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Lenkija nežino Lietuvos. 
Bolševikai turi pasekmių rytų 

fronte. 

Visuotina mobilizacija Sibiro kazokų 

Anglai bombarduoja Kronštadtą 
LENKIJA NEŽINO 

LIETUVOS 
Varšava, rugp. 29 d. — 

Lenkijos užrubežinių reika- 
* lų ministeris nusprendė pa- 
10* siųsti Lenkijos atstovus j 

visas Rusijos valdžias, bet 
ne i bolševikus. 

Lenkijos atstovai bus pa- 
siųsti Omskan prie visos 
Rusijos valdžios po vado- 
vyste admirolo Kolčako, ir 
stovyklon generolo Deniki- 
no, prieš bolševikiškų spė- 
kų vado pietynėje Rusijoje 
Delegatai taipgi bus pasiųs- 
ti Armenijon, Gcorgijon, 
Estonijon, Livonijon ir 
Azerbaijan, Persijon. (Reiš; 
kia Lietuva dėl lenkų ne- 

ekzi3tuoja. Red.). 

BOLŠEVIKŲ FRONTAS 
RYTUOSE. 

Lonodnas, rugp. 29 d. — 

Pranešimas apie užėmimą 
bolševikais Pskovo pasitvir- 
tina; be to bolševikai turi 
tulus mažesnius laimėjimus 
Estonijos fronte. 

Apielinkėje Daugpilės 
(Dvinsko, Polocko ir upės 
Pripentės balose, kaip pra- 
nešama, bolševikai visur tu- 
ri nepasisekimus su lenkais. 

l Lenkai visur po truputį pas- 
tūmėjo bolševikus atgal. Gi 
prie Novgorocl Volynsk eina 
smarkus lenkų su bolševi- 
kais mušis. 

Toliau į rytus bolševikai 
atsiėmė miestą Žitomi:*. bet 
ton vieton nustojo Fastov, 
kurį užėmė Ukrainai.' 

VISUOTINA MOBILIZA- 
CIJA SIBIRO KAZOKŲ. 
Omskr.j, nigp. 22 d. (Su- 

vėlinta). — Pabėgėliai iš 
Turkestano praneša, kad to- 
se apielinkėse bolševikų 
bunai daro gyventojams 
daug blėdies sunaikindami 
vietos laukus ir terorizoda- 
mi gyventojus. Penktas Si- 
biro kazokų kongresas, de- 
lei šios pirežasties nutarė 

paskelbti visuotiną kazokų 
mobilizaciją, kad įvedus 
krašte tinkamą tvarką. Bus 
imami tarnystėn vyrai iki 
55 metų. 

ANGLAI BOMBARDUO- 
JA KRONŠTADĄ 

Londonas, rugp. 29 d. — 

^ Iš Helsingforso gauta pra- 
nešimas, kuriame sakoma, 
jog mieste Vyborge bėgyje 
2 vai. gidėjosi sunki kano 
nada linkui tvirtovės Krons 
todo. Manoma, kad tai Anę 
lijos eskadra apšaudžius 
tvirtovę. Bet Anglijos admi 
raitija, sako, nėsa gavusi jf 
kių pranešimų šioje link 

mėje. 

Į STREIKAS KOPENHA- 
GENO UOSTE. .. 

I 

Kopenhagenas, rugp. 28 
j d. — Ousto darbininkai ap- 
skelbė streiką todėl visas 
uosto judėjimas tapo visiš- 
kai suparaližuotas. 

PARYŽIEČIŲ DEMONST-1 
RACIJA DĖL TABAKO Į 
Paryžius, rugp. 28 d. — 

Čionai visada jautiesi ne-1 
maža tabako stoka, gi sude-1 
gus vienai tabako dirbtuvei,! 
kur žuvo 2,200,000 svarų j 
tabako, daugelis paryžiečių 
liko me tabako. Dabar be- 
pypkiai pypkoriai kelia ler- 
mą ir net turėjo žymesnė- 
mis miesto gatvėmis didelę 
demonstraciją. 

RUOŠIASI PRIE PETRO-i 
GRADO UŽĖMIMO 

Stockholmas, 1'Ugp. 28 d. | 
Šiaurinės Rusijos valdžia 
spausdina Helsingforse 350, 
000,000 rublių. Ant šių pi- 
nigų bus parašas generolo 
Judenich, galvos Šiaurinės 
Rusijos. 

Šie pinigai ruošiami, kad, 
atėmus nuo bolševikų Pet- 
rogradą, pamainius jai i 

Petrograde esančius pini- 
gus. Matomai Šiaurinės Ru- 
sijos valdžia tikisi užimt. 
Petrogradą. i 

NAUJAS KAZOKU PA- 
SEKMINGAS VADAS. 
Londonas, rugp. 29 d. — 

Gauta žinia, kacl generolas 
Kamontov su savo kazokais 
prasimušė per bolševikų li- 
nijas, kurie buvo atskirę 
Komantovą nuo kitų ne bol- į 
ševikų spėkų. Kamontov! 
prasimušdamas per bolševi-l 
kų linijas, kaip pranešama | 
dargi suėmė nelaisvėn 13,1 

,000 bolševikų ir iškrikdė 
bolševikų armiją iš aipe 20, 
000 vyrų, bet menkai išla-j 
vintų kariniame muštre. 

Be to Kamontov, kaip 
pranešama, organizuoja bol' 
ševikų pulką, t. y. tų, kurie 

pabėgę nuo bolševikų prisi- 
dėjo prie Kamontovo kazo* 

kų. Sakoma tame pulke jau 
yra 40 buvusių bolševikų 
aficierių ir nemažas skai- 
čius kareivių. 
Kamontov su savo kazokais 
traukia linkui miesto Koz- 
lov žymaus bolševikų cent- 
ro pietinėje Rusijeje. 

NUIMS CEZUKĄ INUU 

AIRIŲ SPAUDOS. 
į Dubliu, Airija, rugp. 29. 

Anglijos valdžia nusprendi 
>i nuimti cenzūrą nuo presos 
į Aiiljoje, 31 dieną rugpju- 
Ičio. 

