kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Ta 

yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinke lybiai vaikams, kip ir suaugusiems. Si ta knyga yra išversta j visai civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvi'. namuose. Pusi. 362, kaina $i.oc Ta pati gražiais audimo apdarais $1.5c TU- TT» » 

j/vumas ouit> Knygynas ir išdalink save kaiminams amerikonams. Kaina 15c 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kultitrinio darbo Lietuvoje, nuc .TfiTC niAfn V««#% .11.1-1" j- 

% iviiuit Ji ivuiv u jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra darbai žymių lietuvos raštininkų, kai]) tai: Daukšos, Poškos, i Jau kauto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymi vyrų. taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25 Ta pati audimo apdaruose 
50c Čia (paminėtos knygų kainos yra su prisiminiu. Pinigus siųsda mi adresuokite: » 

"L I E T 'J V A" 
^253 So. Morgan St. Chicago, III 



VIETINES ŽINIOS 
RYTOJ NEBUS APVAIKŠ- 

ČIOJIMO. 

Chicagiečiams ir draugys- 
tėms buvo žinome1, kari ry- 
to 3 Rugpjučio turėjo Įvyk- 
ti Lietuvos Laisvės Varpo iš- 

leistuvių iškilmės. Bet* tos 
išleistuvės neįvyks, nes mili- 
cija užėmė tą svetainę, kur 
iškilmės turėjo įvykti, taip- 
gi dar gatvekariai nevaikš- 
čioja ir dar nenurimo rasi- 
nės riaušės. 

Apvaikščiosimas atidėtas 
ant toliau. Kada apvaikš- 
čiojimas įvyks, apie tai'bus 
plačiai paskelbta. 

Taipgi del tų priežasčių 
neišeis rytoj ir extra "Lie- 
tuvos N, kaip buvo žadėta. 

DIVONU AUDĖJAI STRE3 
KUOJA. 

Darbininkai Olson divo- 

nų kompanijos sustreikavo, 
reikalaudami didesnės al- 

gos ir geresnių darbo sąly- 
m- 

PAVOGTA 70 AUTOMO- 
BILIU. 

Nuo laiko kada prasidėt 
jo gatvekarių streikas pa- 
vogta 70 automobilių. Kol 
kas iš to skaitliaus polici- j 
ja sujieškojo tiktai dvide-j 
šimts. 

BRIDGEPORT, "LIETU- 
VAI GELBĖTI DR-JA" 

SKYRIUS. 
Seredos vakare, VVodma 

110 sv., buvo sušauktas vie- 
šas susirinkimas L. G. D. 

Brigeporto k^naus. 
Susirinkime kalbėjo Dr. 

A. Graičiunas ir Dr. S. Bie- 
žis. 

Kaip pirmas taip ir ant- 
ras labai gerai paaiškino 
susirinkusiems reikalingu- 
mą L. G. D. organizacijos. 
Publika buvo labai užga- 
nėdinta iš prakalbų. į sky- 
riaus valdybą buvo išrink- 
ti sekantieji asmenis: T. M. 
Šalkauskas, pirm., M. Žilis, 
raštin.; A. Bugailškis, iž- 
dinink.; J. Vičas ir J. Dim- 
ša, kaso3 globėjai. Prisira- 
šė taip pat keletas metinių 
narių. P-nios V. Jablons^ 
kienė, Z. Zigautienė ir p. 
Janulis apsiėmė darbuotis 
aukų rinkime. 

Matyt, kad Bridgeportas 
taip pat jau sujudo — ir ma 

noma, kad trumpame laike 
Bridgeporto "Lietuvai Gel- 
bėti Dr-jos" skyrius bus pa- 
vyzdžiu kitoms lietuvių ko- 
lįonijoms. 

V alio Bridgeportiečiai! 
L. G. D. Narys. 

LIETUVIU EVANG.-LIU- 
TERONŲ DR-STĖ. 

Lietuvių Evangelikų-Liu- 
teronų Draugystė turėjo sa- 

vo susirinkimą Meldažio 
svetainėje, ant West Side 
Buvo svarstyta apie "Lais- 
vės Varpo" išlestuvių daly- 
vavimą. 

