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Prezidentas važiuos su prakalbomis 
po Ameriką. 

Belgija Grasina Holiandijai. 
Amunicijos ekspliozijoje žuvo 

100 ypatų. 
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 

PSKOVĄ. 
Londonas, rugp. 27 d.— 

įgauta žinia iš Maskvos, 
kad ten išleista oficialis pra 
nešimas, kuriame sakoma, 
jog bolševikų spėkos užėmė 
miestą Pskovą, kurį iki šiol 
užėmę laikė estonai. 

Bolševikai taipgi praneša, 
kad jie turi žymius laimė- 
jimus ir pietryčiuose, Vol- 
gos paupiu, kur bolševikų 
kariumėnė, užėmusi Kamy-I 
šiną, traukia linkui Carici-j 
no. 

mm*\m 

PREZIDENTAS VAŽIUO- 
JA SU PRAKALBOMIS. 

Washington, D. C., rugp 
27 d; — Šiądien sužinota, Į 
jog prezidentas Wilsonasl' 
leisis su prakalbomis kokiai i 

porai sąvaieių per svarbes-j 
nius miestus, ragindamas 
priimti taikos sutartį t?utų 
lygos taisykles -be patasy- 
mų. Rugsėjo 3 dieną prezi- 
dentas bus San Francisko, 
kur peržiūrės Ramiojo van- 

denyno laivyną. 
Taipgi prezidentas savo 

prakalbose kreipsis ir prie 
darbininkų prašydamas prir. 

įsidėti savo pasistengimu su- 

grąžinti šaiyje normales są- 
lygas gyvenimo. 

BELGIJA GRĄSINA 
HOLLANDIJAI 

Paryžius. rUgp. 27 d. — 

Iš Belgijos ateina, neramių 
žinių. Belgai pradeda kal- 
bėti, kad reikia sekti Rumu- 
nijos pavyzdį, t. y. nepai 
sant talkininkų nuospren- 
džio su ginklu imti nuo Hol 

landijos tai kas yra pagei- 
daujama. 

Delei tokio Belgijos nusi- 

statymo talkininkai esą su- 

trupinę, nes nors Belgijai 
reiktų suteikti' stipresnį 
frontą prieš vokiečius, bet 
atimti žemes nuo Hollandi- 
jos irgi neparanku. Bet jei 
Suvienytų Valstijų senatas 

nuspręs nesikišti į Europos 
reikalus, tai anglai mano, 

kad su Holiandija galima 
bus gražuojn išrišti klausi- 
mą. 

AMUNICIJOS EKSPLIO- 
ZIJOJE ŽUVO 110 

Londonas, rugp. 27 d. — 

Iš Milano atėjo žinia, kad 

stotyje Pellgind, Italijoje iš 
tiko didelė ekspliosija ku- 

rioje žuvo apie 100 ypatų ir: 

tapo sunaikintaamunicijos 
sandeliai. : v. 

Ekspliozi jos* "priežastimi 
buvo neatwgumas vieno 
darbininko, kuris. išmetĮė iš 

rankų skrinutę rankinių gra 

natų, kas ir pagimdė eksp- 
lioziją Ekspliozija buvo la- 
bai didelė. Vienam vyrui už 
pusė mylios nutraukta ran- 

ką. Netoli stoties rasta ke- 
liatas skrynių su granato- 

'mis. .sidfcll 
AMERIKOS AMBASADO 

RIUS UŽTARIA 
KOLČAKĄ 

Washington, D. C., l'Ugp. 
27 d. — Suvienytų Valstijų 

ambasadorius Japonijoje 
R. S. Morris, kuriam Luvo 
pavesta ištirti dalykus Kol- 
čako kontroliuojamose vie- 
tose, jau užbaihe savo dar- 
bą ir grįžta Japonijon, kur 
atvyks už dešimts dienų. 

Keletą dienų Morris pra- 
nešė Washingtonan, kad Si 
bire gali įvykti bolševiz- 

mas, jei dar ilgiau tęsis Kol- 
eako valdžios nepripažini- 
mas, ir nuo savęs karštai ra 

gino pripažinti Kolčako vai' 
džią. ^ j 

HAIMHAUZER VOKIETI- 
JOS AMBASADARIUS 

S. V. 

Berlynas, rugp. 27 d. — 

Sulyg žinių iš patikėtinų šal 
tinių, Di\ Haniel Haimhau- 
zen yra paskirtas ambasa-| 
doriumi į Suvienytas Valsti- 
jas. Jis pirm karės buvo pa- 
tarėjas Vokietijos ambasa- 
dos Washingtone. Jis taipgi 
buvo nariu vokiečių delega- 
cijos taikos konfeerncijoje. 

Ar priims jį Amerika? 

Washington, D. C, rugp. 
27 d. — Yra galimas daly- 
kas, kad jo nenorės priimti 
Suvienytų Valstijų valdžia, 
kaipo buvusi narį Vokietijos; 
ambasados pirm karės, kuri' 
pasižimėjo savo negaistinu 
šaliai, taip sakant,-užkulisi-j 
nio veikimu. 

TALKININKU MISIJA 
AMERIKON 

Paryžius, rugp. 27 d. — 

Šį pelenį į Suvienytas Val- 
stijai rengiasi vykti Fran- 
euzijos, Anglijos, Italijos ir 
Belgijos bendra misija apie 
iš 75 ypatų, kaipo svečiai 

Suvienytų Valstijų valdžios 
ir Komercijos Buto. Atsi- 
lankymo tikslas gauti Suvie- 
nytose Valstijose, paskolą 
Europos reikalams. 

Minėta misija ketina iš- 
plaukti iš BreetO' 15 dieną 
rugsėjo ,Ajneriko§ laivu gal 
George Washington ar 

Mount Vernon. Misija ke- 
'tma aplankyti žymesnius 

Amerikos miestus. 

Visa diena puiki, bet vakaras 

YobNG 

RADO DIDELĮ URVĄ 
Rombauer, Mo. Du ber 

naičiai besivaikydami pc 
kalnus kiškučius pajuto, kad 
pokojomis slysta žemė. 
Umu laiku jie atsiradurė ur- 
ve keliolikos pėdų giluma, 
iš kuro vos išlipo. 

Vėliau du vyrai bėgije 
trijų valandų tirinėjo tą ur- 

vą, kuriame rado nemažą 
skaičių didelių kambarių, 
bet urvo galo nedaėjo nors, 
kaip jie sprendžia, buvo nu- 

ėję apie mylę tolumo. 

Spėjama, kad tai yra indi- 
jonų urvas, kurio jie jiesko- 
jo per kelioliką peskutinių 
metų, kuris, kaip indi jonai 
tvirtina buvo iškastas apie 
300 metų atgalios. 

Sulyg indijonų pasakoji- 
mų, urvan kelią rodė uoloje 
iškirsta kurkino pėda, ir ne- 

toli atrasto urvo rastas ak- 
muo su kurkino pėda. 

AMERIKOS BRAVARAI 
JAMAIKON 

Kinston, Jamaika, rugp. 
27 d. — Dėl priverstinos 
blaivybės šalyje keletas bra 
vaminkų amerikonų vykstą 
Kinston, ant salds Jamaika, 
kur bendrai su tenykščiais 
bravorninkais dirbins alų ii 
kitus gėrimus. 

NORI KELTI ALGAS 
PAŠTO DARBININKAMS 

Washington. D. C., 1'Ugp 
27 d. — Atstovų buto pas 
tų komisija nutarė, kad kra 
sų darbininkų, baigianl 
šiais metais butų pakeltos 
mažiausiai iki $150 j mė 

nesį. Bet tokiam kėlimu 
algų priešinasi pašto depar 
tamentas. 

DIDŽIOSIOS KARĖS VE 
TERANŲ ORGANIZACIA 

Washington, D. C., rugp. 
27 d. Atstovų butas šiądien 
priėmė bilių, kuriuo pripa- 
žino Amerikos Legfjonus, 
kaip didžiauslfs karSfe ve- 

teranų organizacija.- filius 
! perduotas sėnatan d"el už- 
tvirtinimo. 

PRIEŠINASI SIUNTIMUI 
KARIUMENĖS SIBERIJON 

Washington, D. C, rugp. 
27 d. — Atstovas Wood iš 
Indianos protestuoja prieš 
siuntimą Suvienytų Valstijų 
kariumenės silezijon. 

PABĖGO ŠEŠI IŠ ELLIS 
ISLAND. 

New York, rugp. 27 d. — 

Šiądien emigrancijos virši- 
ninkai pranešė, kad iš Ellis 
Island pabėgo šeši internuo- 
ti priešo šalies piliečiai, ku- 
rie buvo ruošiami išsiunti- 
mui iš Amerikos. 

AMERIKOS LAKUNU 
SKVADRONAS 

LENKIJON 

Paryžius, rugp. 27 d. — 

Lenkijos militarė misija or- 

ganizuoja Suvienytų Valsti- 
jų lakūnų skvadroną kovai 
prieš bolševikus. Jau užsira- 
šė skvadronan keturi leite- 
nantai, kurie ir Lenkijoje tu 
rės tuos pačius titulus, bet 
algą gaus sulyg algų Lenki- 
joje. 

Skvadronas bus užvady- 
tas Koseiukos vardu, kad 
pagerbus lenką (?) patrio- 
tą, kuris taip šauniai kovo- 
jo už Amerikos laisvę, šis 
skvadronas vyks Lenkijon 
apie 15 dieną rugsėjo. 

NUSIRITĘS NUO STOGO 
UŽSIMUŠĖ 

Chicago, III. Čia atvyko iš 
Porto Rico mokytojas loty- 

; !nų kalbos Kastro Esant per 
> I šila kambaryje, jis užsilipo 
■ I nakvoti ant stogo, bet užmi- 
i gus nusirito nuo stogo ir 

mirtinai užsimušė. 

KASDIEN PAVOGĖ PO 
VIENĄ DAIKTĄ 

St. Louis, Mo. čia areš- 
tuota tulą Lingeman 33 me- 

tų, kuris po tulo laiko pasi- 
sakė, jog begyje keturioli- 
kos metų jis pavogdavęs kas 
clien po vieną daiktą. Reiš- 
kia jis papilde 4,008 vagys- 
tes. Pas ji rasta daug įvai- 
rių daigtų. 

VENGRIJA TEIS 
BELĄ KUN. 

Ba-Ie, rugp. 27 d. — Iš 
Vieimos atėjo pranešimas, 
kad Vengrija pareikalavo 
nuo Austrijos naujo užru-i 
bežinių reikalų ofiso iaant | 
išduotų Bela Kun. buvusį 
Vengrijos komunistų vadą, 
taipgi ir jo padėjėjus. Veng 
rijoje, kaip sakoma,, jų lau-1 
kia teismas. 

Taipgi pranešama, kad 
tapo paskelbta karės stovis 
visoj Vengrijoj. 

