
VARPO 1ŠLEIT.-PARODA 

NEDELIOJ, RUGF'. 24 d. 

7 REG. ARMORY. 

METAI:d?enr.Xm' No. 195. 

LITHUANIAN DAILY 

NEPRIGULMINGA 

LIETUVA 

DABAR \RBA NIEKADOS! 

CHICAGO, ILL., UTAftNiNKAS, RUGP.-AUG. 19 d. 1919. KOPIJA-COPY 2c. 
Publishcd and distributcd under Permit 582. authorized b y the act of October 6, 1917, on file at the Po»t Office of Chicago, Illinois. By order of the President. A: r- 3ŲRLESON, Poatmaster Genyal 

Lietuvos Kariuomenei Siunčia 
Maista, Drabužius ir Vaistus 

-Meksikos banditai reika- 
lauja $15,009 išparko 
už Amerikos lakunus. 

► — 

Senatas iškelia taikos su= 
tarties kliautis. 

Pavojus Anglijos pienams 
šiaurinėj Rusijoj. 

Talkininkų lakūnai užpuolė Kronš= 
taatą iš oro. 

MEKSIKOS BANDITAI 
REIKALAUJA $15,001 Iš 
PARKO UŽ AMERIKOS 

LAKUNUS. 
Į 

Washington, rugp. 18 d. 
Tuoj po valstybės skyriaus 
pasiuntimui beveik ultima- 
tumo Carranzos valdžiai, 
kad jei ji nemstabdis už- 
mušinėjimo Amerikos pilie- 
čių ir neapsaugos jų teisių, 

valdžia pradės kitaip elg 
su Meksikos valdžia, atė- 

jo žinia, kad Meksikos ban- 
ditai reikalauja $15,000 iš- 
parko už du Amerikos ka- 
riuomenės lakunus, o jei iš-' 
parkas nebus įteiktas šią- 
dien, tai lakūnai bus užmuš- 
ti. Šitas atsitikimas dar la- 
biaus įtempė santikius dvie- 
jų šalių. i! ~ 

Reikalaujama suma tapo 
pasiųsta ir vėliaus ji bus iš- 
kolektuota iš Carranzos val- 
džios. 

SENATAS IŠKELIA TAI- 
KOS SUTARTIES 

KLIAUTIS. 

Washington, rugp. 18 d. 
Šiądien senatas iškėlė apka- 
potas pavergtųjų tautų tei- 
ses ir apsisprendimo princi- 
po laužymą. Užsienio santi- 
kių komitetas atkreipė do- 

rną j Šantungo sutaikymą, 
kuriuomi 40 milijonų chinų 

/ pavedama japonų valdžiai. 

Vienas geriausių žinovi; 
'^plimųjų rytų painiavos T 

► F. Millard prasergėjo komi- 
tetą, kad japonai visai netu 
ri noro grąžinti Šantungc 
cMnama ir pranašavo, kac 

bėgiu dešimties metų' įvyki 
karė Suv. Vnlstijų su Japo 
nija, kurioje Anglija ir Frai 
cija negalės pagelbėti AjŽte 
rikai, nes bus suristos sav 

siaptcmis sutartimis." 

PAVOJUS ANGLIJOS 
PLENAMS ŠIAURINĖJ 

RUSIJOJ. 

Archangelskas, liep. 30 d. 
Anglų ir rusų ofensyvas 
šiaurinėj Rusijoj, kuris buvo 
rengiamas šią vąsarą susi- 
jungimui su Kolčako sibiri- 
ne kariuomenė ir įsteigimui 
Archangelske bazos, per ku- 
rią talkininkų daiktai butų 
galima pristatyti kareivijoms 
veikiančioms prieš bolševi-' 
kus, netikėtai rado stiprų pa 
sipriešinimą ant Dvinos 
upės, tuo patim laiku, kada 
Kolčako kariuomenė pradė- 
jo traukis atgal Sibiran. 

Delei neužtenkamų pajie- 
gų, trukumo atviros para- 
mos is talkininkų valdžių 
pusės ir delei to, kad gam- 
tiniai veiksniai gelbėjo bol- 
ševikams, ekspedicija, Ar- 
changelsko karininkų nuo- 

mone, gali turėti tokį pat ne 

pasisekimą, kokį ji turėjo 
pernai vasarą, jei talkininkų 
valdžios neatsiųs didesnių 
pajiegų ir nepradės tikros 
karė? prieš bolševikus. 

TALKNIKU LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ KRONSTADTĄ 

IŠ ORO. 

Londonas, rugp. 18 d. — 

Anglijos lakūnai padarė dideli 

užpuolimu ant Petrograde 
tvirtumu ir Kronštadto mieste 

Į * 

dalį sunaikino. 

Per keturiolika valandų bon 
biniai oriai riai paleido ani 

J Kronštadto čielus tonus sprog- 
l stinčios medžiagos ir jų pa 
3 "gimdytas gaisras išnaikinę: 
'♦dviejų ketvirtainių mylių plo 
i tą. Lakūnai nei vienas nebuvę: 
-jnumuštas, nors bolševikai sau 

^d^ į juos Lš augšta^ertės ka- 
nuolės. , 

Tai yra "doughboys", kurie ri žiauęiasi sugrįžę iš anapus balos. 

SUĖMĖ 7,000 KOMUNIS- 
TŲ BUDAPEŠTE. 

Budapeštas, rugp. 14 d. 
(Pavėluota). — Rumunai su 

naujos vengrų policijos pa- 
gelba suareštavo septynius 
tukstančius vyrų ir moterų 
drauge su buvusiais minis- 
teriais Garbi ir Janosek. 
augeDlis aristokratų patįs 
gelbėjo surasti bolševikus. 

JAPONAI PLUSTA I CILI. 

Santiago, Cili, rugp. 16 
d. — Laikraščiai atkreikia 
doug į tai, kad japonai albai 
perka kasyklines nuosavy- 
bes Cilije. i 

Sako, kad daugiau kaip 
$5,000,000 įdėta į vario ir 
geležies nuosavybes pagal 
šiaurinį gelžkelį. Nesenai 
japonai nupirko anglies klo 
dus apie laivyno uostą TaJ- 
caiiuano, kiek toliau i šiau- 
rę nuo Concepcion Japonų 
važiavimas Čilin kas sykis 
vis didėja, nors japonų vert 
eivystė nežymi. 

AUSTRIJA ATSISAIvO 
AREŠTUOTI KOMU- 

NISTUS. 
Vienna, rugp. 14 d. — 

Vengrų justicijos ministeris 
kreipėsi j Austrijos justici- 
jos ministerį, prašydamas, 
kad jam priduotų surašą var 

dų buvusių vengrų sovietų 
pabėgėlių Austrijoje ir taip- 
kad jie butų areštacti Jam 
atsakyta, kad žmonės, kurie 
ten yra, yra saugojami ir nė- 
r areikalo jie areištuoti. Iš- 
duoti gi jie busią tik tąsyk, 
kada bus parodyta, jog jie 
yra ne politiniai prasikaltė- 
liai, bet piktadariai. 

CHINUOSE LAUKIAMA 
RYŽIŲ TRUKUMO, 

i Amoy, Chinai, rugp. 14 d, 
(Pavėluota). — Ryžių pa- 

j dėjimas čia labai grasus, 
Yar apskaitoma, kad ryžii; 
yra mažiaus negu jų reikia 
porai savaičių. 

UKRAINIEČIAI KVIEČIA 
LENKUS TALKON. 

Vienna, l'Ugp. 14 d. — 

Yra pranešame, kad nebol- 
ševikai ukrainiečiai kviečia 
lenkus talkon padėti jiems 
paimti Rievą už ką jie ža- 
da atmokėti jiems javais, ku 
rie bolševikams tektų. 

BERLINAS NEKLAUSO 
TALKININKU PALIEPI- 
MŲ APLEISTI LATVIJĄ.! 

Bei linas ru~p. 16 d. — 

Vokietija, neklausydama talki- 
ninkų reikalavimo atšaukti j 
gen. von der Goltz'ą, užsigina, i 
kad ji tyčia trukdo evakavimą' 
Latvijos ir sak< kad ji elgiasi 
pagal sutarimą padarytą lie- 

pos 19 d. tarp vokiečių vado ir 
talkininkų vado gen. Gough,o. 

Notoje priduriama, kad Vo- 

kietija negalinti daryti dau- 
1 *iau, kam reikalauja mušiu 
pertraukimo skyrius XII. Di- 
delį nesitenkinimą iššaukė tarp! 

į vokiečių liuosnorių pa-Balti-! 
mario šalyje Ullmano valdžios 
atsisakymas duoti Latvijos 
pilietybes teises tiems karei- 
viams, kurie jos prašo. 

NEW YORKO GATVĖS 
DEL KARU STREIKO UŽ-I 

KIMŠTOS PĖSČIAIS IR 
VAŽIUOTAIS. 