Visi lygus vaikai 

There There now, 
STOP VOUC; OuARRELING 
AND 61 V£ Lima 
pROTHER 50ME OF 
vour c^/ipy 

VTTTh/'///, 

Dėde Šamas nori, kad išlepintas kapitalas dalintųsi smaguriais su dflrbo 
žmonėmis. 

UŽ 11,000,000 MAISTO 
BELGIJAI 

Coblenz, rugp. 28 cl. — 

Suvienytų Valstijų maistas, 
sukrautas Antverpene ir 
Hook Hollandijoje, parduo- 
tas Belgijos valdžiai už 
$11,000,000. 

Belgijos valdžia paskuti- 
niais laikais daug perka nuo 

amerikonų visokių reikme- 
nų, kurios, užsibaigus karei, 
Amerikos kariumenei tam- 
pa bereikaingos. 

PADALINIMAS FIUME 

Paryžius, rugp. 29 dieną, 
Specialis Chicago Daily 
Ncws 'korespondentas pra- 
neša naują plianą Fiume 
klausime, kurį išdirbo Ita- 
lijos, užrubežinių reikalų mi 
nisteris Titoni ir francuzijos 
premieras Clemenceau ir ku 
ris persiunčiamas preziden- 
tui Wilsonui ir Anglijos už- 
rubežinių reikalų ministe- 
riui Balfour dėl užtvirtini- 
mo. 

Sulyg šio pliano, jei j.s bus 
užtvirtintas Balfouro ir Wil 
sono, valdymas Adriatiko 
pakraščio bus paskirstytas į 
kelias grupes. Plianas pas- 
kirstymo yra sekantis: 

Miestą Fiume su mažu 
nuostų tampa pilna Italijos 
nuosavybe. 

Priemiestis Sučak su ma- 

žu jame uostu pereina Ju- 
go-Slavijos žinion. 

Du dideli uotsai Fiume ir 
Sučak išnuomuojami tautų 
lygos laikui 99 metų ir bus 
valdomi tarptautiškai. 

Fiume-Laibach gelžkelis 
ir mažas sklypas žemės prie 
jo tampa tarp tautiškas. 

Visas Istrijos pussalis pe- 
reina Italijos rankosna net 
ik gelžkęlio. ,L 

Keturias salos Dalmacijo* 
j pakraščiu pereina tautų ly 
gos valdžion, ko reikalauji 
Italija-, kąd;išvengue Jugo- 
Slavijos;ųžpolimo.• 

-Gi/ likimas miseto Žara 
dar gdutinai nenuspręsta 

Jis gali liktis tautų lygos ži- 
nioje lygai kaip ir pereiti I- 

talijos rankosna. 
Paryžiaus politiškuose ra 

teliuose abejojama ar prezi 
dentas sutiks atiduoti visą 
Istrijos pussalį Italijai. 

j NUSKENDO ŠARVALAI- 
VIS GLAWWORM 

Archangelskas, rugp. 29 
d. —, Pranešama,kad ties 
Bereznik nuskendo šarvalai 
vis Glowworm. Tas atsiti- 
ko ekspliodavus amunicijai 
ant artimai stovn nos bar- 
žos. Manoma, kad yra 20 
ypatų užmuštų ir apie 40 

I pakol kas nesurandoma. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
DU MIESTŲ. 

London*v rugp. 29 d.— 
Sulyg bolševikų valdžios 
šios dienos pranešimo, bol- 
ševikai užėmė miestą Ku- 
piensk j pietryčius nuo Char 
kovo ir P&vlovsk, Dono ap- 
skrityje į pietryčius nuo Vo- 
ronežo. 

AMERIKA PALIUOSUO- 
JA 40,000 VOKIEČIU 
Pfcjyžius rugp. 29 d. — 

Seredoj įvyks susitarimas 
tarp anglų francuzų ir ame- 

rikonų, kad anglai ir ame- 

rikonai gali -paliuosuoti vo- 

kiečius nelaisvius. Tokiu 
budu amerikonai paliuo- 
suos 40,000 vokiečių karei- 
vių nelaisvių, kuriuos laiko 
Francuzijoje ir pasiliuosuos 
apie 10,000 Ameukos ka- 
reivių, kurie Virėjo sergėti 
vokiečius nelaisvius. 

RIAUŠĖS RINCHMOND, 
IND. 

Riclynond, Ind., rrgp. 29. 
: Pradšjua naudotis streiklau- 

> žiais Malleable iliejiiiyčiose 
■ iškilo riauššs prie abiejų mi 
[ nėtos kompanijos dirbtuvių, 

kur tapo sužeista keletas 
i. ^strėikaužių.^Riaušes tik kiek 

nurimo prašalinus streiklau- 
■ zius iš dirbtuvių. 

| TRIS VAIKAI UŽMUŠĖ 
KRAUTUVNINKĄ 

Omaha, ragp. 28 d. Vie 
non krautuvėn įnėjo trįs ne- 
dideli nigerukai su tikslu 
pasipinigauti. Krautuvnin- 
kui pasipriešinus, daug ne- 

laukdami jį nušovė. 

KORNEDZi PALAIKAI 
$30,000,000 

New York, rugp. 28 d.— 
Šiądien pranešta, kad žino- 
mo labdario Korredži li- 
kusis turtas siekiąs iki $30, 
000,000, kurį jis paliko mo- 

teriai ir dukteriai. 
Įvairiems labdaringiems 

tikslams, kaip praneša Elitu 
Root, Karnedži aukavęs 
apie $350,000,000. 

Savo palaikuose dalį sa- 

vo turto paliko visai pašv 
liniems žmonėms. Pavyz- 
dk: buvusiam prezidentui 
Taftui paskire $10,000 me- 

tinės pensijos; gi ponioms 
Roozevelt ir Cleveland, žmo 1 

noms buvusių prezidentų po 
$5,000 metinės pensijos. 

PERIZEDENTAS PRIDA ! 
V£ SENATUI SUTARTI. ; 

Wa8hingrfon, D. C., rugp. 
29 d. — Neseniai senato už- 

rubežinių reikalų komisija 
pareikalavo nuo prezidento 
Wilsono, idant priduotų jai 
kopiją taikos sutarties ir 
taipgi sutarties su Lenkija. 
Šiądien pranešama, kad 
prezidentas jau pasiuntė ko 

pijąs minėtų sutaicių S. V. 
senatui. 

