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Senato komitetas priima 
karinio lavinimo pieną. 

Suv. Valstijos grūmoja boi- 
kotu Rumunijai. 

* Skerdyklų savininkus Saukia 
kriminalis teismas. 

SENATO KOMITETAS 
PRIIMA KARINIO LAVI- 

NIMO PLENĄ. 
Washington rugpjučio 7. 

Senato karės reikalų komi- 
tetas pasiūlė kariumenę iš 
510,000 pastoviųjų kareivių 
ir priverstinio karinio lavi- 
nimo systemą. Žinybos per 
dėtinis gen. March apskai- 
to, kacl metinės užlaikymo 
lėšos išneš $900,000,000. 

SUV. VALSTIJOS GRU- 
MOJA BOIKOTU RU 

MUNIJAI. 

Londonas, rugp. 7 d. Ži- 
nia iš Viennos per Kopenha- 
gą Exch. Te!, kompan. pra- 
neša, kad Su v. Valstijos pa- 
siuntė ultimatumą Rumuni- 
jai, reikalaudamos, kad ji 
atsiimtų savo aštrias mušiu 

pertraukimo išlygas įteiktas 
^Vengrijai, o jei ji to nepa- 
darys, tai bus sulaikytas 
siuntimas maistų Rumunijon 

STOCKYARDU SAVININ- 
KUS LAUKIA KRIMINA 

LIS TEISMAS 

Chicagos stockyardų fir- 
mas vadinamas "penkios 
didžiosios" laukia krimina- 
lis teismas. Suv. Valtsijų pro 
kuroro padėjėjas Frederick 
M. Dickinson sako, kad 

daug civilių bylų bus prieš 
jas užvesta, bet visuotinasis 
prokuroras "VVashingtone lai 
kosi to kad jas reikia traukti 
kriminalin teisman. Jas ža- 
dama skųsti už suokalbį, 
stabdymą konkurencijos, su 

krovimą maisto, melagingus 
parodymus, dvigubą knyg- 
vedystės sistemą, susikalbė- 
jimą naikinti maistus apri- 
bojant apštį išstatomą rin- 

koje ir sutvėrimą bei opera- 
vimą trustų priešingai Sher- 
mano prieštrustiniam įsta- 
tymui. 

^ ANGLIJOS KAREIVIAI 
durtuvais varsto 

MINIAS LIVERPOOLYJ 

Liverpool, rugpjucio 7 d 

Šiądien čia vėl iškilo suiru 
ta. Kareiviai užpuolė mi 
nias su atkištais durtuvai 
ir išvaikė ja?. Sukilimas k 
lo po užpuolimo ant sarg> 
bos. 

» 
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PRASERGSTI PEKINO JA 
PONUS, KAD NEIŠEITU 

IŠ NAMU NAKČIA. 

Pekin, rugpjučio 4 d. (Pa 
vėluota). Pekino japonai 
tapo prasergėti, kad nakčia 
neišeitų iš namų. Tarp chi- 
nų ir japonų yra nesikenti- 
mas dėl nuotikių nesenai at 
sitikusių Kwan-Chang-Tsu, 
Manžurijoj, kur japonų ir 
chinų kareiviai susirėmė ir 
daug buvo užmuštų. 

SAVOTIŠKA MAŠINA 
ŽIOGAMS GAUDYTI. 

Tipton, Ind., rugpjučio 7. 
Tiptono apskričio ūkininkai 
daro išmėginimus su maši- 
na žiogams gaudyti dobi- 
luose. Mašiną išrado Tip- 
tono apskričio agentas Gi- 
rard. Žiogai yra pagauna- 
mi burėmis pritaisytomis 
prie mašinos ir sumetami 
skrynion, iš kurios galima 
jie išimti pagal norą. Ma- 
šina galima važinėti po ]au- 
kus nepakenkus javams. 

800 ANGLIAKASIU SU- 
STREIKAVO DĖL PRA- 1 

GYVENIMO BRANGUMO. 
Carlyle, 111., rugpjūčio 7d. 

Aštuoni šimtai angliakasių 
New Baclen ir Beckemeyer 
kasyklose sustreikavo šią- 
dien protestuodami prieš 
pragyvenimo brangumą 
Darbininka dirbantieji tri- 

jose kasyklose Breese šį va- 

karą balsuos, streikuot, ar 

ne. 

ALMEIDA PORTUGALI- 
JOS PREZIDENTU. 

Lisabona, rugpjūčio 7 d. 
Buvusis premieras ir kolio- 

i ni jų ministeris, Antonio Al- 
meida lapo išrinktas Portu- 

galijos prezidentu; išrinko 

jį parlamentas. 

SIBIRINIO GELŽKELIO. 
DARBININKU STREIKAS 
SUSTABDO JUDĖJIMĄ. 

Pekin, rugpjučio 4 d. Si- 
birinio geižkelio darbinin- 

kų streikas gręsia didelii 

.jpavojum. Visas judėjimas 
j sustabdytas, net karinia 

j traukiniai nevaikščioja 
5, Streikininkai reikalauja 
i i kad jiems butų mokama al 

gos senais pinigais, o sibi 
"ines notas atsisako priimti 

DIDŽIULIAI SANDĖLIAI 
MAISTO KRAUTUVĖSE, 

O KAINOS AUGŠTOS. 

V/ashington, rugpjučio 7. 
Nors kainos mažne visu svar 

besniųjų maistų žymiai pa- 
kilo paskutiniais metais, 
bet maistų sandėliai laiko- 
mi krautuvėse birželio 1 d. 
siu metų buvo beveik 20 
nuoš. didesni negu birželio 
1 d. 1918 m.; šitą parodo 
federalės vaizbos komisijos 
memorandumas. Valdžios 
sandėliai nebuvo priskaito- 
m i prie to. 

JANKIAI DER!NA PIRK- 
TI SKODOS FABRIKUS. 

Genevu, rugpjučio 7 d. 
Vakar buvo sakoma, kad 
Amerikos plieno kompani- 
jos, nupirkę Doehlewercke 
plieno dirbtuves Viennoje ir 
Duesseldorfe, didžiausias 
dirbtuves Europoje, dabar 
derina garsiuosius Skodos 
fabrikus, garsius savo laivi- 
nėmis kanuolėmis. Yra sa- 

koma, kad jei amerikiečiai 
nupirks šituos fabrikus, tai 
jie turės plieno darbų mo- 

nopolių Europos sausumoje. 

MOTERŲ RIAUŠĖS SU 
POLICIJA BOSTONE. 

Boston, Mass., rugpjūčiu 
7 d. Dvylika šimtų žmonių, 
daugiausiai moterįs, šiądien i 

sukėlė riaušes Mattapano 
dalyj ir reikėjo policijos 
šaukti minios išvaikymui. 

Mattapano moterįs apskel 
bė bcii.otą nekurioms san- 

krovoms už tai, kad jos per 
brangiai pardavinėjo žuvį ir 
vištieną. Viena moteris, ne 

paisydama bąikoto, nusi- 
pirko vištą. Kelios moterįs 
užpuolė ją, jai išėjus iš san- 

krovos. Viena yra areštuo- 
ta ir kelios lengvai sužeis- 
tos. 

NUOSTOLIAI PADARYTI 
MEKSIKOS REVOLIUCI- 

JOS METU. 
Mexico City, liepos 22 d. 

(koresp. Associated Press. 
Įvairių šalių pajieškojimai 
atlyginimo iš Meksikos val- 
džios už nuostolius, padary- 
tus revoliucijos laiku ikišiol 
siekia 18,259,539 pesos 
(apie $9,000>000). Ispanai 
stato didžiausius reikalavi- 
mus ir reikalautojų didžiau- 
sias skaitlius; amerikiečiai 
užima šeštą vietą. 

WILSON PRAŠIS KARĖS 
LAIKO ĮSTATYMU 
PELNAGAUDŽIAMS 

VARŽYTI. 
Washington, rugp. 7 d. 

j Prez. Wilsonas rytoj pasakis 
kongresui, kas jo nuomone 

sumažintų pragyvneimo 
I brangumą Amerikoje. Yra 

1 įmanoma, kac} jis nupeiks 
;i maisto grobikus ir pelna- 

; gaudžius, pasinaudojusius 
| karės sąlygomis, kad pralo- 

,1 bus patiems ir pareikalaus 
-jaštrių įstatymų suvaržymui 

į jų sauvalios ir nubaudimui 
j už plėšimą visuomenės. 

NEBUS PAKĖLIMO IKI 
VISI NEGRIŽ PRIE 

DARCO 

Nebus pakėlimo iki visi 
sugrįž prie darbo. 

Washington, rugp. 7 d. 
Prez .Wilsonas šiądien pa- 
ėmė gelžkeliu kryzį j savo 
rankas ir pasakė gelžkeliu 
šapų darbininkams, kad jie 
turi grįžti atgal prie darbo, 
jei jie nori gauti pakėlimą 
algų. 

Kadangi senato tarpvals- 
tijinės vaizbos komitetas 
prezidento prašymą leisti įs- 
tatymus paskaitė nereikalin 
gu, tai jis pasiėmė veikti ir 
veikė aiški-" budu, rašyda- 
mas laišką pas visuotinxjį 
dierktorių Hines, kuriame 
jis prisako darbininkams 
grįžti prie darbo ir klausy- 
ti. savo nacionalių organiza- 
cijų viršininkų. 

Prezidentas įsakė visuoti- 
nam direktoriui pranešti 
gelžkeliu šopų darbinin- 
kams, kad jų reikalavimai 
pakėJ'mo aigos bus išklau- 
syti, bet—kol darbininkai 
negrįž prie darbo ir nepri- 
pažins savo organizacijos 
viršininkų, tol visas dalykas 
stovės kaip stovėjęs. 

Prezidentas taipgi pasakė, 
primindamas rūpestingą 
svarstymą administracijos 
nuteikiamą pragyvenimo 
brangumui, kad dabar yra 
oats laikas, kuomet kiekvie- 
nas gelžkelio darbininkas 
privalo kiek galėdamas pa- 
lengvinti transportaciją ir 

padaiyti ją ekonomiškesne, 
3 darbininkai, kurie yra išė- 

ję į streiką, tyčia trukdo su- 

taikymą algų ir gyvenimo 
normos klausimo. 

FALKENHAYN PRIIMA 
KALTĘ ANT SAVĘS, KAD 
IŠGELBĖJUS KAIZERj. 

.. Paryžius, rugpjučio 7 d. 
Šio ryto Paryžiaus laikraš- 
čiai paskelbė, kad vokiečių 
misijos galva Versailiuje ba- 
ronas Cuit von Lersner pa- 
siuntė augščiausiai taikos 
konferencijos tarybai laišką 
nuo gen. Ericho von Falken- 

hayno, buvusio vokiečių ži- 

nybos vado, kuriame jis kai- 

po karės ministeris ir žiny- 
bos galva, pasiima atsako- 

mybę ant savęs už visus ka- 
rinius Vokietijos darbus jo- 
jo galės laiku, nuo karės pra 
džios iki Verduno mūšio pa 
baigai. Geh. von Falken- 

hayn pasiduoda talkinin- 
kams į vietą buvusio kaize- 
rio Viliaus. 

PASIGENDA EKSPRESI- 
NIU SIUNTINIU $40,000 

| VERTĖS. 
| Cleveland, rugpjučio 7 d. 
Iš American Express kom- 

panijos ofiso Akrone pra- 
puolė siuntinių $40,000 ver- 

tes. Nužiūrėjimas puola art 
buvusio klerko Benjamin E. 

|Monroe. Siūloma $1,000 do 

vanų už suėmimą jo. Ap- 
rašymas prapuolusio klerko 
išsiuntinėta j visus kraštus. 

NEDAUG BETRŪKSTA 
BOLŠEVIKAMS PAIMTI 

ARCHANGELSKĄ. 
j Londonas, rugpjučio 7 d. 
! Karės žinyba pripažįsta, 
kad bolševikai stipriai laiko 
Onegos miestą šiauriniame 
rusų fronte, vakarinėje Ar- 
changelsko pusėje. Prane- 
šime sakoma: 

"Am. Jaunimo Krikščio- 
nių Draugijos atstovas, ku- 
ris, paleistas sugrįžo sedy- 
bon, sako, kad visas anglų 
personalas semtas per pa- 
skutinį rusų sukilimą, yra 
gražiai užlaikomas ir dabar 
randasi Vologdoj. 

Pietų Rusijoj bolševikai 
vėl paėmė Vladimirovką, 
bet jie sparčiai traukiasi at- 
gal nuo Kamišino į šiaurę. 

Bolševik.ų oficialis prane- 
šimas, datuotas antradieniu 
ir gautas bevieliniu, sako: 

"Mums paėmus Čeliabin- 
ską, priešas sukoncentravo 
savo jiegas ir padarė smar- 

kų užpuolimą. Po penkių 
dienų kovos, kur pats Kol- 
čakas vedė savo kareivius, 
priešas tu. imtis gina- 
mosios pozicijos. Musų ka- 
reiviai nuvarė juos toli ir 
laimėjo. 

"Męs suėmėme 4,C00 be- 
laisvių, penkiasdešimts kul- 
kasvaidžių ir šarvuotą trau- 
kinį. Musų kareiviai yra 
jau per 22 myli nuo Čelia- 
binsko į rytus ir eina toliau 
nesutikdami pasipriešinimo. 

ERC-HERCOGAS VALGO 
BUDAPEŠTE. 

Paryžius, rugpjučio 7 d. 
Taikos Konferencija gavo 
žinią šiądien, kad vengru 
kabinetas, pirmininkauja- 
mas Julės Peidll'o, tapo nu- 

verstas ir kad erc-hercogas 
Juozapas įsteigė ministeriją 
Budapešte. 

Pereitame balandyj buvo 
pranešta, kad komunistai jį 
nudėjo Budapešte, bet šitas 
pranešimas tuoj buvo užgin 
čytas. 

SIŪLO VENGRIJOS SOS-I 
TĄ FERDINANDUI. 

Berlinas, rugpjučio 6 d. 
(Pavėluota). Zwoelf Uhr 
Blatt gavo žinią iš Viennos, 
kur sakoma, kad kontr-re- 
voliucinė vengru valdžia siu 
lo Vengrijos sostą Rumuni- 
jos karaliui Ferdinandui. 

Kaimiečiai medžioja ko- 
munistus, išbėgiojusius iš 

Budapešto. 
Kilnojamieji teismai va- 

žinėja po provincijas ir tei- 
sia komunistus. Atsišauki- 
mai išlipdyta visoje Vengri- 
joje, kur prašoma kaimiečių 
areštuoti visus komunistus, 
kaltinamus užmušyste ir ne 

leisti jiems pasiekti Austri- 

jos, kur jie bus priglausti. 

BEDARBIŲ ARMIJA. 
Winnipeg. Pagal Kana- 

dos samdymo biuro oficialį 
pranešimą, Winnipege šiuo 

tarpu yra nuo 10,000 iki 
12,000 bedarbių. 

Laiškai Lietuvon Jau Eina, 
Kuomet buvo gauta žinia iš Egzekutyvio komiteto 

Washingtone, kad Suv. Valstijų paštas priiminės laiš- 
kus, kuomet męs tą žinią paskelbėme, pasirodė, kad vy- 
riausias; pašto ofisas nespėjo išsiuntinėti cirkuliarus vi- 
siems paštams ir paštai sulaikę buvo siuntimą laiškų Lie- 
tuvon. 

Tuomi reikalu "Lietuvos" administratorius, Dr. K. 
Drangelis turėjo pasikalbėjimą su Chicagos pašto vy- 
riausiu perdėtiniu, kuris tuo reikalu pora kartų rašė už- 
klausimus vyriausiai pašto valdybai \Vashingtonan. 

Vakar vyriausis Chicagos postmasteris telefonu 
mums pranešė, kad iš Washingtono gautas cirkuliaras, 
kuriuomi įsakyta visiems paštams priminėti laiškus Lie- 
tuvon ir jie bus persiunčiami. Paštas kol kas nepriima 
pinigų persiuntimui, nei mažų pundelių, o vien tiktai 
laiškus, laikraščius ir kitokius siuntinius. 

Taigi visi lietuviai dabar rašykite Lietuvon laiškus 
savo giminėms. Antrašus dėkite lietuviškai, tik ant ga- 
lo žymiai uždėkite vardą "Lithuania", nes jei kitokį 
vardę. uždėtumėt laiškai nenueis Lietuvon. 

(Apie tai, kad jau galima Lietuvon ir Latvijon 
siųsti laiškus, šiądien Chicagos Postmasteris William 
B. Carlile paskelbė dienraščiuose "Tribūne ir "Exami- 
ner" pirmoje laidoje. 

KILO RIAUŠĖS BROOK- 
LYNO GATVEKARIU 

STREIKE. 

New York, rugpjūčio 7cl. 
Antra Brooklyno Rapid 
Transit tarnautojų streiko 
diena prasidėjo riaušėmis ir 
šaudymais j pagelbinius bu- 
rius. Nei vienas nesužeista. 