PERSIJOS ŠACHAS AT- 
VYKS AMERIKON 

Konstantinopolis, rugp. j 
27 d. — Tapo pranešta, kad 
Persijos šachas aplankys 
Suvienytas Valstijas bėgyje 
kelių sekančių mėnesių. 

SUDEGĖ LAIVAS SU 
AMUNICIJA. 

Yarmonth, Novo Scotia, 
rugp. 27 d. — Šiądien čia 
pribuvo valtis su 12 jūrei- 
vių, kurie pranešė, jog jų 
laivas su amunicija užside- 
gė jūrėse ir iškilus dėl gais- 
ro ekspliozijai, nuskendo. 

PENKI MILIJONAI BĖGA 
IŠ VOKIETIJOS. 

.. Berlynas, rurgp. 26 (su- 
vėlinta). Apie penki milijo 

į nai padavė prašymus, kad 
jiems butų leista išvažiuoti 
iš Vokietijos. Didžiuma jų 
nori važiuoti Pietinėn Ame- 
rikon ir nekurie Palestinon. 

RASTA SENOVĖS 
KASYKLA 

Kairo, rugp. 27 d. — Aug 
štutiniame Egipte, keletą 
mylių nuo Raudonujų jūrių 
atrasta senovės kasykla, 
kur, kaip manoma, Egipto 
faraonai gaudavę savo bran- j 
genybes. Mediniai kasyklų; 
stulpai dar užtektinai palai- į 

, ko k'asyldų "Ctrvą. Kasyklose j 
rasti įrankiai- esą iš laikui 
apie 1600 metti prieš kris-' 
taus gimimą. 

CALIFORNIJOJE TRAU- 
KINIAI NEVAIKŠČIOJA. 

Scn Fn/ncisco, Cal., rugp. 
27 d. — Traukinių judėji- 
mas Ramiajo vandenyno pa 

; kraščiu visai apsistojo de- 
lei vis besiplėtojančio strei- 
ko tarpe gelžkelių darbinin 
kų. Gelžekelių viršininkai 
oficialiai užreiške, kad jie 
nepajiegia kontroliuoti trau 
kinių judėjimą. Tikietų 
agentams įsakyta tikietų 
daugiau nepardavinėti. 

AMERIKOS AMBASADO- 
RIUS CHINIJOJE 

REZIGNAVO. 
.. W(/shington, D. C., rugp. 

'27 d. — Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Chinijoje Dr. 
P. S. Reinsch rezignavo. Ja- 
ponų spauda apie jo rezig- 
naciją pranešė, kad tas at- 
sitiko urnai, bet Washingto- 
no viršininkai į tai užreiške 
jog jo rezignacija jau pas 
prezidentą ir tik dar nėra 
rezignacija priimta. 

JAPONIJOS CEZORIAI 
UŽDRAUDĖ BUČKIUS. 
Tokio. Japonijos policija 

ir cenzoriai nemyli viešų 
bučkių, todėl jie ėmėsi per- 
sekioti ir bučkius judamuo- 
se paveiksluose, Bėgyje se- 

sių mėnesių policija ir cenzo 
riai liepė išmesti iš filmų 
net 2,350 bučkių. 

Dabar, kiek žinoma, Ja- 
ponijoje, judamuosiuose pa- 
veiksluose tik vieną buškį, 
kur Ispanijos karalienė Iza- 
bella bučiuoja Kolumbą. 
Bet ir šiš bučkis leidžiamas 
ekzistuoti tik sostinėje gi 
provincijon ir jis negali pa- 
sirodyti. į 
ŠVEDIJA ATMETĖ AME- 
RIKONŲ PAKVIETIMĄ 

Stockholmas, rugp. 27 d. 
Amerikonai pakvietė Švedi- 
jos ukininkus dalyvauti ūki- 
ninkų tarptautiniame kong- 
rese, kuris atsibus Kansas 
City, Mo. pabaigoje rugsė- 
jo mėnesio. Švedijos žem- 
dirbystės ministerie patarė 
švedams nepriimti pakvieti- 
mo, nes, nežinant kongreso 
programo negalima perma- 
tyti ar butu iš to kokia nau- 

da; be to ir prisirengimui 
laikas pertrumpas. 

LENKU SUKILIMAI 
SILEZIJOJE. 

Londonas, rugp. 27 d.— 
Silezijoje betvarkė vis didi- 
nasi ir esti dažnus susirėmi 
mai tarp lenkų ir vokiečių. 
Betvarkė yra ant tiek dide- 
lė, kad permatoma, jog tal- 
kininkų skiriama Silezijon 
kariumenė negalės tuh lai- 
ką ten vykti, nes nėra tiiv 
kamo traukinių judėjimo. 

NENORI TARTIS SU 
UNIJA. 

.New York, rugp. 27 d.— 
United States Steel Corpo-j 
ratioH viršininkas Gary' 
pranešė unijote viršininkam*,; 
jog minėta 
.tars su unijos atį'tb'vaife, ■ 

kaipo su atsiavais savo dar- 
bininkų, nes unija iiffctite-1 
vau ja visų darbininkų. 

LIETUVIU "BYLA" 
KONGRESE. 

Pranešu* vakar "Lietuvo- 
je" apie lietuvių "bylą" 
kongrese ir priminus, kad 
butų gerai siųsti kangresan 
pasveikinimus, daugelis 

šaukė mumis per telefoną, 
klausdami kaip ir kokiuo 
adresu siųsti telegramas su 
pasveikinimais Washingto- 
aan. 

1 Siuomi pranešame "Lie- 
tuvos*' skaitytojams, kad 
geriausiai butų siųsti tele- 
gramas sekančiu odresu: 

Chairman U. S. 67th 
Congerss, \Vashington, 

D C. 
Neužmirškite, kad Hef-'- 

vių reikalai bus svarstanti 
Suv. Valstijų kongrese šito- 
je pėtnyčioje, rugp. 29. 

Siųskite kuodaugiausiai 
telegramų! 

Dr. K. Drangelis. 

PRAŠALINS SVETIMŠA- 
LIUS Agitatorius 
Berlynas, rugp. 27 d. — 

Saksonijoje nuspręsta pra- 
šalinti iš šalies visus atei- 
vius, kurie neturės pasporto 
ir prie to bus nužiurėti 
kaipo politiški agitatoriai. 
Toks padaiadijimas krei- 
piamas, kaip manoma, prieš 
vengrus bolševikus, kurių 
pradeda nemažai rastis Sak 
eonijoje. 

DENIKINAS KONTRO- 
LIUOJA DIDELIUS 

PLOTUS. 
Paryžius, rugp. 27 d. — 

Sulyg vėliausių pranešimų 
generolas Denikinas gana 
pasekmingai kovoja prieš 
bolševikus ir jo kontrolėje 
randasi didelė pietinės Ru- 
sijos dalis ir Kaukazas. De- 
ni kino kontrolėje šiuo laiku 
randasi kraštas daug didės 
nis negu Vokietija. Ir jis at- 
iminėja nuo bolševikų vis 
naujus plotus žemės. 

VOKIETIJA IŠKIRS 
GIRIAS 

Berlya&s, rugp. 27 d. — 

Vokietijos valdžia nuspren- 
dė prašyti steigiamojo susi- 
rinikimo, idant leistų kirsti 
ginas" nes stokuojant ang- 
lių užsidaro viena po kitai 
dirbtuvės ir tuoj bus stoka 
kuro namuose ir palaiky- 
mui traukinių judėjimo. 

NUSIŽUDĖ "VISKE." 
New York, rugp. 27 d.— 

Tūlas John Rerling, 37 m. 

ir jo moteris mirė užsinuo- 
diję medžio alkoholiumi. 
Tie paliko penkis vaikus 
muo 4 iki 15 metų. 

Rerling nusiskundė kai- 
mynui apie skaudėjimą pe- 
čių; kaimynas davė ištepi- 
mui pečių vaistų. Namie 
Rerlingai nusprendė, kad 
tai yra degtinė ir, įmaišius 
kavon, norėjo kiek pasma- 
gufiauti, bet sutiko mirtrj. 

ORAS 

CKic&geje ir apylinkėje 
SfcįtilSn giedra; maf* at, 

mtirfr temperatūroje; vidu- 
tijuai šiaurvakarių vėjai. 

Saulėtelps, 6:11. 
Saulėleidis, 7:31. 
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KETURIŲ TAUTŲ LYGA. 

Męs tankiai bauginami, kad maža lie- 
tuvių tauta įsigijusi neprigulmybę susi- 
lauks sunkių dienų, nes iš visų pusių bus 
svetimos tautos tykojančios pagrobti ją. Ypačiai lenkai prisispyrę intikrinėja, kad 
mažoms tautoms, o ypač lietuviams savisto 
vybe esanti kenksminga. 

Į tokį argumentą mųs priešų lenkų ar 
ba rusų statomą paprastai neverta nei at- 
sakyti, nes jame nėra logikos. Juk kiekvie 
na tauta ar ji butų maža ar didžiausia, 
visuomet iš visit pusių apsupta kaimyniš- komis tautomis, kuriomis taip pat malonu 
butų pagriebti kąsnelį. Taigi ne tame 
klausimas, kad mųs tauta nedidelė, bet 
tame, kaip tauta sugyvena su savo kaimy- nais. 

Pažvelgus į kaimynus męs visai ne- 
turime ko nusiminti. Vakaruose vokie- 
čiai, galinga tauta norėjusi praryti ne tik 
Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Bet jos galy- bė šiądien sulaužyta, šiądien Vokietija Lie 
tuvai nepavojinga, nes alijantai jokiu bu- 
du nedaleis vok: ^čiams ant ko nors už- 
pulti ir ką nors pagrobi 

Greta vokiečių nemažesni mųs prie- 
šai ir tai priešai imperialistai — lenkai. 
Lenkai munio pavojingiausi, nes jie Fran- 
cuzijos remiami. Jie norėtų praryti ir lie- 
tuvius ir ukrainus ir balgudžius, norėtu 
sudaryti naują Austro-Vengriją. Vienok 
jiems tas nepavyks. Delko nepavyks, tą 
pamatysime žemaiu. 

Rusai mųs priešai neperdidžiausi. Jei 
tik męs busime neprigulmingi, tai jie ne- 
sikėsins ant mųs. Rusija juk mažiausiai 
ant 50 išardyta. 