New York, rugp. 18 d. — 

Daugiau kaip du milijonai gy- 
ve- tojų, kurie važinėjo Inter- 

boroughs Rapid Transit kom- 

panijos apatinėmis ir aukštu- 
tinėmis linijomis Manhattane. 
Bronxe, Brooklyne ir Queen- 
3e šiądien, sustreikavus 14,000 
tarnautoju, arba važiavo pa- 
Iengvais žemutiniais karais ir 
visokiais vežimais, arba pėsti 
ojo. Septintadienyj, streikui 

prasidėjus, nei vienas karas 
nepasidorė ant 250 mylių kom- 

panijos kelio. Darbininkai rei- 
kalauja pakėlimo algų 50 nuoš. 
Daugiau kaip 6,000 policistų 
saugojo kampanijos nuosavy- 
bę. Nors buvo sumišimas,-bet 

■ suirutės nebuvo. Bus bando- 
ma taikytis šiądien. 

NAUJA BEVIELĖ STOTIS 
SU RADIUMU 12,500 

MYLIU. 

Paryžius, rugp. 17 d. 

(Pavėlinta). Cn.:x-dTIins'e ar 

t i Bordeaux bus statoma nauja 

bevielinio telegrafo stotis, kuri 

pajiegs pasiusti radiogramą 
per 12,500 mylių. Tai bus vie- 

na pajiegiausių bevielin'ų sto- 

čių, penkis kartus pajiegesnč 
už Eifelio bokšto sirtį, tris kar 
tus už Lyw' c!u kartu už 
X auen'e. 

Stotis gaii's kasdien pasiųsti 
72,000 žodžių ir pasieks visas 
franeuzų kelionijas visame pa- 
saulyj. 

CHOLERA DAUGELI UŽ- 
SMAUGĖ CHINUOSE. 

Pekin, rugp. 14 d. (Pavė-! 
luotą). — Daugelyje Chinų 
uostų —Šanghajuje, Daire 
ne ir Tien-Tsin siučia cho-i 
lera ir daugelis yra pasimi- 
rusių nuo choleros. Epidemi 
ja pirmiausiai apsireiškė 
stovykloj Long-Fange arti 
Pekino. ; 

ITALIJA GAUS MEANDE- 
RO UPĖS KLONI MAŽOJ 

AZIJOJ. 

Rymas, rugp. 18 d. — 

Kaip vietos laikarščiai skel- 
bia, Italija ir Graikija pada- 
rė sutartį paliečiančią jų 
bendras reikalus Mažojoj 
Azijos; sul y g šita sutartimi 
Italija gaus Meandero upės 
klonį ir laisvą juostą Smir- 
nos uoste. 

NAUJAS SERBIJOS. 
KABINETAS 

Belgradas, rugp. 18 d. — 

Serbijos regentas kunigaik- 
štis Aleksandras pasirašė po 
prisaku įvedančiu naują mi- 
nisteriją pirmininkaujamą 
Liubos Davidovitcho. Minis- 
terija susideda iš vienuoli- 
kos demokratų ir dviejų so- 

cialistų. 

AKTORIAI ŽADA STREI- 
KUOTI IKI GALUI. 

New York, rugp. 18 d. — 

Aktorių Eąuity draugijos 
sekretorius Fr. Giltmore iš- 
leido pranešimą, kuriame jis 
suko, kad aktoriai yra pasi- 
rengę vesti kovą už unijos 
pripažinimą iki galui. 

Jis paskelbė laišką nuo S. 
Untermeyero, kuriame tas 
nesenai apsiėmė vesti akto- 
rių bylą teisme be atlygini- 
mo. Untermeyei' savo laiške 
užreiškia. kad jokiu budu 
aktoriai neprivalo taikkytis, 
jei jų teisės nėra pripažino- 
mos. 

Aktoriams priduoda upo 
scenos darbininkų ir muzi- 
kantų užuojautos etreikas, ■ 

kuris tapo iššauktas šešta-1 
dienio vakare. 

ANGLIJA PAIMS ANGLIŲ 
KASYKLAS \ALD2IOS 

KONTROLBN. 
L°ndonas, rugp. 18 d. — 

Anglijos valdžia priėmė 
valstybės politiką nupirki- 
mui mineralių anglies tei- 
sių. Šiądien paskelbė tą pre 
mieras Lloyd George žemu- 
tiniame bute 

Jis pasakė, kad valdžia 
negali priimti teisėjo San-; 
key'o sumanymo valdžiai at 
pirkti kasyklas, bet priėmė, 
jo pieną principe suvienodi- 
jimui ir perorganizavimui 
anglies pramonės. 

VARŠAVO LIGONINĖ 
GAUNA NUO AMERIKIE- 
ČIŲ SKYRIŲ 100 LOVŲ. 

V/ashington, rugp. 18 d. 
Amerikiečiai suteikė Varsa- 
vos universiteto klinikai at- 
mintinį 100 lovų skyrių prie 
Kūdikio Jėzaus ligoninės 
kaipo pasiliekamą dovaną 
laisvosios Lenkijos švietimo 
ir sveikatos gerovei. Ligoni- 
nė taipgi gauna nuo ameri- 
kinės organizacijos balti- 
nius, guminius daiktus ir ki- 
tus vaistus. 

STREIKUOJANTIEJI IL- 
LINOJAUS ANGLIAKA- 
SIAI SUSIĖJO UŽBAGTl 

STREIKĄ. 
Springfield, 111., rugp. 18 

d. — Šiądien pradėjo reng- 
tis delegatai streikuojančių 
angliakasių susivažiaviman, 
kuris prasidės rytoj. 

Aplurėti šiądien parneši- 
mai rodo, kad daugelis ka- 

syklų pradėjo dirbti, po ke- 
lių dienų stovėjimo. 

SUV. VALST. LAIVAS SU 
1,100 SUŽEISTŲ CZECHO 

SLOVAKŲ. 
Seattle, Wa»h, rugp. 18 d. 

Pagal šiądien čia apturėtus 
kabelinius pranešimus Suv. 
Valstijų laivas Heffraft su 

1,100 sužeistų czecho-alova- 

įkų yra atplaukęs ties Kore- 
| jos pakraščiu Bokurer. 

SIUNČIA MAISTĄ IR DRA 
.. BUŽIUS VIETUVOS 

KARIUOMENEI. 

(Telegramii "Lietuvai") 

\VashingtOD, rugp. 18 d., 
1919 m. 

i 

"Lietuva." 

Kabelis nuo Paryžiau 
koresPondento datuotas 
rugp. 17 d. skamba: 
.. "Didelė daugybe darbi- 
ninkų po pulk. Talat Kelp- 
šos prievaizda Bordeaux'je 
(tark Bordoje) krauna va- 

gonus iš Amerikos kariuo- 
menes sankrovų, kad per 
Liepojų siuntus į Lietuvą. 
Drabužiai ir avalinė lietuvių 
kariumenei jau išsiųsti*. Li- 
kusi j iej i daiktai turi buti su- 

krauti rytoj vakarė, nes ry- 
toj Amerikos kariuomenė 
apleidžia Bordeaux'ą. Lie- 
tuva nekantriai laukia daik- 
tų. 

Liet. Tautos Taryba," 

LATVIJA KORI PIRKTI 
MILTŲ. 

.. Stockholm, rugp. 18 d.—» 
Latvių valdžios atstovas čio 
nai prašė švedų valdąios lei- 
dimo pirKti miltų Stockhol- 
me iš valdžios magazinų ir 
privatinių žmonių kadangi 
prisiųstųjų iš Amerikos vi- 
sai neužtenka. Javai Latvi- 
joje del šalto ir drėgno oro 

tapo suvėlinti ir Rygą lau- 
kia badas. Rauplės ir kitos 
pavojingos ilgos taipgi siau 
čia Rygoj. 

PROJEKTAS PANAIKI- 
NANTIS PINIGINĘ BAUS- 
MĘ UŽ PELNO LUPIMĄ. 
.. Washington, rugp. 1 8d. 
Pagal Ohio valstijos repub- 
likcnų atstovo P'ostero pro- 
ejktą šiądien paduotą at- 
stovų bute lupantieji dide- 
lius pelnus už maistus, dra- 
bužius, kuralą ir kitas gyve- 
nimo reikmenis bus baužia- 
mi kalėjimu nuo vienų iki 
penkių metų ir šitoji baus- 
me nebus pakeičiama pini- 
gine bausme. 

NUSIŽUDĖ DINAMITU. 

Brownsrille, Pa., — Geo. 
Flint, 61 metų amžiaus, tu- 
rėjusis čia darbą, atėmė sau 

gyvastį padėdamas sau ant 
krutinės dinamito šmotą ir 
padegdamas degtuvų. Di- 
namitui sprogus jo kūnas 
tapo suplėšytas į šmotus. 
Jis buvo nusiminęs del ligos. 

* 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Utarninke gražu 
Augščiausia temperatūra 

vakar 80 laipsnių. 
1 Saulėtekis, 6:02 vai. ryto, 
[saulėleidis, 7:45 vai. vakare. 
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NERIMTAS DARBAS. 

Amerikiečiai lietuviai kitokiu budu 
mažai gali Lietuvai pagelbėti, kaip tiktai 
suteikdami Lietuvos valdžiai pinigų. Da^ 
bar jau aipe aukas negali biui kalbos, 
kuomet reikalingi milijonai. Lietuvos žmo- 
nes jau paskolino kelesdešimts milijonu 
savo valdžiai delei apgynimo šalies rei- 
kalų. Jei išbadėjusieji Lietuvos žmones 
gali paskolinti kelesdešimts milijonų, tai 
amerikiečiai lietuviai gali ir turi kelis kar- 
tus daugiau paskolinti. Tai didžiausia 
parama, kokią gali padaryti amerikiečiai 
Lietuvai. T odei pas amerikiečius lietu ; 
vius šiądien didžiausia klausimas, kaip su- 
organizuoti, kaip realizuoti Daskolą. Kam 
Lietuvos reikalai rupi, tas šiądien rūpina- 
si, kad tik kaip nors butų tas atlikta. 