Apie 8 vai. vak. kompa- 
nijai pranešė, kad 18? že- 
mutiniai karai, arba 15 nuo- 

šimtis visų karų vaikščiojo. 
Nuo vieno iki trijų poli- 

cistų buvo kiekviename ka- 
re. 

Apatinių ir augštutinių ka 

rų vaikščiojo apie 15 ar 17 
nuoš. normalio skaičiaus. 
Nei vienas karas ar trauki- 
nys neperėjo per East upę 
nakčia. 

BAER REIKALAUJA IŠ- 
TIRTI UŽ KĄ REDAKTO 

RIUS APKALTINTAS. 

Washingrton, rugp. 7 d. 
Šiaurinės Dakotos republi- 
konų partijos atstovas Baer 
šiądien paduotoje rezoliuci- 
joje pareikalavo, kad kong- 
reso teisminis komitetas iš- 
tirtų, už ką yra pasidintas 
kalėjiman laikraščio Mem- 
phis Press redaktorius Edw. 
T. Leech; sakoma buk jis 
paniekinęs teismą dėlei sa- 

vo parašyto redaktorinio 
straipsnio. 

NEW YORKO AKTORIAI 
STREIKUOJA 

New York, rugp. 7 d. Ak- 
torių Eąuity draugija šį va- 

karą paskelbė streiką po to, 
kaip teatrų vedėjų asociaci- 

ja atmetė jų ultimatumą rei- 
kalaujantį, kad butų page- 
rintos sąlygos. 

NEGRAS, 102 METU, 
TURI 23 VAIKUS. 

Sedalia, Mo. Jacob Hun- 
ter, nsgras, tėvas 2F. vai- 

kų, turi 102 metu ir yra 
skaitomas seniausiu viduri- 
nėj Missouroj. 16 jo vaikų 
;yra gyvaio. Jis gimė ba- 

landžio 1 d., 1917 n., ir bu- 
Jvo vergu po naminės karės. 

KOMPANIJA PRISIBIJO 
SMURTO IŠ STREIKININ- 

KŲ PUSĖS. 

Elgin, 111., rugpjučio 7 d. 
Elgin vis dar be šviesos, 
nors viešojo patarnavimo 
komisija prisakė kompani- 
jai pradėti operuoti savo 

fabriką, nepaisant Auroros, 
Elgino ir Jolieto darbininkų 
streiko. Elgine dirbtuvės 
stovi dėl pajiegos stokos. 
Kompanija pasakė, kad no- 

rint pradėti operavimą rei- 
kėtų naudotis streiklaužiais, 
o tas tikrai pagimdytų smur 

tą iš streikininkų pusės. 

20 PRIGĖRĖ LAIVAMS 
SUSIDAUŽIUS. 

Halifax, rugpjučio 7 d. 
Manoma, kad 20 žmonių žu 
vo, kuomet vakar naktį nu- 

skendo laivas Gailia po su- 
simušimui su anglų garlai- 
viu \Var Witch. 

VAŽINĖS PER VISAS 
ŠALIS. 

Vancouver, B. C., rugpju- 
čio 7 d. Charles W. Wood, 
New Yorko laikraštininkas 
šiądien išplaukia laivu Em- 
press of Russia keisčiausion 
kelionėn. Jis aplankys kiek 
vieną pasaulio šalį ir ban- 
dys sužinoti, ko žmonės no- 

ri. Šiuo tikslu siunčia Wood 
metodistu episkopalų bažny 
čia. Laukiama, kad jam 
ims dvidešimts metų iki jis 
šitą uždavinį atliks. 

iPrmiausiai jis žada nu- 

vykti į Šanghajų, Chinuose, 
iš ten Jang-Tse-Kiango upe 
Chinijos gilumon. Jis ne tik 
aprašinės misijas, bet -ir iš- 
aiškins kiekvienos šalies rei 
kalus vadovų žvilgsniais. 

ORAS, 
Chicagoj ir apielinkej: 
Pėtnyeioj gražu, vidutinė 

temperatūra. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 73 laipsniai 5 vai. 
popiet. 

Saulėtekis 5:05 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:01 vai. vak. 
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Dabartinė Lenkų Politika. 
Jau nekartą mums prisiėjo kalbėti 

apie lenkų politiką, bet vėl prisiena kal- 
bėti ir dar daug kartų reikės kalbėti, nes 
lenkai yra didžiausi Lietuvos Neprigulmy- bės pirešai, todėl kiekvienas jų žingsnis 
mųs turi buti labai sekamas ir sulyg to 
reaguojamas į jų užsipuolimus. 

Dabar lenkų karinės operacijos nu- 
kreiptos ne ant pačios Lietuvos, ne ant 
Lietuvos lopšio, bet ant pakraščių. Len 
kai Suvalkijoje puolasi i Augustavo, Su- 
valkų ir išdalies Seinų pavietus, paskui pun lasi į pietryčius Vilniaus rėdybos. (Sulyg "Dziennik Chicagowski" kablegramos iš 
Varšavos, dabar demaikacijinė linija esan- 
ti tarp Lenkijos ir Lietuvos sekanti: beveik 
visas Suvalkų pavietas pradedant nuo Vi- 
žainio, per Maldenius '(Maidan) ir Puns- 
ką. Paskui ta demarkaeijinė linija eina 
Seinų pavietų, bet kokiomis vietomis ta 
Varšavos kablegrama nepažymi. Paskui 
ties Merkine pereina Nemuną ir •Vilniaus 
rėdyba eina pageležinkeliu jungenčiu Gar- 
diną Vilnių ir Dvinską. Žinoma, tą lenkų 
kablegrama reikia priimti su dideliu at- 
sargumu). 

Bet nereikia užmiršti, kad jie netik tą 
daro lenkų tautišku išrokavimu, kiek tą 
daro lenkų dvarininkų interesais. Senai 
visiems yra žinoma, kad dabartinė Len- 
kijos Paderewskio valdžia, nera lenkų tau- 
tine valdžia, bet tiktai lenkų stambiųjų 
dvarininkų ar taip vadinamosios šlėktos 
valdžia. Jie nori išgelbėti lenkų dvarus. 
Jei ta valdžia nebūtų dvarininku valdžia, 4» (/ 

tai šiaip arba taip pačioj Lenkijoje butų, 
rišamas žemė& klausimas. Bet dabar Len- 
kijoje paliekami didžiausi dvarai kaip bu- 
vo, o lenkiškoji liaudis šioje valandoje 
apjakinta Lenkijos neprigulmybe. Lenkų 
liaudis neįstengia pamatyti to, kad Pade- 
revvskio valdžia rengia Lenkijoje tikrą 
"kulturišką" baudžiavą, kurią užimtose 
Vilniaus rėdybos vietose jau ir įvedė. 

Čia ir kįla klausimas, kaip alijantai 
galėjo leisti įsisteigti tokiai aristokratiškai j 
dvarininkų valdžiai. Juk alijantai dau- 
giausiai prisidėjo prie to, kad Paderews-| 
kis paimtų valdžią Lenkijoje, juk ir ak-! 

v 1 r** • 

memms yra zmuma, Aau net ouvienyios 
Valstijos protegavo, kad Pati ere wskis pa-' 
imtų valdžią, o francuzai jį net ant savo I 
kariško laivo pergabeno per Aalantiką. j 
Išeina tas, kari alijantai kariavę už pašau-j 
lio demokratiją, kaip sykis padėjo isiga ! 

lėti Lenkijoje didžiausiai aristo karti jai ir j 
junkerizmui. Kas Vokietijoj vadinasi jun-| kerizmu, tas Lenkijoje yra Paderewskioj 
d varini ikų partija. Vienu žodžiu išeina 
taip, k; 1 alijantai tiktai kalbėjo apie de- 
mokratė), ištikro gi jie rėme lenkišką jun- 
kerizmą. Jie sakėsi, kad peri lakštingalas, 
o išperėjo vanagus. 

Bet aiijantus gali kaltinti tiktai tie, 
kurie nesupranta dalykų stovio. Almantai 
likosi lenkų apgauti, taip lygiai, kaip len- 
kai prigavo visą pasauli "Alijantai, gal 
išskiriant Francuziją, kuri turi savo stra- 
teginius išskaičiavimus padaryti Lenkiją 
drūta, rėmė Paderewskį kaipo ištikro de- 
mokratinį žmogų, rėmė lenkus kaip dvi- 
dešimtojo šimtmečio "mučelninkuo" nežino 
clami, kad tai remia junkerius. Lenkai gu- 
driai alijantus apgavo. 

Ir dabar lenkai moka gudriausiai pri- 
gaudinėti pasaulį, štai ir dabar iš 3 rug- 
1 >jučio dienos "Chris. Science Monitor" 
laikraštyj skaitome kablegarmą iš Varša- 
vos, kurioje parnešama, kad Lenkijos sei- 
mas (parlamentas) svarstęs lenkų—lietu- 
viu santikius ir nutaręs su lietuviais ap- 
sieiti kuošvelniausiai, kuomandagiausiai, 
neiti toliau už demarkacijinės linijos. Gir- 
di dabar esą nesutikimų dėlto, kad lenkai 
esą ant Lietuvos teritorijos, nes nespėję 
pasitraukti, kaip generolas Foch'as pra- 
vedęs tą liniją. 

Tuomi gi pačiu laiku lenkai grūdasi 
nuo Merkines ant Alytaus panemuniu ir 
laužiasi gilyn Lietuvon kitose vietose. Vie- 
nu žodžiu kuomet Varšavos seimas, 
Varšavos vali 'įlinkai kaip lakštingala gie 
da pasauliui, koki jie geri, mandagus, tuom 
tarpu ištik rujų jie grobia Lietuvos žemes. 
Tai juk priprasta lenkų veidmainyste. 

Žinoma, alijantai greičiau patiki Var- 
šavos autoritetams, negu pranešimas iš Kau 
no ir gale jie liekasi lenkų prigauti. 

Ir taip lenkai dvarininkai arba Pade- 
rev/skio valdžia melagystėmis prigauna 
alijantus. Šiądien viskas nuo alijantų pri- 
klauso, todėl jiems ir yra įšskaitymas prie 
jų meilintis ir gerintis, ypač kuomet Fran- 
euzija jiems prigelbsti pristatydama gink- 
Ins. Vienok Paderewskio tikrieji intere- 
sai yra bendrai su Vokietijos junkerių in- 
teresais. Niekam ne paslapta, kad lenkų 
parlamentarine grupa susiededanti iš len- 
kų dvarininkų ir sudaranti "Polske Kolo" 
Austrijos parlamente dar prieš karę visuo- 
met ėjo ranka rankon su Austrijos junke- 
riais, stovėjo už užkariavimus. Tą patį 
darė lenkai atstovai iš Poznaniaus ir Vo- 
kietijos reichstage. Jie reichstage nerėmė 
socialistų parijos, iš kurios tuomet galėjo 
daugiausiai tikėtis laisvių del Lenkijos, bet 
visuomet svyravo tarp krikščioniškojo 
centro, kuilo vadovu yra žinomasis Er- 
zbergeris. Tas pats buvo su lenkų atsto- 
vais Rusijos Dūmoje, kur lenkai tankiau- 
siai remdavo rusų nacionalistus, tik kuo- 
met lytėjosi Lenkijos, jie eidavo su radi- 
kalėmis grupėmis. O tie visi ponai, kaip 
tik dabar sudaro Paderewskio valdžios pa- 
matą. 

Vienu žodžiu — alijantai: francuzai, 
anglai, amerikonai paklojo milijonus savo 

sunų gyvasčių, kiti milijonai likosi invali 
jdaiš tik tam, kad išgriauti Europoje milita- 
rizmą. Ir jiems pasisekė vokiškasis mili- 

jtarizmas ir užgrobimų godulystė išversti, 
vienok jie, kaip koki avinėliai, augina nau- 

ją militarizmą, naują tautą, kuri nori pa- 
sauli valdyti — tai lenkus. Nesunku šią- 
dien permatyti ateities "entantą" — Drū- 
ta Lenkija, Vokietija ir Rusija. Alijantai j 
nepermato ir duodasi prigauti. Jie už šiasl 
klaidas ateityje brangiai užmokės. 

I Sisiiaiojs Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVOJ VAIKAMS PATINKA LAN- 
KYTI MOKYKLĄ. 

Mokykla kai-kuriems vaikams atrodo 
labai bočium praleidimu laiko. Aš žinau 
tą> girdėjau daugelį vaikų ir mergaičių 
nusiškuridžiant tuo, kad jiems reikia eiti 
į mokyklą, turėti reikalus su knygomis, 
kuomet daug įdomių dalykų yra atvi- 
rame ore. Aš sutinku su tuo, kad mo- 

kykla yra prastu pakeitimu žaliujančių 
laukų, plaukymų vandenyj, bėgiojimų. Bet 
jei kas nevaikščioja į mokyklą, tai jam la- 
bai norisi vaikščioti jon. 

Jei jus netikite, tai nueikite Į Lietuvą 
ii paklauskite kurio nebūk lietuvių vaiko 
c!r mergaitės, o pamatysite, kad sakau tie- 
są. 

Lietuvių vaikai myli lankyti mokyk- 
la, o jei jums tas atrodo keistu daiktu, tai 
paklauskite, aš jums išaiškinsiu šitą paslap- 
tį- 

Lietuviai kaipo tauta turėjo sunkią ko- 
vą už buvimą. Vokiečiai, lenkai ir rusai 
ilgus metus laikė juos kaip vergus ir verte 
juos dirbti, visų gi labiausiai neleido lietu- 
viams turėti savo mokyklų, arba laikraš- 
čių, ar tikėjimo, ar ko nors tokio, kas suri- 
ša žmones į krūvą ir padaro iš jų tai, ką 
męs vadiname tauta. 

Bet lietuviai nenorėjo leisti save pa- 
vergti ir, nors juos apgalėjusios tautos da- 
rė .visą, ką tik galėjo, kad juos savo nykš- 
čiais prispaudus, bet lietuviai mokino to- 
li aus savo mokyklose už uždarytų durių ir 
sekė savo tikėjimą, kuomet prižiūrėtojai 
nematė. Taigi lietuviaičiai cnano, kad mo- 

kykla yra didžiausiu pagerėjimu pasaulyje* 
ir jie tikisi, kad ateis laikas, kuomet jie , 

galės būti gražiose, didelėse mokyklos tro-; 
boe, turėti pilnai mokytojų ir visą laiką ga- 
lės apversti mokinimuisi. Net dabar jie { 
yra labai apšviesti. 

t 
—IŠ Rockfoi"d Repubįic. .. J 

Reginys, kaip anglai iškeldinėja nuskanclytus vokiečių laivus ties Scapa Flow. Šie lai- 
vai esą visiškai nesugadinti; jie iiuskandyta, atidarant specialius linkus laivų dugne. 

Ukrajinai Talkon lietuvians. 

Ispudziai iš Chiccigos lietui'i n 

konferencijos. 
Lietuviai visuose pasaulin 

kraštu >sc sujudo darbuotis dėl 
Lietuvos laisvės. Jie savo pra 
kilniame darbe randa pritarė- 
ju, rėmėju, bet didžiumoj tai 
vienutės. Vienok vėliasniais 
laikais radosi lietuviams tikri 
talkininkai ukrajinai, kurie 
stoja už lietuvius visa mase. 

Lietin iu ukrajimi bendras vei 
kimas jau pasirodė daugelyje 
žymesnių lietuvišku kolioniju. 

Chieago, ta didžiausia lietu 
viii kolionija, irgi judinasi, 
kad išnešus milžinišką pasine r 
kinia lenkams, kurie nmlat vis 
veržiasi niusu gimtiniai! kraš- 
tan Lietuvon. Ir čia ukraji- 
nai atsikreipė pas lietuvius, 
idant bendru halsu užreiškus 
pasmerkimą lenkams, kurie 
beatodairos persekioja ir lietu 
vius ir ukrajinus. 

l'askutinėn Chicagos drau- 
gijų atstovų konferencijon, 
kur per paskutinius kelis mene 
sius nuveikta Lietuvos labui 
tiek daug naudingo darbo, at- 

silankė ir atstovai nu > ukra 
jinų kunigas X. J. Strutynsky 
ir kareivis Suvienytų \lsti j u 

armijos Grano\vski. 
Konfereneija, kad išreiškus 

prielankumą ukrajinų kovai 
už savo neprigulmyby, išreiškė 
pageidavimą, idant vienas iš 
atsilankusių svečių prabiltų 
ukrajiniškai, kitas gi angliškai. 

Kun. Strutynsky ukrajinų 
kalba prabilo į k<mfereneiią, 
sveikindamas lietuvius pasiry- 
žime kovoti u z savo tėvynės 
laisvę. Sveikino lietuvius uk- 
rajinų vardu, kurie irgi nori 

Imti laisvi ir deda pastangas, 
kad tapus laisvais. 