WILSONAS KALBĖS 
30 MIESTŲ. 

Washington, D. C, rugp 
2° d. — Sekančioj seredoj 
prezidentas Wilsonas iške- 

liaus su savo prakalbų marš 
rutu, jis aplankys 30 miestų. 

Bet kongresas, kaip pasi- 
rodo, nenori išleisti prtzi- 
) dento iš Washingtono to- 
kiam ilgam laikui; girdi yra 

.perdaug svarbių riėkalų ir 
prezidento prasišalinimas iš 

Lietuvos Neprigulmybės rei- 
kalas Senate. 

(Specialis Telegramas) 
"Lietuvai" 

Vakar Suvienytų Valstijų 
Senato užrubežinių reikalų' 
komisija išklasė lietuvių rei- 
kalavimus dėl Lietuvos Ne- 
prigulmybės. Nuo lietuvių 
buvo nuvykęs Washingto-| 
nan visas būrys žymių veikė j 
jų, kurie bylojo prieš senato 

komisiją už Lietuvos reika- 
lus. Chicagietis p-nas J. Bag- 
clžiunas prisiuntė Lietuvai 
sekantį telegrama: * 

Komisijos dirbo visą pe- 

reitą naktį, ruošiant doku-j 
mentus. Išklausymas lietu- j 
vių per užrubežinių reikalų! 
Komisiją įvyko ši priešpietį 
Lopatto kalbėjo nuo Li-»tu- 
vių. Memorialas ir prirody-1 
mai įteikta raštu. Sugrižus 
papasakosiu viską 

KETURIŲ TAUTU REI- 
KALAS SENATE. 

(Per Associated Press) 
Washington, D. C., rugp. 

29 d.— keturios tautos es- 

tonai latviai lietuviai ir ūkia- 
mai, kaipo Vidur-Europinėj 
Associacia perstatė sa\o rei- 
kalus prieš senato komisiją. 

Nuo estonų kalbėjo S. V, 
laivyno leitenantas G. A. 

Beall, nuo latvių kun. Kari 
Podins, nuo ietuvių J. S. Lo- 
patto ir nuo ukrainų Emil 
Buvynk. 

Jie nurodinėjo, kad talki- 
ninkai paliko šių tautų liki- 
mą vokiečių malonei, kurie 
stengiasi vokietinti kraštą 
Taipgi nurodė Į tas baiseny-. 
bes tuose kraštuose, kurias 
parvežė amerikonai nuėmę i 
judamuosius paveikslus. 

Šių tautų atstovai reika 
lavo pripažinti toms šalimt 
neprigulmybę. 

sostinė0 gali daug užkenkti 
Suvienytų Valtsijų viduji- 
niems ir užrubežiniems rei- 
lams. Kad sulaikius prezi- 
dentą net išnešama specia- 
lės rezoliucijos. 

S. V. REIKALAUJA LY- 

GIŲ SAU TEISIŲ SU 
ANGLIJA 

Washington. D. C., Suvic- 
ny tų Valstijų Senato užrube- 
žinių reikalų komisija šią 
dien priėmė 9 balsais prieš 8 

pataisymą prie tautų lygo^ 
konstitucijos, kad Suvieny- 
tos Valstijos privalo turėti 

tautų lygoje lygias tiesas su 

Anglija. 
Anglija sulyg taisyklių tu- 

rinti su saro kolionijom'is 
šešis balsus todėl to reika- 

lauja sau ir Suvienytos Val- 

stijos. 

GUBERNATORIŲ KON- 
FERENCIJA DĖL 

BRANGUMO. 

Wa»hington, D. C., rugp. 
29 d. — Šiądien visa eilė 

valstijų gubernatorių turi 

konfrenciją su prezidentu 
Wilsonu, klausime dėl vis 

kįlančių kalnų ant reikme- 
nų. 

PITTSBURGO GATVE- 
KARIU STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ 

Pittsburgh, Pa., rugp. 29 
d. — Gatvekarių motormo- 
nai ir konduktoriai nutarė 

priimti pasiūlymą pakėlimą 
algos 5 centus ir streikas 
užsibaigė. , 

Nubalsavus darbinin- 
kams stoti darban aštuoni 
šimtai streiklaužių tuojau 
nešinos is Pittsburgo. Juos 

po policijos priedanga su- 

sodino į vagonus ir nugabe- 
no Los Angeles. Sakoma, 
kad iš ten jie irgi darbuo- 

i sis, kad suardžius kitą strei 
ką. 

PANEDĖLYJ "LIETUVA" 
NEIŠEIS. 

I 

| Delei "Tiabor Day" šven- 
[ tės panedėlyje,. rugsėjo 1 

dieną dienraštis "Lietuva" 
i neišeis, nes sulyg, papročio 
'šalyje bus duodama darbi- 
ninkams proga pasilsėti. 

I GENERALIS STREIKAS 
PEORIJOJ. 

Peoria. 111., rugp. 29 d. — 

Amerikos Darbo Federaci- 
jos atstovams neužgirus 
streiko daugelis darbininkų 
likosi dirbti, bet išejusie 
streikan suformavo streiko 
komitetą ir stengiasi išvesti 
streikan likiušius darbinin- 
kus. 

VALDŽIA PAGRĄSINO 
GELEŽINKELIU STREI 

KIERIAMS 

San Francisco. Cal., mgp. 
29 d. — Generalis direkto- 
rius Hines pagrasino gelž- 
kelių darbininkų streikie- 
riams, kad jei jie nepriims 
valdžios pasiūlytos išlygos, 
tai valdžia ketinanti imti 
tvarktyi gelžkelių judėjimu 
Tokiai Hiaes taktikai prita- 
riąs ir prezidentas Wilso- 
nas. 

Į Po tokio valdžios atsto- 
vo užreiškimo tarpe strei- 
kuojančių gelžkeLo darbi- 
ninkų randasi upas, kad 
priėmus prezidento pasiūly- 
tą pakėlimą algų ir grįžus 
prie darbo. Bet pakol kas 
traukinių judėjimas, apim- 
tose streiko vietose dar ne- 

atnaujintas. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkejc. 
Šiądien ir gal rytoj gied 

ra; maža atmaina tempera- 
i tujoje; vidutiniai pietvaka- 
riu vėjai. 