Vienok nežiūrint į toki didžiausį rei- 
kalą, nežiūrint kad paskola Lietuvai yra 
didžiausiu reikalu, "Tėvynės" redakcija 
N. 33 ant pirmo puslapio šitaip aršo: 

"Susirinkimuose buvo kalbama 
apie susirašinėjimus su Treasury De- 
partmentu dėlei paskolos Lietuvai. 
Tuo reikalu, matoma, gyvai rūpinasi 
p. V. F. Jankus ir kiti. Sakoma, buk 
jau paduota (ar ketinama padubti) 
aplikacija, kad gavus Lietuvai 100 
milijonų doliarių paskolos. 

"Męs neabejojame kad klausime 
paskolos Amerikos valdžia nedarys 
galutinų sutarčių su "self appoįnted" 
komisijomis, kurios nuo Lietuvos val- 
džios neturi įgaliojimų paskolos už* 
traukti.. Bet tuo tarpu jau pačios per- 
trakcijos dėlei paskolos yra vedamos i 
Lietuvos valdžios vardu, tad ir gali 
daug pakenkti Lietuvai, kuomet paaiš- 
kės, jog tas daroma be specialių įga- 
liojimų. (Musų pabarukta. — "Liet." 
Red.) 
Taigi "Tėvynė" nurodo Suv. Valstijų 

valdžiai, kad Tarybų Ekonominė komisi- 
ja yra pati įsigaliavusi ir kaipo su tokia 
Suv. Valstijų valdžiai nėra ko tartis. Va- 
dinasi "Tėvynę" griežčiausiu budu eina 
prieš paskolą, kuriaja rūpinasi Ekonominė 
komisija. , 

Jei Ekonominė komisija yra pati įsi-! 
galiavusi, tai klausimas kįla, kas tada ga- 
li kalbėti ir užtraukti paskolą? Nejaugi 
privatės įstaigos ar priVatės bendrovės? 

Ir be "Tėvynės" kiekvienas mąstantis 
žmogus žino, kad be Lietuvos valdžios ii 
tai be Lietuvos tarybos ar parlamento nu- 

tarimo, jokia paskola ant Lietuvos neturi 
vetrės. Ir tik užgyrus Lietuvos Tarybai 
ji bus čionai realizuojama. Bet. kas ją res ! 
lizuos? 

Lietuvos paskolą Amerikoje tegali res 
lizuoti arba pati Lietuvos valdžia arba Eko- 
nominė komisija, kaipo atstovas Lietuvos 
valdžios. Keikia žinoti, kad ekonominė 
komisija, tai tas pats, ką ir abidvi mušu 

tarybos. Tarybos nutarė tą darbą varyti, 
tarybos nuskyrė iš savo tarpo tą komisiją, 
tarybos už ją ir atsako. Ta koipisija yra 
musų amerikiečių oficialė įstaiga. 

Gal kilti klausimas, kad ir tarybos 
tiktai "self-appointed". Jei taip, tai ir 
tarybų Egzekutyvis komitetas, kuris Lietu- 

yos valdžios ingaliotas yra tokiu pat, jei 
taip, tai ir Paryžiuje atsiuvai balutis, Ino- 
rus, Dobuzis ir Žilius yra tiK "seli-appoin- 
čii" ir apskritai visi męs amerikiečiai tik- 
tai "seli-appointecT Lietuvos darbe, i'a- 

galiaus jei taip, tai ir Taikos atstovybe 
faryžiuje su Voldemaru priešakyje ir Lie- 
tuvos valdžia neturėtų jokios politiškos 
nuovokos, nes daro susinėsimus su "self- 
appointeci" tarybomis, priima tų tarybų at- 
stovus, praneša joms žinias ir t.t. iraga 
iiaus ir i^ew Yonco ir Chicagos seimai, ku- 
rie užgyrė tas tarybas irgi butų bereikš- 
miai nes jų užgirimas dęl "Tėvynės" tai 
tik ''self-appointed". 

Bet taip nėra. Tautininkų ir katalikų 
tarybos atstovauja- visus lietuvius, kurie 
geidžia Lietuvai neprigulmybės ir del jos 
ciirba. Jei tarybos pilnai užgirtos Ameri- 
kos lietuvių, jei jų atstovai Paryžiuje ir 
Washingtone pripažinti Lietuvos valdžios, 
tai tų tarybų ir Ekonominė komisija taip 
pat užgirta ir pripažinta, kaip ir pačios1 
tarybos. 

Be Lietuvos Tarybos arba parlamento 
užgirimo, kaip jau sakėme, negalima už-1 
traukti jokios paskolos ant Lietuvos, nes1 
tas butų pasipriešinimu Laikinosios Lietu- 
vos Konstitucijos pamatiniems dėsniams. 
Bet tokios paskolos užtraukimu, tokios pa- 
skolos plianų išdirbiniu, delei tokios pasko- 
los susitarimų su Su v. Valstijų valdžia nie- 
kas kitas daugiau negali rūpintis arba 
kalbėti, kaip tiktai Lietuvos atstovybė Ame 
rikoje, ar jai nesant — tarybų bendroji 
Ekonominė komisijia. 

Šiuos pamatinius dalykus puikiai su- 

pranta ir ''Tėvynė." Ir jei ji išeina viešai 
pireš Ekonomhię Komisiją diskredituoda- 
ma prieš Suv. Valstijų valdžią, tai beabe- 
jonės turi savus tikslus. Męs bent neabe- 
jojame, apie tuos tikslus, — jai apeina tas, 
kad paskolos užtraukimu rūpintųsi ne at- 
stovybė, ne visuomenės įstaigos, bet pri- 
vatiškos korporacijos. Vienu žodžiu, pri- 
vatės korporacijos dabar kalba "Tėvynės" 
lupomis, kad gauti sau biznio, tai yra kad 
jomis butų pavesta rūpinimasis paskola, o 
to nedarytų visuomenės arba Lietuvos val- 
džios įstaigos. 

Kad bendrovės to nori, niekas to peik 
ti negali, nes biznieriai ant to ir biznie- 
riai, kad biznį daryti, bet kad delei to 
diskredituoti Ekonominę komisiją arba pa 
čias tarybas, kad delei to diskredituoti pa- 
tį darbą, tai yra trukdyti Lietuvai paskolos 
užtraukimą, tai jau netik nerimtas darbas, 
bet stačiai pragaištingas, kenkiantis Lietu- 
vai. Atminkime gerai, kad jei Lietuva ne- 
čurės užtektinai pingų, neturės už ką ap- 
ginkluoti lietuvių kareivius, tai lenkai ir 
rusai užims Lietuvą, nes nebus kuom jos 
apginti. Atminkime, kad Lietuva su Len 
kija ir Rusija karaiauja, turi savo frontus, 
nuolat buva susirėmimai. Išėjimas keno 
nors pireš kreditus Lietuvai yra tuom p ri- 
ti m pagalba musų abejiems priešams: len- 
kams ir rusams. 

Tokis darbas negali buti lietuvių tarpe 
pakenčiamas. 

"X '..j? pi 

Svetimoj® Spaudoje 
Apse Lietuvius 

AIRIAMS ANKŠTA NUO LIETUVIŲ. 
Laikraštyje "Boston Heralcl", straips- 

nyje, "The real South Boston ri "ls in his- 
toric interest", apie lietuvius sakoma ši- 
taip : 

"Šiądien airiai jaučiasi, kad lenkai ir 
lietuviai juos po truputį varo laukan. Ko- 
kia išeiga bus. sunku yra pasakyti. Ypa- 
tingai lietuviai yra taupus. Tik pažiūrėk 
į depozitoriŲ eiles taupymo bankoje prie 
Broadway. Jie nustato savo gyvenmo mas- 

tą pagal išgalėjimą. Jei lietuvys mano, 
kad jis neištenka daugiaus, tai jis nusi- 
samdo sau mažą vietelę prisikimušusiame 
KFimDaryje. Jei jis mano, kad jis gali, tai 
jia nusiperka garžų namą City Point, ar 

Doroehesteryj. Kuomet airys didžiuojasi. 
Erino besiglobėjimu krikšgionybės šviesa ir 
mokslu, Romos imperijai puolus, tai lietu- 
viui nerupi tas, kad jo kalba perduodama 
raštu iki Martino Liuterio laiko. Airiai 
balsuoja ir žiuri tų, kuriuos jų balsai iš- 
renka; lietuviai su vargu atranda savo bal- 
savimo teisę. Bet knygyno skyrius, vie- 
šoj1' mokykla, spauda, bendras pasitenkini- 
mas įvairiomis pamaldos formomis, ir pat- 
sai laikas išris tą klausimą. Tuo tarpu gi 
South Bostonas visomis jiegomis turi ra- 
vėti tą jausmą, kurį išreiškė jaunas airiu- 
kas nuo Baweni gatvės, Lietuviai? Gi jie 
išrodo taip, kad imtum ir šoktum ant jų"? 