Girdi, šios tautos (ukraji- 
nai ir lietuviai) nuo lopšelio 
savo esybės buvo draugės u- 

vra ir bus draugėmis, nes jas 
riša draugi škon sajungon pra 
kilnus broliškos meilės jaus- 
mas ir bendras siekimas prie 
laisves. 

Lietuvių ir nkrajinų drau- 
giskus santikius liudija sni 

dviejų tautų istorija, kurioje 
perdėm randame nurodymus 
'įpiu gerą šių tautu sugyveni- 
mą. Dargi garsusis Lietuvos 
Statutas, kuris yra pamatu Rit 
■sijos Įstatymams, buvo atspau 
>dintas ukrajinų kalba. 

Dabar, girdi, kuomet abi 
autos kenčia vienokius vargus, 
ai jųįų laisvės trokštami siela 
.urėtų dar arčiau susidrau- 
gauti, idant atsilankius prieš 
)endr;į priešą "liachus," kurie 
/is daugiau ir daugiau grobia 
nusų gimtinius kraštus. 

IJel, girdi, gal lietuviai tu- 

'ėtų kokius politiškus išnįka- 
inius ir nenorėtų bendrai pro i 

estuoti prieš lenkų imperia- ■ 

istų uzgrobiiiio siekius; taili 

ukrajinai vis tiek pasil'ks lie- 
tiniu draugais, ues žino, ka(i 
lietuviai ukrajiuaius blogo n;- 

velija ir, jei nesidėtų prie ben- 
dro protesto, tai' ta darytų tik 
verčiami aplinkybių. 

Toliau kalbėjo Suv. Valsti- 
jų kareivis Grano\vski angliu- 
kai. 

Jis užreiške kad talkinin- 
kai. ypač Suvienyto: Valstijos 
Variavo už laisvę tautų, todėi 
lietuviai ir ukrajinai, kaipo 
daug prisidėję aukomis gyvas| 
c i ii savo šunį] ir brolių už įvy 
kinimą pasaulyje laisvės ir de 
mokratybės, tikėjosi tapti lais- 
vais ir turi pilna tiesą reika- 
lauti sau laisvės, kurią nori 

paveržti iš jų godi lenkų aris- 
t'ikrati ja. 

Girdi, ukrajinai ir lietuviai, 
norėdami sau laisvės, taipgi no 
ri laisvės ir lenkų tautai. Ye- 
lyja lenkų tautai laisvai tvar- 

kyti savo reikalus. 13et nei 
ukrajinai nei lietuviai nepri- 
pažįsta lenkų tautai laisvės 
plėšti kaimyniškas tautas. Prieš 
lenkų plėšrius norus ukrajinai 
yra pasiryžę kovoti iki pasku- 
tinėm lašui kraujo, jei tas bus 
reikalinga dėl laisvės savo t':- 
vvncs ir broliu, esancii*. srim- c" c O 

tiniame krašte. 

Todėl, girdi, turime protes- 
tuoti prieš lenkus; ne prieš 
Lenkijos darbo žmones, kurie, 
beabejonės, nepritaria lenkų 
imper' ilislų siekiniams, bet 
prieš Padare\vskio ir Dmo\v- 
skio kliką, kuri gamina skur- 
dą lietuvių ir ukrajinų liau- 
tižiai, taipgi sykiu stumia i 
vargą ir lenkus darbo žmones. 

Toliau kalbC.ojas pabriežė, 
kad jis, būdamas Paryžiuje, 
matėsi su Lietuvos misijos na 

riais, taipgi, nuvykus \Va- 
shington, lankėsi ir lietuvių ko 
miteto raštinėje. Kaip vienur 
tniį) ir kitur jis matęs lietuviuo 
sc tik draugus. 

Išėjus ukrajinų atstovams 

susirinkusiiijų tarpe pakilo 
upas; visi nuomonė yra rei- 
kdliftgt; detiš su ukraiinais 
bendran .protestan prieš len- 
ku impcriallstiškus siekin'us. 

Konferencijoje paaiškčj? >, 

kad iki šiol chicagiečiai sten- 
gėsi laikytis lenkų klausime 
kiek ramiau (mat chicagiečiai 
nepi įjunkę perdaug lermuoti, 
bet jei k a daro, lai turi '\a- 

larvti; ne ir'dvka Chieaga sKal 
Losi svarbiausia lietuviu kolio- 
nija), bet paskutiniai lenku 
veržimąsi gilumon Lietuvos 
išjudino ir chicagiečius ir jie 
>asirvžo galinau balsu už- 
*eikŠti: L auk. nenaudėli Icn- 
['c iŠ Lietuvos! 

Todėl konferencija, po tu- 
am apkalbėjimui, vienbalsiai 
uitarė protestuoti bendrai su 

tkrajinais prieš lenkus, kadj 
uoiiii parodžius pasauliui, jog i 

lietuviai moka draugiškai su- 

gyventi su tais, kurie nenori 
skriausti kitų. 

Ilendras lietuvių ukrajinu 
protestas įvyks laike Lietuvos 
Laisvės Varpo išleistuvių prie 
tam tikrų ceremonijų. liet 
konferencija dėl stok is laiko 
netarė ceremonijų smulkmenų, 
pavesdama tai sutvarkyti Var- 
po išleistuvių komisijai ben- 
drai su ukrajinu komisiia. 

R. A. 

LIETUVIU DIENOS PINI- 
GŲ REIKALE. 

(Telegrama "Lietuvai") 
Amerikos Raudonasis Kry 

žius dalina reikmenis Lie- 
tuvoje nupirktus už Lietu- 
vių Dienos pinigus. Biels- 
kis tvirtina, kad Raudonas 
Kryžius neturi teises tai da- 
ryti ir reikalauja iš Raudo- 
no Kryžiaus minėtų pinigų; 
išvedžiojimai jo laiške yra 
klaidingti. Pilnos informa- 
cijos seka laiške. 

Jonas S. Lopatto. 

Nuo Red. Ir suprask, tu 
žmogau, kame dalykas. Vie- 
nas, oficialiai atstovaująs 
lietuvius, pranešė, kad au- 
kos guli be naudos; kitas, 
irgi oficialiai atstovaująs lie 
tuvius, praneša, kad aukos 
naudojamos sušelpimui lie- 
tuvių. 

Laukiame advokato J. S. 
Lopatto platesnių paaiškini- 
mų, nes tas yra didelės svar 

bos. 
Vienok butų daug sma- 

giau, jei musų Įstaigos iš- 
ritšų opius klausimus savy- 
tarpyje ir nesišauktų prie 
visuomenės teismo. 

Juokeliai. 
GERAS ŽINOJIMAS. 

— Bc pinigu nieko negali- 
ma padaryti! 

— Jau ne. Ir 1>c pinigų ga 
Iii na ką nors padaryti. 

—1 () ką gi ? 
— Skolas. 

NEPAGELUSTT. 
Susitinka dvi senyvos gaspa 

dinčs. 
— Na ir ką, kimia? Gir- 

(leja.ii persikraustete Į Mitu* 
kambarius. 1\a ar ęerai? C o 

— Viskas gerai, bet tiktai 
tu blakių tai jau daug. 

— Tai tu bem nusipirk per 
siškų milteliu... 

— Jau bandžiau, kas vaka- 
ras prie- eisiant gulti i^gerd.i 
vau po šaukštą, bet blakes k.ai 
:1a ir gana. ; 

SUM ANT. : 
— jonai perskaityk man 1 

aišką, kuri gavau nuo sesers, i 
— Gerai. M i niie— 

—la. Nesuprantu... .Miela. 
— faip it žinia, kad mano 

iesuo mikčioja. _ \y 

Trumpai Kalfeant^ i 
TRUMPAI KALBaNT. 

KAD JAU DUODA, TAI 
TR DRIBTELIA. ^ 

Brooklyne-New Yorke or- 
ganizuojasi naujas dienraš- 
tis, organizuojasi pasekmin- 
gai. Bet "Laisvė" paskel- bė, kad ir "Darbininkas" 
nori ateiti Brooklynan ir 
eiti kasdien. "Darbinin- 
ke"! Nebūk apsileidėliu, pa skelbk kad "Liesvė" eisian- 
ti kasdien, juk ji dabar tur- 
tinga, jį remia draugus ru- 
sų bolševikus, o d'-iugai ru- 
sų bolševikai remia "Lais- 
vę". O juk rusų bolševikai 
pinigėlių turi; jie jų prisi- 
spaupsdina kiek tik reikia. 

Jei kokios tai Brooklyne turėsime tris dienraščius. 
Ar Dievulis negeras? Duo- 
da ir dribtelia. Brooklyne, 
neapsileisk Chicaga! 
AR GAUSIME NFPRIGUL 
MYBĘ, ARBA GAUSIME 

PLAKTI. 
Lenkai nori paimti visą 

Lietuvą. įvesti savo ponų 
valdžią, apsisėsti dvaruose,/ 
o męs lietuviai "chlopai"' 
turėsime jiems tarnauti, ar- 
ba kaip Chicagos "stock- 
yardų" ponai lenkai kiaulių, 
skerdikai sako: "Litvinai 
mums turės batus valyti". 

Taigi dabar jau kitokio 
pasirinkimo nėra, arba Lie- 
tuvos nepurigulmybė, arba 
lenkiškoji baudžiava su pla- 
kimais. 

MAŽAS PALYGINIMAS. 
Prie caro Rusijos centra- 

lė ir svarbioji ochranka 
gaudavo apie 25 milijonus 
rublių, kad išgelbėjus Rusi- 
ją nuo "kramolos" (nuo re- 

voliucijos). Ji užlaikė dau- 
gybę šnipų, provokatų ir vi- 
sokių agentų pas save na- 
mie ir užsienyje. Taip bu- 
vo prie caro, o dabar7 

Dabar bolševikai, kaų) 
praneša "Krasnaja Gaze- 
ta", komisarų taryba nuta- 
rė asignuoti 1919 metų pir- 
mam pusmečiui 459'nfiljon- 
nus kovai su tais, kurie ei- 
na prieš bolševikų valdžią. 

Tos skaitlinės ką nors rei- 
škia. j \ 

NAUJA SUTARTIS. 
Paryžiuje p. Voldemaras 

paskelbė, kad lenkai jau su 

sitnrė su bolševikais. Ne 
vienam gali buti žingeidu, 
kaip tas galėjo atsitikti, kad 
pirmiausiai su bolševikais 
susitaikė dvarponiai ir im- 
perialistai. 

Žinoma, reikia daleisti, 
kad lenkiški šlėktos ir rusų 
bolševikai turi gyvenime 
bendrus siekinius. Jei ne 

daugiaus, tai bent viename 
reikale susitaiko su bolše- 
vikais. Lenkai Įveda bau- 
džiava ir pono teisę PIRMO 
SIOS NAKTIES, o bolševi- 
kai kaino daugiau reikalau- 
janti nori VISU NAKTŲ 
TEISĖS (laisvoji meilė). 

Nors vieni mažiau reika- 
lauja, o kiti daugiau, bet vis 
Igi yra bendras reikalavi- 
mas. 

KA ATSTOVAI'| A p. i 
MOSTO\VSKI? 

Sugrįžo Aiiu-pi. >n p. Va-to\v\ 
>ki ir jis vieinje vict* »jc į»a ;. 
»yrė esa atstovas. •/ c 

Mes pilnai tikime, k;> ji- 
itstovauia p. Gabrio vald/Ja." 
viirios kabinete jis emė dalyvi; 
n«ą. 

Tik k idnkas tas Kauno" 
'sliedovetelis." kuris ^runioj;;. 
uareštavinm' tos valdžios g;-.!- 
ros. t i 
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■'liepos turėjo ^ana ^ra/.u pik- 
ninką Charlsw:>rth girioje. 
Žmonių atsilankė gana daiu; 

t 
ir linksniai praleido ant tyro 
oro laika. Kuopa, kaip teko; 
girdėti turės į 70 doliarių pei- 
lio, * 

"Vilijos" choras ir^i rengiu 
pikninka ant 17 d. rugpjūčio 
"Kabes" sodne. "V ilijos" cho 
ras savo piknink^ rengiasi pa- 
daryti, taip sakant, prašmat- 
nesniu, kad atsilankiusieji? pa 
sid/iaugtų, nei>sėdėjn vi- 

sa diena namie, Todėl rengia- O o 

ina visa eilė įvairių paniargii]!-'; 
mu ir, sakoma £ana juokiu-1 

! gii; na pažiūrėsime kas i(i dė-, 
sis tame pikninke. 

Heie reikia nažvmėti. iof 

''Vilijos" choras jau nutarėį 
sulošti vieną iš įdomiausiu 
veikalu "Grafas Kaimiečio 
Bernu." 'i ketina pastatyti 
pradžioje sekančio vakarų se- 

zono. 

"Vilija" taipgi ir su kon- 
certais varosi pirmyn. Suma 

Išėjus šiltini'mis prasideda repe 
ticijos; pirma šio sezono repe- 
ticija įvyks 24 dieną rugpjū- 
čio. Kviečiama jaunimas 
kaip vietos taip ir artimos apie 
linkės dėtis prie choro, lietu- 
vių tauta yra žvmi savo dai- 
nomis, tas dabina lietuvius. 
P>et čia Amerikoje daugelis 
pradeda sekti čiutabakius ir 
vieton rinktis į burius ir gra- 
žiai padainuoti, pasilinksmin- 
ti stogso ant kampų. 

fa vaikinai, mergaitės, Į bu* 
y\ prakilniam l.iiko praleidi- 
mui. 

Tf—uis. 

PfTTSDURGH, PA. 

Patarimai lietuvėms šeiminiti 
kėtus. 

Pittsburgo lietuviu moterų 
kliubas gelbsti lietuvėms suma- 

žinti iškaščius užlaikyme šei- 
mynos išmokinant jas ger'au- 
siu budu kenuoti vaisius ir dar 
žoves. 

Šis kliubas susirenka kas 

ketvergas nuo 7:30 vai. vaka- 
re Rendranatuyie (Communi- 
ty House) prie Ormsby Par- 

Šį kliubą suorganizavo 
p-lė Lois Rankin po globa In- 
ternational Institute, jis yra v o 

dainas p-les Hali iš State 
Čollege. 

Kiekviena lietuvė kviečia- 
ma atsilankyti šio kliubo .ui- 

sirink'tnan, kur susitiks su 

draugiškomis ypatomis ir tu- 
rės proga išmokti ką nors nnu 

dingo šeimininkavime. 

International Institute. ■ 

Xuo Red. Lietuvės didžiu- 

moje yra uolios šeimininkes, 
bet dažnai joms trūksta prak- 
tišku patarimų. Pittsburgie- 
ties privalėtų pasinaudoti pro 
ga ir tikimas vėliau iš to džiau 

gis. Tik nesitikėkit vienu va- 

karu išmokti viską, nes p-lė 
Hali nėra stebukladarė. 

KENOSHA, \VIS. 
Raudino Kryžiaus prakalbos. 

Šiuomi pranešama Kenosha 
ir apielinkės lietuviams, kad 

rugpjūčio 10 dieną, '"Liberty" 
salėje atsibus Lietuvos Raudo 
no Kryžiaus prakalbos; taipgi 
bus dainos ir kit< »ki pamargi- 
nimai. Pradžia 4 vai. popiet. 

Kalbės neseniai sugrįžęs iš 

Francuzijos Dr. S. Biežis, pir- 
mininkas Lietuvai Gelbėti 
Draugijos (Liet. Raudono 
Kryžiaus); jis pasakys daug 
žingeidžių dalykų iš patirimo 
karės lauke begydant sužei- 
stuosius. Muzikalę programo 
dalį atliks dainininkas Pr. Ja- 
kutis ir ;>lė Špokevičiutė. 

Męs girdėjome, kad mušu 

broliai Lietu\ >je apiplyšę, La- 
ši stoja kareiviu eilesna, idant 
ginus gimtinį kraštą nuo plėš- 
riu atėjūnų. Męs skaitėme 
laikraščiuose, kad mūsų tėvai., 
motinos, senialiai, našlaičiai 
skur>ta ntiterintame karės kra- 
šte ir negali pagelbos pra- 
šauk t i. 

Męs daug ko girdėjome, bei 
ne taip vaizdžiai, netaip tik- 
rai. kaip mums papasakos vos 

sugrįžęs i^ karės lauko dakta- 
ras S. Kiežis, kur jis matė p:H 
našiu reginiu, koki dedasi šiuo 
laiku Lietuvoje. 

Kviečiame atsilankyti Į pra- 
kalbas sekantį nedėldicnį vi- 
sus, kam tik rupi isgirsti apie 
padėjimą žmonių no zvimbei1.- 
eiomis kolkomis ir gyvenimą 
likusiu našlaičių. Ateikite vi- 
si kam nors ki<)k rupi likimas 
musų brolių Lietuvoje, o susi- 

rinkę geriau apkalbėsime rei- 
kalą. 

Kviečia komitetus. 

CLKYELAM), OI [TO. 

Lietuvių Ukrajinų Demon- 
stracija. 