Taigi męs turime tik du svarbiu prie- 
šu : vokiečius- ir lenkus. Prieš vokiečius 
mums nesunku bus atsilaikyti, visi alijantai 
padės, bet kaip bus su lenkais? Lenkų 
męs irgi visai neturime bijotis, nes męs 
turime draugų. Mųs artimiausi draugai — 

latviai, estai ir ukrainainiečiai. 
Kad sudaryti spėką ir kad nesibijoti 

jokio priešo ir likosi sudaryta keturių nau 
jai gimusių valstybių lyga. Ton lygon įei- 
na lietuviai, latviai, estonai ir ukrainiečiai, 
viso netoli 65 milijonai žmonių. Kaip nei 
francųzai stovės už Lenkiją, kaip nei plės 
jos rubežius, visgi Lenkija negalės dau- 
giau turėti 20—25 miljonų gyventojų (len- 
kų yra viso nedaugiau 13—14 milijonų); 
tai ką gi reiškia 20 milijonų prieš 60 mili 
jonų. Jeigu gi Lengiją bandytų padaryti iš 
45 milijonų gyventojų, tai yra jei Lenkijai 
atiduotų visą Latviją, visą Lietuvą, visą 
Baltgudiją, pusę Ukrainos, tai tuomet jau 
nebūtų daugiau Lenkijos, bet butų tiktai 
vidurinės Europos Babylono bokštas. Tai- 
gi męs lietuviai visai nesibijokime, kad 
mųs tauta nedidelė, męs turime daug drau- 
gų, kuriems taip pat ir tie patįs priešai len 
kai grąsina. 

Ir ant šitos papėdės susitvėrė keturių 
naujų valstybių lyga, ne kad ką nors už-j pulti," bet kad gintis. Rytoj šios lygos at- 
stovus išklausy Suvienytų Valstijų Senate 
Komitetas ir gal buti, kad po to Suv. Val- 
sijos pripažins tų tautų neprigulmybes. 

Ta lyga gimė iš tos priežasties, kad 
lenkai pradėjo grobei svetimas žemes, arba 
kitais žodžiais kalbant — lenkų begalinis 
gobštumas pagimdė keturių tautų lygą, 
kaip kad seniau vokiškasai militarizmas 
buvo pagimdęs entantą arba alijantus. 
Jei nebūtų buvę pas vokiečius noro užval- 
dyti pasaulį, nebūtų reikėję Francuzijai ir 
Rusijai sudaryti sąryšį prie kurio vėliau 
prisidėjo ir Anglija. Istorija pasikartoja. 
Lenkai parodė didžiausią gobštumą ir pas 
kaimynus pagimdė keturių tautų lygą. Jei 
Lenkijai bus atiduotas ne lenkais apgyven- 
tos žemės, tai yra kitų tautų Elzas-Lota- 
ringijos, neišvengti ateityje karės. 

Niekas ant kaimyno nepyksta, jei jis 
neskriaudžia. Neskriaudžia vienas kitą lie 
tuviai, latviai, Ukrainai, estonai ar balt- 
gudžiai, jie gražiausiai sugyvena, tarpe sa- 

vęs sulyg bendro susitaikymo praveda ru- 

bežius; bet kuomet kaimynas bando skriau 
sti, tai gauna mušti. Jei vienas kaimynas 
neįveikia, tai pasikviečia kitus kaimynus, 
o tokiam grobikui būtinai išperia kailį. 
Taš ir pagimdo alijantus, entantą, tautų 
lygas, apsigynimo sutartis ir tam pana- 
šiai. 

Ateityje lietuviai bus geresniame pa- 
dėjime, negu lenkai. 'Lietuviai visur turi 
draugus, apart lenkų ir vokiečių, bet len- 
kai del savo užgrobimų turi vien tik prie- 
šus, jie neturi su kuom sutarčių daryti. 

Todėl nėra ko nusiminti, kad Lietuva 
turės 5—7 milijonus gyventojų. Lietuva 
galės užsilaikyti ir nesibijos jokių priešų, 
kaip šiądien nieko nesibijo visa eilė dai 
mažesnių valstybių, kaip kad Švedija, Noi 
vegija, Danija, Holandija, Šveicąriįa ii 
daugelis kitų. j v 

...p- 

i Svetimoj© Spaudoje i 

Apie Lietuvius | 
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MAŽA PA BA.LTMARIO TAUTA TURI 

GARSIĄ LITERATŪRĄ. 
Kuomet kalbama apie akademijas, ta: 

nedaug žmonių bemano apie kokią kitą, c 

ne apie francuzų, vokiečių ir anglų akade- 
mijas, kur kas metai augštos pagarbos su- 

teikiama tiems, kurie yra nuveikę dideliu* 
dalykus dailėje ir literatūroje. Bet sena: 

pireš įsteigimą kurios nors šitų akaderni 
jų ant Baltijos juros krantų gerai pasilaikc 
tauta iš 6,000,000 gyventojų, mažai žino- 
ma iki jos kovos už laisvę, turėjusi centrą 
ir literatūrą prilyginančius didžiausiems 
visuose laikuose. Tarp jų Kristopas Duo- 
nelaitis parašė veikalus, kuriuos kritika: 
pripažino lygiais geriausiames Shakespea 
re'o veikalams. Jis buvo pirmu didžiuoji 
Lietuvos poetu. "Meto Laikai", parašytas 
heksametru ir yra statomas augščiausia: 
už visus jo veikalus 1865 m. Rusų Imperi- 
nė Akademija išleido šito poeto veikalus 
savo lėšomis. 

Dabartinės karės metu lietuvių poetai 
ir rašytojai parašė daug įdomių veikalų 
reikalaudami laisvės, kurios jie labai užsi- 
pelno. Įdomu yra tas, kad nežiūrint spau 
dos ir švietimų varžymų, po kuliais lietu- 
viai išgyveno pusę šimto metų iki revoliu- 
cijai 1905 m., jų literatūra, kaip tik jie 
gavo leidimą vartoti savo kalbą, padarė 
didelius žingsnius ir tapo nemenkesnė už 
vakarų Europos literatūrą. 

— Iš The Arkansas Demokrat. 
1 

KEISTI LIETUVIŲ PAPROČIAI. 

Sako, nei viena Europos šalis nesilai- 
ko taip ištikimai senosios kulturos liku- 
čių, kaip lietuviai, pas kurius jie apsireiš- 
kia kasdieniniame gyvenime. Pri- 
mityvės garinės partįs, kuriose maudosi 
visa šeimyna, kas sąvaitė, dar vis skaito- 
ma neapsieinama ir nėra tų namų, kur ne- 

būtų pageidaujama jų židinis ''namas" 
(taip anglų teksto rašytojas pavadina ži- 
dino vardą lietuvių kalboj). Lietuviai iš- 

i pradžių buvo ugnies garbintojais ir yra ma 

noma, kad židinis buvo vieta, pas kurią 
šventos senovės kulto apeigos buvo daro- 
ma. Kiekviena vukė yra nepriklausoma 
karalija, o "klete" (klėtis), kur laikoma 
javai ir fcraustuliai dar vis tebeužlaikoma. 
Taip pat išalikyta verpiamasis kambarys, 
kuriame iš* linų ir vilnų padaroma audi- 
mas. 

— Iš Portsmouth Times. 

Lietuvio Išeivio Rauda I 
f 

(Skiriu visiems, kurie myli 
savo žemę). 

Meilus, brangus, suvargę, 
broliai lietuviai, meilios 
brangios, seserėlės lietuvai- 
tės! 

Užsigeidė, užsinorėjo šią 
dien mano širdis — nenuo- 
rama padejuoti ir pasiguos 
ti apie musų Močiutės Lie- 
tuvos vargus, apie tuos kru- 
vinus takus ir takelius, ku- 
rias eina Lietuvos sunai. 

f 
Ir kaip gi tu, žmogus, 

šiais laikais nedejuosi, kaip 
gi galima tylėti, kad tiek 
baisiausių skriaudų iš visų 
pusių, mums daroma, taip 
vis nelaimingai dedasi mu- 

sų istorijos bėgis... 
Kraujuoti, liūdni ir ny- 

kias yra musų atsiminimai, 
kaip laidotuvių procesija, 
kaip musų tautos likimas... 
Jau gal nėra pasaulyje ki- 
'tos tokios žemės, kuri buti 
tiek sielvartų iškentėjus, 
tiek skaudžios vergijos ma 

čiusi, kiek mūsiškių tėvi^ 
lopšys. 

Ar gi ne taip lietuvy? 
Tik atsimnk, tik pažvelgk ; 
praeitį ir dabartį, pasiskai- 
tyk karuju ir ugnimi rašytus 
Lietuvos istorijos lapus. 

Pirmiausia į musų bočii 
lopšį ėmė lysti pyktieji kr} 
žiokai. Viską draskė, žudė 
vogė kaip tik mokėjo ti( 
negarbingieji ricieriai, no 

rėdami pavergt savo nauda 
musų turtingą kraštą. Vel 
tui. Nepasisekė. Drąsi lie 
tuvių kariauna pasekmin 
gai atmušė beveik visus krj 
žiokų užpludimus. 

Bet vieniems Europos pž 
daužom nurimus kiti užplu 
do — lenkai. Tai didžiau- 

1 si Lietuvos priešai, užtemc 
musų laisvės saulė nuo tos 
valandos, kuomet plėšrių ji 

: poliokų gaujos ėmė, stačia 
sakant, kaip kiaulės lysti 

i musų žemę. 
» Su Žemaičių Starostoi 

Katkevičiaus verksmu, pra 
šančiu ant kelių karaliaus 
Zigmanto Augusto nevieny- 

[ ti Lietuvos su Lenkija, pra- 
sidėjo tikroji Lietuvių G ol 
gota ir jau rodės, kad si 

to brangaus senelio ašaro 
mis ir pasibaigs musų galy- 
bė išplėčusi Lietuvos valst: 
.jos rybas nuo Baltųjų ik 
Juodųjų jūrių, nuo upės 
Bugo iki Dunojui. 

Su giažiais žodžiais, si 

viliugingomis klastomis pa- 
vergė mus bjaurybės len 
kai... Pavergė, atėmė že- 
mę nuo mūsiškių ūkininkų, 
įvėdė baudžiavą... 

Ir prasidėjo tuomet ne- 

svietiško vargo gadynė Lie 
tuvoje. 

ikonai paliokai ėmė vary- 
ti Lietuvos žmones į dva- 
rus, per ištisus metašimčius 
plakė mus rykštėmis ir bo- 
tagais, maiųė lietuvius bau 
džiauninikus ant arklių ir 
šunų, skyrė vienus šeimynos 
narius nuo kitų, su žvėriš- 
ku užsiganėdinimui ištvirkė- 
liai dvarponiai, šaudė ma- 

žus lietuviukus sutupdytus 
ant medžių šakų, kuriems 
buvo liepiama kukuoti ge- 
gutės balsu. 

Tai ne poetiškas prasima- 
nimas. Aš apie tai girdė- 
jau iš savo žilgalvės senu- 

tės lupų, kuriai savo akimis 
teko matyti daug lenkiškos 
baudžiavos žiaurumų. 

To dar neužteko. Nuo pat 
pradžios prakeiktosios uni- 

jos lenkai pradėjo su šėto- 
nišku pasigėrėjimu niekinti 
musų gražią lietuvišką kai- 

bą, ėmė purvais drabsty-l 
ti mūsiškes dainas, papro- 
čius. 

Et, ką ir besakyti... Jiu 
męs tiek vargo ir paniekos 
kentėjome nuo lenkų, kad 
stinga žodžių viską aprašy- 
ti, išpasakoti. 