Lietuvos Ateitis ir Reikšmė Jungimosi su Lenkija 
Pradėjus taikos konferen- 

cijai rišti mažųjų tautų klau, 
simą sykiu tapo paliest^1 
ir Lietuvos; ypač svarstant 
reiklus naujai pagimdytos, 
Lenkijos. Sąryšyje su Lie-I 
tuvos likimu galima sufor 
muoti klausimus penkiose 
fazėse. 

1. Lietuva sovietų respub- 
lika, federacijoje su Rusų 
sovietais, ką norėjęs pada- 
ryti Kapsukas. 

2. Autonomiška Lietuva 
dalimi Rusijos, kaip projek- 
tavo Kolčakas. 

3. Lietuva dalimi Lenki- 
jos su savivaldybos teisė- 
mis, ko norėjo ir vis dar no 

ri lenkiški šovinistai. 
4. Lietuva kaip savistovi 

šalis, bet federacijoje su 

Lenkija, kur, link po tulų 
nepasisekimų, pardeda link- 
ti dalis lenkų; šitam plia- 
nui pirmiau pritarė (o, gal 
ir dabar pritaria) tuli lie- 
tuvių veikėjai. 

5. Lietuvai pilnai nepri- 
gulminga, demokratiška res 

publika, ko reikalauja be- 
veik visi lietuviai. 

Dar pradžioje metų už- 
'ėinus bolševikams Vilnių ir 
su apielinkėmis ir rytinę da-| 
lį Kauno rėdybos, pas Ame- 
rikos lietuvius buvo tūlas 
sentimentas, kad gal butų 
ir nevisai blogai buti fede- 
racijoje su rusų sovietais; 
mat nežinota kaip ten daly- 
kai stovi ir tulų šiame klau- 
sime kiek svyruota. Bet vė 
liau pasirodė, kad Lietuvos 
gyventojai nepageidauja 
bolševikų, ir Kapsukas savo 

valdžią palaikydavęs tik su 

pagelba rusų ar net ir chi- 
nų; net Kapsuko stabas bu- 
vo ne lietuviškas, kas yra 
geriausiu liudijimu, kad lie- 
tuviams bolševizmas netin- 
kąs. Ir ištikro, juk Lietu- 
va tai ūkininkų šalis, ku- 

iriems nepatinka proletari- 
| zacija piliečių. 

liet su tuo lietuviai gal 
butų kiek apsipratę, nes jie 
nėra ir šalininkai didelių 
nuosavybių augimo. Bet 
kaip liudija nesenai gauti 
Amerikoje laiškai iš Lietu- 
vos, tai Kapsuko bolševikai 
su vietos gyventojais elgėsi 
netikusiai; ėmė nuo gyven- 
tojų maistą be jokios tvar- 
kos ; nudergdavę pievas 
bei javus be jokio reikalo, 
ir elgėsi su gyventojais au- 

tokratiškai ; gi palaikyti 
tvarką užimtame krašte ne- 

| sugebdavę. Viską suėmus 
krūvon lietuviai, matomai, 
nusprendė, kad bolševizmas 
tai netikęs dalykas ir nuo 

jo purtosi kiek galėdami. 
Todėl bolševizmui Lietu- 

voje vietos nėra. 

Apie Kolčako plianus, 
kad padarius Lietuvą auto- 
nomišku Rusijos kraštu ner 

ką nei kalbėti, nes pats Kol- 
čakas tur but tuoj prašys 
pas ką nors autonomijos 
pats sau. 

Svarbiu dienos klausimu 
Lietuvos istorijoje yar da- 
bartiniai pageidavimai Len- 
kijos, todėl ni§s ant jų ir 
apsistosime ilgiau. 

Vos pradėjus kalbėti apie 
Lenkijos neprigulmybę, len 
kai subruzdo veikti, idant 
paėmus savo neapribuoton 
'valion visą Lietuvą, net ir 
Latviją, o apie 'Baltrusiją 
ir žymią dalį Ukrainos nėr 

ką nei kalbėti. Bet lenkai, 
g$I netikėtai sutiko stiprų 
pasipriešinimą iš lietuvių, 
kurie savo tautos praeitimi 
ir sielos kiltumu gali dau- 

giau pasididžiuoti negu len- 
kai. Lietuvius pasekė ir ki- 
ti. b -v * 

Sutikus stiprų ir rimtą pa 
tsipriešinimą iš lietuvių pu- 
sės, lenkai pamatė, jog jie 
pertoli nubėgo ir pradėjo 
grįžti artgal, siųlydami lie- 
tuviams, o taipgi ir kitiems, 
autonomiją. 

Lenkų stengimosi įsigyti 
daugiau žemių yra lengvai 
išaiškinamas. Lenkijai kiek 
pagyvenus neprigulminga 
šalimi, ten kils gana painus 
agraris klausimas, ir vals- 
tiečiai reikalaus sau dau- 
giau žemės. Taigi dabarti- 
niai Lenkijos valdovai ir 
stengiasi ant žut but gauti 
cnesnius p lotus žemes, ypac| 
žemės yra užtektinai, kad 
Lietuvoj ir Baltrusijoje, kur 
paskui tuos kraštus kolioni- 
zavus lenkais ir prašalinus 
keblumus žemės klausime 
pačioje Lenkijoje ir išgelbė- 
jus ponu dvarus. 

Antra svarbia prižastimi 
yra nusigyvenusis lenkiškas 
šlėkta, kurių visur pilna. Gal 
dauguma lenkiškų šlėktų, 
nors turi kartais ir nemažą 
gabalą žemės, bet, delei po- 
niškumo ir išdalies tinginio 
veda skurdų gyvenimą. To- 
dėl jų .senovės bičiuliai, 
Lenkijos aristokratai, kurie 
dabar valdo šalį, ir ruošia 
šlėktoms pelningas vietas. 
Bet žinoma, juos norima už 
sodyti lietuviams ant sparn 
do, nes Lenkijoje jie butų 
gal nepageidaujami. Juk 
panašiai elgdavosi ir Rusi- 
jos carų valdžia, kas netin- 
kamas buvo tarnauti Rusi- 
joje, tai jį siųsdavę Lietu- 
von. 

Trečia priežastimi yra, 
kad padidinus lietuviais jau 
nikaičiais Lenkijos milita-* 
res spėkas. 

Visi lenkų norai lietuvių 
interesams yra griežtai prie 
šingi. Jau lietuviai užtek- 
tinai penėjo ir šelpė lenkus 
ir ačiu lenkų žiop- 
lumui papuolė, bendrai su 

lenkais, po Rusijos meškino 
letena ir daugiau mums ne- 

pageidaujama "bracių polia 
kų" globa. 

Vėlesniais laikais lenkai, 
nors nekurie iš jų tur but 
suprato, kad net siųlijimas 
lietuviams autonomijos yra 
perdrąsus žingsnis, nes ne- 
tik lietuviai, bet ir visas pa 
saulis jau pradeda žiūrėti, 
kad Lietuva yra verta pil- 
nos Neprigulmybės, o ne au- 

tonomijos ir tai dar po nau- 

jai iškeptos Lenkijos virše- 
nybe, kuri nežinia ar mokės 
pati viena valdytis. 

Lenkai pastebėję tokį po- 
litikos krypsnį pradeda po 
biskį mušti "otboi." Jau 
vienur kitur pastebima len- 
kų laikraščiuose ir tai šovi- 
vinistiškuose, gvildenimas, 
klausimo apie Lenkijos-Lie- 
tuvos federaciją tik apsigi- 
nimo tikslams. Kadangi to 
kiai fedearcijai pirtaria, ar 

nors pritarė pirmiau, ir ne- 

kurie lietuvių veikėjai, to- 
dėl pažiūrėsime kas per 
paukštis ta Lenkijos-Lietu- 
vos federacija. 

Kiekviena federacija ar 

'sąjungą yra daroma tik at- 
sekimui kokio-nors tikslo. 
jSavaimi aišku, kad bendrai 
darbuojantis ir pats tikf.ias 
turi but bendras abiem ar 

visems esantiems federaci-l 
joje. Bet ar yra koki bend- 
ri tikslai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos? Nėra jokių. 

Lenkija dar būdama vys- 
tykluose pešasi su visais kai- 

mynais; stengiasi užgriebti 
daugiau svetimų žemių. Ir 
tai daro neatsižvelgdama į 
pamatinius logikos dėsnius. 
Taip besielgdami lenkai, ži- 
noma, gamina sau priešus iš 
visų pusių, su kuriais atei- 
tyje reikės susidurti. 

Lietuva gi eina prie savo 

nepirgulmybės remiantis 
nauja gadyne demokratiš- 
ka dvasia. Nejieško sau 

priešų, bet draugų; viską 
remi^ ant šalies gyventojų 
noro, 

Įvykus Lietuvos-Lenkijos 
apsiginimo fedracijai pasi- 
darytų sekanti situacija: Lie 
tuva turėtų visą eilę drau- 
giškų tautų; gi Lenkija tu- 
rėtų prisiauklėjusi visą eilę 
priešų. Žinoma, nuskriau- 
stos tautos b?.ndys lenkams 
atsilyginti, gi lietuviai bū- 
dami apsiginimo federacijo 
je turės ginti Lenkiją. 