Rugpjucio 3 dieną č:a įvy- 
ko milžiniška lietuviu ukraji- 
nų protesto demonstracija 
prieš lenkų veržimąsi Lietuvos 
ir L'krajinos žemėsna ir priešI 
tų kraštų piliečių persekioji- 
mus ir net žudynes. 

Lietuviai gavo pakvietimą 
nuo ukrajinti kiek suvėlintai, 
bet učių pastangoms protesto 
demonstracijoje dalyvavo ga- 
na skaitlingai, nes prisirinko 

į apie penki tūkstančiai ir apie 
tiek pat ukrajinų. 

Po demonstracijos atsibu- 
vo prakalbos Gray's Armorv 
svetainėje. Nuo lietuviu ka!- 
bej > kun. Vilkutaitis angliškai 
(ii nuo ukrajinų kalbėjo net 

keli, kuriu tuli pasakė tiesiog 
ugnines prakalbas. Šiose pra- 
kalbose išnešta vienbalsiai pro 
testo rezoliucijos prieš lenkus. 

Ši protesto demonstracija 
parodo, kad pas mus galima 
daug ko gero nuveikti clel la- 
bo mūsų tėvynės, bet kodėl tai 

musų inteligentai šalinas1 nuo 

visuomeniško veikimo. 
Tai vra apgailėtinas apsirei 

škimas, kad liaudžiai palieka- 
ma darbuotis tautos reikale 
pačiai vienai ir jieškoti pati- 
rimo tame laike, ku >met ne lai 
kas mokintis. 

Tautietis. 
i 

P HJ LA DELPHI A, PA. 

Rezoliucija atskaitų kiaus ii ne. 

Męs Lietuvių Muzikalisko 
Xamo liendrovė ir Gedimino 
K. Ii ubas paskutiniame savo sw- 

sirinkime liepos K) dieną, sa- 

\t> svetainėje, po apsvarstymo 
sav> bendrovės reikalų, pakė- 
lėme klausimą ir apie dabar- 
tini mušu amerikiečių lietuvių 
■politinį veikimą ir apie mušu 

lietuvių partyviskus fondus, 
kurie renka aukas ir kovoja 
už Lietuvos Laisvę ir Nepri- 
gulmybę po nuodugnaus ap- 
svarstymo išnešta sekanti re- 

zoliucija : 

Kadangi mūsų bendrovė lai 
kosi bepartyviai ir daug pri- 
sidėjo su darbu ir aukomis prie 
kovojimo už Lietuvos Laisvę 
ir Neprigulmybę, nes aukavo 
$80() Tarybų Ekzekiutyviam 
Komitetui YVashingtone ir duo 
da dykai savo svetainę abiems 
fondams jųjų susirinkimams 
ir agitatyviems reikalams, ir 

Kadangi musų dabartiniai 
fondai ir jų agitatoriai vis 

dar tebešaukia aukų, o iš tų 
aukų nesimato išduodant pil- 
nų atskaitų; gi buvusiame sei 
me Chicagoje, paaiškėjo, jog 

gjg y-. 
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Paveikslėlis par kIo skęstanti kariška vokiečiu laivyną, kn rį ]><itįs vokiečiai paskandi- 
no ties Seapa Klo\v. Anglijoje, kur jie buvo laikomi iki talkininkai tutu nusprendę jn 
likimą. 

nei Lietuvos valdžia nei Lie- 
tuvos delegacija taikos kon- 
ferencijoje, Paryžiuje nėra ga 
vę iŠ Tautos Fondo jokios pa- 
ranios, todėl nutarėme parei- 
kalauti ;— 

Kad imi.su fondai, kaip klc 
rikalų Tautos Kondas, taip ir 
tautininku Lietuvos Neprigul 
mybes Kondas kuogreičiausiai 
paskelbta pilnas atskaitas, 
kiek kuris fondas iki šiai die- 
nai surinko auktr ir kiek ir 
kam kuris fondas išmokėjo iki 
šiam laikui pinigu ir kiek jų 
dar turi savo ižduose; 

Kad Tarybų Kkzekiutyvis 
Komitetas \Yashingtone taip- 
gi išduotų pilną atskaitą kiek 
ir kokių pinigų jis iki šiam lai 
kin priėmė ir kokiems reika- 
lams ju<>s sunaudojo; 

Kad mūsų tarybos, kaip 
Amerikos Lietuviu Taryba, 
tai]> ir Amerikos Lietuviu Tau 
tint" Taryba pilnai pasiaiskin 
tų kokias algas gauna tarybo- 
je dirbanti žmonės ir abelnai 
kiek lešuoja mums 'lietuviams 
tųjų tarybų užlaikymas, nes 

jeigu duodame aukas, tai tu- 

rime ir žinoti kur ir kaip jo;- 
yra sunaudojamos. 

Vardu 1100 narių, Lietuvių 
Muzikališko Xann llendro- 
vės. 

J. TclciŠa, pirm. 
J. Ivanauskas, nut. rast. 

P. S. Kitų laikraščių pra- 
šome šią rezoliuciją atsispaus- 
dinti. 

ŽINIOS-ŽINELES I 
Cambirdge, Mass. Pirm ke- 
lių sąvaičų lenkų kunigas 
užreiške iš sakyklos, kad 
Lietuva turės prigulėti Len- 
kijai. Bet vėliau pora dzū- 
kelių, kurie priguli pire len- 
kų parapijos, sužinojo, kad 
lietuviai nenori lenkų kara- 
lystės ir tuojau nuvyko pas 

| lenkų kunigą atsimti savo au 

kas duotas parapijai. 

Providence, R.I. čionykščiai 
lietuviai su ukrainaic turė- 
jo bendrą protesto demons- 
traciją prieš lenkus. Lietu- 
vių maršavo apie 700 ypatų, 
gi ukrainų dusyk daugiau, 
mat jie ilgiau rengėsi. Bu- 
vo bendros prakalbos iš lie- 
tuvių kalbėjo leitenantas Ba 
igočius. 

Minersville, Pa. Tveriama 
lietuvių kooperatyve krautu 
vė; jau prisirašė gerokai na 

rių. 

Worcester, Mass. O. Šimkie- 
nė 30 metų, bėgdama laip- 
tais griuvo ir nusilaužė nu- 

garkaulį. Sakoma ji bėgo 
nuo savo vyro, kuris mušė 
ar norėjęs ją mušti už suvė- 
lintus pusryčius. Nelaimin- 
goji gal visai negalės vaikš- 
čioti. Šeimyna turi keturis 
vaikus. 

Niagara Falls, N.Y. J. Alek 
navičia, 29 m. papuolė po 
traukiniu ir jam nupjauta 
dešinėji koja, kairioji gi la- 
bai sužeista. Nelaimingasai 
pinigų susitaupinęs neturi. 

LIET. NKPRIOl'LMVP.RS 
rONDO. 

I I 
'atskaita už m r/.. i<>tj 

M. 
I 

EIAVARDSYILLK, l'A. 
A. Martaus prakalbose 13 d. 
A asario, aukavo: $2.00 J. Ka 
raliunas: po SI.00—1». Matu 
lcvičienč, M. Paukščiulė, J. 
(lataveckas, 1'. LukoševičiiMu*, 
V. Melkus, T. (iiulynas, M. 
Jurkiniene, S. 1'aukštys, S. 
Jurgaitis, A. St raibis, 1\ (»r i 
galiūnas ir J. Gibavičius,— 
smulkiu—$5.56. Yas. 2() d., 

11(M() m.,—uždarbis iš tL-alr* 
sulošto spėkomis, 1-os ir 85- 

|')S SLA. kuopų—$58.10; Ihl. 
|6 d., 1()1() m. surinkta prakal- 
|bose—$4.11. Prisiųsta per J. 
j \'nukauska viso $81.86. 

BRISTOL, COXX. Visuu 
Imenės Draugyste per J. Priie- 
I * ičiii aukavo $50.00, 

BROOKLYN, X. N'. Per 
"\'ien. liet." Redakciją auk;i- 
VD šie: P. Kaupas—$25.00; J. 
Jokūbaitis—$10.00; \ Kolei- 
ta—S5 00. Per A. Petrilą i- 
Xcw Brunsvvick, X. J., 254 
SLA. kuopa aukavo S10.00; 
A. Petrila (savaitinis uždar- 
bis) $40.80; D. Žiliūtė $10.00; 
A. Lėkis $2.00; po SI.00—J. 
Meškis, F. Blaževičius, J. Mu- 
rinas ir Z. Straukas. Per J. 
A. Naikų iš Raltimore, Md.— 
$105.50 nuo Lietuvių Ameri- 
kos Atletų Kliubo. 

Viso $212.30 

LAKESIDE, ORE. A. Ki- 
sielius aukavo $5..00 

N KAVA k k, N. J. SLA. 245' 
k]>. nariu mokestis: ]k>S5.00—1 
A. Žiugžda ir I. Skikas: S3.00 
— P. Ilukšis; $2.00—S. Ado-| 
maitis; po $1.50—I. .Marti- 
naitis, ]. Skk:nias ir E'. Sm:i- 
linskas; po SI.00—S. (iiidis, 
V. Pranis, V. Žalis, .M. Tru- 
ska ir i', šaltinaitis; po 50c.— 
J. lialtakis, J. M art inkus ir J. 
Sikšnis; 25c.—A. Žalis; per 
M. Trv.ską prisiųsta. $26.25 

SO. CHICAGO, 1LL. 74 
SL \. kuopos nariu mėnesinė 
mokestis; prisiuntė 1\ Šimai- 
tis $3.10 

H ARTI-OKI), 0)XX. P. 
Živatkausko prakalbose, 5 <!. 
Dirželio, aukavo: $2.00—V. 
Tamošiūnas; po 50c.—T. An- 
(lukonis, 1". Zaris, A. Klimas, 
V. Karvelis, P. Survilas, P. 
1! >r m, J. Sinkus, A. Keseris, 
ir A. IUimbitlavičins, smulkiu 
—S2.02: prisiuntė T. Yalkevi 
čius $8.52. 

AMSTERDAM, X. Y. A. 
M. Martaus prakall)ose oO d. 
Gegužės aukavo: kunigas I. 
Zidavičius—$5.00: J. Kriš- 
čiūnas, L. Povilaitis, J. Mali- 
kauskas ir J. Gaška—po $2.- 
00; A. l»utkus. A. Luižinienė, 
S. Gusčiutė, U. Juozapavičiū- 
tė, K. Urbelienė. S. Ambrazas, 
J. Nievulis, J. Sinkevičius, P. 
Plankis, A. Guclzinskas, Į. Re- 
deckienė, P>. Malakauskaitė, 
A. Saldžiutė, A. Kazlauskaitė, 
A. Malakauskaitė. A. Lukšis, 
M. Kiub'jris, J. Lukšis, S. j 
Strikulis, Y. lYtrila, A. Di- 
džinlis, P. Raila, P. Yalis, P. 
Kanaporis. A. Macevičius, P. 

Lalis, J. Svirskas, J. Urbelis, 
A. Šidlauskaitė, P. Praeitiniu! 
tė, Al. Staknis ir k. Gaškienė ; 
— \ isi po §1.00. Smulkių— 
$14.06. Atitraukus išeitį 
62c., prisiuntė R. Juozapai- j 
tis * $57.441 

S\V1TC1IBACK, \V. VA. 
J. Žilinskas $5.00 

GKANI) KAPIDS, AUCH. 
A. AI. Alartaus prakalbose 5 
d. Birž. aukavo: A. Guojus, 
A. I»ernotas, L. Braškis, K. 
Alartusevičius ir T. Pauliu- 

kas—po $1.00; smulkių—-85.- 
67; atrokavus rengimo lėšas, 
—£4.50, Fondan prisiųsta " 

$6.17 

BALTI Al O R K, Ali). A. 
M. Alartaus prakalbose 15 d. 
Piir/.elio, aukavo: S. Scdare- 

vičius—$5.00: po $1.00—j. 
(lalinaitis, 1\. 1 i rokas, J. Šiugž 
da, P. Urba, J. Aiyta, 1\. An- 
skaitis. J. Naruševičius, T. Ra 
simas, A. Garnys, S. Levana- 
vičius, K. \ i r > i 1 a, \. Velžis,, 
J. Baltramonaitis. F. Urbai- | 
lis, A. Brokas, A. Amalevi- | 
čius, J. Balionis ir J. Bajoras: 
smulkiu—$5.85; atrokavus 
rengimo lesąs; $10.00, Fondan 
p! i siustą $18.85 

DUQUESXE, PA., per J. 
Norkų aukavo: $5.00—A. Si- 
įrašius; 4.00 nuo 172 SLA. 

kuopos: po $2.00—V. Lenkau- 
skas, P. Balčiūnas, J. Aleške- 
vičius ir R. Baitkus: po S1.0U 
—P. Sankauskas, A. Simašius 
ir K. Ruizianas, Viso $20.00 

THORP, \VTS. Lietuvių 
rkininkų Draugija per T. Ko 
\valevskį 10.00 

BROOKLVN, X. V. Lietu- 
vių Atletų Kliubas per L. X. 
1\ vietinį Skyrių $21.00: B. 
Schegaus $15.00: po $5.00—j. 
\'arnelis, J. Mažeika, V. Yai- 
vailas ir P. Dobilas, Viso $56. 

BROOKLVX, X. Y., per 
J. Danielių aukavo šie: $50.00 
J. Garšva: po $5.00—I. Sta- 
nevičius, K. Brazys, J*. Šlia-Į 
kys, O. Šliakienė ir B. Len-j 
kauskas: $3.00—A. Augunas:! 
$2.00—J. M. Danielius, Viso 

$80.00 

P>ROOKLYX, X. Y. A. Ma 

uuisjias, per J: Ambraziejų, 
uikavo S20.00. 

DETROIT. MJCII. A. M. 
Martaus prakalbose 6 d. Hirž. 
uikpvo: po S 10.00 J. Laukit 
uis ir J. Pajiukaitis; 85.00— 
I)r. J. Jonikaitis; ])o 82.00— 
K. Š n uoli s ir J. Tamošittnes; 
po $1.00—A. Kuncaitis, A. 

Ktidis, .J. Ambrazevičius, 15. 

Aukšeiunas, A. Tamošauskas 
ir J. Kirvelis; smulkiu—SI.- 
50; įžangos—$3.30; atroka- 

vus rengimo lėšas—$6.50, K. 
Šnuolis prisiuntė 833.30 

Viso Birželio mėn. įplaukė 
S693.79 

Xuo pradžios iki 1 P>irž., 
1919 m., įplaukė 868,087.15 

Viso labo $68.780.94 
Xuo pradžios iki 1 Liep. 

išmokėta $58,115.87 

Iki 1 d. Liep. Heka $10,665.07 
P. TURGEJJUTR, 

LNF. Sekr. 
307 \V. 30tli St. N. V. City. 

STEBĖTINAS KŪDIKIS. 
— Ponia Kraisienė! Kiek 

metu įusu vaikui. 
— Trįs. 
— Matomai jis mokinasi 

ant smuikos? 
— Ne. 
— Tai gal iseiš garsus pta- 

nistas. 
— Irgi ne. 

— Tai suprantama, iis gar- 
sus tepliorius. 

— Ne. Jis dar vos moka 

paeiti. 
— I-t'kro sulyg dabartiniu 

laikų, tai stebėtinas vaikas. 

X ETIKES PRIEŽODIS. 

Vaikai, kaip jiems papra- 
sta, amžinai pešdavosi ir jų 
namuose būdavo nuolatiniai 
mūšiai it po Yerdunu. \ iena 

kartą ji atbėga pas jį ir šau- 
kia : 

— Eik greičiau į vaikų kam 
barį ir sustabdyk vaikų mušu 
Tavo vaikai muša mano vai- 
kus ir nori užmušti musų vai- 
kus. 

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

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

Ši knyga perkant kainuoja $1 00. 

Lietuvos Zemlapis 
Originalia 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- 
dalytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė į Paryžių Taikos Kon* 
ferencijoil. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 

turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

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

dičnraštyje rasite daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
ir visuomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Pr.ra^inkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: ] Kitur^V ^5 00 

Čekius ar Money Orderius siuskite adresu 

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

Vardas ir ?ra-**>rdė 

No. ir Ga*vft 

Miestas ir Valstija 

kurią dovaną norite? 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Iš U KTU VOS LAI K RAS 

CIU. 

"Kariškiu Žodi s.' 
Gegužės 22 d. išėjo senai vi u 

laukiamas "Kariškiu Ž>dis, 
Krašto Apsaugom Ministerijom 
Literatūros skyriaus leidžia- 
mas. Pirmame šio laikraščio 
numeri) vedamam straipsny j 
'*1 mušu skaitytojus" yra nu- 

rodyti tie tikslai, kurių siek- 
siąs laikraštis. 