Per keletą metašimčių 
ėdė-plėšė mus gobši Lenki- 
ja kol galų gale pati nepa- 
springo. Žuvo jos pačios 
neprigulmybė, vilko ji drau- 
ge su savim ir musų tėvy- 
nę į naują vergiją. 

Lietuvos kūnas tapo pada 
lintas. Viena dalis pateko 
maskoliams, kito — vokie- 
čiams. 

Nauja vergija — nauji 
vargai. 

Atėjūnai1 viršininkai, nesu 

prasdami musų kalbos nei 
papročių, nesirūpindami mu 

su gerove kaip įmanydami 
ėmė mus plėšti, mindyti, 
stumdyti, varyti ant kartu- 
vių tik užtai, kad męs skai- 
tėme lietuviškas knygas bei 
kad protestavome, kuomet 
budelis užgrobikas laužė 
kaulus tikram musų broliui. 

Tyliai reikėjo melsties, 
tyliai privalėjome lieti krar 

; ją už svetimus mums rei- 
kalus, tyliai verkėme žiūrė 

į dami kaip kazokai kapoje 
nagaikomis musų motynas 
kurios susėdę ant ežių gynė 
savo dirvas nuo barzdoti 
atėjūnų. 

Į Ir maskolių činovnikų į- 
niršimas buvo taip didelis 
taip žiaurus, jog rodėsi, kad 
jie pasiryžo nuo žemės skri- 
tulo paviršiaus išnaikinti ne 

tik tautą, kaipo politišką, 
l organizatyvį kuną, bet kai- 

po žmones, skiriančiuosius 
nuo kitų tik tuo, kad lietu 

1 viškai kalba, myli Nemuną: 
5 dainuoja apie Birutę ir jos 
i mylimąjį Keistutį. 

Negeriau buvo ir Pi*usi 
lietuviams. Tik ten kito 
idais budais nuodino musi 

> tautybę. 
Ir didi lietuviška skriau 

da skundėsi ir jautrioje da: 
noje, jr sodžiaus annonikė 
lės akorduose, ir tylioje sei 

| mėgių maldoje. 
žodžiu sakant, milijoni; 

ašaromis ir neišpasakyti; 
i skurdus męs rašėme beveik 
i visus pastarųjų metašim- 
\ čių- savo istorijos lapus: 

kraujuose pluduriavo visi; 
i ujama lietuvybė. 

Žiauriai ir neteisingai pei 
sekiojami ir ubaginami lie- 
tuviai, negalėdami ilgiau 
pakęsti žogžudiško užgro- 
bikų šeimyninkavimo, su 

pilnomis krūtinėmis sopulių 
keliavo svetur, nes krauju 
už kraują nenorėjo bei dar 
negalėjo mokėti. 

> 

Kaip benamiai valkatos, 
kaip vagįs męs slaptai bė- 
gome naktimis prie rube- 
žinių stulpų peržegnoti sa- 

vo gimtinę žemę ir atsisvei- 
kinti su ja gal ant visados... 
Šlamėjo mums banguojan- 
čios javų 'dirvos, paskutinį 
"sudie'' tyliai šnabdėjo 
lapoti beržynėliai, meiliai 
glostė-gailėjo svetur iške- 
liaujante sunų gaivinantis 
[Lietuvos vėjelis. 

Bėgome, ėjome. 
Kaip gyvi lavonai ėjome, 

šliaužėme tarp kapų, žuvu- 
sių už meilę prie šitų dirvų, 
o užpakalyj mums kelią švie 
tė gaisrai deginamų sodžių, 
girdėjosi kartuvių girgždė- 
jimai. .. 

Paslapčiai traukėme sve- 

tur keikdami savo dalią, 

nešdami svetimiemsiems sa 
vo brangią jaunystelę, savo 

jiegas... 
Ir prasidėjo nuo to laiko 

musų bastymasis po sveti- 
mus užkampius, musų aša- 
ros tarp svetimųjų. 

Prisipildė mūsiškiais kita; 
i taučių fabrikai, kitataučių 
kasyklos, jų ofisai ir kitos 
jų Įstaigos. 

Pasipylė prakaitas darbš- 
čių, stiprių Pabaltijos gy- 
ventojų kitų naudai, kitų že 
meje... 

Neišpasakytai mumis ėdė 
pradžioje ilgėjimas ir nu- 

siminimas, siela veržėsi — 

prašėsi prie savųjų. Per iš- 
tisas naktis męs negalėdavo 
me akių suleisti, lakios go- 
dos nesulaikomai skrydo 
ten, kur tamsus miškai, 
kvepiantis šienas, zirzgian- 
čių bičių pilni sodai. 

Bet ilgainiui lietuviška 
dvasia svetur truputi apri- 
mo, apsiprato, nors kankina 
mos tėvynės paveikslas neiš 
nyko iš jos vaizduoties. 

Dabar prisiminkime '05 
metus. Spaudos liedimas — 

rusu revoliucija — visuoti- 
nai; kulturinis bruzdėjimas 
ir daugelis kitų dalykų tary- 
tum jau pradėjo lemti var- 

gų pabaigą, ėmė švisti gra- 
žesnis rytojus. 

Bet, aiman- Dar gražes- 
nės ateities viltis nesuspė- 

[ jo susisukti pastovesnio liz- 
delio musų optimistų galvo- 
je, tik staiga, kaip perku- 

■ nas iš mėlyno dangaus, tarp 
musų budelių iškilo baisi 
karė. 

Ir vėl užmirė lietuvių tau 
tinio atgimimo simfonija, 
vėl beširdis likimas ėmė ją 
blaškyti ties pražūties kran- 
tu. 

| Ne sykį Lietuvos dangus 
raudonavo gaisrų pašvaistė- 

į mis, nesykį kryžiokai, len- 
kai ir maskoliai plėšė mušu 

į turtus, degino kaimus ir pi- 
lįs, bet tokių nelaimių, ko- 

i kios dabar aplankė gal dai 
niekuomet lietuviai neregė 
jo ir nekentė. v 

Penkifc metus raudojo, ba 
davo ir keikė savo likimą 
lietuvys atsidūręs tarp dvie- 

jų priešingų ugnių; penkis 
metus jis nardėsi, pluduria- 

i vo nuodijančių dujų debe- 
syse, ašarų ir kraujo tvane 
ko galų gale susilaukė taip 
vadinamos taikos. 

Taip, po penkių metų 
kanibališkiausių skerdynių 
didžiosios valstijos susilau- 
kė šiokios tokios ramybės. 
Vienos valstijos tapo nuga- 
lėtos, kitos, — pergalėtojos, 
vienos gavo naujų žemės 
plotų, įvairių komercijinių 
kompensacijų ir tt., kitos 
tapo apiplėštos. Tai karė 
— vis taip buna. 

Bet ką gi Lietuvai davė 
ši taika? Ar gi mums nie- 
kas neatlygins skriaudas??! 

Et, geriau paliaukim kal- 
bėti apie skriaudų atlygini 
mą šios žmogžudiškos poli-, 
tikos gadynėje. Ar gi ne- 

žinome kas atsitiko: — 

Nespėjo dar visiškai pasi 
baigti taikos kongresas, 
kaip staiga francuzų armoto 
mis apginkluoti lenkai už- 
puolė, kaip šunes iš pasalų, 
ant musų krašto, paėmė rnu j 
sų sostinę Vilnių, paėmė 
Suvalkus, lyg plėšikai žvė- 
rys suleido savo nagus j 
daugelį kitų Lietuvos vietų, j 
Sunku išsivaizdinti, kas da-_ 
bar dedasi tuose musų že- j 
mės kraštuose, kuriuos už-1 

ėmė musų amžini priešai. 
Daugelį žymių Lietuvos 

vadų, kurie buvo pasilikę 
Vilniuje sukišo atėjunai( 

varšaviakai į kalėjimus, dvi 
dienį į sąvaitę žmonės va- 

romi dirbti į bajorų dva* 
rus, žagina musų motinas 
ir seseris žiaurus lenku rak s 

teliai. ^ 
I 

O, Gyvasai Dieve! Ar ma 

tai dabar ko lietuviai susi- 
laukė po tiek vargų, klajo- 
nių?? Ehe, vadinas apga- 
vo, apvylė, kvaliias pasta- 
tė mus tie pasaulio galiu- 
nai-palitikai, kurie lakštin- 
galos balsu čiuloėjo apie 
pavergtų tautų laisvę, apie 
augštus humanizmo idealus, 
kuomet jiems reikėjo musų 
jaunų vyrų, kuomet jiems nc 

rėjosi lietuviško kraujo. Jei 
gu tie vyrai yra tikrai są-\ 
žinin^i, tai kodėl gi jie no- 

sušelpia Lietuvos? Kuomefc 
kitoms karės nualintoms j 
šalims milijonai duodami,; 
Lietuvai tik trupinius atki- ■' 

ša. Jeigu tie vyrai yra ne 

melagiai, tai kodėl, kodėl, 
kodėl jie netik kad nepalie- 
pia lenkams išsikra astyti iš 

j musų žemės, bet dar pa- 

gelbsti jiems kalti vergijos 
pančius nelaimingai Lietu- 

i vai? -V 

Ir prisimnus tą viską,v 
taip skaudu darosi, k?d akįs 
kraujais apsipila, protas ima 
svaigti, draskosi, virpa lie- 
psnuota krūtinė iš pyktuma 
ir apmaudos. 

Esame išalkę, apdriskę, 
apvogti, paniekinti... 

Esame išsiblaškę, nuvar- 

gę, be vienybės... 
Kas gi daryti? Kas gi da 

ryti? Nejaugi męs norime 
tapti nuolankiais paliokų 
vergais?! Nejaugi męs išsi- 
žadėsima laisvės?! 

Ne! šimtą kartų ne! Nuo 
Nemuno ir Šešupės krantų, 
iš tėvynės Washingtono ir 
Lnkolno, iš visų kitų kraš- 
tų, kur tik yra bent vienas 
tikras lietuvys pradeda kil- 
ti baisus keršto šauksmas už 
Lietuvos nuteriojimą ir pa- 
vergimą, už musų brangių 
moterų išniekinimą, už be 
miego praleistas naktis min 
tyse apie negirdėtai nu- 

skriaustą tėvynę. 
Nepasiduosime. 

Ten už jūrių jau sužvan-^ 
gėjo drąsuolių lietuvių gink* 
lai, nes šiais laikais nei gra- 
žiais žodžiais, nei maldomis 
neatsiimsime Lietuvos nuo 

lenkų. 
Nesnauskime dabar ir 

mšs, amerikiečiai lietuviai 
Tas bailys-išsigimėlis, kurs 
šioje valandoje atsisakytų 

įtevų žemę vaduoti. 
Aukų, aukų ir dar kartą 

aukų dabar labiausiai nuo 

mus Lietuva prašo. Jeigu 
nepasitikite čionykščiais fon 
dais, tai siųskite aukas sta- 
čiai Lietuvių valdžios dele- 
gacijai į Paryžių (Porf. A. 
Voldemaras, 24, rue Ra- 
yard, Paris, France). Tik 
susimildami siųskite kuo- 
greičiausiai, nes ten reik- 
las yrą didelis, karštas lie- 
tuvių kareivių kraujas te- 
begaruoja, tik jau pralie- 
tas šį kartą ne del svetimų 
naudos, bet už savo tiesas, 
už savo šventą žemę. 