Saulėtekis. 6:13. 
| Saulėleidis, 7: 27. 
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KUN. LAUKAITIS IR EGZEKUTYVIS 
KOMITETAS. 

Jau nuo senai buvo gandų, kad Lie- 
tuvos valdžia atsiunčia Amerikon savo tik- 
rą atstovybę prie Suvienytų Valstijų val- 
džios Washington?.n. Tos komisjos pirmi- ninku esąs nuskirtas Dr. šiaulys. Vienas 
iš tos pasiuntinybės narių — kun. Laukai- 
tis, jau pribuvo Amerikon ir dalyvavo šiuom laiku pasitaikiusiame katalikų fe- 
deracijos kongrese. 

| Kun. Laukaitis* atvežė gana smagių žinių. Jis pranešė, kad Lietuva yra jau 
neprigulminga ir ar ją kas pripažino ar 

nepripažino, ji jau yra. Lietuvos valdžia 
yra pilnai demokratiška, Lietuvos Prezi- 
dentas p. Smetona yra tas cementas, kuris 
cementuoja visas srieves, visas partijas. 
Lietuvoje visi dirba del Lietuvos, tarp par 
tijų beveik išnyko visokis trinimasis, visi 
stato laisvą ir Neprigulmingą Lietuvą. 

Tokis jausmingas papasakojimas apie Lietuvos žmonių darbus Jtou^pirstu bakste 
lia į amerikiečius, pas kuriuos daug intri- 
gų. nesutikimų, pas kuriuos keletui vaikinų Gabrio ir Olšausko darbų šalininkų neno- 
rima pasakyti, kad jie trauktųsi lauk iš lie- 
tuvių tarpo, tiktai dėlto, kad jie yra savos 
sriovės žmonės. 

Bet besidžiaugdami tuomi, ką Lietu- 
vos žmonės nuveikė, nors ant galo duo- 
kime Lietuvai didžiausią v 

paramą, kkią 
męs tiktai galime duoti. % 

Kunigas Laukaitis yra Lietuvos val- 
džios atstovas, kaip jis pats pasisakė, ir 
todėl jį visi privalo remti. Jis yra Lietu- 
vos ingaliotas ir jo darbų nerėmimas bu- 
tų nerėmimas Lietuvis valdžios. Jei Lie- tuvos valdžia jį ingaliojo, tai jis yra* at- 
stovu ir bus juomi tolei, ko)ei ta pati LieJ 
tuvos valdžia jį neatšauks. 

iki sioi išpildomasis darbas Washing- 
tone buvo rankose Egzekutyvio Komite- 
to. Dabar į tą komitetą būtinai turi įeiti 
kunigas Laukaitis. Kuomet gi pribus Dr. 
Šiaulys ir kiti atstovybes nariai kuomet Eg 
zekutyvis Komitetas visus reikalus turi per 
duoi tai atstovybei. 

Bet klausimas, kokią rolę dabar los 
tarybos? Aišku, kad jos pasiliks tiktai 
sriovių nuomonės išreiškėjomis ir galės at- 
stovybei patarti, padėti darbe. Męs mano- 
me, kad atstovybė ir iš •amerikiečių lietu- 
vius pasikvies vieną ar du, kad tuomi ji 
butų pilnesnė ir pilnai atstovaujančia kaip 
Lietuvoj žmones, taip ir Amerikos lietu- 
vius. 

ši atstovybė senai, senai laukiama. 
Todėl dabar viskas turi susigrupuoti apie 
ją. Tautos Fondas, Cevtralis Komitetas, 
Neprigulmybės Fondas ari pereiti j tos 
atstovybės rankas, žinoma, tuomet, kaip 
ji bus pilname savo sąstate. Vienu žodžiu 
j atstovybės rankas viskas tuii pereiti, kas 
lyti Lietuvą kaipo valstybę. 

Vėl kįla klausimas, kas bus su sriovė- 
rnis, jei jos fondų neturės? Tegul parti- 
jos turi savo fondus; katalikai prie savo 

federacijos, tautininkai prie savo Tautinės 
Tarybos, tai bus tiktai srioviniai fondai. 
Bet kas lytisi Lietuvos valstybės, tas viskas 
turi buti tos valstybės atstovų rankose, jos 
kontrolėje. 

Męs tikimės, kad nuo dabar bus pas 
mus pilna tvarka, tikimės, kad Lietuvos 
atstovybė sugrupuos apie save visus lietu- 
vius. Atstovybės akyse visi lietuviai turi 
buti lygiai geri, atstovybė negali ir neturi 
favorizuoti jokiai sriovei ar partijai. Jei jį 
linktų vienon ar kiton pusėn, jei jai butu 
vienos pasaulėžvalgos žmonės geresni už 
kitos pasaulėžvalgos žmones, tuomet nieko 

gero tokia atstovybė neatlikų. Męs tiki- 
nės, kad atstovybė pasiliks prideramoje au 

3*št, ūmoje. 
Iš kitos pusės visi amerikiečiai lietu- 

viai turime kolab j ausiai remti tą atstovy- 
bę, padėti jai, tuomi męs paremsime Lie- 
tuvos valdžią. 

Tegul tik atstovybė perima darbą, te- 
gul susiorganizuoja, męs tikimės, kad ne- 

siras nei vieno lietuvio tėvynę mylinčio, 
kuris jos neremtų. 
r — 

i Sv©t3m©|@ Spaudoje j 
į • Apie Lietuvius į I i 
LIETUVIAI IR UKRAINIEČIAI PROTES- 
TUOJA PRIEŠ LENKŲ UŽPUOLIMUS 

Binghamptone, N. Y. įvyko tūkstan- 
tinis lietuvių ir ukrainiečių susirinkimas, 
kurie vienbalsiai nutarė protestuoti prieš 
lenkų Įsiveržimą į jų šalis ir prašė Suv. 
Valstijų valdžios iki til nedaryti jokių 
sutarčių su nauja Lenkijos viešpatija, kol 

j ši neapleis rytinės Galicjos ir kitų ukrai- 
įiiietiškų ir lietuviškų žemių. 