Lietuviai liuteronai labai 
prijaučia bendriems Lietu- 
vos reikalams ir yra pasi- 
ryžę dirbti ir ginti Lietuvą 
nuo visokių svetimų užpuo- 
likų. Jie taip pat atjaučia 
Lietuvos reikalams kaip ir 
kiti lietuviai. 

J. Sadauskis. 

f BILL HAYWOOD PA- 
LIUOSUOTAS. 

Vakar iš Leavenworth ka- 
i Įėjimo į Cbicagą sugryžo 
| 8ill Haywood, vienas iš žy 
imiausių I.W.W. organizaci- 
jos vadų. Valdžia jį paliuo 

'savo iki teismui po bond- 
sais. Ateinančiame nedėl- 
dienyje jam rengiama didelį 
pi iėmimą "White Eagle 
Grove" parke, 40-ta ir Hass 
^atve, kur jisai laikys pra- 
kalbą. 

DR STĖ MEILĖ LIETU- 
VIŲ NO. 1. 

Nesenai ta draugystė lai- 
kė savo pusmetinį susirin- 
kimą, kuriame nutarė daly- 
vauti "Laisvės Varpo" iš- 
leistuvėse. Tarpe visų drau 
gijos narių atsirado tiktai 
vienas nesusipratęs socialis- 
tas, o kitas klerikalų ber- 
nas, kurie patįs nežinodami 
kodėl, iš visų savo pajiegųj 
priešinosi. 

Gaila, kad tarpe musų yra1 
dar tokių aklų žmonių, kil- 
riems Lietuvos reikalai vi- J 
sai nerupi. 

Iš iždo paskirta $25.00. 
Toliaus nutarta prisidėti 

prie "Lietuvai Gelbėti Or- 
ios" ir tam tikslui iš iždo 
ir iš aukų surinkta $8.00. 
Įnešimą tokiam garbingam 
darbui davė p. L). A. ččs- 
na. 

Aukas perduos p-nai J. 
Dajotas ir F. Dikčius. 

Buvo skaitytas raportas 
nuo Lietuvių Draugijos or- 

ganizacijos. Tos draugijos 
atstovai pageidavo, kad mu 

su draugija prisidėtų. Nu- 
tarta prisidėti prie L. D. 
ir paimta $50 vertės šėrų. 

Musų draugija niekuomi 
neatsilieka nuo darbo kitų 
draugijų. Nežiūrint, kad 

pereituose metuose musų 
draugija turėjo daug išmo- 
kėti savo nariams iš prie- 
žasties ligų ir mirties, męs 
visgi stengiamės šelpti Lie- 

tuvą ant kiek galime. T$i 
yra geras pavyzdys ir todėl 
lietuviai yra kviečiami pašto 
ti mus u draugijos nariais. 

R. D. P- -s. 

IŠ CICERO PADANGĖS. 
Pereitame utarninkge bu- 

vo Draugijų Sąryšio susi- 
rinkimas. Daugiausiai kal- 
bėta apie pikninkų ir balių 
sutvarkymus, kad draugijos 
juos rengiant ne kenktų 
viena kitai. Keletą draugi- 
jų išstojo iš sąryšio, nes pa- 
tėmijo, kad sąryšyje yra per 
daug partvviškumo. i'as' 
yra negerai. Kalbėta taip 
pat apie Mastausko ir Čės-I 
nulio darbus. Žmonės pik- 
tinasi, kad klerikalai iki tam 
laikui surinko nuo žmonių 
suvirs $300,000.00. kad gel- 
bėti Lietuvą, bet kol kas į 
badaujančią Lietuvą ne pa- 
siuntė nei vieno cento. Žmo 
nes klausia, kur tie pinigai 
dingo, nes atskaitų jokių 
kol kas nesimato. 

Pereitame nedėldienyje 
buvo musų parapijos pikni- 
kas ir jomarkas. Biznis ėjo 
gerai. Alų bešinkuodami 
parapijonai taip nusišinka- 
vo, kad nepamatė, kaip din- 
go boxas su pinigais. Sa- 

OTAOVO O llAI/SiO —Muzikos Studiją Perkėle į 

$ Abi "S t mm U u FinG Arts Rcom 427 
W I I»W I V * imu vv ant Michigan Ave artl Vaa Buren 

wr MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 Iki 9. 

Pirm atsitankyrrc malonėkite patelefonuoti: HYDE PAR K 6967 

koma, kad pražuvo apie 
$100 cloliai'ių. 