Taigi darant su Lenkija 
federaciją, Lietuva ir anks- 
to pasižada užtarti :enkų. 
nedorus darbus. Prie to- 

kių nesąmonių netik politi- 
kas, bet ir prasčiokėlis ne- 

dasielis ir Lietuva prie to- 

kios* federacijos irgi neda- 
sileis. .. '. j ^ 

Jeigu Lietuva norės dėtis 
su kuo nors federacijon, tai 
gali be godžių lenkų. Ga- 
lima dėtis i federaciją su 

suomiais, ingainiais ir uk- 
rainais, kurie kaip ir lietu- 
viai, tik stengiasi apginti 
savo teises ir netyko už- 
grobti kitus. 

Atsižvelgiant i viską 
augšeiau pasakyta Lietuva 
turi buti tik pilnai neprigul 
minga šalimi, be jokių pa- 
tentuotų federacijų su Len- 
kija, nes lenkiškoji federa- 
cija musų nugaroms yra ge- 
rai žinoma iš praeities. 

R IC. 

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 
Posėdis Rugpjučio 11: Pra- 

nešimai Tarybon: 1) p. Marti- 

gan, Liuosybės Paskolos virši 
ninkas, telegramuoja, jogci jo 
prisidėjimu išgauta susinėsi- 
mai su Lietuvą. 2) Taipgi, 
kad tomis pačiomis pastango- 
mis yra rūpinamasi ingyti pa- 
skola Lietuvai iš Amerikos. 3 ) 
Pareikalauta iš p. Byoro, kad 
žinios iš Europos pirmiausiai 
pereitu Išp. K-tui ir Taryboms. 
4) Sandarai pavesta parinki- 
mas Lietuvon mokytojų ir ste- 

nografų. 5) Puidai iš Sibo- 
rijos parvažiavimas pradėta 
rūpinti. 6) Lazauskas iš P»al- 
timorės sumano aukų rinkimo 
savaitę.' 7) lvabeliograma iš 
Paryžiaus sekančio tarinio: 
'*Čionai pirkta už 30 milijonų 
frankų Amerilsos tavorų grei- 
tai kareivijai reikalingų. Sukro 
vimas ir vietinis pargabenimus 
reikalauja pusės milijonų frau 
kų. Mes tikimės veikiai patit 
gauti 200,000 frankų, o Tary 
bos duokite ar paskolinkite ka 
beliogramu mažiausiai 300,000 
franku. Užv'likinimas reik- 
štų kontrakto suniekąvimas. 
(Pasirašo): Voldemaras, Yčas 
Žilius, Balutis, Norus, Dobu- 
zis." 8) Viniko-Račkausko re:' 
kale komisija raportą atidėjo, 
iki sutaisys raštu. 9) Cald- 
\vell ni])inasi išgauti Lietu- 
viams ir 4rių Tautu Lygai pa- 
simatymą; tam tikslui rengia- 
ma Prezidentui memorandu- 
mas. 10) Pranešimas per Lat- 
vius, jogei Europoje Lietuviai, 
Latviai ir Estai pasekmingai 
veikia prieš bolševikus. 101 
Agitatyvė Komisija dar krei 
piasi per laikraščius į visuo- 
menę, kad tie kurie negavo re- 

zoliucijų blankų, greitai kreip- 
tųsi komisijos adresu: 307 \V 

30th St. New York, ir skubin-l 
•tusi išsiuntinėti savo' valstijų \ 
senatoriams ir kongresma- 
nams \Vashingtone, kaip drau 
gijos taip ir pavieniai. 11) Pro 
pagandois krutomųjų paveiksh^' 
nuėmimui įvyksta diena RugJ 
pjučio 24, Highland Park on 

Cypness Hills, kur bus didelis 
išvažiavimas Lietuvių Latviu, 
Ukrainų ir Estų-Brooklyn, N% 
Y. 12) Nuskirta: komisija per- 
žiūrėjimui Johnsono iš Euro- 
pos parvežtųjų paveikslų. 13) 
Xewarko Tarybos susirinki- 
ni.o rezoliucija, reikalaujanti is 
klausyti komisiją ištyrimui in- 
cidento tarpe pp. Yinikaičio ir* 
Račkausko. 14) Vasiliauskas 
iš Taniaąua, Pa. praneša apie 
susitvėrimą tenai vietinės Lie- 
tuvių Tarybos su lyg Chicagjo- 
je seime užbrėžtojo plano. 
Dr. Biežis rašo patarimus liiV- 
kui "Lietuvos Liuosybės Sa>A 
^u" organizacijos. \ 
Nutarimai: 1>) Au- 

kų rinkimo savaitės surengia- 
mas palikta Pildoma jam Ko-^ 
mitetui, kaip jisai savo susirin 
kime buvo aptaręs. Tuomtar- 
pu daryti žingsnius ir per Ta-. 
rybas. 2) Paskiausiu iš Par^j" 
žiaus kabeliograma reat^E 
jant, nutarta: $8000 iš L. ?f 
Fondo kuoveikiausiai kabeli* 
gramuoti ir Fondui tatai pra- 
nešti, bei Paryžiaus delegacija 
apie tai žinodinti. 3) 1 visuo- 
menę duoti manifestas apie 
Lietuvos dabartinį stovį. 
Lyga-Irių Tautų sudarė nauja 
atstovybės skaitlių, todėl nuo 

Lietuvių darinkta penktas at- 

stovas; dabar bus kaip seka: 
Y. F. Jankus. Y. \Y. Ambrose, 
A. AI. Martus, Y. Leščinskas, 
P. S: Yillmantas, 5) Agitaty- 
vė Komisija dar pratęsta iki 
tulo laik > veikti ir tam tikrų 
dabartinę vajaus faze išpildy- 
ti. 6) Johnson paveikslams ap- 

įžiūrėti išrinkta komisija. 7) 
Kreiptis į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę ir "Varpo'' Komi- 
siją. ar galės prisidėti į reaga- 
vimą vėliausios Paryžiaus ka- 
belgiogramos. 8) Dapildvnmi 
Ekonominės ir Finansinės Ko 
misijos d-1 rinkta p. Ambrose. 
9) Yalijos karalaičiui atvažiuo 
jant prie jo kreiptis su Lietu- 
vos jieskiniais. 

J. O. Sirvydo 
Amerikos Lietuvių Taut 

Tarybos Sekretorius. 

DR. I. E. MAKARAS. 
L*ETOVJ^^GYBYTi^AS r CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-S ir 7-9 P. M; 
Tlefonas: Iioulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 bo. \Vood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

rel Y'AP.DS 1St| i 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS OYOYTOJA8 

IR CHIRURGAS l 
«7do vlsoUas Ilgas moteriai, 
valkų ir vyrų Speciališkal gy- 
do limpančias. užsiRenėjusias 
Ir tfaslapti&gus *yru Ug&* I 

3259 So. Halsted Si., ChlcaLo, E* 

Daktarai 

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

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

Telefonai 
Oflsa3 Yards 2544 

4 .* wv-.-v*rv%-% 

Dr. M. Herzinan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 Be- 
tų kaipo patyrei gydytojas, ckirurga* ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, ry- 
nj. moterų ir vaikų, pagal naujausias metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
f-rietaisuc. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk Street, netoli Fi«k Street 
VALANDOS: Nuo 10—12 piet'O. Ir 6—8 vakarais. Te'ephone Canal 3110 GYVENIMAS-. 3412 S*. Halcted 3u VALANDAS: 8—9 ~*o. tiktai. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
SCRANTON, PA. 

A. Sodeika Victor Co. Paini 
ninku. 

Tarpe žymesnių mūsų dai- 
nininkų yra ir Scrantonietis 
Antanas Sodeika, baritonas. 
Jis su savo augštu ir išlavin- 
tu balsu yra gerai žinomas be 
veik visos Amerikos lietu- 
viams, nes jau daugelyje vie- 
tų p. Sodeika džiugino lietu- 
vius savo puikiu balsu. 

Pasirodo, kad p. Sodeikai 
dailės srityje pradeda v;s sek- 
tis geriau. Jis jau tapo pri- 
skirtas prie garsiosios Victor 
kompanijos artistų-daininin- 
kų. Gai neužilgo teks mums 

išgirsti p. Sodeikos įdainuo- 
tas rekorduosna, dainas. 

Reikia įžymėti, kad p. Sc 
deika taipgi neseniai dainavo 
armijos ir laivyno kliubo sale 
je, kareivių globojimo komi- 
teto surengtame koncerte. Šia 
nie koncerte p. Sodeika gerai 
pasižymėjo, bet laikraščiai per 
klaida pavadino jį ukrajinu. 

Čia įvyks didelis apie 20 tau 

tų koncertas. Šiame koncer- 
te dalyvaus ir lietuviai po va- 

dovyste p. Sodeikos Koncer- 
tas įvyks 27 dieną šio mėne- 
sio; jame bus dainuojama įvai 
rios dainos, šokama tautiški 
žaiškai, gi dalyvaujant* kon- 
certe bus apsirėdę tautiškuo- 
se rubuose. Linkime lietuvių 
buriui geriausių pasekmių. 

Dailės Mylėtojas. 