K. Gineitis. 

LABAI TEISINGA. 
v ■ «> 

— Ji—(perskaičius laik- 
rašti). Tik ką skaičiau kaip 
vienas nevedęs vyras užrašo 
asą savo turtą moterei, ktiri 
itsisakė kada tai už jo tekėti. 

— Na ir matai, kad yra 
lar didelis teisingumas. 



| TRUMPAI 

į KALBANT 

b 
r PRIBUVO ATSTOVAS. 

Amerikon pribuvo kun. 
Laukaitis, buvusis Rusijos 
valstybės durnos narys nuo 

Suvalkijos. 
Kiek buvo pirmiau gan- 

dų, buk jis esą nariu Lietu- 
vos pasiuntinystės Ameri- 
kon (Pasiuntinystės pirmi- 
ninku esąs Dr. Šiaulys). Bet 
kame tikrenybė, mums nete- 
ko sužinoti. Męs tikimės, 
kad kun. Laukaičiui pasi- 
seks daugiau nuveikti, dau- 
giau pastūmėti katalikų srio 
vę, kad ji rūpintųsi Lietuvos 
Neprigulmybės reikalais, ne 

gu rūpinosi iki šiol. 

NEPRIMATO IR VISAI 
, NEMATO. 

Pereitoj nedėlioj buvo Lie 
tuvių Laisvės Varpo išleis- 
tuvių iškilmės Chicagoje. 
Buvo paroda, kurioj daly- 
vavo 18 tūkstančių žmo- 

Uhicagos lenkų laikraščiai 
tą parodą biskį matė, tik ne 

visą. Jie paroduojančius 
skaitė ir suskaitė vos 2 tū- 
kstančiu. Lenkai visgi aar 

nors kiek mato. 

Musų gi "teisingasis" 
"Draugas" visai nieko nema 

tė. Jis juk paraša kur vai- 
kas koją išsilaužia, ar kur 
automobilo ratas nusmunka, 
bet parodos iš 18 tūkstančių 
lietuvių, kuri yra didžiausia 
Amerikos leituvių istorijoj, 
visai nematė. O vienok 
paroda buvo dienos švieso- 
je, turbut "Draugo" akį3, 
kaip to paukščio 

AKIES PAMERKIMAS. 

"Dziennik Związkowy" 
lenkų šovinsty organas ra- 

šo: i * h JtJb 

"Kur ukrainiečiai aki- 
mis pamerkia, apsvaigę 
lietuviai tenai kariauja 
prieš lenkus". 
Tai blogi "bracam polia- 

is kam" dalykai. Gali juk bu 
ti ir atbulai ; kur lietuviai 
pamerks, ten ukrainiečiai 
lenkams akinius užlipins. 

PRIENAI. 

Prienuose susitvėrė "Šau- 
lių" būrys. 

Šiauilų šone, apie Radvi- 
liškį, pačius Šiaulius, Joniš- 
kį, Lenkavą, Pasvalį ir k., 
vokiečių kareiviai varomi j 
Kuršą ir atgal tarsi, norėda 
mi palikti šiuose kraštuose 
apie save blogiausią atmin- 
tį, nežmoniškai siaučia po 
apielinkes; drasko miestu- 
kuose krautuves, kaimuose 
ukius, plėšia keleivius, už 
mažiausio rekalavimo neiš- 

pildymą grąso revolveriu ir 
t. t. 

JJepos 18 c). Šiaulių tur- 

guje kažin kokia moteris 
susibarė su vokiečių karei- 
viu už tai, kad ji? norėjo jai 
atimti svarą sviesto už 2 
auksinu. Moterį ižstojo lie 
tuvis kareivis. Tuo tarpu 
vokiečiui kažin kas suravė 

^ į kuprą, rodos, ta moteris. 
Minia pradėjo didėti. Pa- 
sikėlė didelis triukšmas, Pra 

dėjo rinktis daugiau karei- 
vių. Vokietys išėjęs iš kan 

trybės, ištraukė lietuviui iš 

rankų šautuvą, peršovė jį, 
numetė šautuvą ir pats nu- 

ėjo, c minia akimirksniu 
išlakstė į visas puses. 

Vienas Nabagas. 

Iš Gyvenimo Lietuviu Am 

\VORCESTER, MASS. 

A. L. R. K-. Federacijos Sei- 
mas. 

A. L. R. K. F. Seimas pra 
siclčj > Rugpj. 18 d., su šv. riii- 
šiomis ir dideliu triukšmu. 
Ypač vietos lietuviai parodė 

didelį upą. Seimo sesijos ėjo 
nuosekliai, tik prasidėjus Tau 
tos Fondo sesijoms apsireiškė 
daug nemalonumų. Tautos 
Fondo sesijos prasidėjo 2-rą 
valandą po pietų. Sena val- 
dyba išdavė raportus. Tautos j 
Fondo pirmininkas Kun. Ur- 
banavičius pasiaiškino, kad 
kiek galėdamas darbavosi Lie- 
tuvos labui. Po iuo sekė T. F. 
raštininko L. Šimučio rapor- 
tas. Šimutis nusiskundė, buk 
turėjęs daug sunkaus, darbo, 
pasakęs 60 prakalbų ir tuose j 
jo prakalbose tapo surinkta! 
S70,(X)0,00. .Vienok delegatai 
ucu'isiganedino tokiu p. Šimu- 
čio raportų ir pareikalavo pilt 
uos atskaitos. Tuomet rašti- 
ninkas susimilsta ir paduoda 
Įplaukų ir išlaidų sumą. 

bet delegatai ir tuom dar 
nepasitenkina ir aiškina Šimu 
:iui, kad jie reikalauja tikros 
atskaitos, o ne vien žinoti kiek 
buvo įplaukų, bei išlaidų. Tuo 
met p. Šimutis pradėjo aiškiu 
lis, kad tokiai atskaitai pareng 
ti neturėjęs laiko ir nematęs 
reikalo (Čia jau veltui rašti- 
ninkas teisinasi, jog tokiam 
seime atskaita neatbūtinai rei- 
kalinga. Ir tai dar smulkme- 
niška atskaita. Red.). Po gin 
:ų raportas tapo priimtas, bet 
5U išlyga, kad T. F. raštinin- 
kas parūpintų pilną atskaita. 

Po raštininko raportų sekė 
iždininko Vaišnoro raportas. 
Iždininkas nusiskundė, kad 
turėjęs gan daug vargo su T. 
F. pinigais. Jo -raportas tapo 
priimtas. Po tuom tapo 
rinkta kotais* j a mandatų, kita 
iždo knygų peržiūrėjimui. Dar 
kelį smulkus dalykai buvo pa- 
kelti ir tuom užsibaigė pirma 
3esi fa. 

Ketvergo ryte tapo atidary- 
tas antras T. Fonclo posėdis. 
Cia daugiausia buvo kalbama 
apie T. K reikalus. Tartasi, 
kad nuo šio seimo jau sekanti 
T. F. seimai butų laikomi prie 
uždarytų durių ir, -kad jau te- 

būtų priimami nariai gryni ka 
talikai. Taipgi kalbėta, kad 
T. F. suvienyti su kitomis ka 
talikii organizacijomis, lieto 
buvo pažaymėta, kad Lietuvon 
tapo pasiųsta $50,000.00 iš T. 
F. ir daugiaus menkos vertės 

dalykų pakelta. 
irecia sesija prasidėjo po 

pietų. Šiame posėdyje T. F. 
iždo knygų revizijos komisija 
paaiškino, kacl knygos yra la- 
bai netvarkiai vedamus ir ne- 

galima sunaikyti, kas kur už- 

rašyta. Čia pasirodo, kad ka- 
sierius su raštininku nepasirū- 
pino 'atsakančiai atlikti savo 

darbo, nors algos iš T. F. ir 
per virš pąsilaikė. Ponas Ma 
stauskas pasisakė, kad jo ke- 
lionė i Europą lėšavosi $6/4-00 
ir "vuodega," gi adv. Česnu- 
liui lėsavę $1,700.00, o jam bu 
vo iš T. F. daleistina išleisti 
tik $1,000.00. Kaip girdėjau 
p. Česnuliui prisirengimas 
daug kainavęs. Tik suprask 
bilc kai]) apsirėdęs, jog neva- 

žiuosi į Paryžių, kur pasaulio 
galvočiai suvažiavę. 

sekantiems metams VT." Ę. 
valdyba išrinkta sekanti: Kun. 
Urbanavičius pirmininkas., 
Kun. Krušrnškis raštininkas, 
p. B. \'aišnora—iždininkas. 

Seimo pabaigoje atvažiavo 
iŠ Lietuvos svelis buvęs Rusi- 
jos dūmos atstovas •ku?. Lau- 

kaitis. 

Jis daug įdomiu žinučių pa- 
pasakojo apie Lietuvą ir žade 

jo su prakalbomis važiuoti Į 
Chieagą. 

Taipgi seime tapo išnešta ke 
lėtas rezoliucijų, kaip tai, pre 
zidentui Wilsonui, senato- 
riams ir popiežiui. 

Tai tiek iš to seimo. 

t Reporteris. 

MAHANOY CITY, PA. 

Pcnnsylvanijos Lietuvių ap- 
skričio Seimo programa. 

Rugsėjo 1 d., 1919 m., 
1. Seimo isvakaivįe, Rugpju 

eio 31 d. 7:30 P. Ai. Bačkau- 
skii svetainėj' rengiama teatras 
ir prakalbos. Vietas bažny- 
tinis elioras suloš komediją 
"Valkata." Su prakalba kvie 
čianias p. 13. Mastatiskas. 

2. Priešseiminės pamaldos 
8:30 A. AI. Lietuviu R. K. baž 

c 

nyčioje. 
3. Seimas įvyks Malianoy 

City Tovvnship High School 
Auditorium, Mahanoy City, 
Pa. Pirma sesija prasidės 10 

išryto. 
4. benno pabaigtuvėms toj 

pačioj Auditorium 7:30 P. M. 
bus prakalbos ir koncertas. Su 
prakalbomis kviečiami p. p. K. 
Česnulis ir L. Šimutis. 
5. Informacijų aeimo reikale 

kreipties žemiau nurodytu ant- 
rašu. Rengiamojo Seimo Sek 
retorijatas: 

Rev. P. Gudaitis, 307 Pine 
St., Tamaąua, Pa. ir 

L. Vasaitis, 18 Sand St., 
Pittston, Pa. 

6. Svečiams delegatams M a 

hanoy City apsistoti rekomen- 

dojama sekančios vietos: 
1. Mansion House, 
2. Penusylvani'a Hotel ir 
3. Frank Hotel. 