Teisingas. 

DR-STĖS, KUiUO§ DALY- 
VAUS "LAISVES VARPO" 

IŠLEISTUVĖSE. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja. 
Nutarė dalyvauti išleistu- 

vėse. Iš savo iždo aukau- 
ja $100.00 ir reikalauja, kad 
ta gausi auka butų priduota 
Lietuvos valdžiai. 

Ši garbinga dr-ja atsižy- 
mėjo savo aukomis West 
Side knygynui. Tautiška 
draugija visuomet pasiren- 
gusi prie tautos darbo. 

Eskulapas. 

Dr-siė Šv. Kazimiero 
Karalaičio. 

Prie šios draugijos dau 
giausiai priguli lietuviai iš 
Vilniaus rėdybos ir Ežere- 
nų apskričio, Kauno rėdy- 
bos. Uždėjo tą dr-ją p. 
Vincas Paukštis, 1913 m. 

Narių turi 195. Turtas sie-j 
kia apie $2,000.00. Šv. Ka- 
zimiero draugija visados da 
lyvauja viešame lietuvių gy 
venime ir pagal išgalę pri- 
sideda aukomis. 

Paskutiniame savo susi- 

rinkimo draugija vienbal 
siai nutarė dalyvauti išleis- 
tuvėse. 

L. Varpo išleistuvėms au- 

kauja $50.00. Valdyba. 
Dr-te Šv. Juozapo Laimin- 

gos Mirties. 
Paskutiniame tos dr-jos 

susirnkime vienbalsiai nu- 

tarta dalyvauti išleistuvėse. 
Paaukauta $10.00. 
K. Stanišauskas, Sekr. 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS EVANGELIKAMS 

LIUTERONAMS. 
Visi lietuviai evangelirj 

kai-liuteronai yra kviečiami j 
susirinkti i pamaldas atei- 
nančiame nedėldienyje, 
rugpjueio 3 d. Tuojaus po 
pamaldų bus trumpas susi- 
rinkimas, kuriame nutarsi- 
me kokiu budu męs daly- 
vausime "Laisvės Varpo" iš 
leistuvėse. 

Ateikite visi skaitlingai., 
nes reikalas yra svarbus. 

Lietuvių Ev.-Liuteronų baž- 
nyčia randasi prie No. 3525 
EmeraLl A ve., ties 35-ta 

gatve. 
Pamaldos prasideda 10 

vai. prieš piet. Susirinkimas 
bus tuo jaus pasibaigus pa- 
maldoms, 

Kun. Razokas. 

CICERO-AT YDA! 

LSA. 194 kuopos suirin- 
kimas atsibus subatoje, rug- 
pjučio 2 u., Tamaliunienės 
svetainėje prie 1447 So. 49 
Ave. ir 15-ta gatvė, lygiai 
ant 7:30 vakare. 

Visi susirinkite ant paskir 
to laiko ir atveskite naujų 
narių. 

K. Deveikis, Pirm. 

LIETUVIAI UKRAJINU 
SUSIRINKIME. 

\ akar atsibuvo ukrajinų or- 

ganizacijų atstovii susirinki- 
mas reikale protesto prieš len 
kli užgn bimo hiekius. Minėtai: 
susirinkiinan per Dr. (iraiču 
na telefonu kvietė ka nors ir lu 
tuvių atsilankyti. Trumpu lai 
k u susitarta ir. nuvyko Dr 
Graičunas, i V. Sa realius ir l\ 

Adžgis. , 

l'krajinų vardu prahil) į 
lietuvius ju kunigas X. j. Stru- 

tynsky. Jis tarp kitko pabriežė' 
kad lapo sužinota, j ig lenkai 
turi sudarė pradžiai fondą i: 
£180,000 idant su jo pagulk; 
supjudžius lietuvius su ukraji 
nais. l'vt, r.ireli, tuščias ju da**- 

bas, nes ukrajinai gerai žino 
kur gali rasti draugus. Jam at- 

sake* Dr. Graieunas ir R. Ad?- 
'ris pabrieždami lietuviu clrau 
.riškumą Imk ukrajinų ir k i< j 

t, a s vestųsi ir ant toliau, idant 
apsigynus nuo plėšriu lenkiš- 
ku imperialistu. 