VVILKES BĄRRĘ, PA. 
hhudž'un iš P c r gale s Parodos 

Kelioms dienoms prieš Per 
galės parodą miesto valdyba 
pranešė apie rengimąsi pri ? 

parodos, kviečiant tautas pri 
sidėti.prie papuošimo gatvių. 
Lietuviai irgi prisiėmė papuo 
šti vieną bloką. 

Nors laiko buvo nedaug, bet 
lietuviškas blokas atrodė gra- 
žiausiai. Angliška spauda 
labai išgirė lietuvių bloką ir 
nešiskupino lietuviams kom- 

plimentų. Girdi mažai pir 
miau žinomi lietuviai gražiau 
siai pasirodė pergales paro- 
doj. 

Lietuvių blokas užėmė apie 
200 pėdų ilgio. Jis visas buvo 
išpuoštas amerikoniškomis ii 
lietuviškomis vėliavomis ir sto 

vylomfc, atvaizdinant mūsų 
bočius di'lvyiius, kaip Gedi- 
miną Keistutį. Algirdą, Vy- 
tautą; taipgi ir dabartinius 
Lietuvos valstybininkus ir 
mokslininkus, kaip preziden- 
tą Smetoną, generolą Žukau- 
ską, Dr. Basanavičių ir kituo. 
Ant vieno lietuviško bloko ga- 
lo buvo p&rašas; W eleome 
Ilome lleros", gi ant kito 
bloko galo buvo parašas: 
"Freedom For Lithuama." 

Abelnai paėmus lietuviškas 
blokas kiekvienam metėsi i 
aki* ir visi su žingeidumu tei- 
ravosi apie lietuviškas vėlia- 
vas ir Lietuvos praeitį. 

Taipgi nemažai domos at- 

kreipė į save lietuviškas cho- 
ras. Mat Kingstono choras 
prisidėjus keletai giesmininkų 
iš Wilkes Rarre, vadovaujant 
p. Sodeikai gražiai sudainavo 
keletą lietuviškų dainų. 

Vieną dalyką reikia pažy- 
mėti, kad parodoje nebuvo lie 
tuviškų kostiumų, kas butų 
daug prisidėjęs lietuviu atsi- 
žymėjimo, nes amerikonams 
lietuviški tautiški kostiumai 
yra nemaža naujiena. 

B. F. Kubilius. 

NEWARK, N. J. 
Tarpe vietos lietuvių vis dar 

viešpatauja nesutikimai. Nesu 
tikintai, rodos, jau pasiekė auk- 
ščiausios viršūnės ir jau pra- 

deda mažintis. Nesutikimai 

tuoj ir visai išnyktų, jei kata- 
liku laikraščiai susilaikytu nuo 

w * 

žmonių kurstymo. Bet jie vis 
dar savo skiltyse žmonės fana 
tiztiojk ir palaiko pas mus ne- 

apykanta. Butų jau laikas pra 
dėti auklėjus minias prie kul-j 
turiškesnio sugyvenimo, nes 

kuomet męs siundinsime žmo 
nes ant kitų už menkniekius, 
tai, tikrai, męs niekuomet įie- 

pajiegsime (negalėsime susiei- 
ti) atlikti didelius darbus, ku- 
rie laukia mus besiartinant 
Lietuvos laisvei. 

Pas mus dabar užėjo tikra 
manija ant prakalbų. Rengia 
visi, bot klerikalai ir socialistai, 
ypatingai jų daug rengia. Mat 
kaip vieni, taip ir kiti, nors su 

pagelba triukšmo1 sumedžioti 
daugiau šalininkų. Bet žmo- 
nės matomai pradeda nepritat 
ti jų peršamoms neva idėjom, 
ir mažai lankosi ant jų prakal- 
hlh Ji 

fik vieni tautininkai pas 
mus nekelia lermo bet rimtai 
darbuojasi dėl lietuvių vieny 
bes ir dėl išgavimo Lietuvai 
ncprigulmybės. 

Korespondentas. 

ST. PAUL, MINN. 
Draugyštė Broliškos Pagei 

bos Lietuviu Amerikoje laikys 
s»avoi sekantį susirinkimą ne- 

dėlioję, 24 dieną rugpjučio, 2 
vai. |X)piot, North Centrai 
Coinmercial Club, Univcrsity, 
ir St. Peter gatvės. Kviečia- 
mi visi atsilankyti šin susirin- 
kimam nes yra daug svarbiu 
reikalu. A. Šulcas, fin. sekr. 

i.—— — 

SU LYG PAPRATIMO. 
— Aš rašau naują dramą. 
— Ar iš gyvenimo? 
— Ne. Iš knygų. 

NUPUOLĖ ŽIPONAS. 
— Kaip gi galėjo tavo ži- 

ponas nupulti į balą, juk ir pe- 
čiai ir šonas purvini. 

— Taip, taip, tikrai inpuo- 
lė. 

-— Bet kaip tu pastebėjai ir 
nepametei. 

— Aš tuomet buvau užsi- 
sagstęs. 

PAVYDAS. 
— Kodėl jus iškirtoje vi- 

sus medžius užpakalyje namo. 
— Tai mano vyras liepė 

tai padaryti, mat jis bijosi, 
kad aš tame parkelyje nesusi- 
tikčiau su kavalieriais. 

PATARIMAS. 
— Aš šiądien taip laimin- 

ga, taip laiminga, kad apsi- 
kalbinčiau visą pasaulį. 

— Tai pradėkite nuo ma- 

nęs. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 2? metai 

8149 8. Morgan 8t., karti 32 at 
8pec!all*ta» Moteriškų, Yyrlikf, 

ir Chroniškų Ligi). 
Valandorf: 9—10 ryto, 12—1 fo 
plot. »—S vok., Nedėl, 9—2. 

TELEFONAS YARD3 627. 

A, Masalskis 
LIETUVIS GRA80RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlauBiaj, teisingmuel&J ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, haĄ-, 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir .au- 

tomobilius ir per tai nerejikia 
Lietuviams pas žydelius šauk* 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynom* 
ir kitiems reikalams dieną ar 

nakt{. 
3395 Mum Ave. Tel. Drover 4139 

IGYKIT 5 AKRŲ 

uiKi3c«aoouu«>jar*s PRIEMIESTI CHICAGOS 

Nauja Sufedivizija atsidaro šiandie. Pirkite dabar kol dar 
galite gauti pirmą pasirinkimą, ir ant LENGVŲ IŠMOKE= 
JIMŲ. Randasi prie C.B.&Q.R.R, tik 42 minutės nuo miesto 

turite 5 akrus .žemės 
nesru kad turėtumėt 

Nėra reikalo paversHi visus 3 akrus vien tik del vistu, jųs galite pavesti vieną kampelį del vištų ir dar liktų užtektinai vietos del 
didelio daržo, kas yra ant tiek daug pageidaujama, kad net ir mūsų valdžia ragina auginti daugiau daržovių. Kuomet jųs patįs užsi- 
auginate daržoves, jųs žinote, kad jie yra geri ir ant saulės nunokę. Jūsų moteris ir vaikai gali prižiūrėti jusų vistų t'anną, kuomet 15..1 
vyras dirba mieste. 

Ant Ukes Gyvenimas Tai Sveikata. 
Gyvenant ant 5 akrų vištų i'armos ar auginant daržoves, tai yra gyvenat ant tyro oro, atneš jums ir jusų šeimynai gerą svei- 

katą. Nieks nesuteiks jums lokį gyvenimą kaip kad gyvenant laukuose. Nėra užvaduotojo tyro laukuose oro, tyro vandens ir ga- nėtinai dienos skaistumo ir gelių, to visko mes negalime surasti susigrudusiame mieste. Ūkiškas gyvenimas uit vištų fanuos tai 
yra tobulybes vieta del jusų vaikų. T:s suteikia jiems švarias, tinkamas aplinkybes kiekvienoje dienoje per visus metus. 

Gera Transportacija. 
Geras ir greitas traukinių patarnavimas leidžia jums gyventi ant ūkės ir dirbti mieste. Ant šių traukinių yra užtektinai sėdynių 

— nėra reikalo stovėti aivslumdylies ir tiktai <12 minutes į vidur miešti. 
; 

ISSiŲSKITE KUPONU ŠIANDIE 
ir gaukite pilnas informacijas kaslink vietos, Kair.js ir Lengvų Išlygų. -i* ifl 

Tas jums nieko nekainuos ir nedaris anl jusų jokio apsunkinimo. Mums yra malonų suteikti sius informacijas be jokio atlygi* f nimo. Daug lietuvių šeimynų yra pirkę 5 akrų i'armas nuo mūsų pei pereitus 10 metų, ir liko turtingais ir laimingais. Jųs galite ^ iuippat padaryti, tik išsiųskite kuponą ir gaukite pilna paaiškinimu dvkai. 

* 

Miesto ofisas 
106 N. La Sallė Si., 
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Vietines Žinios 

KALĖJIMAS IR BAUSMĖ 
AKTORIAMS. 

Viena perstatymų kompa- 
nija, kurios aktoriai dabar 
streikuoja, reikalauja per 
savo advokatą, kad akto- 
riai sugrąžintų $2,000.00 
publikai, kuri pirko bilietus 
parstatymams, kurie neįvy- 
ko iš streiko priežasties. 