Susirinkimą atidengė buvęs majoras John J. Irving. "Kol visos mažosios pąverg 
'tos tautos neturės teisės pačios savę valdy- ti — sakė majoras, — tol męs negalime 
buti tikri, kad karė su visais savo baisiais 
palydovais vėl neatlankys musų žemės". 
Toliaus kalbėtojas davė daug karšto garo 
lenkams, kurie kėsinasi ant svetimų že- 
mių. Esą iš visko matyti, kad naujoji Len 
kija bandi užimti vietą senosios Vokieti- 
jos. 

Žinomas ukrainiečių dainininkas ir Co 
lubia Graphophone Co. artistas, Michajlo 
Zazuliak sudainavo keltą dainų ukrainie- 
čių ir lietuvių kalbose. Jis taipgi giedojo 
ir Amerikos, Ukrainos, ir Lietuvos hym- 
nus, kurie buvo sutikti karštu delnų plo- 
jimu. Be to, dar lietuviškai dainavo Šv. 
Juozapo bažnytinis choras. 

Toliaus kalbėjo Wisconsino universi- 
teto profesorius Keistutis Šliupas. Jis savo 

kalboje aiškiai pažymėjo, kad ukrainiečiai 
ir lietuviai neprotestuoja prieš paprastus Le 
kijos valstiečius, kurie ne mažiau už juos 
pačius kentėjo nuo j enkų dvarponių. Girdi, 
jie protestuoja prieš ienkų vadus, Paderews 
kius, Dmovskius, Čatroi iuskius ir kitus, ku 
rie iš kailio nerdamies stengiasi pavergti 
svetimas šalis. 

Jie gauna pagalbą nuo talkininkų tik 
dėlto, kad neva mušasi su bolševikais. Tai 
lietuviai ir ukariniečiai, bet ne lenkai, sau- 
goja Vakaru Europą nuo bolševizmo ža- 
bangų. Kuomet ukrainiečių ir lietuvių ar- 

mijos kovėsi su bolševikais, tai pasinau- 
dodami tuomi lenkai užgirebė Gkilicliją ir 
didele dali Lietuvos. Lenkijos melai, sa- 
kė Šliupas jau pradeda iškilti aikštėn ir 
artymiausioje ateityje kiekvienas gerai ži- 
nos ko verti lenkų vadų tvirtinimai, kad 
nėra pogromų Lenkijoje, kad visa jų mili- 
bare jiega atkreipta prieš bolševikus. 

Sekantis kalbėtojas buvo N. D. Ve- 
lyeko, vienas ukrainiečių redaktorių. Jis 
plačiai papasakojo apie slaptą sutarti tarp 
Lenino ir lenkų kas link Lietuvos pavergi- 
mo. "Tai yra priedermė kiekvieno ukrai- 
niečio ir lietuvio išeivio Su v. Valstijose — 

scakė Velyčko —kuobalsiausiai protestuoti 
prieš Taikos Konferencijos nutarimus, ku- 
rie gelbsti Lenkijai vergti svetimas žemes. 
Pasielgkime taip, idant sužadinti tokį Suv. 
Valstijų kongreso Įdomumą ukrainiečių ir 
lietuvių klausimais koks iškilo dėlei kinie- 
čių ShantunĮ o provincijos". 

Kitas kalbetojs buvo Corneliaus uni- 
versiteto studentas Jonas Staneslow (?), 
3V. Myklo Graikų-Katalikų bažnyčios kle- 
bonai kun. Jurgis Thegze ir lietuvių kuni- 
gas Kaz. Ambrozaitis. 

Susirinkimo pabaigoje buvo priimtos 
tam tikros rezoliucijos, kurios bus nusiųs- 
tos prezidentui, Suv. Valstijų kongresui ir 
Amerikos Taikos Delegacijai Paryžiuje. 

— Iš Binghampton, N. Y. 

LIETUVA IR BALTGUDUA 
Vasario 27 d. Vilniuje turėjo vietą 

atsitik'mas, kuriam yra lemta sulošti di- 
delė rolė politiniame gyvenime: buvusiame 
šiaurvakariniame Rusijos imperijos krašte 
tapo sutverta dvi sovietnės republ»kos — 

Lietuva ir Baltgudija. Be organizuojant 
ar be stiprinant proletarinę galybę tame 
krašte, kuris tik nesenai tapo paliuosuotas 
nuo vokiečių okupavimo, šitas susijungi- 
mas turėtų lošti didelę rolę. Šita vienybė 
yra taipgi baisiai svarbi mlitarinio padė- 
jimo žvilgsniu, atsimenant ateinančius su- 
sirėmimus su karingaisiais Lenkijos bur- 
žujais. Sužinojimui apie tikslus ir reikšmę 
to susijungimo, kliris jau įvyko, apie pa- 
sukimus ir išvaizdą artimoje ateityje. Iz 
vest i jų korespondentas turėjo pasikalbė- 
jimą su A. T. Masnikovu,' nuo kurio jis 
gavo svarbių žinių. (Melas—"Liet. Red.) 

Lietuvos Padangeje 
[Nuo Redakcijos. Šio 

straipsnelio autorium yra 
jaunas lietuvis, tik-ką atvy-Į 
kusis kurjcru ( valdžbs pa- 
siuntinys su dokumentais) 
iš Kauno Paryžiun]. 

"Kad man duotum, karve-i 
[lėli, j 

baltuosius sparnelius, 
Lėkčiau aš vėjaliu 

pas savo tėvelius... 
Lėkčiau aš vėjaliu... Tur- 

but jau Jums, Broliai, ne- 

kartą girdė j it musų kompo 
zitoriaus, St. Šimkaus, švel- 
uųs dainelės garsai žadino 
paliktosios tėvynės meilę, 
troškimą sugrįžt, nors ir 
"Surukyton", bet savon grin 
čion, kur šlama palangėmis 
medžliepių lapai. Jeigu tik 
Jums netruks kantrybes aš 
prabilsiu j Jus tuo čiulbonė- 
liu, kurs savo tikslu jau nuo 

keliolikos metų buvo pasi- 
rengęs nešti į visus pasaulio 
kampus, sriovėn bei žmonių 
grupė a alyvos šakelę, nes 

visiems jau girdėti Jakšto 
žodžiai: 
"Kur du stos visados 

daugiau padrys: 
Viens pradės, kit's padės— 

draug toliau varys 
pradėtą sunkiausiomis aplin 
kybėmis tėvynės atstatymo 
darbą. Kam +ii aš čia pa- 
kartoju, savame aišku, kad 
musų tarpe dar tvirtos vie- 
nybės ir nematoma. Atvy- 
kęs Paryžiun, turėjau pro- 
gos praskleisti visus, Ame- 
rikoje lietuvių leidžiamus, 
dienraščius ir ką-gi juose 
randu, jeigu ne apgailėtiną, 
gi dabartiniu momentu — 

pragaištingą milais visiems 
(t. y. visoms patrijoms) 
prajovą-skaįdymąsi. 