"AIusų kariu(mienė—ra- 
šo "K. X." — tai gyvas vi- 

suomenės kun^s, turi daug 
savo reikalu, daug dvasios 
pastangų bei pageidavimų. 
Visi gi tie reikalai bei dva- 
sios pastangos privalo bu 11, 
kiek tai apystovos leidžia, 
pačių kariškių gerai apsvar 
styti bei suprasti, kad kiek- 
vienam kariškiui butų aišku 
ne tik tai, kaip jis geriau- 
siai turi savo sunkias parei- 
gas eiti, bet ir kam jis tai 

1 M 

UHI (). 

Toliau "K. Z." sako: | 
'*Norint "i, kad kova del! 

I .ietuvos nepriklausomybės 
sėkmingai eitu,,, reikalinga, 
kad ir kovos įrankis—ka- 
riuomenė—irgi butų kiek 
galint, lalr'au tobula. Todėl 
"Kariškių Žody" bus nuro- 

doma (tam tikruose rėme- 

liuose) musų kariuomenės 
trukumai ir kai]) tie truku- 
mai taisytini. L>us papeik- 
ta, kas peiktina, pagirta, kas 

girtina, tačiau prisilaikant 
mums taip brangios draus- 
mės dėsniu, asmenys ne^a- «.' JO 

lės buti liečiami: vyresny- 
bės dalykas girti ar neikti 
vienas ar kitas kariškis as- 

muo." 
i 

"K. anot laikraščio re- 

dakcijos, duos skaitytojams ne 

tik kariškų straipsnių bei ži- 

nių, bok ir apysakų, eilių ir t 

f. 
Pirmame "K. Ž." numery j 

įdėta įdom ų straipsnių, kaip 
antai: "Apie ginklus," "Sava- 
noriai," "Ką atsiveda nuisų 
dvarininkai." "Musų kbau- 
dos," "Igaunių kariuomenė." 

|bj t 
Lietuvos žydai. 

Labai įdomiai pažymi "Ju- 
dišė Ceitung" žydų sant\'kius 
su lietuviais ir baltarusiais. 

Lietuvoj gyvena keturios la 

bai skirtingos kulturos atžvil- 

giu tautos. 
Vis dėlto tarp žydų ii" lietu- 

vių, žydų ir baltarusių, tarp 
lietuviu, baltarusiu ir žvdu kri 

c' i» c 

tiiigais politikos momentais 
visuomet rasdavos bendram, 
sutartinam darbui kontakto, 
ir nebuvo dar atsitikimo, kad 

butų negalėję susitarti. Daug 
blogesni šiuo atžvilgiu santy- 
kiai su lenkais. Ir čia galime 
padėję ranka ant širdies pasa- 

kyti giliai įsitikinę: tai ne dei 

musų kaltės. 
"Didžiausia uola, vienoj 

kurios pusėj stovi lenkai, k»toj 
—lietuviai, gudai ir žydai pa- 
tikrina jau ir taip aiškų laki 

jog lenkai čai laik-> save v aklo 

vais ir į Lietuvą žiuri, tiktu i 

kaip j savo žeme. Tai ir su Ja 

ro nesukalbamą punktą." 
Žydų laikraštis "T<ę" "K.-s 

bus su Lietuva'' rašo: "Lietu- 
vos ir Vilniaus prijungimo 
prie Lenkų klausimas jau ne- 

beturi abejojimų lenkų politi- 
kos veikėjų tarpe. 

Konservatingoji jų dalis 

spiria kuo veikiausiai sujung- 
ti Lietuvą su Lenkais. Stip- 

resnės partijos palaiko "uni- 

ją. santarvę, federaciją." 
Ponams "narodovcamV 

(tautininkams) šis klausimas 
visai aiskus: Lietuva yra leri- 

kii žemė, Lietuva yra Mickevi- 
čiaus, Kosciuškų ir TugutJ 
gimtinė, Lietuvoj yra didžiau 
sios katalikų ♦.ventyklos. Len- 
kų kareiviai kraują lieja už 
krašto gyvent n jus,"' t. y. v.?, 

lenkų piliečius, kurie kelis kart 
jau pareiškė nori Lenkams pri 
klausyti. 

Yra žinoma, dar kaž kokios 
mažos tautos—lietuviai, gu- 
dai, žydai, bet' kas apie juos 
jausiu pareigos žm >ti ką nors! 

Tarptautinė lenkų padėtis 
? taip pat pasirodyta perdaug 
Įsunki, nes esant nepatenkin- 
tiems savo buviuvietos gyven- 
tojams. nelengva Ims lenkams 
laikytis vidaus priešininkų tar 

pe. 
Savo išrodymus baigia au- 

torius šitaip: 
"Pažiūra, kurios laikosi žy 

dų demokratija Nt-,imosios 
Lietuvos klausime, \ įsa' yra 
aiški. Lietuvos gyventoju 
minties nei kiek negeidžia sau 

> <i i i c s j) r i m c s t n 

valstybės formų, kad ir geriau 
sias butų valstybės sutvarky- 
mas. 

Tegu Lietuvos gyventojai 
be skirtumo—lietuviai, lenkai, 
baltarusiai, ar žydai—turtin- 
gi ar 'vargšai patys susitvar- 
ko. Geri norai ir pažadėji- 
mai, kurių beria mums "na- 

rod verti," bus priimti Lietu- 
vos gyventojų tiktai kaipo prie 
varta, kuri niekados gero neat- 

neš.'' 
Xr. 19-me "Xeprikl. J sietu- 

vos" p. Kazys Petrukėlis straij) 
sny "Unijos keliais" tarp ki- 
ta ko rašo: 

"Lenkija bus s įdaryta iš da 
lių, buvusių didžiulių valsty- 
bių: Rusijos, Vokietijos ir A u 

strijos. Visai galimas daik- 
tas, kad lenkam:., pasinaudo- 
jus tų valstybių suirimu, pa- 
vyks pagrobti žemių plotai. 
Bet Rusija ir Vokietija po me- 

tų kitų pradės ž.noniška val- 

stybės gyvenini;), pradės tvar- 

kytis. ir viena ir kita didžiųjų 
valstybių primins tad lenkams 
senasias "skriaudas" ir nieku o 

budu neleis jiem:; ramiai gy- 
venti. Lenkai turės gyventi 
didžiausiame karo pavojuje. 
•Jie turės nuolat iatkyti duLlės 
kariuomenės. Pirmosios len- 
ku valstybės gyveninio dienos 
bus baisiojo mili arizmo audi- 
mas. Tani karo dievaičiui len 
kai turės aukoti ir savo dva- 
sios ir kuno jėgai. Iš to sa- 
vaime aišku išveiti: šiokiai ar 

takiai unijai su lenkais įvy- 
kus, mūsų krantas atsiduotu 
nuolatiniame ka o pavojuje, 
apkrautų musų darbo žmones 

Lenkų militarizn o jungu, toly 
džio eitų kivirčai, intrigų v.i 

kaimynėnrs vai Uybėmis, ne- 

leisiu mums rup'ntis savo kra 
>to reikalais ir kultura. Pa- 

prasčiausia unija su lenkais 
paliktų lenkų ivariirnkams 

mūsų žemes, ai.1.rautų didžiau 
siais mokesčiais ir tuo, žino- 

ma, pavergtų ir ekonominį ir 
dvasinį musų k rašto gyveni- 
mą. 'Todėl unija ar federaci- 

ja su Lenkais britų kenksmin- 
giausis smūgis musų krašto 

gerovei. Del bet kokios fede- 
racijos su Leninis musų kar- 
tos keiktų mus, kaip mes kei- 
kiam Jogailą ir jojo sėbrus. 

Lenkų peršamoji unija ar fe- 
deracija butu naujas kapas 
mums ir Lictuv s nepriklauso 
mybės idėjai, '.artą jau mus 

skaudžiai pamo'-:ė įstorija. To 
del visomis p r; angomis pri- 
valome rupi; r: nebekartoti 
senųjų klaidu.' 

I o n i Š k ė i i o a p v 1 i n- 

k ė j. 
Frontas či, eina; praside- 

Scenos iš rasinių riaušių Chicagoje. 1. Policistų vežimą, s gabenimui sužeistųjų 
2. P>licistai renka žinias pas mirtinai sužeista juodveitlį. 3. Daltiejįe vejasi juoclveidi. 

dant nuo Kurs > sienos Mūsos 
krantu. Šitą frontą dvi sa- 

vaites laikė Saločių partizanu 
būrys. JJolsevikai, sutraukę 
dideliu jėgų ir patyrė, kad ci t 

darbuojasi vien tik partizanų 
būrys, pradėjo ties Salotini 
veržtis per Mušą. Vokiečiai 
pabūgę, kad bolševikai neuž- 

eitų^, jiems iŠ užpakalio, pasiūti 
tė j Saločių frontą siek tiek ka- 
riuomenės ir anuotą. Bolše- 
vikai buvo atmušti ir be tvar 
kos bėgo atgal: vokiečia: jų nu- 

sivijo. Soločių partizanai ir- 
[>i puolė bolševikus ir atėmė 
jiems 3 kulkosvydžius, 2 tele- 
fonų aparatus, 7 belaisvius, 5 
arklius ir dauer kitos amuni- O 

:ijos. j Kiek vokiečiai čia buvo nu-1 

i'ję į pryŠaki, tiek vėl pasitrauk' 
:1avo atgal. Frontą turėdavo | 
laikyti nutsų partizanai. 

Pabėgę iŠ Biržų žmonė.f 
pasakoj-), kad bolševikai paini 
tame Lietuvos krašte ima jau- 
nuomenę į raudonąją armiją v: 

gabena ją i Rusų gilumą—i 
kitus frontus. Jaunimas noro- 

mis stoja į mttsų kariuomenes| 
eiles. Tik dauguma laukia 
mobilizacijos. Tada žada v\si 
stoti. • 

Ši >;::is dieno* r-, i s bolševikai, 
sustiprinę savo pajėgas puolė 
niusų partizanų burius ir net 

perėjo per Mušą. Upo žmo- 
nės nebeteko, nes manė, kad 
vėl reikės tempti bolševikų ver- 

guvės pančius. Jaunimas 
griebėsi ginklų. '1 aip ir vokie- 
čiai tuoj atsiuntė paspirties ir, 
bolševikus vėl atmušė. 

1 Saločius atvažiavo vieti- 
nių dvarų savininku, baronų, 
kurk tarnauja aficieriais vo- 

kiečių armijoj. Jie atvažiavo 
iš Rausias ir ne-iklausdami 
vietii1'') Saločiu komiteto kišo- 
si i xioii:u vidaus reikalus. 

W c. 

Taip antai, vienas jų Ka- 
mardės dvaro savininkas^ ap- 
daužė ir pašalino nuo vietų ko 
lis savo dvaro darbininkus, 
kad šie priklausė prie bolševi- 
kų prie dvaro darbininkų ko- 
miteto, kuris gynė darbininkų 
reikalus. Saločių komitetas i" 
savo pusės nusiuntė žinia Į ta 

dvarą,. kad ginąs darbininkų 
reikalus komitetas butų vėl at- 

naujintas. Reikalinga apsi- 
ginti kuriuo nors budu nuo vo 

kiečių dvarininkų sauvalės. 

Šiiiinis dienomis kartu su 

vokiečiais i m'frontą atė jo 4 r ^ ~ į J 

lietuvių būrys, kurie narsiai 
kovojo su bolševikais. Žmonis 
laukia čia ateinant mūsų ka-j riuomenės, kuri tikriausia ju 
aį -'iuti nuo 1) >lševikų. 

KAUNAS KRONIKA. 
— J u o z o V a i e u- 

k aus t e a t r a s. Pir- 
madieni, š. m. birželio 2 die- 
ną, antradienį birželio 3 dieną' 
ir trečiadienj birželio 4 dieną1 
persikėlęs iš Vilniaus Skrajo-j 
jamas J. Vaičkaus teatras ren-! 
^ia Miesto teatre 3 spektak- 
lius. J>us vaidinama: "Du ke- 
liu," "Petro Caruso," "Žmo- 
nes," 'Dumblynė" ir k. Grynas 
paskutinioj ) spektaklio pelnas' 
skiriamos Kauno miesto pavar 
geliu naudai. Jau pradėta reng 
li naujas repertuaras, taip pat 
lietuvinami Ibseno, Čechovo, 
Šekspiro k. veikalai. Netru- 
kus manema vaidinti Viduno 
veikalai: "Mušu laimėjimas" 
ir kiti. Kad galima butų pla- 
čiau sumanymą vvkdiuti skra- 
jojamas J. .Vaičkaus teatras 
da \ irsti bendrove. Nariai 

( 
jau priimami. l>e«idr »vės ista. 
tai bus paskelbti vėliau. 

— K a r v i ų va- 

gis./ vai. vakaro, gegužės i 
8 d. varant galvijus iš gany-j 
klus nuo V ytauto kalno viena j 
jų užėjo į Miško gatve. Dveje-j 
tas vagių vokiečių kareivių 
drabužiuos lai pastebėję mė- 
gino ta karvę pagrobus vary- 
ti ten kur kas dien po viena 

karvę dingsta Mat per sa- 

vaite ivaun i piliečių jau o kar- 

ves dingo tai ganikloje, tai ei- 
nant iš ganyklos. Bet vagis Į 
pamatė milicijonieriai J. Po I 
trusevičiaus ir St. (Ži- 

levičiaus, kurie paklau- 
sė vagili—kur jie ta karve va- 

rc, o vagys, pamatę kad mi- 
licionieris ima šautuva nuo j»e 
eių, palikę karvę, greit paspru 
k ». Bet maža tikėjimo, kad 
antra kart nebus panašaus at- 
s*tikim ): d.-lto, kad už pnvi- 
rią vogtų karvių nubaustas 

j tik vienas žydas, antra ir svar 
1 iausia, kad ne \ J s i vnlicionie- 
i i ai t ki gudru- k'.in J. Petru 
-ev^iirs ir Si. (Mulevičius (i \ 
raj( 

PAPJLE. 
i 

i Ši:; miestelis ties upe Venų 
įžymiai audros simaikytas. J 

gvveno vargingai. Tai; 

gi nėra reikalo stebėtis', kad | 
bolševizmas greitai čionai plc j tojas, n n mės be pastogės, be į 
duonos ką-nio išgirdę provakai 
eini bolševiku balsą metėsi prie 
jų, ir rašydavos Į raudonąja 
armija. Man paklausus vieno 
bolševiko, kodėl tu rašaisi Į 
raudonąją gvardiją, atsakė: |V> 
naiti, kaipgi nesira'švsi, žiemos 
laikas, dieną dirbęs, nušalęs, 
vakare nėra ką valgyti, o bol- 
ševikai dirbti nev. ro ir moka 
gerus pinigus; kur gi geriau 
šiuose laikuose begalima už- 
dirbti. Taip buvo bolševikams 
užeinant. Dabar jau žmonės 
susiprato. Kovo 30 d. ėia bu 
vo padarytas po pamaldų mi- 
tingas. Žmonių prisirinko 
daug. Matomai labai Įdoma- 
vosi Dvarponiams mitingas 
nepatiko. Žmonės buvo gera- 
me upe ir šnekučiuodami po 
mitingu apie "Lietuvos vai- 
ską" linksniai traukė .10:110. 

ŽLIBINAI. 

(Tcl>iii upskrit.) 
Žlibinų v a r g" a i. 

Praėjusį rudenį vokiečiai is- 
anksto ragino ir rink • nuo uki: 
ninku pašaru ii grudus j Plun 
ges bugemeisterainta. Yo- 
kicčianis iš Plungės atsitrau- 
kus, pašaro ir grudų sandėliai j 
pateko Plungės parapijos ko- 
mitetui; k miitetas grudus ar; 

pardavė, cv išdalino savo pa- 
rapijos žm nėms ir tai mies-Į 
tieėiams; :^uko žmonėms, nors 

reikalingi r.:: g'rudii, maža 
kam tekliuvu 

Žlibinu bažnvtkiemio apy- 
linkę suda.ro dviejų parapijų 
gyventojai—Plivigės ir Kan- 
taučių, l;«del Žlibinų bežemius 
Plungės komitetas nuskriaudė. 
Ir KantaLKiU komitetas rinko' 
po vieną rugių jhk1:į nuo va-j lako beturčiams, bet Žlibinu j 
bežemiai :š k. aiitet > ne: vieno! 
grūdo -v •. ir r.et toki ava r j 
geliai, kurie gyvena Žlibinų !i j 
joninėj, kaip pav. šimtmeti 
senis ir n?>!ė : : dvejetu vai- 
kučiu atvežti is fronto, Plun- 
gės miesto tikri ir netikri pa- 
vargėliai lanke- Žlibinu ukinin- 
kus dešimtimis per dieną ir 
skriaudžia vielos pavargėliu.-'', 
kuriems dabar tikras badas. 