Apart to teatrų savinin- 
kai taip pat reikalauja, kad 
aktoriai butų nubausti ka- 
lėjimu, todėl, kad jie strei- 
kuoja. 

VALGYKLŲ PATARNAU- 
TOJŲ ŠTRIEKAS. 

Vakar prasidėjo valgyk- 
lų patarnautojų streikas. 
Daugiausiai streikuoja ži- 
nomų Thompsono, Weegma 
no ir kitų panašios rūšies 
patarnautojai. 

Manoma, kad prie streiko 
patarnautojus sukurstė I. 
W. W. organizacija. 

Visose VVeeghmano val- 
gyklose yra pastatyta gink- 
luota sargyba, o Thompso- 
no valgyklas daboja detek- 
tyvai. 
Riausėse tarpe darbininkų 

ir policijos du žmonės bu- 
vo pašauti. Sakoma, kad 
visi streiko vadovai yra su- 
imti. 

ATRASTA LAVONAS. 
Lavonas, manoma nieko- 

kio Floycl Reinhard, 35 me- 

tų, atrasta ežere, tarpe Tar- 
go ir Jarvis gatvių. 

PADIDINTA ALGOS KA 
RŲ DARBININKAMS. 
J. D. Sanders, sekretorius 

karų darbininkų unijos, pra 
neša, kad visiems karų dar- 
bininkams, kurie nesenai su 

grįžo prie darbo algos bu3 
pakeltos nuo 35-kių iki 65- 
kių nuošimčių. 

Bėgyje šios sąvaitės bus 
laikomos konferencijos su 

geležinkelių administracija 
Washingtone. 

Darbininkai reikalauja se 

kančio algų pakėlimo: 
Garvežių vagonų meca- 

ninkai — nuo 68-nių iki 
85 centų į valandą; jų pa-| gelbininkai 60 centų; ma- 

šinistai, katilų dirbėjai, kai 
viai ir metalų darbininkai 
— nuo 68 iki 85 centų už j 
darbi valandą. 

VALDŽIA JAU TIKRAI 
KIMBA PRIE IŠNAUDO- 

TOJŲ. 
Vakar Su v. Valstijų val- 

džia Chicagoje pradėjo par 
davinėti publikai šimtą va- 

gonų maisto už papigintą 
kainą. 

Tuom pačiu laiku ji taip 
pat pradėjo kabintis prie, 
taip vadinamųjų, "profite- 
rių", kurie kėlė maisto kai- 
ną ir tuomi išnaudodavę 
žmones. John B".nker, vice- 
prezidentas vienos valgomų 
daiktų krautuvės, tapo areš- 
tuotas per valdžią ir yra 
po dideliu bondsu. Valdžia 
mano išleisti pravardžių lis- 
tą visų vertelgų, kurie be- 
reikalingai kelia valgomų 
produktų kainas. 

POLICIJA APLEIDŽIA 
SKERDYKLAS. 

Policijos viršininkas, Garri 
ty, prisakė, kad 500 polician- 
tų, kurie buvo sker^ klose 
nuo rasinių dausų laiku, butų 
prašalinti. 

Dabar skerdyklose vėl se- 

na tvarka. 

JANE ADAMS SUGRĮŽO 
c,.. CHICAGON. 

žinoma Amerikos vei- 
kėja, Jane Adams, sugrižo 
vėl į Chicagą, į Hull House. 
Paskutiniuose laikuose jinai 
buvo visokiuose Europos 
kraštuose, kur jinai studija- 
vo tų kraštų maisto padėji- 
mą. 

Ji tap pat dalyvavo mote- 

rų internacionaliame kong- 
rese, kuris neseniai atsibuvo 
Zuriche. Šveicarijoje. 

POLICIJA GAUDO 
"GAMBLERIUS". 

Paskutiniuose laikuose tū- 

los moterįs pradėjo rašyti ir 
reikalauti nuo policijos, kadi 

ji apžiūrėtų tūlas lošimo vie- 

tas, kur jų vyrai pralošia savo 

sunkiai uždirbta pinigą. 
Subatos vakare ir nedėldie- 

nyje iš ryto policija nuvažiavo 
j nurodytas vietas ir užklupo 
lošikus belošant kortomis iš 

i pinigų. Iš viso areštuota 65 

vyrai. Daugiausiai lošimo 
vietos buvo ant *Milwaukee ii 
Division gatvių. 

"HARVESTER" DIRBTU 
VĖS STREIKIERIU M1TIN 

GAS NEĮVYKO. 

John Fitzpatrick, Chicagos 
Darbo Federacijos preziden- 

tas, praneša,, kad streikojan- 
ti "Harvester" kompanijos 
darbininkai, kurie rengėsi prie 
didelio mitingo pereitame ne- 

dėldienyje Harrisono moky- 
kloje, 2850 "T\venty-Fourth" 
boulevard, negalėjo įeiti į mo 

kyklą, nes ii buvo uždaryta, 
nors apšvietos komisija strei- 
kerams mokyklą pavedė. 

P. A. Mortenson, mokyklų 
viršininkas, pasiaiškina, buk 
mokyklos, '"janitors" nieko 
itai nežinojo. 

Fitzpatrick sako, svarbiau- 
sis dalykas yra tame, kad nu- 
skirtame laike kaip iyč:a nie- 
kas iš patarnautojų nebuvo 
prie mokyklos, kad ją atidary 
ti darbininkams. 

L. R. K. M VAKARAS. 

Rugpjučio 15 d. Šv. Jur- 
gio parapijinėje svetainėje 
įvyko Lietuvių Rymo kata- 
likų Moksleivių seimas, ku- 
ris traukėsi per dvi dieni. 
Vakarais buvo taip vadina- 
mi, koncertai, kurie buvo 
gana silpni. Patįs moks- 
leiviai prie programų be- 
veik neprisidėjo. 

Nedėldienio vakare į kal- 
bėtojus buvo pakviestas 
kun. Vaičiūnas iš Cicero, 
111.. Kalbėtojas teisinosi, 
kad jisai negali pasakyti at- 
sakančios "oratorijos", nes 

neturėjo laiko prisirengti, o 

tą ką prirengė, tai jam čio- 
nai atvykus sumaišė viso- 
kios pažįstamos kumutės. 

Kun. Vaičiūnas snvo kal- 
boje gerokai pabart katali- 
kiškus moksleivius už jų 
apsileidimą. Tarpe kitko 
jisai taip pat nepamiršo už- 
važiuoti lietuviams dakta- 
rams. Išvadino juos be- 
moksliais. Matyti, todėl, 
kad jie nestudijavo tokių 
gilių mokslų seminarijose, 
kaip jisai, pavyzdžiui — 

kiek aniuolų gali šokti klum 
pakojį sagutės galė, arba 
kaip išrodo velniai. 

Vakaras pamargintas mu 

zika, ne kasžin kokį įspūdį 
padarė į publiką. 

Prie pabaigos buvo ren- 
kamos aukos nukentėju- 

siems nuo karės mokslei- 
viams Lietuvoje. 

Ten buvęs. 

IŠ WEST SIDE. 

West Side lietuvių viešo- 
jo knygyno organizacija, 
prie kurios priguli trylika 
draugijų, pereitame nedel- 
dienyje surengė milžinišką 
pįkniką "National Grove" 
darže, Riverside. 

Žmonių ant pikniko buvo 
ne perdaugiausia, bet todėl 
publika labai gražiai pasi- 
linksmino. 

Apie penktą valandą įvy 
ko visokios lenktynės, už 

į laimėjimą kurių buvo dali- 
namos dovanos. 

Firmos lenktynes duvoi 

vyri], o antros — moterų. 
Moterų lenktynės buvo la- 

bai juokigos. Moterįs tu- 

rėjo bėgti su kiaušinių šauks 
te. 

Vienas dalykas kas pub- 
likai nepatiko, tai, rodosi, 
buvo neteisingas dovanų pa 
dalinimas. Iš vyrų lenkty- 
nės išlošė p. čilinskas, o iš 
merginų p-lė Adomavičiūtė, 
bet nežinia kodėl komite- 
tas jiems jokių dovanų ne- 

suteikė, bet žadėjo kitiems. 
Tokis komiteto pasielgi- 

mas yra, visgi, negražus. 
Vienas iš buvusių. 

ATSAKYMAS J. GUGU- 
ČIUI. 

Jusų straipsnis, kuris tu- 
rėjo tilpti subatoje, 
buvo priduotas redakcijai 
panedėlyje, todėl yra per 
senas talpinimui. 

Draugijų Pranešimai 

DDAUGYSČIU KONFE- 
RENCIJA. 

Galutinas sutvarkymas 
VarPo Išleistuvių. 

Chieagos draugysčių kon- 
ferencija įvyks rugpjiučio 20 
dieną, seredos vakare, Wod- 
mano svetainėje. Šioje kon- 
ferencijoje bus nustatyta 
tvarka ceremonijų, išlei- 
džiant Lietuvos Laisvės Vai" 
pą, kurios bus sekantį nedėl- 
dienį, t. y. 24 dieną rugpju- 
čio. 

Valdyba 

BIRUTĖS REPETICIJA. 
"Birutės" repeticija įvyks 

seredoj, 20 d. rugp. 8 vai. 
vakare, Mark Wtite Sąuare 
svetainėje. Visi malonėkite 
susirinkti, nes Varpo išleis- 
tuvės, prie kurių rengiamies 
įvyks 24 d. rugpjučio. Ant 
repeticijų bus galutinai su- 

tvarkyta ėmimas dalyvumo 
išleistuvių iškilmėse. 