Vieni, laisvoje šalyje už- 
augę, mano jokios valdžios 
nereikia, kadangi kiekvie- 
na iš jų negera, kuri tik ne- 

būtų, užmiršę pamatinę lo- 
gikos taisyklę, kad ir pati 
laisvė yra didžiausiu ir at- 
sakomiausia kiekvienam 
žmogui įstatymui, žiūrint į 
tai kas ir kaip tuja laisve 
naudojasi ar išnaudoja. 

Ar Amerikos lietuviai mo 
ka gerai suprasti pačią lais- 
vės idėją, tai nepasakysiu, 
nes pvz. "Keleivis" jau per 
daug laisvai kolioja vyskupą 
Karevičių, nors aš jau nuo 

penkių metų jį pažįstu kai- 
po vieną demokratiškiausių 
asmenų, ir neabejoju, kad 
jis Lietuvą mylėjo ir myli 
karščiau už patį korespon- 
dentą "Keleivio". Kiti-gi, 

i pasirodo, nenori su n rast. 

laisvės, arba bent netiki jai, 
t. y. nenori tikėt kad ir mū- 

sų šalelė galėtų savibtovai 
existuoti pasaulyje, kiti ar 

nebus pertoli nuvažiavę, 
gindami vieną, bažnytinę 
politiką. Kad .kas neprikiš- 
tų laikraščiui, kurs mano 
mintis talpina, buk čia br.s 
pasakęs koks "bedievis", 
perspėju kiekvieną ir visus 
draug, kad tokiu nesu, bet 
turiu tai pasakyti "pro bo- 
no publico". Darodymui to 
paduodu faktą, kurį jau ži- 
no dauguma, kad savano- 

rias-klerikais (iš Kauno Dv. 
Seminarijos) ir "Saulės" 
gimnazijos "Ateitininkais" 
buvo užpildyti trįs •penkta- 
daliai visų Karės mokyklos 
mokinių suolai. Priminsiu 
dar ir tai, kad pirmutinį Vy 
tauto Didžioja atsižadėjimo 
kryžių už karžigiskumą yra 
gavęs taip-pat ex-klerikas- 
savanoris P. Lumbys. Taigi: 
galite jau spręsti visi, kad 

pas mus Lietuvoje šiądie vi 
si žiuri tik, kaip pasekmin- 
giau apgynus kraštą nuo 

priešo, o partija ir įsitikini- 
mas — atidėti ateičiai. 

Iš tų pačių, kaip minėjau, 
laikraščių tenka su širdge 
la išskaityti amerikiečių lie- 
tuvių pasipiktinimą del pra- 
šomos medžiaginės pašal- 
pos. (Žiur. "Keleivio N. 29). 

Už visas aukas ir visiems 
aukautojams, badą kentė- 
jusiai Lietuvai 1916 —1917 
m. m. — užteks, rodos, dė- 
kngumo šmtų tūkstančių 
miestelėnų ir valstiečių — 

vaiku, kurie už Jusu dolia- l, 4. 

rius tapo nuo bado išgelbė- 
ti, kuomet jų tėvai krito la- 
vonais ant gatvių po 2—3 
dienas išstovėję ties vokie- 
čių "Brotsaujabeamt'ų. Bu- 
vo daug ir tokių atsitikimų, 
(ypač inteligentų tarpe), 
kad pabaigę valgyt paskuti 
ni sutapytą grašį ir, drovė- 
damies prašyt pagalbos mir 
davo baisiausiai "abdo mir 
čia" savo kambariuose ir 
ti po keliolikos dienų ras- 

davo jų sustingusius lavo- 
nus!! Bet kam tai kartoti, 
ka'd tik tas supras, kurs per 
gyveno vokiečių okupacijos 
laikus... vis-gi męs Jums 
dėkingi. 

Dabar pas mus kitas bv 
rlas" baisesnis už aną, pir- 
mykštį, nes juomi badauja 
vis Lietuvos vaikai, laisvės 
tėvyne išsiilgę. Jie badau- 
dami kariauja apiplyšę; 

i dauguma vartojamų ginklų 
— surudiję, nes perilgai pri 
siejo juos slėpti nuo vokie- 
čių rusiuose, bet vis tik tū- 
kstančiai kariauja. 

j Nuvytas priešas ant Dau- 
guvos krantų vėl rengia 

j mums smūgį; gal daug ra- 

sime naujų kryželių ant ka- 
pų, kur musų kareiviai lai- 
dojami, ne vieną užeisi ir 
pakelėje, rutų vainikėliu 

| papuoštą, bet vis tik kariau- 
jame. Praretintos eilės, pa 

i pildomos naujokais, kurie 
traukia šaunią dainą Kau- 
no gatvėmis eidami ir... 
rods matai stebuklingą iliu- 
ziją, kurią papuošė milžin- 

1 kapių dvasia... Priešai mus 

spaudžią ir puola kaip šu- 
nis iš pasalų, — čia reikia 
didesnių spėkų — kariume- 
nės, o ją reikia apaut, ap- 

i vilkt, apginkluot, supranta- 
|ma visiems, kau ir čia rei- 
kia pinigų, kuriuos Lietuvos 

j Vyriausybė skolina iš savo 

žmonių, išleidus "paskolos 
4Yj bonus". Pas mus, Kau 
ne, nėra n;ji vieno inteligen 
to, kuris bonus neturėtų, o 

kiek Jųt>, Broliai amerikie- 
čiai, nusipirkote? 