1918 21—X—Žlibinu baž- 
nytkiemy saūidytuo.s namuos 

Įsteigta mokykla. Vaikų su- 

sirinko apie 60, tiek tetilpo, iš 
Mungės i; Kantaučių parapi- 

jų. Iki š. m. sausio 1 dienos, 
mokė vaikus /iena mokytoja. 
Kadangi mokyti 60 mokinių 
ir d vejuos kambariuos—vie- 
nam mokytojui labai vargin- 

gai, tai mokyklos komitetas 
pakvietė padėjėja—kita nioky 
t »ja. \ yriausybės mindymų, 
parapijų komitetai turi padėti, 
mokyklas laikyti. Todėl Xii, 
binų mokyklos komitetas iri 
kreipėsi i Plungės ir Kantau 
ėių parapijų komitetus, (žli- 
binuos komiteto nėra) prašy- 
damas Žlibinų mokytojams al 
gos. Plungės parapijos komi- 
tetas atsiuntė patarimą kreip-Į 
1 is Į pradinių mokyklų instruk: 
torių. .Mat Plungės komite- 
las savaip galvoja, ik-s 'am 
naža terūpi .-vietinio ir s?.v >\ 
auonių reikalai, nuo kuru iiinj 
mokesnius ir kuriem per tai 
kaltas. 

Vargšas. 

KRIUKAI. 

(Joniškėlio apskr.) 
Čia pačių vietos žmonių it;i 

cijatva organizavo a,ukų rinki- 
mą Lietuvos Raudonojain 
Kryžiui. Surinkta 18,00) 
rub. pinigais ir cla'ig pr dūk- 
tų. Viskas pristatyta į Jo- 
niškėliu apskrities štaha. 

Fraktl kuoja jau 2» in^tal 
3149 8. Morgan 8t., kortfi 32 *x. 

Spec!a!l»taj Moteriškų, Vyritku, 
ir Chroniškų Llgy. 

Valandos: 9—10 rjto 12—2 *o 
piet. 6—s vak,, Nedfcl. R—a. 

TELEi-ONAG YARLJS 687. 

SKOLINU PINIGUS ^ 
ant antro mergelio labai pr:s:narro 
niis biįlygomis. Kam reikaliiiRa sko- 

l linii pinigai, tomil atsilanko ] ofisę. 
H, EPŠTEIN, 

Room 708; 5 No. LaRalfe 6t 
Telefonas Franklia 2303. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVjS^YDYTOJAS 31 CHIRURGAS 
Otisas: 17-M VV. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-J P. M. 
Tlcfonas: Boulcvard 3-180. 

Rezidencija- <15 i 5 So. Wooil Street. 
Telefonas: Yard> 7?5. 

rft| YAFIDS *.3S» 
ii s,yc na a <*«\ 

Uit. «^.81UK.I& 
LiETjvHS CN JYVOJAS 

IR CHIRURGAI! 
wjrdn visokias ligua moterių, 
valkų ir vyrų SpeCiaiiikai 8>- 
<Jo limpančias, uisiKenėJut.laf 

jjaslap-iaąag vyru l)s*i 
3^59 Sc. tta.'sted S\., CUicago 

LIETUVIS GRABORiUS 
Patarnauju Laidotuvėse koge* 

riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dOlto, kad 
męs pat[s dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pa3 žydelhis sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vesalijoms, krikHynoms 
ir kitiems reikalams ^ien;) ar 
miktj. 
3305 £uburn Ave. Tel. Drover 4139 

IŠ RUSIJOS 
Gfrai lietuviams ilnomas per 16 nce- 

tų kaipo patyrę* gyilytoj*». chirurgą* 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moters ir vaiky, pagal naujausia* 
metodais. X-Ray ir kitokius eiektrot 
prietaisus. 

Ofisas fr Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piet<i, ir 
6—S vakarris. Te'ep'-cnc Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 S*. H«lste<J St. 
VALANilOP: S—<J Hk.'ai. 

t'..'- './-.'.A 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vierarct balsui prie piane 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baliui.) .. .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidut. bal.) .. .50 
4) Era, mano brangi (Bass) -50 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai vaige, varge i Kaina75c. 
c Vai putė, putė 1 

6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, o253 S. Morgan St. Ciiic&go, iii. 

T ^ ^ v-a-u s^hkkkhkh? i 

LIBERTY I3C >TM I )^ i 
flins perkame Llborty ĮJonds ;i 
pilną "Cash"' vert?. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 3—ii 
T'tarntaUais Keivergaia !r 
Subatomis 9—9. 

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

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

nu. M..,..<ii..i.iiii..:iiii;iiiiuiuii:iiiiililllllll!;t,ilIISiliniiiiII!ll!IUim!iH!I»iUmUtUSIIIi:U:im!I!!!i PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, j ant Turų, L«ntŲ, Rėmu ir Stogams Poylcr.'c SPECIALIAS: Maleva malevojimul ctubų i& vidaus, po $1.50 ui jslloną f 
CARR EROS. WRECKING CO. f 3003-3039 SO. HAL3TEO STR EET, CH1CAGO, SU t- | lllill!IIIHIlll!!I!lM::illililill9!lll!lllilll|inilliil!!lllll!llil!i!llll!Iill!!!lllllln!!ii>:!'!:iil!! l'ffilIiaililliHinHiillm! 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Džganedinimas gyarantuotas 
Vyrų ir vaikinų oinati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyviau modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $13.00 iki $28.50. Vyriškos kelines $S.OO ir augščiau. Val*ų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos aus tos kainos d ir neatėjo. Mes turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $S.50 ir augščlau PuJl dross. tuxc>lo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Kedėliomis iki 6 vai. po plotų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro. 

S. GORBON 
Insteigta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gclž colius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—126J). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu flol6—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu Ir Keistučiu (1345—1377). *>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1439). 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimų. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, Spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 Sj. Morgan St. Chicago, 111. 



Vaikai Liuosnoriai Gaisrininkai. 
Amerikonai lnri vieną labai 

gerą ypatybę, būtent lengvu 
praktišku budu supažindinti 
gyventojus su įvairiais naudin 
gais dalykais. Tokia sistema 
lavinimo j ilieuų iš dau gelio at 
žvilgiu yra labai pagirtinu du Į % lyku. 

Paskutiniais laikais Ameri- 
koje pradėta organizuoti liuos 
noriu vaikų ugniagesiu būrius. 
T >k i u budu šalyje auklėjama 
piliečfcvi, kurie ateityje daug 
prisidės prie sumažinimo nelai 
lirų nro gaisru. 

Vaikai mokinami pirmoj ei- 
lei, kaip užbėgus gaisrui arba 
sulaikius jo plėtojimąsi, taipgi j teikimo pagelbos užkluptiems | 

degančiame name ir panašiai, j Žinoma taipgi jie mokinami ir; 
priemonių gesinimui mažesnio1 
sraisro. 

Paduosime keletą klausimų, 
kuriuos duodama vaikams gais 
rininkams išrišti: ka daryti, jei 
būnant teatre kas sušunka 
"gaisras"? ar galima gesinti 
degantį aliejų vandeniu? kaip 
sulaikyti gaisrus giriose ir \ i- 
sa eilę panašių vaikams,priei- 
namu klausimu. b c 

N >rs šie klausimai yra ne- 

sunkus ir prie to žingeidus, to- 
dėl vaikai juos lengvai perima, 
vienok vedėjai vaikų gaisrinkų 
burių tuo žinojimu nepasiga- 
nėdina ir skiria kontestus ir 
diK)da dovanas sumanesniems 
vaikų gaisrininkų būrio na- 

riams. Žodžiu sakant daro* 
ma viskas, kad tik geriau įske 
pijus vaik ) smejrenysna budus 
kovai su gaisru. 

Amerikonu siengimasi apsi- 
saugoti nuo' gaisrų pasižymi 
įvairiose srityse ir reikia pri- 
pažinti, kad gaisras Ameriko- 
je nėra tiiom bais;uoju siau- 
bimu, kuris taip gandindavęs 
mus Lietuvoje. 

Neseniai gaisrų biuras Su- 
vienytose Valstijose išleido pra 
nešimą apie gaisrus, įvykusius 
1917 metais. Ten nurodoma 
kiek kur buvo gaisrų ir kokius 
iš to gyventojai, taigi ir šalis, 
turėjo nuostolius. 

Suvienytose Valstijose 1917 
m. ištiko 232,021 gaisras gy- 
venamuose namuose, kas pa- 

darė nu istoliii $6(\ 166,42(1 
Taigi išeina nuostoliu ant kiek 
vieno gaisro gyvenamuose na- 

muose po $293. 
i'rie dabartiniu kainų $293 

lygus yra 3 mėnesiu darbui pa- 
vienio vyro, paprasto darbiniu 
ko. Reiškia minėtais metais 
kartu imant, ištikęs gaisras gy- 
vename name padarydavęs 
nuost liti apie trijų mėnesių 
darbo paprasto darbininko. 

(ii gaisrai Lietuvoje, suly- 
ginus mi tenykštėmis kainomis 
už darbą, padarydavę mil/.inis 
kus nuostolius. /I'.ek vienas 
gaisras padarydavęs ne h'\ šei- 
mynas, het dažnai ištisus sod- 
žius tiesiog elgetomis, kurie tu 

i skursti kartais keliolika me- 

Va d tinkamai atstačius gai- 
ši") sunaikintą dalį turto. 

Tokis didelis skirtumas tarp 
pasekmių nuo gaisru Lietuvo- 
je ir Suvienytose Valstijose 
paeina nuo to, kad Lietuvoje 
pirmiau mažai paisyta užbėgti 
i gaisrų plėtojimuisi. 

Toki nemalonus dalykai dė- 
josi pie caro, valdžios, kuriai 
nerūpėjo mases likimas, bile ji 
tik buvo rami ir nešė uždėtas 
ant jos pereigas. Bet toliaŲ 
tai j) tęstis negali. 

Dabar besiorganizuojant 
naujai valdžiai Lietuvoje, ir 
viešasai gyvenimas turi but or 

ganizuojamas ant naujų prak- 
i tiškesniu pamatų. Vienu is 
svarbiųjų dalykų yra kova su 

gaisrais, kurie Lietuvoje pri- 
daro tiek daug blėdict. 

.nera abejones, kad daugelis 
amerikiečiu lietuvių keliaus 
Lietuvon, jei tiK Liet tva taps 
laisva. Jiems čia begyvenant 
teko daug kas naudingo pama- 
tyti, t odei nuvykę Lietuvon jie 
turėtu rūpintis, kad tie pageri- 
nimai, kurie išgelbsti Ameri- 
kos gyventojų turtus nuo gais 
irų, butn pritaikomi ir Lietu- 
voje. 

R. A. 

PAS LAIKRODNINKA. 
— Del ko gi pas tamista vi- 

si laikrodžiai vis rodo kita lai- 
ka. 

w 

1 J 
— Del geresnio pasirinki- 

mo. 

GALINGASIS ŠVELNUSIS PRIELANKUMAS 
Ei, sakyki, sakyki greičiau, 
Kodėl vis stebuklus nustebęs matau? 
Kodėl inkvėpiitias aplanko dažniau? 
Ei, sakyki, brolau! 
Ar saulute tyroj mėlynėj kita? 
Ar gyviau mėlynuoja gilusis dangus? 
Ar sugris iš rojaus skaisčioji gamta? 
Ar užgimęs drąsiųjų svajonių žmogus?, 
Kaip dangus užžavėtąją akį gaivina! 
Kaiu dangus užžavėtą ją akį gaivina! 
Ir skaisčiausius stebuklus gamta pagamina! 
Ir žmogus užganėdina grožio skelbėjx! 

Ei, sakyki, sakyki greičiau, 
Kodėl įvairiausius stebuklus matau? 
Kodėl inkvepimA prabila giliau? 
Pasakyki, meilusis brolau! 
Prielankumas galingas, šviesus 
Tau ištroškusią širdį sušildė. 
Tat nušvito svajonių stebuklais dangus, 
Ir stebuklais skaisčioji gamta prisipildė; 
Tat paukšteliai meilesnę giesmelę tau gieck, 
Ir miškai stebuklingą pasaką tau gaudžia; 
Tat lipšniau prie krutinės ir Minija glaudžia, 
Ir žolynas augina skaistesnį tau žiedą!.. 

II 
Giraitės slapčiajam, tyliam pašalyj 

Sūdrioji švelnutė žolė. 
Po amžino uosio, meiliam pavėsyj 

Kukliai raudonuoja gėlė. 
* 

Tai žemuogės grangų rubiną matai 
Vėsiojoj giraitės ūksmėj... 

Išsirpus galvelė kaip linksta žemai 
Augštojoj žaliojoj šalelėj. 

* 

Jausmų nužydėj dėkingos galvelės 
Sunkėja išsirpusios, svirsta, 

Ir ašaros dižios, kaip krųmo uogelės, 
Ant žernės nematomos birsta... 

.M. Vaitkus. 

i-ir. t-.>• .•;<, 

Reginys 4 dienos liepos parodos Payžiuje. Fotografija nuimta nuo marguojančių 
Amerikos kariumenės kolumnu. 

KURPIUS. 

Susikuprojęs, apvalion keden 
atsisėdęs, kala kurpius medi- 
nes vinis balo padan. 

Priešais sėdi ant suolo še- 
šių metu vaikiukas, apkabinęs 
laibomis rankytėmis kelius ir 
žiuri monotoniškai! kurpiaus 
judėjiman. 

Žiuri ir masto vaikiukas, o 

kaip gerai buti kurpium. Kaip 
butų puiku, jei jis patsai gale 
tų pasisiūti batelius, tuomet 
nei dėdės nereiktų prašyti, nei 
ilgai laukti. 

Ir vėl vaikiukas ramuia sa- 
ve dėdės duotu prižadu; juk 
dėdė žadėjo, tai ir ištesės; dar 
niekada prižadų nesulaužė, bet 
dabar kaž-kodel taip ilgai vel- 
ka, gal laiko neturi, o rasi pi- 
nigų pritruko? 

Xori vaikiukas dėdės paklau 
sti apie batelius, taėiaus drą- 
sos stinga, ne iš baimės; hcc 
iš godonės link dėdės, laukia 
vaikiukas tinkamesnes progos; 
ot šito dclci jis ir seka. nuo pat 
ryto mažiausi kurpiaus judė- 
jimą. 

Kurpius kai]> kada sutingu- 
siomis akimis pažvalgia vaiki A 

čian ir vėl kala vinis, dargi 
nepaisydamas nei paties darbo. 

Nebuvo nei reikalo mastyti 
apie darbą; per trįsdešiiųs me 

tų tame darbe kamavosi, prij 
to darbo priprato, bedirbdamas 
susikuprojo ir galų-gale iš nuo 

lntinio darbo nieko nesusitau- 
pė. 

Liūdna darosi kurpiui, ne- 

tiek savo vargingu likimu, 
kiek priešais sėdinčio vaikiu- 
ko; vienatinio sesers sūnaus 
ateitimi. 

"Kur jis dings, kuomet ne- 

teks motinos?" Kilo klausi- 
mas, paskui klausima, kur- 

piaus galvoje. Prie tėvo jam 
nebus vietos. Jau ir dabar pa- 
šokina velniško šokio, kuomet 

I 

pareina girtas. O tada.... 
Pyksta kurpius ant svainio;; 

senai jau su juomi nesišneka; 
keršija už. seserį, rengiasi kai- 
lį išperti, bet vis kaž kodėl su- 

SIKllKO. 

"Gal pasitaisys ?"—Daugi 
kartų manė kurpius, tankus | 
dabar jau panašiai nebuvo k > 

manyti; gyvenimas iš pat pa- 
matų suardytas; sesuo džio- 
vos pakirsta; diena už dienos 

pilkoji žemelė priglaus.... 
Tada tai jau Juozuko liki-į 

nas visiškai priklausys nuo 

įlecles kurpiaus malonės. Juk 
ir dabar Juozuką dėdė užlaiko, 
bet tos visos slaptybės vaikiu-j 
<as nežino, jam niekas apie tai 
nepasakoja, nito jo slepia.... 

Norėtų kurpius nors kartą 
paslaptį atidengti, pasakyti 
vaikiukui, kad jo tėvas niekšą-, 
<ad juomi nesirūpina, kad jo 
\teitis labai tamsi. Tačiaus 
vengdamas sukelti jaunoje šir-į 

clyjc pagiežą, tik (lnrl)an įsi- 
metęs, bepertraukos dirba ir 
tau savo naudingan triusan 
širdies skauasnius pina. 

Supranta kurpius vaikiuko 
norą, jaučia prižadų vertę, gei 
džia jo troškimui užįana pa- 
daryti, 1>et čia tas baisus ne- 

turtas viską ardo, viską po ko 
jų pamina. Tas begalo kan- 
kina kurpiaus sielą.... 

Nepasitikėjimas pasėti dar 
tik ką pradedanči n; žydėti sie- 
lon, negalimas dalykas, jau 
tik, kad ir nekalčiausio melo, 
paliks ateityje neužkišamą 
spragą, kurią ir prie geriausiu, 
norų vargiai bus galima nepa- 
sitikėjimo spragą užlopyti. 