Susirinkime upas pakilęs, vi 

si nori bendrai su lietuviais iš- 
reikšti protestą prieš lenkus. 
Jie išrinko komisija, kuri ta-- 

sis su lietuviais apie bendrą 
demonstraciją, gal,sykiu su iš- 
leistuvėmis Laisvės Varpo. 

Skaitykite ir platinkite Dienra.š 
t i "Lietuva". 

IŠ PRIEŽASTIES GATVEKARIŲ STREIKO. 
IŠ PRIEŽASTIES UŽĖMIMO SALĖS PER MILICIJĄ. 
IŠ PRIEŽASTIES RASINIŲ RIAUŠIŲ. 

į ■ 

Lietuvos Laisves 

KURIOS TURĖJO ĮVYKTI RUGPJUČIO 3 

TAPO ANT TRUMPO LAIKO ATIStTCS 
Nauja diena Apvaikščiojimo bus paskelbta šiame 

laikraštyje. VAKTUGKIT KASDIEN PRANEŠIMO. 

Draugijos nutarusios dalyvauti bukit malonios kan- 
triai palaukti tolesnio pranešime. Sios netikėtos kliū- 
tis duos mums progą dar geriaus prisirengti ir oadaryii 
šią iškilmę Įspūdingesne, puikesne ir milžiniškesne. Tai- 
pogi duos mums progą įtraukti Cliicagos Lietuvių isto- 
riją j krutamuosius paveikslus, apimant atskirai kiek- 
viena lietuvių koli oniią Ir jos veikėjus. į 

Seniau męs veiksme, bet musų darbai nebuvo re- 

karduoti gyvos istorijoj; šį kartą nepraleisime tokios 
progos—Lietuviškų Draugijų pasišventimas, darbai ir 

i aukos turi likti atmintyje ateinančių gentkarčiu. Lai š;o 
, Apvaikščiojimo atidėjimas duoda mums daugiau ener- 

Į gijos geresniam prisirengimui. 
SU PAGARBA, 

iLIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠEISTUVIŲ KOMIT. 

E X T R A S 
Parsiduoda UkS 
80 akru su budinkais, užsėtais lau- 
kais, pagal miestų, r.rių dirbtuve 
prie pat ūkės, bažnyčia ir mokykla 
arti su kifii; parankiniais aut viet". 
šita puiki ukė parsiduoda iš priežas- 
ties šeimyniško.1 suiurtės, kadangi vy- 
ras su motei-.' skiria, i ir leisir.;.-. 
jiem dviem nutarė turtą, pasidalyti 
per pusę, įai ši ukė turi buii par- 
duota lėgyje 20 dienų. $301 • doiiarių 
įeikla Įuosti tuojaus, o likusius aut 
10 motų išmokėj.ino. Važiuokite grei- 
tai. o tikrai laimėsite, nc-s vieta labai 
puiki ir tokia uke labai retai pasi- 
taiko. Atsišaukite žodžiu arba raštu 
pas: P. A. MAŽEIKA, R, 34. Carnp- 
bellsport, Wis. 

Parsiduoda keturių rui- 
mų Rakandai, žema prekė 
ir tik vieni metai vartoti, 
taipgi kam yra reikalinga 
kreipkitės tuojaus, męs ren 

giamės išvažiuoti ant far- 
mų. Atsišaukite iki 15 šio 
menesio vakarais i namus. 

T. A. B. 822 W, 35th St. 
Chicago, 111, 

PARSIDUODA 
groBernė ir bučernė, geroj, lietuvių 
ar.gy ventoj vietoj. Parsiduoda iš 
priežasties nesveikumo. 

.iroz\s NAUDŽIUS, 
4064 S. Artesian A ve. 

PARSIDUODA iROKAS. 
Parsiduoda pirmo" klesos stovyje 

su vežiečiomis trokas. Kaina $495. 
Tinka duonkepiui arba buferiui. 
Klauskite krautuvėje prie If48 Wost 
3Cth St. 

PARSIDUODA NAMAS. 
Esu priverstas parduoti puvo dvie- 

jų augštų murini namą. netoli nuo 

McRinley Parko. Kama $".625 ver- 
tas $4,500. Atsišaukite greitai pas 
Pavtiohik, 104bį \Vest ;15 th St. 