HART, MICH. 
Šioj apielinkėj šįmet javai 

gan gausiai užderėjo. Kvie- 
čiai iš pasėto bušelio išdavė 

apie 35 buš.,; rugiai apie 20 
buš.kukuruzai labai geri — 

nuo 12 iki 15 pėdu augščio. 
Gera karvė musii apielinkėj 

kainuoja $100; gyvos kiaulės 
100 svaru—$19; arkliai ne- 

brangus. Geras darbininkas 
$80 į mėnesį. 

Šį metą mušu apskričio 
Ocean Gounty nutarė laikyti 
mūsų kaime Hart County 
Fair, parodą iŠ gyvulių, javų, 
daržovių, medžių vaisių, pada 
rų. Paroda prasidės Augs. 
15 d. ir tiesis iki Rugs. 20 d. 

Amerikos Ukinuikas. 

DOMAI TU KURIE REN- 
GIA8 VAŽIUOTI I 

LIETUVA. 

Nors dar išvažiavimas į 
Lietuvą tebėra beveik negalia- 
mas, tėčiau "reikia tikėtis, jog 
aukščiau ar vėliau kliūtis bus 

prašalintos ir važinėjimas bus 
leidžiamas. Kai-kurių Euro- 

pos tautų kilmės žmonėms ir 
dabar leidžiama iš Amerikos 
išvažiuoti. Bet prieš išvažiuo- 
siant reikalaujama pasiaiškini 
mų. Čia paduodame svarbiau 
sius dalykus, kurių inspekto- 
riai reikalauja ir be kyrių neiš 
duoda leidimo išvažiuoti. Ma- 

nantieji važiuoti iš anksto ture 

tų tuo pasirupinit, kad nereik- 
tu turėti kokiu nemalonumu ir 

nereiktų sėdėti Įyrieplaujvo^o'j.io 
j kelias savaite- ar iiet it mėiK'- 

sjitis, kaip .'tai dažnai pastlaik" 
matyti atsitikimui,su itafįis ir 

kitais; kurie tų taisyklių nepri- 
silaiko. 
Štai ko reikalaujama: 

1. Darbdavio prie kurie at- 
eivvs dirbo adresas. 

*; r ..." 
2. Kaip ilgai dirbę. 

3. Kiek išviso uždirbo. 
4. lvick taksų išmokėjo. Re i 

kia žinoti už visus metus pra- 
dedant nuo 1916 ir baigiant 
1919 m. ir parodyti pilnas kvi- 
tas arba nuo darbdav io paliu- 
dijimą. 

5. Ar ateivys yra vedęs? 
Ar jo moteris gyvena sykiu su 

juo Suvienytose Valstijose ar 

užrubežyje? 
6. Jei ateivys buvo bedarbo 

kokį įiiOfi*s laiką, turi nurodyti 
priežastį k prirodyti kaip jis 
pragyveno tuo laiku. 

7. Kiek pinigų ateivys pa- 
siuntė į namus laiko pastarųjų 
ketverių metų. Tai visą atei- 
vys išeidamas turi inspekto- 
riams prirodyti, pirm negu gan 
na leidimą išvažiuoti. Jei ne 

gali prirodyti, tai'arba turi lauk 
t i kol kas nors namie esantis 
prisius jam reikalingus rastus, 
arba turi bereikalo išsikaštuoti. 

w>a n 7 v>a & oaa «<k3123*KB*© 

| Dr. G. M. Glaser | rį. Praktikuoja jaa tf metai 
^ 3143 S. Morgan St., k«rti 32 at. § į SpeclaJI»ta.-j Moteriškų, Vyriikfl, S 

ir Chroniškų Ligų. fi 
g Valandos: 9—10 ryto, 12—3 po § o piet. K—H vaV„, Nedėl. ?—2, 
į TELEFONAS YARD9 687. g a &o o-et-ct 

I Dr. M. HraaiT'l f iŠ RUSUOS į j* v *. Gc:ai lietuviams žlnopai per 16 
t g kaipo patyrę* gyūytojas. chirurgas y f ir akušeris. *i| £ Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- į. | L rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias .J. metodas. X Rajr ir kitokius elektros 

f p rictaisui. *( t* Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk X Street, netoli Fink Street .t 5 VALANDOS: Nuo 10— '.2 pietų, ir •:< 
.« 6—8 vakarpis. Te!ephou<. (Janai 3110 

GYVENIMAS: 3412 S®. RaLted 3t. V £ VALANDOS: 8—9 rr*,,, tikt ii. £ 

—TTnmiTOi'T 

| A* Masalskis 
s LIETUVIS ORABURiUS 

Pdtamauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbamo grabus Ir 3 tarinis savo karabonuB ir au- l tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms $ ir kitiems reikalams dieuj ar §į naktj. 

13305 Aoburn Ave. Te!. Drover 4132 

NORINTIEJI PIRKTI 

| VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MU£>Ų PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHGNE DROVER 482b 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN J. F. 

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 1 
ant Durų, L^ntų, Rėmų !r Stogams Poplerlo 

y SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 u* flaliorią i 
CARR BROS. WRECKING CO. 

g 3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL | 

LIBERTY BONDS" 
Męs perkamo Liberty BoncLs u 
pilua "Cash'' veitę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kaediea nuo 9—P 
Utarninkais Ketvergaljj ir 

įį Subatomia 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
farre Woo<2 Ir Paulina featvlų: 

Lietuviška Gydykla Dft. DICASON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su ptgelba 
naujausių ir tobuliausiu elektrikiniu Įtaisu. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniait 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. — 

^Žinomas per 25 įlietus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

w Henry J. Schnitžer State Bank* 
141 Washington Street, New Ycrk, N, Y. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 

"Vienintelis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImosIKI SPALIO20tos 

A lš Chicas°s Archer Ave- (T> f A — 

,nAbi pusi t.b!)--z.. 5 u,n aw pusi 
v 

Ta pat kaina iš Argo, III 53-rd St.,T 
v — 

— KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ LAFKRIČIO 5, 1918 

€ 9 9 A Buriuose nuo 50 ir mažiau Q <J £ A Buriuose nuo 2W 
$Li,u\J ltaįp 200 žmonių. įr daugiau žmonių 

Kad r -siektl Archer Ave. stoti, imk i pietus eina t} gatvekarj ant State gatv5s arba Archer Avanue 
pažymėtą. "Arcber-Oicero," arba imk transferą nu ki'Ų gatveakrių perkertančiu įinijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJI, išeina iš Chicago kas Utarnink.% SubaUj. ir Nedelę. 
Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Travc Buroau 1410 Otis Paiiding, 10 So. La Saile St, | 
Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2793 

Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reiUalaudam aprašymo Ir informacijų. Telefonuokite: Jollet 2511. 

Jfi£$ galit siusti ctabar rnciista ir drabužius 

tiesiai savo ęimmern tr draugam jCietuvon 
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė artimoj atetyj pasiųs 

laivą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad i laivo Įkrovą 
bus priimami Lietuvai Gelbeti Siuntiniai, 

Yra du budu siųsti pagelbą. Jus galite sutaisyti savo siuntini arba pirkti bile vieną visoke- 
riopos kombinacijos, kurius yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė ir ji juos pa- 
siųs sulyg jusų nurodymu. 

Jeigu jus norėtumėte sužinoti, kaip nupirk 
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku 
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi- 
le vieta Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 
monės Bendrovė, iš pildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotu kuponą:— 

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiemi su 

pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

rėtumėte kad Lietuvos Amerikos Pramones 

Bendrove pristaytų justi giminėmis ir drau- 
gams Lietuvoje, išr/klykite ir prisiųskite že- 
miau paduotą kuponą:— 

Lithuanian-American Trading Cc. 
6 West 48th St., New York City 

f 
Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagclbos i Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa- 

klausimas paaiškinimų dykai ir neuždeda ant manęs jokiu pareigų. Ji 

v --' y .1 

U '■ ■. -';y •. 2*5 ■ 

m: ■ ■■■: 
■ ■■'■ ■ •- 

8atW» ldrošas 

miestas ir valstija 
— 

Gavus šj. kuponą*pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
Litbuanįap-American Trading Co. 

6 West 48th S t-, New York City 
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Vietinės Žinios 

AR DAR NEGIRDĖJOTE I 
APIE "LIETUVOS" DIEN i 
RAŠCIO " CHAUTAUoUA 

Mūsų laikraštis sumanė 
ateinančioj nedėlioje Rugp. 
•JI d. surengti savo priete- 
liams tokį keistu pikniką, 
kuris vadinasi "Chautau- 
que" (Ištark Čotokva). 

Kas tai yra per paukštis 
ta s Čotokva męs plačiau ap 
rašysime vėliau, ši syk? *ik 
pažymėsime, kad visi lit,u- 
viai bus ten įleidžiami do- 
vanai. Vieta — Morgan 
Park Subdivisione (lllth 
Str. & Vincennes Ave). 

Taigi nepasižadėkite nie- 
kur kitur važiuoti nedėlio- 
ję. 

Jus nuosidžiausiai esate 
kviečiami buti "Lietuvos" 
administracijos svečiais. 

PERSIKĖLĖ KITON 
VIETON. 

Gera biiutiete ir veikėja 
Petronėlė Valasevieienė pir 
miau turėjusi siuvimo įstai- 
gą prie 3304 Auburn Ave., 
dabar perkraustė tą įstaigą 
ant 3233 Auburn ave. P-ia 
Valasevieienė pasižymėjusi 
kaipo gera siuvėja ant mote 

riškų drabužių. 

3RIDGF.P0RT. 

Rugpj. 25 d. p. Wodma- 
no svetainėje atsibuvo su 

sivenijimo draugijų susirin- 
kimas. Tarp kit ko tapo 
pakelti du svarbiu dalyku. 
Firmas, kokiu budu butų 
tinkamiaus kovoti su Lietu- 
vos priešais lenkais, kurie 
yra pasiryžę pavergti musų 
šalį. 

Apie tai besvarstydami 
prisiminė, kad ukrainiečiai 
Chicagoj turės demonstra- 
ciją prieš lenkus, tat ir Su- 
sivienijimo Draugijų vaidy- 
bos nutarė, kad pavienes 
draugijas pakviesti prisidė- 

ti prie ukrainų tame ap- 
vaikšciojime prieš lenkus. 
Antras svarbus dalykas ta- 
po pakeltas, kas link sve- 

tainės. Draugijų Susivieni- 
jimas mato reikalą ir svar- 

bą įsigyti nuosavą svetai- 
nę, nes be nuosavos svetai- 
nės pasitaiko daug keblumų 
bei nuostuolių. M. K. Šilis. 

J BAGDŽIUNAS IŠVA- 
ŽIAVO. 