Jr štai dabar kurpius mat" 
priešais save laukianti prižadų 
ištesėjimo. Mato kaip vaikiu- 
kui seilė varva smakreliu, 
malo kaip jo veidelis rausta, 
tai vėl bala. 

i'riešais norą kurpiaus tau- 
kiu Ui, pageltusiu veidu nusi- 

I driekia ilgas bęjar.slis nusišyp- 
s >jinias i v akis nukripsta lan- 
go kcrten. 

Ilgakojis voras stropiai įnez 

ga tinklą ir godžiai žiuri besi 
sukinėjaneion ant lango mu- 

1 / sen. 

Pasileidžia voras ant savo ; 

šilkinio siūlo; nutveria musei 
ir neša užtaisitan tinklan ir 
ruošia iškilmingus pietus.... 

Sudreba kurpiaus širdis ; min| 
tiniis skrieja netolim ni pra- 
eitin, sužadintas voro gudru- 
mu prisimena svainio meilini- 
mąsi prie sesers, atspėja tikslą 
nuduoto gerumo ir tik dabai 
ima aiškėti, kad svainio buvo 
pinamas tinklas sužvejoti rei- 
kalaujamą kraiti. 

Apima kurpiu nesuvaldo- 
mas kerštas. Jis dabar nori 
atkeršyti svainiui, jei tik pasi- 
maišyti] po kojų; jis tą be su- 

drebčjimo padarytų. 
Drebančia ranka kurpius 

nutveria ylą ir bepetuojančian 
voran smeigia skersai kupros. 

Vaikiukas žiuri Į kurpių ir 
nori saukti, tačiaus nepajiegia, 
baimė ima, dėdė kaip tai kei- 
stai elgiasi, veide matosi pašė- 
limo ženklas. 

Gatvėje pasigirsta ausis' ž< i 
džianti daina, kurpiaus-gi ran- 

koje sujuda plaktukas, vaikiu- 
kas puola kurpiui ant kaklo ir 
maldauja: "Dėdė neužmušk!" 

Bet kurpius nieko nebejau- 
čia, nieko nebemato. Vaikiu- 
kui nuplėšia įsikibusias ran- 

keles, pasodina atgal aut suolo 
ir pro langą sviedžia plakiuką f 

svainio galvon. 
Pasvyruoja sutrenktas sniii 

kiniu svainis ir krinta gatvės j 
purvinau. Kurpius stovi prie' 
lango ir per sukastus dantis 
keikia.... 

•;-ią 
Bažnyčios bokšte 

skamba varpai, pasitikimui 
dviejų lavonų, iš užu grotu 
'laikinojo kalėjimo gird:si kur 
piaus balsas: "N esu viliosiu 
mažytį ir prie pirmos* progos 
pasiusiu batelius!"... 

Vaikiukas-gi s'.ovi prie mo- 
linos ir tėvo k a iv: tų ir grau- 
džiai, o griaudžiai verkia 

Tarabilda. 

UKU DARBININKAI. 

Kviečių plovimas Oklaho- 
mos Kansas ir Nebraskos val- 
stijose jau beveik pas'baigė. 
Nors ir negalima žinoti tik- 
ra skaitlių darbininkų, kurie 
tose valstijose dirbo prie k vi e 
či 11 piovimo, tėčiaus spėjama, 
kad iš viso buvę tarp 75 tūk- 
stančiu ir 100 tūkstančiu dar- c. o 

bininkų, kurie buvo atėję iš ki- 
tų valstijų. Didžiausis skai- 
čius iš kitur buvusių darbiniu 
kų buvo Kansas valstijoje. 
Apie 25 tūkstančius tų darbi- 
ninkų buvo surinkti ir pasiu- 
sti per Valdžios Samdymo Biu 
rų Ofisą, Kansas City, Mo. 
ir kitus biurus, kurie turi savo 

kviečių valstijose rinkti darbi- 
ninkus ir palengvinti kviečių 
pjovėjų arnnjos ėjimą. 

''Oklahomos pintis buvo lic 
taus sulaikyta," praneša A. L. 
Harkmano raportas, "ir Imti- 
nai reikėjo tai valstijai prista- 
tyti keliat a tūkstančių vyrų, 
kurie buvo skiriami Kaušas 
valstijai, Nebraska, taip-pat 
pradėjo piauti labai anksti ir 
išėjo, taip, kad visos tris val- 
stijos pareikalavo darbininkų 
tuo pačiu laiku. 
"Tuose distriktuose dabar jau 
kuliama ir gali buti, kad dar- 
bininkų trukumas bus jaučia- 
mas Kansas valstijoje ypatin- 
gai tuose apskričiu se, kur la- 
itai daug kviečių auginama ir 
kur dar kviečiai tebėra gube- 
lėse, dėlto kad daug vyrų eina 
iš Kansas į South Dakotą, ka 
me kviečių pintis prasidės atei 
nančia savaitę." 

"North Įtakota už tikro pra 
dės piauti kai-kuriuose apskri 
čiu ise pradžioje rugpjūčio mė 
nesi■> ir vėliausi pranešimai iš 
tos valstijos parodo, kad dau- 
giausia vyrų reikės neanks- 
čiau, aki]) 20 d. rugpjūčio." 

A. L. Bakmanas, kuris veda 
Suvienytų Valstijų Samdynu. 
Biuro kviečiu pjovėjų organi 
zacijos darbą vakaruose ir c*y 
vena pate Kansas City, Mo. 
dabar keliauja i Dakotą, kao 
sutvarkyti kviečių pjovėjų ju-1 
dėjimą to?e valstijose. 

'MAŽA BEDA. 
— Jonai! Žmonės tanakiai 

mato mudu kartu vaikščiojant, 
tai dar .gali pamąstyti, kad 11111 

lu pats ir pati. 
— Tegul sau mąsto, k:; no 

ri, tai ne bėda, bile tik mudu ne Į yedę. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina erskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

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

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijo* ProT. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 5£C. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart dideli^ teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $1.75 

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

r_ >v..mų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina $?.uo Ta pati audimo apdaruose $3.00 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 

senovėje daug metų prieš Kristii. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaįp iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslai- .. „o., _j3, kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai. padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš Įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati auuimo apdaruose $2.50 
12. Indepencance for thc Lithuania nation by T. Norus and J. dilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. vVashington, D. C. Price 

25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar švelni ne. 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piesiis Idos C Lraddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 

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

R5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas T. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis, mokyklose it patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais ^5C. 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačio*. gražiais audimo apdarais $3.00 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas art>a 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, submarinų, 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 lietuvino I. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 

25c. Ta pati gražiais viršeliai 
50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairins 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 kan. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, įno- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apša- le;, t i senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mnrininkn 

4 S,v. uaitvj vuMcuai'ir klientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au tr>rJiic V ~ ~ 1 » 

... 
w> *• •"■""susiu'ks. 011a Knvga yra įsversta i t\įhzuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno Im 

namuose, rusi. 302, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $i-5C 23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Litt'.c Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažinti! su munii ir mušu tautos pageidavimais. Užsis^.eliuok brolau bent penkias šias knygdias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c. 
24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 1905—1915 metų. Yi 1 didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr* lietuvių kiekvieuaje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuviu santikiai. Lirtnvnc 

.j KJ 

pdaruosc 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- i adresuokite: mt 

"L I E T U V A" 
So- Morgan St. Chicagf, 1x1 



VIETINES ŽINIOS 
CHICAGA PRIEŠINASI 

GUB LOWDENO TRAM- 
VAJŲ KOMISIJAI. 

Nuo šiądien kainos už va 

žinejimasi tramvajuose yra 
sekančios: 

Suagusiems — 7 centai. 
Vaikai nuo 7-nių iki 12 

metų — 4 centai. Transfe- 
rai bus duodami dykai; vai- 
kams jaunesniems kaip sep-i 
tynių metų, jei juos lydi su-j 
augusieji, važiavymas yra 
veltui. 

Elevatoriai už bilietus 
ima 8 centus. 

Miestas stengiasi panau- 
dot visus legales procedūros 
įrankius, kad bilietų kainos, 
paliktų po senove. 

RASINIU RIAUŠIU 
"GRAND JURY" NEUŽ- 
GANĖDINTA TEISMU. 
Teismas smarkiai pradė- 

jo nagrinėti visų nužiurėtųi 
rasinėse riaušėse bylas. Iki 
šiam laikui nagrinėta tiktai 
juodvendžių prasikaltimai 
"Grad Jury" pasipiktino to 
kiu teismo vienpusiškumu ir 
pareikalavo nuo valstijos ad 
vokato Hoyne, kad teismas 
kartu pardėtų taip pat na- 

rinėti ir baltųjų bylas, kūne 
yra nužiurėti rasinėse riau- 
šėse. Teismas atkreipė į 
tą atyd^ą—ir dabar jau pra-j 
dėta nagrinėti visokių bal-, 
tųjų pasileidėlių bylos, ku- 
rie dalyvavo rasinėse riaušė 
se. I 
MILICIANTAS ANT S AR 

GYBOS PERDŪRĖ DU ! 
ŽMONES. 

Miliciantas Mohan iš "Ev: 
kompanijos, būnant ant sar 

gybos, paliepė susirinku- 
siems ant gatvės išsiskirsty- 
ti. Niekoksai G. Fleming, 
19-kos metų ir T. Teunesey, 
20-ties rnety, nepaklausė. 
Miliciantas pirmam durtuvu 
pervėrė pilvą, o antram su- 

žeidė klubą. Fleming mi-f 
re ligonbutyje. 

Miliciantams yra prisaky 
ta elgtis su neklausančia mi 
nia aštriai. 

Lietuviai, bukite atsar- 

gus! 

CHICAGOS AMATNIN 
KAI ORGANIZUOJĄS. 
Išgirdus, kad rytuose lie- 

tuviai amatninkai .pradėjo orĮ 
ganizuotis, idant bendromis 

spėkomis stengtis pagerinti ir. 
savo buvį ir prisidėti pakeli-J 
mui pramonės Lietuvoje, chi 
cagiečiai irgi sujudo. 

Rugpjūčio 2 dieną įvyko 
Nortji Sifle amatninku organi- 
zatyvis susiirnkimas, kad, bai, 
gentis šilumoms, pradėjus taip 
reikalinga judėjimą, organiza 
vima lietuviu amatninku Ame 

C w C. 

riko j e. 

Susirinkusiu amatninku tai"| 
pe buvo jvairių nuomonių, bot 
visos linko prie reikalingume 
amatninku organizacijos, ku- 

ri, kaipo organizacija žymiau.; 
amato, gali suluošti svarbią 

ir >le lietuviu crvvenime. * V O * 

\ icjni n ui- idinėjo, kad lietij- 
viti amatninku tikslu turėtu 
huti steigti fabrikus Lietuvoje, 
i(!;^t Lietuvai nereiktų kreip- 
tis prie užsienio firmų, norint 
gauti reikalingesnius salyje 
įrankius. Tuo pačiu, girdi, 
lietuvių amatninku urbanizaci- 
joje galėtų pasirinkti ir reika- 
lingų amatninku valdiškiems 
darbams Lietuvoje. 

Kiti nurodinėjo, kad nieko 
nevilkinant reikia steigti Lie 
tuv >je kooperatyvius sandė- 
lius, kur su pagelba, kad ir ame 

rikoniskų tirmų, aprūpinti 
lietuvių tinkamomis mašino- 
mis. 

l)a kiti ragino kreipti dau- 
giau domos ant lavinimo ama 

tuose lietuvių Amerikoje. 
Žodžiu sakant išreikšt;, 

daug gražiu minčių ir pava- 
itaus susirašyta i organizaci- 
ja. I )ėl vė1y1>o laiko apsvar- 
stymas tolimesnio veikimo pa. 
likta sekančiam susirinkimir 
kuomet l>us gauta platesniij. 
paaiškintų iš Brooklytto nuo 

Amatninkų Sąryšio. Sekanti:-' 

Chicagos amatninkų susirinki- 
mas j vyks 24 diena rugpjūčio 
0 vai. ryte 1822 Wabansi« 
ave. (\orth Side). Visi aniat 
ninkai privalėtu atsilankyti. 

Putinas. 

VALDŽIA PRISAKĖ 
TRAUKTI TEISMAN CHI~ 
CAGOS SKERDYKLŲ SA- 

VININKUS. 

Pasirodo, kad Chicagos di- 
deliu skerdyklų savininkai su- 

darė kombinaci ją—trustą, kad 
kt ntn>liuoti reikalingiausia 
žmonėms maistą ir kelti kai- 
nas. Dabartines pragyvenimo 
augs tos kainos yra verčiamos 
ant to trusto. Valdžia tuomi 
užsiima jau ne be pirmą syk 
Pažiūrėsime kas bus dabar ? 

SKERDYKLŲ DARBININ- 
KAI NENORI MILICiJOS. 

Apie penki tūkstančiai 
darbininkų skerdyklose pa- 
mėtė darbą ir dar daugiau 
žada padaryti tą patį. M. 
Wegner, skerdyklų darbi- 
ninkų unijos finansų sekre- 
torius, aiškina, kad darbi- 
ninkai protestuoja ne prieš 
juodveidžius, kurių daugelis 
priguli prie unijos, bet prieš 
miliciją ir "boy scouts" ku- 
rie visur skerdyklose stovi 
prie darbininkų su atkištais 
durtuvais. 

JUODVEIDŽJAI GRĮŽTA 
PRIE DARBO SKERDYK- 

LOSE. 
VaivY.r juodveidžiai sugrįžo 

dirbti skerdyklose. Jos apsauj 
goja dvi nrlicijos kompanijos,! 
tūkstantis iv>liciantn ir keletab 

šimtų šerifų. Skerdyklose dir 
ba apie 15.000 juodveidžių. 

Vienas iš baltų išmatų v:t- 

kar sustabdė mexikoną, kuris 
ėjo i darbą, ir kurį tas baltvci-į 
dis paėmė už juoduką. "Kur. 
eini" užklausė mexikoną balt- 
veidis. Mexikonas iš išgąsčio 

PUIKUS PIKNIKAS 
Rengiamas 

ŠVENTO KAZIMIERO KARALAIČIO DR-STĖS 

RUGPJUČIO-AUGUST 10. 1919 
W FERNV/OOD DARŽE 

Labai gera proga lietuviams privažiuoti iš Milwaukee, So. Mil- 
vaukee ir Racine. Bus visokių išlaimėjimų, yažiavlmij. mušimu 
juody beibių, ledinės košės ir datigiaus visoko. Pažymėti čionai 
perdaug užimtų vietos. Turėsime labai puikų Lietuvišką. Benį (Iš 
Lietuvos) Ir galėsite šokti kiek tik norėsite. 

Kviečia Draugystės KOMITETAS. 

PASARGA: Važiuoti reik.a So. Milvvaukee karais. Išlipkite ant 
Fernvvood Ave. ir eikite vieną bloką j pietus. 

negalėjo kalbėti ir tylėjo. Už- 
puolikas paleido į iuexikoną 
šūvį ir sužeidė jam ranką. 

I nijų vadai reikalauja, kad 

prie darbu skerdyklose sugrįž- 
tų visi jtiodveidžiai, kurie pri 
guli prie urijų. Jie sako, kžul 

į jie nieko bendro neturi su kvai 
j la paleista paskala, buk bal- 

Itiejc darbininkai streikos, jei 
juouveidžiai sugriž dirbti j 
skerdyklas. Jie sako, kad dar 
buliukams neapeina rasinis, 
l)i't principu klausimas. 

PERGALĖS SAGUČIAI 
KAREIVIAMS. 

\ isi tarnavusieji Suv. Val- 
stijų kariumenėje gali gaiui 
"Victory l»utton" sagutes. K a 

reiviai, kurie buvo sužeisti, tu- 

ri teisę gauti sidabrines, o visi 
kiti bronzines sagutes. Tarpe 
kitu vietų, tos sagutės vra gau c O « » 

narnos Suv. Valstijų kariume 
nes rekrutavimo biure, 52(> So.; 
State gatvė. Kas i:. buvusių ka-i 

reivių nori gauti tas sagutes. I 
turi su savimi atsinešti paliuo į 
saviino popieras—"disebarge- 
papers". j 
INICIATYVA IR REFE- 

RENDUMAS. 
Lai žmonės valdo! 
Progresyviai paliečiai iš visu 

Illinois daliu sparčiai rašosi 
prie "Iniciatyvos ir Referen- 
dumo Lygos,"' kurios tikslas, 
turi žmonėms išgauti halsą vai 
džioje. 

Eugene Trey yra tos lygc>;-» 
cxekutyvio komiteto viršinin- 
ku. Tos lygos biuras yra 
rison liotelyje. Lapkričia rinki 
mii i/.e ta lyga mano pravesti 
tarpe kitų valstijos reformų 
"Iniciatyvos ir Referendumo" 
įstatymą, ir taipgi stato reika- 
lavimą, kad visi vieši rinkimai 
pereitų j valstijos bei munici- 
pal i tetų nuosavybę. 