PARSIDUODA FORD 
SEDAN, su electric starter ir švie- 
somis. Kaina $575. vertas su visais 
įtaisais Atsihcui;*ts greitai: — 

1948 W. 25th Sf., 

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

4632 S. Marshfield Ave. 
Tol. Boulvard 9091. 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakcry Bcdy" 

Geras ir Pigus 
Atsišaukite Į "Lietuva" 

"PARSIDUODA FORDAS" 
Parsiduoda 5 pasazierių Ford au- 

tomobiliu.-. Geriausiame padejime, 
nauji tajarai. Elektriką šviesas. Kreip 
kitos vakarais. 

CHAS. PETERSON, 
916 West 54th St. 

Chicago. 

REIKALAUJAME 25 MERGINŲ PRIE 
darbo dirbtuvėje, $14 j savaitę besi- 

mokinant. Piece work arba šmotukais 
uždirbama nuo S.1 iki $20. j savaitę. 
AMERICAN IN'Sl LATI2D \VIRE AND 
CABLE CO., 954 W. 21-st Street. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIiJ BENDROVĖ REIKA- 

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

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

REIKALAUJAMA geras vyras iš- 
raokinimui gerai apmokančio amato. 
Męp, mokame $20. j savaitę laike 
mokinimosi; po kelių savaičių ga- 
lima uždirbti $35.00 į savaitę ir dau 
giau. Keikia inve<=tuoti Keletą, šim- 
tu dollarių ant 10' ,'; Jūsų pinigai 
bud apsaugoti. Ateikite į dirbtuvę 
šiądien arba nedėlios ryte. 

4156 Irving Park Blvd„ 3rd floor. 

Riekalau^ama lėberių d ir 
bti fandrėje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

REIKALAUJAME VAIKINU AUGŠ- 
ėiaus lfi melų dirbti prie knygų ap- 

darymo. Geriausios alagos. 48 valan- 
dų darbo savaitėje. Subatomis tik iki 
pietų. METROPOLITAN SYND. 
PRESS. 120 N. JEFFERSON STR, 

REIKALAUJAME MERGINU. MER- 
ginu knygų apdarėjų prie išsiunti- 

nėjimo kataliogų. Taipgi merginų nuo 
15 metu. išmokti amato. Geriausios al- 
gos. 48 valandų darbo i saviitę. Suba- 
domi* pusė dienos. METROPOLITAN 
SYND. PRESS. 120 N. JEFFERSON 
STREET. 

P-LE E. G. M AK AR 
PIANO MOKYTOJĄ 
4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikas niokslU3 Chica- 
Kos Muslcal College. 

VISI BŪTINAI turite 
INSIGYTI. 

1 A. SMETONOS 
į Pirmo Lietuvos Prezidento pa- 

veiksią. 
Dabar kg, tik išėjo iš spaudos pir- 

1110 Lietuvos Prezidento Antano Sme- 
tonos paveik.",la.s ant atvirutės for- 
mai. taip kad Kalėsite bile savo drau 
gui paisųsti. Labai gražiai atspau- 
sta penkiose spalvose, šalyse Prezi- 
dento paveikslo Lietuvos, valstybinė 
ir tautinė vėliavos, viršuje preziden- 

to žirgvaikis, ir virš žirgvaikio Lietu- 
vos Laisvės Varpas' No. 1. Kaina til: 
5 c. 

Antra padailinta dailininko Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu- 
vos himnu. Dviejose spalvose. No. 
2. Kaina 5 c. 

P. S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 

atviručiu, nes kitaip neapsimoka per 

j s:untimas. 
Adresuokite: 

Lietuvos Vėliavų Dirbtuve 
2214 West P.S-d PI., CHICAGO, ILL 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jleškote farmų, yra go 

riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj. \Visconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 

yra žemė labai derlinga taip, kad via- 

kas grrai auga; randasi prie gerų kt- 

lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame daugumu lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai p: 
giai, po $15.00 ir augštiau ;iž akrą. 
Galite pradėti pirkti fainig. su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmą. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstiją, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
tės nesurado, alup Wisccnsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
iog lietuvių bendrovės pas savininkus 

m.nėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENV CO. 

?301 S. HALSTED ST.. CHICAGO 

FA P. MOS. 
Tie, kurie norite gyvent oi i'armų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius. Aurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai i.-riinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $'30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su 
^100.00 ir nejur-i, kaip turėsi farnųj 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 

farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalį {mokė- 
jimo ant fa»rnų. Dėl platesnių žini1} 
rašykite lietuviškai 
K. GADLAITSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Sflgle Jin..-, \Vis:onsin. 