P-s J. Bagdžiunas vakar 
anksti ryte išvažavo Į New 
Yorką, kad susitarus su vi- 
sais kitais atstovais šioje 
pėtnyčioje stoti prieš Sena- 
to Komitetą Washingtone, 
kuris riša taikos sutartį. 

P-s J. Bagdžiunas yra pil- 
nai ingaliuotu nuo Chicagos 
lietuvių Tarybos veikti kar- 

| tu su centrale Tautine Ta- 
| ryba Lietuvos neprigylmy- 
• bes pripažinimo reikale. 

RAUDONO KRYŽIAUS 
SKYRIŲ SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos (Raudono Kryžiaus) 
Chicagos skyrių valdybų ir 
Chicagos apskričio valdy- 
bos susirinkimas įvyks šią- 
dien vakare, 8 vai. "Lietu- 
vos" svetainėje, 3253 So. 
Morgan St. Skyrių valdybų 
nariai ir taipgi apskričio 
laikinos valdybos nariai ma 

lonėkite atsilankyti, nes ra- 

dosi naujų labai svarbių 
reikalų, kuriuos reikia sku- 
botai išrišti. R. Adžgis. 

L. G. D. Apskri o sekr. 

PADEGĖLIU EXTRA 
SUSIRINKIMAS. 

Amalgamatecl Meat Cat- 
ters & Buchers Workmen of 
North America A. F. of L. 
i,ocal 257 4540 S. Marsh- 
fielcl A ve. Ketverge rugpj. 
28 d. 8 vai. vakare atsibus 
susirinkimas. Visi nariai ir 
narės būtinai atsilankykit 

Pranešimas 
Subatoje, 3 valandą po pietų (Aug 30, 1919) bus išvažiavimas (ex 
cursion) į Lietuvių Kolioniją Wisconsine. Visi kas tik norite pa 
matyti gerų farmų, pigiai ir ant lengvų išlygf/, tai bus proga vi 

šiems važiouti ant auk.ščiaus minčtis dienos. Aabar yra geriausias 
laiaks išsirinkti sau faramas, nes galima gerai žemę matyti ir ja 
vus kokie auga. Norintieji vižiuoti susižinokite su bendrove, nes 

daug Lietuvių ateinančią subatą išvažiuoja. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY 

3301 So. Halsted Street, Chicago, 111. 

\' 

A 

KAZIMIERAS LUKPETRIS 
pasimirė 26tą Rugpjučio, ii valandą iš ryto. Kazimieras Lukpet 
ris po ilgos ligos i metų ir 10 mėnesių, pasimirė County Hospital 
Rugpjučio 26 dieną, .i valandą iš ryto. jis> buvo 46 metų arnžiaug 
ir Amerikoje išgyveno 6 metus. Priklausė prie "Ūkininko Draugi 
jos '. Paėjo i.-. Kauno gub., Panevėžio pav., Pomprny valsčiaus, 
Msv.teliškių sodos. Velionio kūnas randasi pas Stankaitę, 821 West 
34th Street. Laidc.tuvėg atsibus Rugpjučio 29 dieną į Švento Jurgio 
Bažnyčią, .iš kur lydės j Švento Kazimiero kapines. Gimnės ir pa 
žystami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 

JUOZAPAS LUKPETRIŠ. 

ant to svarbaus susirinki-: 
mo. nes bus išduotas rapor-l 
tas iš konvencijos delegatu' 
darbo ir daug kitų svarbių 
klausimų del aptarimo. 

Visi padegėliai, kurie p ir i 
miaus gavote pinigišką pa 
šalpą nepamirškite ateida- 
mi knygutes atsinešti, nes 

dar gausite daugaius pašal- 
pos. Kviečia, 

Wm Bognoras, Pirm., 
J P. Parkauskas, Kašt. 

IŠ TOWN OF LAKE 
Pora sąvaičių atgal su- 

grįžo iš kariumenes p. V. 
Kareivia, darbštus darbinin 
kas ant lietuvių visuomeni- 
nės dirvos. Jis apsigyveno 
pas savo brolį žniomą vei- 
kėją Town of Lake p. A. 
Kareivą. .... m 

V. Kareiva. 

P-s V. Kareiva jau keletą 
kartų atsilankęs mųs redak 
cijon papasokoio daug in- 
domių dalykų iš Prancūzijos 
ir tam panašiai. P-s V. Ka 
reiva yra vienas iš tvirčiau- 
siu tėvynainių; jis visuomet 
pasižimi darbuose. Ir da- 
bar atsilankęs pas mus pa- 
ėmė "Lietuvos" bendr. ššrų. 

BRIGHTON PARK. 
Lietuvos Gelbėjimo Drau- 

gijos, susirinkimas atsibus 
Rugpjučio (A.ug.) 28 d., 
7:30 vai. vak., Wingoliaus- 
ko svetainėj, 4500 Talman 
a ve. '■*.] 

Lietuviai ir lietuvaitės 
malonėkit atsilankyti ant 
šio susirinkimo. Kurie dar 
nepriklausot prie šios pra- 
kilnios draugijos, meldžia- 
me ateiti ir prisirašyti — 

pagelbėti mųs tame sun- 
kiam tėvynės labui darbe. 
Prisirašantiems yra duoda- 
mi gražus ir daug ką reiš- 
kianti ženklelai. 

Kurie turite paskyrę rū- 

bus bei avalus paaukauti 
Lietuvos gelbėjimo draugi- 
jai meldžiame atnešti į že- 
miaus nurodytą vietą, o iš 
čia bus nugabenti į tam pa 
skirtą vietą. 

D, B(/rdauskienė, Rašt., 
2458 W. 40 PI. 

BANDITAI PAVOGĖ TRIS 
AUTOMOBILIUS 

šeši vyrai apsiginklavę 
su revolveriais ir skarutėmis 

Nuo visokiu skaus- 
mu raumenyse 

Pain-Expeller 
yra pagelbingiausis. 

Žiūrėkite, kad bu* 
tu su INKARO žen- 
klu! 

Galima gaut visoj** 
f nptiekoso uz 85c ir t>5c S 
I arba iisisiuzdlnt nuo r 

F. AL). hICHTEK 8c OT.P 
326-3JC. Er<u«(iw»y, New York 

prisidengę veidus vakar ank 
sti iš ryto už puolė Portland 
karietų stotį, 2935 North 
Ashland Ave., surišo negrą 
sargą, Wilbur Thampson, ir 
Įstūmė į užpakalini kamba- 
rį ir pasiėmę iš kasos dėžu- 
tės pinigus (tik .$5 ten te- 
rado) ir tris tinkamiausius 
automobilius nudumė savo 
keliais. 

Spėjama, kad bus tie va- 

giliai. ką apvogė Portland 
karietinę, kuri randasi prie 
5129 Broadway. 

CUKRAUS PRISTINGA. 

Negana, kad cukraus au- 

gšta prekė, bet ant galo 
pradeda pritrukti. Paskuti 
nėm dviem sąvaitėm labai 
stokavo Chicagoj cukraus. 
Ir pastaruoju laiku, kaip 
kurių distrktų krautuvės 

nustatė, kac3 tik po vieną 
cukraus svarą teparduoti 
ypatai. Esą, jei nepersi- 
keis aplinkybės, už mėnesio 
laiko jau žmonės nebega- 
lės gauti nusipirkti cukraus. 
Park Rodge, Des Plaines ir 

, kiti miestukai jau panedėlyj 
i nejbetuvėjo cukraus. 

DIDELIS PIKNIKAS! 

Nukentėjusių Waterbu- 
ry'o Strekierių Apsigynimo 
fondas rengia milžinšką 
pikniką, kuris atsibus Rug- 
pjūčio (Aug.) 30 c1, Lin- 
den Parke, Naugatuek, 
Con. Prasiuės kaip 2:00 vai. 

po pietų ir tęsis iki nakties 
vėlumos. 

Piknikas bus trukšmin- 
gas: Dainuos Vilijos ir Wa- 
terbury'o Jaunuomenės cho 

rai, taipgi bus šokiai ir į- 
vairiausi žaislai. Įžanga tik 
25c. ypatai. 

i Meldžiame koskaitlin- 

jgiausia atsilankti. 
Komitetas. 

SKEIDYKLU UŽPAKALYJ. 
Paskutiniuoju laiku daug skur 

džių pasakų buvo praplatinta apie 
vargingą gyveninis} žmonių apie- 
linkėje, kuri yra geriau žinoma 
kaipo PackingtoNvn. šios žinios- 
pasakos buvo paskleistos dailic 
knygutėse, kurias pakuotoji} kom- 
panijos taip duosniai dalino apšvie 
timui publikos. Šios knygutės tar 
pe darbininkų, ten gyvenančių yra 
geriau žinoi.ios kaipo "užpakalis 
skerdyklų." 

ŠĮ rytą, kuomet ;iš apsilankiau 
šioj vietoj, man buvo malon-' su- 

žinoti, kad dauguma šių pasakų 
buvo perdėta. Nors r.eperpuikiau 
sia apielinke, bet niekuomet nega 
Įima ją pavadinti nuskurusia. Dau 
gelis namų, tiesa pasakius, reika- 
lingi malevojimo, bet daugumas iš 
jų jau pamalevoti o kiti yra ma- 

levojami. Labai mažai namų te- 
simatė be baitų užlaidų ir vaikai 
ant slenksčių neglima sakyti kad 
•butų apleisti ? 

Packingtovvn gali išrodyti ne 

aristokratiškai, bet negalima saky- 
ti kad ji būti suvargusi. Tiesa 
pasakiuę, daugelis jos. gyventojų 
sako, kad ji yra pasekminga. Krau 
tuvninkai, su kuriais man prisiėjo j 
kalbėti, sako, kad žmonės šiandien j 
turi daugiau pinigų, negu kada 
nors pirma ir kad jie mažiau šian 
dien derėsi dėl kainų. Man prisi- 
ėjo kalbėti su jubilieriu, kuris gel 
tonuose šilkiniuose marškiniuose 
atrodė gana turtingai, su šyipsa. 

ant laimingo veido jig prisipažino1 
kad reikalavimas deimontų niekiu• 1 
iiK't nebuvo toks didelis, 1 ai|» šia-ni 
dien. 

"Jauni žmonės visuomet žiedu > 

jusi" jis kalbėjo, "ir jie vi. uouiet 

reikalauja deimonto žiedu." 
.Man u/klausus ar deimontai yra 

perkami ant išniokojo, jis pažvel- 
gė manv su nusistebėjimu. Jis 
uep,»rdij\oja deimontu ant išmokė- 
jimo. nes čia žmonės pasuurią i-.* 
mok; pinigais ant .vietos. Jubilie- 
rijos vaizba niekuomet nėjo taiji 
perai kaip šiandien. Keli motai 
atga! jis pardavinėjo daug žiedų 
pu $3 ir S4 su nuduotais akmenais, 
bet niekas noroikalauja tokiu šian 
dien. Šiandien žmonės reikalauja 
tikro aukso ir tikrų akmenų. 