LIETUVAI GALBĖTI DR 
JA WEST SIDES SKYR-; 

RIUS. 
Smagu yra pranešti visuoj 

menei, kad West Sidės Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos sky-1 
riui (Raudonasis Kryžius) 
kas kart žymiai didėja už- 
uojautos, kaip nuo pavienių 
žomniu, taip ir nuo draugi-1 
J*Z' 

Štai pereitame susurinki-į 
me Šv. Roko draugija iš-1 
rinko du atstovu M. Dau-| 
čiuną ir Pr. Balčiūną į vie-l 
tini skyrių. Draugija nuta- 
rė mokėti penkis doliarius 
kaipo metinę mokestį. 

Ačių darbštumui komite- 
tų, šitas skyrius sparčiai 
tvarkosi. 

Todėl mums visiems reik 
subrusti be atidėliojimo ir 
petįs petį suremti. 

Svarbiausis tikslas yra 
surinkti kodauigiausiai au- 

kų — kaip pinigais taip dar 
bužiais avalais ir t.t. ir kuo- 
greičiausai pasiųsti į Lietu- 
vą. 

Vieta, kur galima sunešti 
daiktus iš šios apielinkes, 
yra atidaryta kasdieną nuo 

ryto iki vakarui pas p. V. 
Duobą 2351 S. Oakley Ave. 

LIUOSYBĖS ŽVAIGŽDĖ 
DR-JA. 

Savo mėnesiniame susi- 
rinkime, laikytame Čepaus-į 
ko svetainėje, apsvarsčius 
bėgančius draugijos reika- 
lus, nariai vienbalisai nuta- 
rė dalyvauti Liesvės Var- 
po išleistuvėse. Musų drau- 
gija nors yra iabai neskait- 
linga nariais, bet męs visi 
trokštame nepriklausomy- 
bės Lietuvai. Lai šitas Var 
pas paragina visus Ameri- 
kos lietuvius prie vienybės 
ir prie darbo Lietuvos la- 
bui! Valdyba. 

LIETUVIŲ JAUNIKAIČIU 
DAINOS MYLĖTOJŲ 

DR-STĖ. 
Savo specialiame susirn- 

kime rugpjučio 2 d., Melda- 
žio svetainėje, mūsų drau 
gystė vienbalsiai nutarė da- 
lyvauti Laisves Varpo iš- 
leistuvėse. 

Iš savo iždo paaukavo 
$50.00. Musų draugystė vi- 
sados prijaučia lietuvių rei- 
kalams ir pagal išgalę pri- 
sideda aukomis Lietuvai 
gelbėti. Dr-tės Valdyba. 

ŠV. ROKO DR JOS PA- 
VIZDINGAS DARBAS. 
šv. Roko dr-ja nutarė pa 

siųsti iš savo iždo tiesiog 
Lietuvos valdžiai gausią au- 

ką iš $300.00. Valio, Šv. 
Roko dr-jos nariai! Jusų 
auka Lietuvoje pataisys ne 

vieną spragą. 
Pasidarytų tikra pinigiš- 

ka viesulą, jei Įeitos Ame- 
rikoje lietuvių draugijos ei- 
tų Jusų pėdomis. 

Si draugija taipgi nutarė 
dalyvauti Laisvės Varpo iš- 
leistuvėse ir iš savo iždo 
tam tikslui paūkavo $50.00. 

Eskulapas. 

NEBUS "BIRUTĖS" IŠVA- 
ŽIAVIMO. 

Šilimui pranešam j, kad dėl 
tulu priežasčių "birutės" išva- 
žiavimas, kuris buvo garsintas 
ant nedėlios, 10 d. rugpjuėio, 
nei vyks. Seri jos geros iki toles- 
nio išvažiavimo, apaie kuri bus 

pranešta vėliau. 
Valdyba "Birutės'' 

J. I ktvcris, pirm. 
A". I 'ilkci'ičc, Rašt. 

SIM. DAUKANTO DR-TĖS 
NARIU DOMAI. 

Siniano Daukanto Draugys- 
tės sekantis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, rugpiučio 10 d., 1 

vai. po pietų, Marle \Ylr!<e 

Square mažojoje svetainėje. 
Yra daug svarljių reikalų, to- 

dėl nepamirškite visi atsilanky- 
ti susirinkiman. 

M. Taiiutliinias, pirm. 
I\ Kandis. rast. 

SLA. 36-OS KUOPOS NA- 
RIU DOMAI. 

S. L. A. 36 kuopos sekantis' 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedelioje, 10 diena rugpjučio, 
11 valanda ryto. Aušras sve- 

tainėje, 3001 S<>. Halsted st. 
Tokia permaina sušaukimo su- 

sirinkimo yra priežastimi neda- 
vimo Mildos svct:iin~'s. 

J. Julinis, pirm. 

PRANEŠIMAS. 
Šiądien vakare Lietuvai 

Gelbėti Dr-jos West Si dės 
skyrius laikys prakalbas 
Meldažio svetainėje. 

Geistina, kad susirinktų 
kuodaugiausiai žmonių. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS WEST- 
SIDĖČIAMS. 

Wost Side Viešo Knygy- 
no delegatų susirinkimas į- 
vyks petnyčioje, rugpjučio 
8 d., lygiai ant 7:30 vaka- 
re, Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd PI. 

Visi delagatai malonėkite 
pribūti j laiką. Turime daug; 
svarbių reikalų apsvarsty- 
mui ir turime išrinkti darbi- 
ninkus busiančiam piknikui. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

RINKIMO DRABUŽIŲ 
REIKALE. 

Kareiviai užėmė vietą, kuri 
buvr. -kiriama sudcji.'-jtii dra- 
bužių, todėl dabar surinktos 
Liet. Raudono Kryžiaus dra- 

panos bus sukraunamos krau- 

tuvėje pas p. Martiniai, 3324 

So. Halsted St. | 
Drapanas galima sunešti sc • 

kančiai: Panedėlyje ir Pėtny- 
čioje nuo ryto iki (> vai. vaka- 
re; L'tarninke, Seredoje, Ket- 
verge ir Subatoje nuo ryto iki 

10 vai. vakare; Nedėlioję ik; 
12 valandos diena, 

i R. Kr. V/ Skyriaus 
M\ba. 

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
TARYBAI. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos Pildančiojo Komiteto su 

sirinkimas atsibus Wodma- 
no svetainėje, 33 ir Lime 

gatvė, pėtnyčioje, lygiai ant 
8-nių vakare. 

Chic. Liet. Tarybos Komi- 
tetas. 

PRANEŠIMAS. 
\Yest Sides Lietuvai Gelbe- 

ti Draugijos skyrius rengia 
prakalbas. Atsibus pėtnyčio- 
!\ rugpjūčio 8 d. M. Meldažio 
svetainėje, 2242 \Y. 23rd PI. 
[Prasidės lygiai 8 vai. vakare. 

Visi yra kviečiame atsilan- 
kyti kuoskaillingiausiai ir pa- 
tirti kas labiausiai mums turi 

rūpėti šiame momente. 
Komitetas. 

KLAIDŲ PATAISIMAS. 
Užvakarykščiame "Lietu- 

vos" numeryje koresponden 
cijoje iš Cicero "Lietuvai 
Gelbėti Dr-jos" skyiruje til- 

po sekančios klaidos—vie- 
toje T. Stanislovaitis, S. Pe- 

traitis ir S. Kirdulis — turi 
buti: F. Stanislovaitis, I. 
Petraitis ir I. Kirdulis. 

Viršininkai Lietuviu Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detioit, Mich. 

Pirmini? '.'t. I. Kasevičius, 25 Hin- 
di o a v. 

Vice-pir.iiln!nk:xs D. Sugentas, 38 

Laura St. 
i-iotokolų raštininuas B. Balutis, 

CS Melvilia av. 

Finansų "»št. Jurgis Saiasevičius j 
229 Caruoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
11 i a v. 

I.IarSalka Juozas Saiasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
.ille av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 195 1 

Ca:donl av. į 
Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. h 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni a,_. 

Draugija susirinkimus laiko kas j 
paskutinj nedėldlenj kiekvieno mene 
sio lietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prie \Vestmenister ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:?') vul. 

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

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vice-Pirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šurka, Finansų Rašt. 

4512 So. Tai man Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

453ti So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 1 

2556 W. 60tli Street, 
Nikodimas Kl'mašauskis. Iždo Glob. 

4441 So. Washtenaw Ave. 
Petras Šarka Iždo Globėjas. 

4600 So, Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 
1736 W. 47tli Street 

Viršininkai Dr-sies 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Cliicago 
Ar.tanas J. Kareiva, pirmininkas. 

1805 W. 4fith St. 
Lud. š'mulis. Pagelbinlnkas, 

4324 So. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knyervedis 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. | 

PirmininkflR Martinas Tamulevičiuj j 3247 Emerald Ave. 
Vice pirm. Petras Jonaitis 

3243 ITnion Ave. 
Nut. RaSt. Petras Kenutis 

815 So. Kolmnn Ave. 
Finansų Rašt. Antanas Jonikis 

148 F. 107th l?t. 
Kasieriua S. F. Msrtinkus 

3342 So. H.llsted St. 
Kaaos Globėjai: 

Antanas KasoaravJči-js 
Alfonsas Kaulakis 

t Knygiai: 
Thomas Janulis 

Viršininkai 'Birutės' Dr-jos 
Kenosha, Wis. 

P. Dcišys, Pirmininkas, 
182 N. Ho\vland Ave., 

A. Kvedarai:, Prot. Rašt., 
921 Jeuno fctrcet, 

H. Labanauskas, Finansų R&It. 
818 Albers Siireet, 

A. Tunkeviie, Iždininkas, 
:J>C7 Broad Street, 

PUIKIOS FARMOS. 
Nuo vieno iki akrų farmos, prie 

bulvaro, arti nuo Foreflt Preserve. 

Derlingas juodžemis puiki sodyba, ge 

ra transportacija. Kaina nuo $4ij0 
ir augsčiaus. Sąlygos 20', {mokėti, 
o likusius unt ilgo išmokėjimo. 

RICHARD OrOLDMAN & CO., 
(J4 \V. Kando'.ph St., Rcom 1501. 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plytų namas (cottage) 
netoli nuo Stock Yardų. Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. 
Klauskite 5252 Indiana Avo., arba 
"Lietuva" klauskite pono šerno. 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

$1375 už 4 kambarių plytų namą. 
) cottage) 
$3500 už 2 lubų augsfio plytų narni?. 
$370o už 0 kambarių namų su liotu. 
$4200 už 3 lubų namų. 

Visus augščiaus minėtus namus 
parduosime ant labai lengvų išmokė- 
jimų. Atsišaukite greitai. 

PAVELCHIK, 
194S VVest 35tb St., 

'ARSIDUODA NAMAS MŪRINIS, AK 
menų frontas, 3 fletai, 7—6—6 kam- 

bariai. Kaina $4500. Namas randasi 
3823 S. Parnell Ave, Atsišaukite } sa- 

vininką: 3815 So. Halsted St. 

PARDAVIMUI NAMAS 4 PA- 
gyvenimų. Randa j mėnosi $38.00, 

parsiduos negirdėtu pigumu, nes tu- 
riu parduoti greitai. Priežastis parda- 
vimo patirsiu,- ant vietos. Savininkas 
ant 1 lubų, 3bl5 So lialsted St. 

PIGIAUSIAI. 
i 

Parsiduoda liotas ir pusė 
(37J/j pėdos) ant Lowe Av.; 
tarpe 33 ir 34 gat. 

Vienas liotas prie Šv. Ka- 
zimiero klioštoriaus. 

Pirksite stačiai nuo savi- 
ninko. 

Kasykite ir teiraukitės 
"Lietuvos" ofise 3253 S. 

Morgan St. 

PARSIDUODA. 
80 akrų fnrma, Central Wisconsin; 

Gera žeme, visa ariama ir aptverta. 
4 kambarių gyvenimo namas su ki- 
tais reikalingais bučhnkaif. Viskas 
čia gerai deria. Geri keliai ir arti 
turgavietės. Parsiduoda pu javais, 
gyvuliais ir mašinomis už $8000.00. 
Be gyvulię, ir mašinų, plika farniį 
už $60 ';). Labui prieinamos sąlygos 
Tai y iv. t'.kras bnrgei Pagalvok 
apie tai. 

J. DRUKTINIS, 209 VVisconsin, St., 

Kenosha, Wis. i 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus 3 lubų mūrinis namu ge- 
rame stovyje, randasi Mar(]uette Ma- 
nor, netcli nuo 59 & \Vestorr Ave., 
Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 
žingeidauja. Kaina $8,250. Reikale 
matykitės su Mr. Dalku, 
— H. P. ANDERSON & CO. 

69th & Westem Ave. 

PARSIDUODA 12 eilinderių Tlay- 
aes automobilius 1018 modemo, 7 pa- 
oažierių. Geriausio.ne stov/je, kaina 
pats nusistatysi. Klauskite 2342 So. 
Leavitt St. Tel^fanuokite Canal 1678. 

Parsiduoda ant 3 iubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. Randos neša $74.00 j 
mėnesį, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6601 So. 
Hermitage Ave. 

PARSIDUODA ANT 'iilIJU LUBU 
namas ir šale lotas su nameliu (cot- 

tage iš užpakalio už 1900.n0, Atsišau- 
kite: 1627 S. MORGAN STREET. 

PARSIDUODA 
grosernė ir bučernč, geroj, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Parsiduoda iš 
priežasties < nesveikumo. 

JUOZAS NAUržIUS, 
4064 S. Artesian Ave. 

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

giamės išvažiuoti ant far- 

mų. Atsišaukite iki 15 šio 
mėnesio vakarais į namus. 

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

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALAUJAME SHEARMONU prie 
No. 2 sh°an; dirbti scrap iron var- 

do. Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Atsišaukite: CHICAGO M ET A L RE- 
FIN1N (J CO., 3000 So. Kedzie Ave. 

REIKALAUJAME L2BERIU DIRBTI 
j scrap iron yf rdą. Pastovus dar- 

bas. Gt>*a mokestis. Atsišaukite: CHI- 
CAGO M ET A L B EFINING CO, 3000 
So. Kedzie Avenui. 

PAJIBŠKAU SAVO DEDŽIU, JONO 
Šimkaus, Vincento Šimkaus ir tetą 

Elzbietos šimkaitės ir Onos šimkai- 
tės. Jie visi paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kolainių valsčiaus, Vai- 
guvos parapijos. Kilonių kaimo. Pirma 
jie visi gyveno Chicagoje, o dabar ne- 
žinau kur. Aš esu Antano Šimkaus sū- 
nūs ir pajie.škau savo tėvo, brolių ir 
seserų. Paeinu iš tos pačios vietos. 
Meldžiu širdingai atsišaukti šiuo adre- 
su arba kas žinote, duokite man žiu i: j. 
kur ji<? gyvena. ALEX SHIMKUS, 723 
Van Buren St. N.E. Minneapolis, Minn 

Riekalau^ama lėberių dir 
bti fandrėje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAME MA1- 
NILiUU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglį3 nuo 3 iki 5 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
rnoiia po S0 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta ran- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dt^iKnlng dlenomlt lr vakarais d§l blzulc u 
uarcų. Paliudijimai išduodat4 ir vl» 
los pampinamos ayical. Atsnankykiti arba ra«yklt6, o męs pasičtnagsrm® BUtelkti Jums pata»"irri^. 

SARA T ATKK. Principal 
2407 VV. ./la^Ison 

f205 S. Halst d 3C WeUs St 

| BUK ŠOFERIU 
| Laikas yra gauti sau tinkamą, vie- 

1$. Niekuomet nebuvo toks dide- 
| lis šoferiu reikalavimas kaip da- 

bar. Męs duosime uisiėmi^ | kiekvienam pabaigusiam kursus 
( musų mokykloje. Mokinime pa« ? sinaudojame individinėmis siste- 
) momia — nuoseklus pažinimas ir 
\ praktiku važinėjime automobiliais 

visokių rųšių. Prityrę mašinistai | pamokins tamstą ir suteiks tin- ( kamus patarimus ir nurodymus. 
i Musų mokyklai netrūksta gcriiu- k sių automobilių irkitų prietaisų. 
\ Užtikriname tomistai, kad tuojaus ; gausi leidimą,. Dieniniai ir va- 
) kariniai kuisai Visas kursas 

$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engim*-s, 1214*16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 
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LiETUViSKAS iŠRAEJAS Į Šiuo vardu knygutė paro- i 
dys Jums l<ick žmones pel- J 
no padarė ir kiek dar gn!i | 
padaryti per išradimus. | Tą brangią knygutę siun- | čiame kiekvienam ant pa- | 
teikalavimo. 

DYKAI Į 
Kaipo žinovai (expertai) | 
patentų bandome išradi | 
mus DYKAI. Rašykite | 
reikalaudami mus knvgcs. | AM E PATENT 

OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. | 

VVashingtor, D. C. j 
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