ANT PAR J AVI.7 J. 
Bąrgcnai. Ant lengvų išmokėjimų. 

352S Lo\ve Ave., medinin namas C kam 
barių su maudyne. Kaina $1850. 

2S53 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 
rini, su toiletaii? ir gesu. Kaina $2150 

3543 Union Ave., dviejų au^Stų namas 
2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2350 

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

2G18 \Vallace St. Pulkus namas. Kaina 
$2.000, įmokėti $300. 

3S07 Emerald Ave., miltus dvejų flia- 
tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.50C. 

3331 Wallace St., 2 i'i'atų mūrinis na- 

mas, 6 G kambariai. Bargenas' tik- 
tai $4.000. 

3212 Normai A^p.. 6 kambarių namas. 
Kaina $1850, jmokėti $20v/. 

Emerald A/e., netoli nuo 31-mos, 6 
fliatu marinis namas, raudos neša 
$63. Kn'na $6300. 

3128 Un'on Ave., 2 fMatų mūrinis na- 
mas. Kaina tilctai $2xt»w. 

Atsišaukite: 
ER.NIS E. FEENEY 

503 W. 31ma Gatvė Chlc^go, III. 

REIKALAUJAME MAI- 
MILtUU IR VIDURYJ 
DIRBU DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 maini^ 

rių ir .35 kompanijos darbi 
-inkų. Anglis nuo 3 iki £ 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
\iž toną. Už pikavą angį; 
moka po 60 centų iki 65ei 
už toną. ši vieta ran- 
das vieną mylią j 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 Compan> 
Hemphill, W. Va. 

Pranežimas. Sjfif 
Cliicagą, laikinai priiminėju li- 
gonius savo j i'gyvehimr- vieto- 
je: 3125 \\ 38th St, arti Kerl- 
zie A ve. Kaip greitai bus go ta- 

va, atidarysiu ofisą ant £iet- 
\aka ir'o kampo Leavitt ir 2? 
gatvių. Vai.: nuo 4 iki / v?.1.. 

DR. S. BIE/IS. 
Telefonas McKinley 49(S8. 

Daktaras 

Jonas H. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisa3 Yards 2544 

Or, Virginia Narbutt 
Physician & Surgson 

3cci West 2211d Strcti 
21 ii Marshali Blvd. 

Ofiso valande«: 
2 Iki 4 po pl«t 
7 Iki 9 vakare 

Tel. Lawnd^« 660 
Gyvenimaai 

TflL Rockwe|| 1611 

dr.iMikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ch!c;.gos Ofisas: 
^712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonss Drover 7042 
Cicero Oficau.. 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 

LIETUV1SKAS HOTELIS 
jcI pakelevių kurie gali 
gauti kaipbarius ant nak 
ties, nedėlios ar mėnesio 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
36 W. 33 St. Chicagc 
_F^ci*e Yards 2750 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos lr lietuii&os kalbų, aritmetikos. knvgvedystis, stenografijos, t^ 

pewritinc. firklybnj teisių, buv. Valst istor* 
įos, abclnos istorijos, geografijos, politikinC* 
ekonomijos, pilictys'es. dailiarašystJs. 
Mokinimo valandos: į.uo d ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakarais nuo 6 iki 10. 

3106 S. Salsted st., Chicago 

Pradčk Naujus Metus su tobulu aid-' rt- 

gijimu, taip. kad njp/uieisturvi per »' 
sus metus, kas tiu jau outi naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalint aki y 'J 
galvos skaudėjimui, trumparegyste i'.ba t»li- 
(c^jtS prašalinama. pasitarkite su manitr, 
prieš einant ku* kitur. Egzamlnacija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKHJ 

1801 S ASHLAND AVE., OMICAGD 

Kampas IKtes Catv<*. 
36io» lubos, viri vlatt'o aptiekos. Timykltr 

i 'hauo parašą 
Valandos: nuo 9tos wt. iytA ik! i> vai. vale. 
Nedėlioj: r.iic v«;. i>tu iki 1^' vai. dienas. 

F DE!i "== 

KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas r ataria 

Parsiduoda 
visojo 

Amerikoj© 

Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 
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