Valdyba. 

SANDARIEČ1Ų SUSI- 
RINKIMAS. 

A. L. T. Sandaros 25 kuo- 
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks utarninke, 8:30 vai. 
vakare, "Lietuvos" svetainėj 
3258 So. Morgan St. Šiame 
susirinkime apart kit ko bus 
nominacijos į centro viršinin 
kus. 

Valdyba. 

VALENTINE DRESSMAKENG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dsaigninj 
dienomis ir vakarai* dfl biznio b 
namų. Paliudijimai išduodami ir tie < 

ton parūpinamos dykai. Atsiiankykltt 
arba radyklte, o męs pa*! stengs'm' 
sutelkti Juma patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W Madlson St 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgefi'o labai ortai na iro- 
mis stygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, teeul atsilanko ] oflaf. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 6 No. La3alk tt 
Telefonas Franklin 2803. 

į Pardavimai j 
PARSIDUODA ?, mediniai nuinai, 

su puse akro lotn prie kiekvieno. 
Taipgi 10 akrlnčs fariųos ir akriniai 
lotai parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilHesoin informacijų klauskite: 

PETER MIOHIELSEN, 
115 St. and St. Luois A ve., 

Mt. Greemvood, 111. 
Telefonas 26. 

PARSIDUODA ANT DVIE 
ju lubu medinis namas, 

6—6 kambariai, prie 5314 
Emeralad Ave. Kas greitai 
pirks parduosiu už $2300. 

Parsiduoda automobilius 
1013 Fel Car, 5 sėdyniųv 6 

geri gumai, mašina gerame 
stovyje, parduosiu už $223 
ir važiuoti išmokvsiu. 
J. M. 3127 S. Emerald Avc. 
3-čios lubos. 

CICERO, ILL. 
Parsiduoda Lotas. Lot 28 
in Block 35. Prie 5l3t Ct. 
Cicero, 111. Rašykite J. PHI- 
LIP, 1212 State St., Racine, 
Wis. 

j Reikia Darbininkų j 

REIKALAUJAME 

DARBININKU. 

BELT SANDERS 
IR KITŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKU 

MEDŽIO DARBUI. 
GERA MOKESTIS 

IMPERIAL METHODS CO. 
750 SO. CIRCLE AVE. 

FOREST PARK, ILL. 

IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS GATVE- 
KARIUS | FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE., 

REIKALINGI GROSER 
.. NĖS RAKANDAI. 

Kas turite pardavimui 
"Grosernės Raakndus", ma- 

lonėkite atsišaukti "Lietu- 
vos" dienraščio administra- 
ęijon, 3253 So, Morgan St. 

Pirmas lietuvirkas Hotelis Chicagoj. 
prie 1606 South Halsted St. Sisal Ho- 
telis nėia brangue dėl darbininkų žmo- 
LiŲ, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočlaras ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, sąvai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi bu valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. 

N O R I N T I E J PIRKTI 

VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUSŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIA MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTFZS 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPilONE DROVER 4828 

PRANEŠIMAS SCENOS 
MYLĖTOJAMS. 

Naujas jcenos veikalas AUKSO 
VERSIS. Vieno veiksmo komedija. 
Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 1 mergi- 
na. Lengva perstatyti. Dabar laika? 
pasirinkti veikalus žiemos sezonu', 
neapleiskite šios komedijos. 

Kaina 15c. 
Išleistojaus adresas: 

M. J. Damijonaitis 
3237 Auburn Ave. 

Chicago,. 111. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVg KAMPELIS. 
JAU PRADEDAME SUSI- 

NEŠT SU LIETUVA. 
Jau vis lengviau ri leng- 

viau susinešti su Lietuva. 
Šiuo laiku LIETUVOS AT- 
STATYMO BENDROVĖ j- 
eidama į exporto biznį, ati 

laro kelią ir siuntinėjimui 1 

į Lietuvą tavorų. Priėmi- 
mui Lietuvos portuos tavo- 
rų siunčiamas iš Amerikos 
dabartinis Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės sekretorius 
p. V K. Račkauskas. Jau 
pabaigoje šio mėnesio iš- 
siunčiamas į Lietuvą pirma- 
sai transportas vetrės su- 

virs $500.000.00. 

IŠ LIETUVOS ATĖJO DI- 
DELI UŽSAKYMAI. 
LIETUVOS ATSTATY- 

MO BENDROVĖS atstovas 
Lietuvoje padarė didelius 

kontraktus su Lietuvos val- 
džia ir koopeartyvais. Kon- 
traktai siekia apie dešimtį 
milijonų doliari. Nuo Rug- 
sėjo mėnesio turi but pra- 
dėti išpildyti ir todėl ren- 

giamasi į didžiausią biznį. 
Siunčiama Lietuvon Įvai- 

rus daiktai, be kurių negali- 
ma apsieiti vietos žmonėms, 
o dabar Lietuvoje jų nėra. 

LIETUVOJE IŠDIRBYS- 
TEI PUIKI DIRVA. 

Lietuvoje miesto žmonės 
neturi užsiėmimų, nes nėra 

fabrikų. Lietuvoje audinin 
eiom, skuros išdirbystei pui 
kiausia dirva. Lietuvos At 
statymo Bendrovė jau yra 
pradėjus rūpintis Įsteigimu 
tokių išdirbysčių. Žemdir- 
bystei reikalingi padargai 
dar kol kas niekeno neišdir 
barni ir tuos imtasi dirbti. 

RUBSIUVIŲ BENDROVĖ. 

Rūbai žmonėms visur rei- 
kalingi. Todėl rubsiuviai 
labai pageidaujami j Lie- 
tuvą. LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENDROVĖ crgani 
zuoja Rubsiuvių Bendrovę 
Amerikoje su kapitalu $150, 
000 ir įsteigs fabriką, Kau- 
ne. Reikia stoti visiems į 
Rubsiuvių Bendrovę; šėvas 
$25, — bet vienas žmogus 
negali pirkt mažiau, kaip 
du šėru, nei daugiau, kaip 
už $2,000. Pinigus už se- 

rus Rubsiuvių Bendrovės 
siųskite Lietuvos Atstatymo 
Bendrovėn. Pelnas užtik- 
rintas ir bus naudinga tiems 
kas Į šią išdirbystę pinigus 
įdės. 

AMATNINKAI IR BIZNIE 
RIAI REGISTRUOKITĖS. 

Lietuvos Atstatymo Bend 
rovė nuo senai registruoja 
amatininkus, bet dar toli 
gražu visų nesuregistravo. 
Dabar prasidėjus darbui 
Lietuvoj t-oj mus reikalin- 
ga: įvairiems statymo na- 

mų darbams, avalų dirbtu- 
vėms ir audinyčioms, siuvė- 
jai, kalviai, mašinistai, gelž- 
kelio įvairiems darbams dar 
bininkai į ofisus darbinin- 
kai ir k. 

Moterįs ir vyrai gali už 
siregistruoti. 

STOKITE I LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDRO- 

VĘ. 
Iš to, kas pranešta, galite 

suprasti, kad pradėta dar- 
bas milžiniško didžio ir rei- 
kalauja namaža pinigo. Iš 
to biznio bus ir pelno. To- 
dėl šaukiame visus lietuvius 
stoti į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę ir pasidalinti bu- 
siančiu pelnu. 

Šeras Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės $10., — bet ne- 

parduodama mažiau, kaip 
5 šėrai. 

Už įdėtus pinigus išmoka 
nemažiau 4 nuošimčiai. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ, 

320 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, Lentų, Ramų Ir Stogams Popkrlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui ctubų iš vldau9, po $1.50 ui falionį 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALoTEO STREET, CHICAGO, ILL. 
111111?! 1111* M111111 111MI*1111 

I^lJBfcCRTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds n. ( * * Q t t 
pilną "Cash-' vertę. Atneškite w v J L J. 
arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 *(««i v k 
Utarninkais KetvergaiB ir 13oJ Milwauke Ave» 
Subatomls 9- 3. tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAJJON VIETON 
5437-39 S. ROBEY ST. 

BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSYED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir \.t. 

^Žinomas per 95 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčiui gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
i. leidžiame kreiptis pas: 

0 Hemy J. Sehnitzer Šrate Bank„ 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

Moteris ir Merginos, 
Palaukite! 

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

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingu 
patarimų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite 
į knygą ir tuojaus visoki vagiai stovi prieš jumis, 
išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins 

i jumis laiką, palengvins gyveinmą. Nelukite ilgai, 
pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 
sisiųskite! Apdaryte} kaina $1.50; neapdarytos 
$1.25. Rašykite taip: 

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

jyLIETUVOS ZEMLAPIS. 
OKiGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, geli- 
'.telius, 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 MIndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, UI. 

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

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 j 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) .. .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidut. bal.) .. .50 j 4) Era, mano brangi (Bass) -50 į 
5) a Pamylėjau vakar f į b Vai vai^e, varge j Kaina75c. j c Vai putė, putė 
6) Kur bakūžė samanota 50 į 

Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan SI. Cklcsfo, 111. * 
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