"Dabar po k'ircs pas visus daug' 
pinigų." j iv. tarė po ilgo tylėjimo, 
šlustydamas puikią vitriną, prikrau 
tą pilną visokių laikrodėlių, žiedų, 
sagučių ir auskarų. 

Aš labai nusistebėjau išgirdės 
1 netikėtų dalyku, tuoj nuėjau pa- 
sikaleti su užveizda vienos depar 
tamentinės krautuvės. Jis ; ar-iru 
;!ė esąs minkštaširdis filantropas. 
Su ašaromis akyse j i s man papa- 
sakojo apie dideli skaitliu bėdini 
žmonių Packingto\vn, kurie ne- 
įgali gauti darbo, kur mokėtu 85c 
j savaitę. Aną rytą. jis sakė, tvir 
tas bučerys, jieškojo darbo, kur 
reikti.: mažiau dirbti, o daugiau i .. ... 

mokėtu, jis siulijosi Į apatiniu drn 
panų skyrių Jis garmatijosi at- 

i sakyti vargšui, bet neišgalėjo nu 

Į kėti jam tokios algos, kokios ii? 
norėjo. 

Par^vėjo amato s daugiau ne- 

reikalingas Packingtovvn. l'žvei? 
da šios krautuvės prisipažino, kad 
keli metai atgal. je:gu žmogus ne 

rėjo i > i f k t i apatinės-drapanas, tai 
iis padėdavo gana ilgą laiką kol 
išsirinkdavo, čiupinėjo siūlės ir 
skaitė sagutes, ir jeigu pardavė- 
jas nemokėjo kalbėti ir siūlyti 
žmogus išeidavo iš krautuvės ne- 

pirkęs. Dabar tas pats daigtas 
kainoja daug brangiau ir žmonės 
perka nežiūrėdami. 

Pardavėja kaklaraiščių, pasigi- 
rė, ka 1 praeitą žiemą buvo dide 
lis reikalavimas kailiu ir jie tikisi 
šią žiemą dar didesnio reikalavi- 
mo, girdi, jau nuo pradžios vasa- 
ros pradėjo rengtis. Parodė man 
kelis kailius, kurie ką tik buvo iš- 
imti iš pako. Aplamai jų kaina 

I apie $4=;. 
l'oople's Stock Yards Stato Han 

ko viešpatauja dvasia pasidid/io- 
jančio gerbūvio ir visai nestebė- 

j tina, kuomet sužinai, ka i iš u; 
c ar t o r uotu valstiįinių ir naciona- 
lių 'banku Chicagojc, tik šeši to- 

: pervišija tą vieną savo depozitais, 
Į \ ice-pre/.identas šito banko yra 
! entuziatiškas keltojas šito miest< 
ir ju gyventojų. Jis sako. jie yra 
labai puikus žmonės, su jais net 
malonu vesti reikalus. Jeigu jie 
skolina pinigus, jiems visuomet 
galima pasitikėti, nes jie sugrą- žis iki skatiko, jie niekuomet ne 
mėgįs sulaužyti kontraktą arba ko 
ki nors sutarimą, lis apipasakojo 
man apie naują teatrą, kuris ne- 
senai liko atidarytas, pačioj šir- 
dy; "užpakalyj skerdyklų" distrik 
to. 

"Sis teatras kainoja $500,000" 
jis tęsė" ir reikė pasakyti kad jis 
nepergeras del jų, jie supranta jo 
vertę, jie yra dailininkai, tie atei- 
viai." 

Nežiūrint j siųs gerbūvio apsi- 
reiškimus. aš esu tikras, kad kova 
su augštomis kainomis pragyve- 
nimo čia taip pat sunki, kaip ir 
kitur. Augštos kainos šilkinių 
marškinių ir žieminių kailių del 
daugelio čionykščių žmonių turi 
didolią svarbą. \ėra ką kalbėti, 
kad gauti pinigus dėl šių reikme- 
nų. skerdyklų darbininkams nėra 
lengva. Nebent jie gaus žymų pa 
kėlimą algų, kitaip man brangu, 
kad jiems reiks priprasti apsieiti 
be jų. Visgi jeigu tūkstančiai Clii 
cagos darbininkų gali apsieiti be 
tų daigtų.igal but. kad ir įio mokės 
tai padaryti. 

"Louise Brouvvne." 

parengtas 8 KUOPOS LABDARINGOS SĄJUNGOS 

Keti.! Rugp<-Aug, 31 1919 
BAŽNYTINIAME DARŽE, 44ta ir Fairfield Avenue 
Inžanga 30 centu porai. Pradžia 3 valandą po piet 

Visi estae nuoširdžiai kviečiami kuoskaitlingiausiai atsilankyti be skirtumo amžiaus- lyties ir pažiūrų, nes kas atsilanką ^ižmirš niekados. Bus visokių pamargini mų ir juokų. Taipgi • 
_ 

raišai duodsmi. Ištikus lietui piknikas atsibus Lahor Day, Sept. i. 1919 Nuoširdžiai kviečia visus, Komittetas. 

1ŠMITINGAS CHINIETIS. 
Anglas klausė "Kaip eina 

si?," Aigyptietis sveikina 
"Ar gausiai prakaituoji?" 
bet išmintingiasis už vsus 

yra Chinietis, kurs sveikiną] jus: Ar tavo viduriai geroji 
tvarkoj?" Geri vduriai reiš-' 
kia puikią sveikatą, todėl! 
šitoks sveikinimas parodo 
tikrą supratimą gyvenimo. 
Ir jeigu jus kenčiate vduriu 
netvarkumu, užkietėjimu, ne 

virškinimu, galvos skaudėji- 
mu, bemiegė, nerviškumu ir 
t. p. Trinerio American Eli- 
xir of Biter Wine yra gyduo- 
lės, kurios jums kuogeriau- 
siai pagelbėtų. Šios gyduolės 
išvalo vidurius, pagelbsti 
virkštinimui ir pataiso apeti- 
tą. Jos skanios ir veikia kaip 
reikiant. Jus galite jas gau- 
ti pas savo vaistininko. Ten 
taip pat gausite Trinero Li- 
nimentą, tinkamiausias gy- 
duolės nuo reumatizmo, gal- 
vos gėlimo, strėnų diegulių, 
sunarimo, sutinimo ir t. p. 

Joseph Triner Company, 
1333—43 So. Ashland A ve., 

i Chicago. 111.. 
( 

I'ajieškau savo brolio l;rinkos 
Vilei/mius. Paeina iš Kauno gub. 
Ikm^r^ės apskr'ėio. Žemaitkie- 
mio iparap. J u ilgas laikas kaip nuo 

jo turėjau laišką ir dabar apie jį 
nieko nežinau. Meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kitas jeigu kasa /.i 
note, meldžiu pranešti. Stanislo- 
vas (llciznis, 1'. (). Box i. l'ains 
dale. Mieli. 

Reikalinga Mergina prie namų 
darbo, gera mokestis, maža šei 
myna. plauti drapanai] nere.kės. 
Kreipkitės adresu: \Y. Misevicli. 
3548 So. 1 lalsted St., Clncago, III. 
Telefonas Yards 2100. 

REIKALAUJAM 25 mer- 
ginų prie darbo dirbtuvėje. 
$14. i savaitę besimokinant. 

Gėros progos išsidirbti gf 
resni darbą. American Insu- 
lated Wire and Cable Co.» 
954 W 21 "st Street. 

j PARSIDUODA barzda- 
sku tykios (barber shop) 
fiksueriai, pilnas setas. At- 
sišaukite 

Vincent Mulcahy, 
1800 W. 35th St., 

PARSIDUODA. 
Parduodu biznišką mūri- 

nį namą prie kampo geriau 
sioj vietoj, t/nkamas del 
bučernės, grosernės. ir peP 
tuvės, su pagyvenimu vir", 
sum. $20 000 vertės, įnešti 
tik $5,000 00. 

Taipgi parduodu 30 ake- 
rių farmą, geri budinkai vi- 
sa žemė dirbamą, pu/kus 
sodas, geras vanduo. 12 my 
lių nuo Racino, kaina $4500. 
00 įmokėti tik $2500 00. 

Norintieji pirkti kreipki 
teS 

'JOS RUMBUTIS, 
1522 Wash, Ave., 

Racine, Wis. 
Phone 1777. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Muklaa siuvimo, tirpimo, designlng 
dienomit lr vakarais aėl blzutc lr 
namų. Paliudijimai išduodami ir vle- 
arba rašykite, o męs pastaugsime 
suteikti juirs patalmą. 
tos parūpinamos dykai. Atsliankykit« 

uo«|C«w ^ imi 
SARA r^TKK, Principal 

rel YAP.DS 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vjvdo visokias ligas moterif, 
vaiky lr vyrų Specmliškat gy- 
do Umpančias. užsisenėlusias 

paslap'iDgus Tyru liga* ^ 
13*59 Sc. Halsted St. Chicnyc, ^ 

DR. I. E. MAKARAS. ? 
x * CH,RU|IGAs į ! X W.~47th ŠtREEtT ❖ 
!f Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M; į j V Tlefonas: Boulevard 3480. *;* V Rezidencija: 45)5 So. NV'ood Street. |i* £ Telefonas: Yards 723. 

1 Phone Boulevard 2160 =: 

| Dr. fl. J. Karalius 
U23iatN£JUSi03 

LIGOS 
2 

| Valandos: 9 iki 12 ir i iki » 
vakarai*. 

I 3303 SQ mm STREET 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Ya-ds 2544 

Jei manai pirkti namą ar lotą, pirk "Marąuette Manor", kur oras 
tyras, nuošaliai nuo dirbtuvių. Gatvės ištaisytos ir užmokėtos. Arti 
Lietuviško Vienuolyno ir Mokyklų, šeši bliokai : antrą Oliicagoje did- 
žiausi "Marquette Park" 

čia paduodame sųrašų namų ir lotų. kurie yra tikri 

"BARGENAI" 
2 pagyvenimų namas 5 ir 6 kambarių ant Artesian Ave. ir tarpe 

63čios ir t»4tos gatvių. Garu apšildomas Randa $85 i mėnesj. Prpkė 
tiktai 

$8200.00 
2 pagyvenimu amas, 5 ir G kambariai ant Talman Ave. arti Glmos 

gatvės šiltų maudynių apšildomas. Prekė $780o 
Lotas ant Artesian Ave. tarpe 63rd ir 64th gatvių. 3$xl25. Prekė 

tiktai 
$850.00 

Lotas ant Wasbtena\v Ave. arti 61st gatvės 30x125. Prekė $775.00.1 
Business Lotas ant 63rd gatvės arti Rock\vell vertas $3500. $2200.! 
Business Lotas ant 63rd gatvės arti Campbell Ave. vertas $4000.; 

Parsiduoda už 
$2500. 

Ir daugybė kitų 
Kreipkitės tuojaus j 

Francis Kibort 
2402 WEST 63rd STREET 

( 
TELEPHONE REPUBLIC 923 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