Kuomet Finlanclijoje vie 

nas padavė projektą, kad 
universitetui jis aukoja mi- 
i] mą frankų su sąlyga, jei- 
įCU per penkis mėnesius at- 
siras kasoje sudėtų 12 mi- 
lionų universiteto atidengi- 
mui, tai jau trečiame mė- 

nesyje tam tikslui sudėtų 
pinigų pasirodė daugiau ne 

17 milionų, o męs, lietuviai, 
ar mokėsime savo laisvės 
apįinimiui tiek pinigų su- 

rinkti. pirkadmi bonus — 

parodys ateitis, tik ne "Ke- 
leivis" No. 29... 

Nors tiesą savaime pasa- 
kyt reikia patiems,' bet vis 
tik męs visi tikime, kad ir 
Amerikos lietuviai dirba ir 

adug padarė, dar daugiau 
padarys Lietuvai, tik prašy- 
čiau jaunosios kartos var- 

du augščiau pastatyt vieno 
žūvančio, del menkos mili- 

tarės medžiagos, už vienin- 
telį doliari, kurs pas mus, 
Lietuvoje šiądien turi 20 
markių vertės, gi už tokius 
3 doliarius — męs perka- 
me 1 šautuvą... Tai lašas, 
bet kuomet jų daug ir tan- 
kiai krinta sušlampa ar 

nori kas, ar nenori, — tas 
pats laukia ir musų priešų, 
jeigu męs vienybę mokėsi- 
me užlaikyti lig galo kadir 
až okeano. 

Todėl: 
Tik mylėkim, karščiau, 
Tik darbuokim's sparčiau— 
Tik, vyrai, pajudinkim že- 

(nę"- 
Męs ir musų karta laisvę 

iskovos, nes tik kova beli- 
ko, kada pasaulis teisių ne- 

moka gerbti. 
Paryžius, 9, 1919 m. 

This-lietuvis. 

PRIE STRAIPSNIO "TAU- 
TOS FONDO MACHINA- 

CIJOS." 

Geri). "Lietuv." redakcija:— 
K ui/širdžiai meldžiame pri- 

dėti šiuos kelis žodžius ir toli- 
mesni nurodymą prie mano 

straipsnio "Tautos Fondo ma 

chinacijos/' kuris tilpo jusu 
gerbiamo laikraščio N 198. 

Aname straipsnyje buvau 

pasakęs, kad musų čeki siun- 
tinėjo iš ranku j rankas, kad 
tik jis nepakliūta Paryžiun. 

Pagaliaus buvo mums praneš- 
ta iš Taut. Fondo, kad čekis 

pasiųstas p. Vaišnorai del pa 
siuntimo Paryžiun. Vienok 
aš abejojau tada, kad vargiai 
pasiųs. 

Dab?r iš Paryžiaus gavome 
pakvitavimą apie visas kitas 
aukas, o apie tą čekį, kuris ran 

clasi ant p. Vaišnoro rankų, 
sakoma kad jis dar Paryžiuje 
negautas. Taigi abejojimai ne- 

tik ant vietos, bet itačiai dar 
nepasių: ta. Vietoj kad man 

kalbėti, tegul kalba dokumen- 
tas apturėtas iš Paryžiaus. 
J. M. Kunig. K. Am'n'ozaičiui 

Binghampton, N. Y. 
Didžiai Cabiamas Kuivge! 

Šiltom i skaitau sau už parei 
ga tarti Lietuvos Delegacijos 
vardu nuoširdžiai ačiu už pri 
siųsta čekį 13831 frankų. Pi- 
nigus priėmiau ir sudėjau De- 
legacijos iždan ir jie'bus su- 

vartoti Lietuvos laisvės rei- 
kalams sulyg Jųsų ir visų au- 

kotojų noro. 

Delegacija prašo tarti ačiu 
Famstai už 2°0 dolarių auką 
ir perduoti ačiu viciems auk 
tojams. 

Ponams Johnson ir kitiems 
i 11 su nurodytiems žmonėms 
parašysime laiškus skyrium. 
Minimo čeki o 8882«frankams, 
kur j Tamsta esi įdavęs Mr. B. 
\'. Vaišnorui, kad mum: pri- 
siųstu, dar nesame gavę. 

Jei daugiau pinigų siųstu- 
mėl, tai prašytume nerašyti 
taip daug vardu ant čekio, nes 
tiems žmonėms Paryžiuje ne- 
sant kįla keblumų su išga- 
vimu iš banko. .Adresuokite 
tiesiog Delagation Lithuanian 
a la Gvifercnce de la Paix. 

Su tikra pagarba, 
Martynus Yčas. 

Vice-Presidentas. 
Tas paliudijimas pats už sa 

ve Valba ar Tautos Fondas pa 
siuntė pinigus ar ne. 

Su pagarba, 
Kun. K. Ambrosaitis. 

Galima nuduoti ir turtinga, 
ir garsu, bet niekuomet negali 
lošti protingojo roles jeigu ne 

turi proto. 

Gamta daugiausiai visiems 
patinka savo įvairumu. 

Gyvybe—didži ausis žino-1 
2'aus turtas. 

"MEILĖS GALYBĖ/' 

Kas gi ne trokšta tosios Mei 
lės? Jyk ir Kristus mokino tą 
pačią Ivleilę ir paliko mums 

visiems tobulą pavyzdį—savo 
Meilės Galybės siekinius. Ku 
nigas Lauras ^J. Vaublian'as 

gerai atjautė, kad "Dievo šir 4 

dyje viskas, kas tik randasi, 
yra tai MEILE! Dievas ir 
gi ya Meilė. Ir Dievo kara- 
lystėje viskas yra Meilė. Mei 
lė valdo augšėiausiai: atgim- 
do, išaugština, pašventina vis- 
ką, kas ineina į nuil -niįvgą 
dangiškos Dievo linksmybės 
•apskritį/' lr flel tos tai priža 
sties parašė paskaitą: "MEI- 
LES GALYBE/' Ir ne vel- 
tui vienas jo draugas išsirei- 
škė, Kad "Meilės Galybė buvo 
tai vienatinė spėka, kurią jie 
pripažino ir vienatinė galė, Į 
kurią turėjo įsitikinimą. Jis^ 
nemylėjo žmonių ištolo, bet 
troško juos turėti prie savęs. 
Jis geidė parodyti savo meile, 
savo patarnavimus ir išreik- 
šti kiekvienu savo žodžiu: 
kiekviename savo gyverimo 
darbe jis troško ir meldė tos 
dieviškos meilės—Kristau i 

Dvasios, kuri apreiškis tikė- 
jimą ir priduoda gyvenimą.' 

j Del to neinstabu, kad kiek 
vieno jauno širdis ir alkana 
dvasia turėtų prisirisima prie 
tokio žmogaus, kurs aiškiai nu 

rodo tokias gilias paslaptis. 
Tai gi, kuomet papuolė tas ras 

tus į mano rankas dar mokyk- 
los dienose, labai ii pamėgau 
ir norėjau versti lietuvui kal- 
bon, bet kalbos žinojimo st e- 

kai, turėjau atidėti į šalį. Vė- 
liaus gi suėjus i pažintį su 

Kun. Jurgiu F. Jonaičiu ir per 
jį paskatintas, ėmiausi versti, 
o jis pasižadėjo atspauzdinti 
savo liesomis. Prie to dar pa- 
rašiau Kun. L. J. Vaughan'o 
biografiją ir visa'rankraštį pa 
vedžiau Kun. Jurgi ) F. Jonai- 
čio globoti; jis dar buvo keti- 
nęs suteikti iš i > keletą paskai 
tų del lietuvių. Aš iš to visko 
vien tik džiaugiausi, kad lietu 
vianis bus nauda, idant ji "ga- 
lėtų nušviesti tikVąją gyveni- 
mo puse ir, kad apipasakotų 
musų lietuviams prigimtoje jų 
kalboje apie amžinąją meilės 
pasaką, idant, susipažinę su ja,' 
galėtu apspręsti ir savo uvvc- ; 

nimą." (VIII—-IX). 
liet, kaip gi didžiai nuste- 

bau ir kaip nejauku pasidavė, 
kuomet pamačiau tą paskaitą, 
atspausdintą lietuvių kalboje 
ne tai, kad be. mano nuspren- 
dimo-žinios, bet kad mano pa- 
vardės arba pseudonvmo vie- 
ton, buvę padėta: vertė kun. 
Jurgis F. Jonaitis. 

Apie tai g'a! visai nebūtų rei 
kėję viešai prašnekėti, jeigu 
k.'į bučiau girdėjęs iš Kun. Jo- 
naičio lupų arba, kad ir kole- 
tais žodžių butų jis prašęs ma- 

nęs jam padovanoti ta veika-' 
lėlį, mano verstąjį. Dar Įsta- 
biaus, kad tūliems kunigams 
ir veikėjams pasiųsta, o tikra- 
jam vertėjui nei knygutės1, nei 
kredito ir nei žodelio. 

liet, vis gi Kun. Jurgis F. 
Jonaitis, tenemano ką nors bl > 

go, kad u/, tai rustančiau; te- 
nesikankina sąžines išmetini- 
jinuj, bet del visiško gerunm, 
ramybėm ir pasitenkinimo tc- 
perskailo sav sekančias Šv. 
Kaštu eilutes: "Meile yra kan 
iri, yra maloninga: meilė ne- 

pavydi, nedaro pikto, nepasi- 
pueia. Xe yra išsikeliant!, ne 
jieško kas savo yru, nesirustfc 
na, nemintija pikt<>. Nesi- 
džiaugia iš neteisybės, bet 
Ižiaugiasi iš tiesos. \ isa iš- 
voizdai, visa tyki, visą iškenčia 
Pikėjimas, viltis, meilė, tos ; 
rys: a iš tu didžiausia yra neilė." (Šv. Paulius). 

A. Tamoliimas. 



Gegužės N d. "Laisvės" laik 
rastis (žiur. Xr. 3()) palietė la 
>'ii -./ari,u ::ais lai/ai klausi- 

f ma, butcnt—pataria žmonėm i 

taupyti maistą ii' nori "kad vi 
s ,je I Jt'tuvoje. : v.mažėtų var- 

tojimas įvai: iu maisto daiktu 

pradedant duona :: baitrianp 
visokiais, "nusiui ir žckv" 
"Laisvės" nuomone, jei mai- 
ši u : upvsime, tai pravaly- 
sime avn tėvynę, nepriklauso 
m vih.' ir lais*v kaip esa rusai 
praval^ę 

[>eri(lrai> bru žais pasakyti, 
kai]) kas reikia daryti, labai 

F lengva, bet dažnai sunku bū- 
na tokie planai vykinti gyveni 
me. Del maut'' klausinio žmo 
nės šiais laikais yra pasiskirsto 
partijoms, ';-.:rio>; viena su kita 
kovoja. 

A orint maisto reikaias °*e- 

L ririu sutvarkyti, reikia snsip::- 
žinri su kitu vietų arba k raštu 
maisto tvarkymu, tada mes ma 

tysime gerąsias ir negerąsias 
>i;» darijD puses ir galėsime ge 

riau orientuotis šitame dideles 

KMyarl) klausime. A> čia trum 

pH>ai nupiešiu visa ta darbą, ku- 

r] varė bolševikai Vilniuje, no 

rėčiam i alkanus žmones paso- 
tinti. 

Vos atėję i Vilnių bolševi- 
kai viešai pareiškė, kad rūpin- 
siąsi piiTimi'.- <1 gelbėti žmo- 

nes ni: > bado. i'cr laikraš- 
čius ir gyvu žodžiu ;ic stengė- 
si' įtikinti darbininkų minias, 
kad atėję jie išvaduoti vargo 
žmonių iš buržujų verguvės ir 
bado nelaimės. Tam -ikslui 

jie taip pat stengėsi sav. dar- 

bų 'planą piešti kuo dailiau- 
siais ž :džiais. h* žinoma, dau 
gelis prisiklausę bolševikų pa- 

mokslų'Įstojo i k munistų par 
tija. li 

\ i s i su atidžia laukė ir žiu 
rijo, iŠ katro galo b;lšjvikai 

pradės maisto dalykus tvarky- 
ti. daugelis da:'/i.liukų buvo 

įsitikinę, kad badaujančiųjų 
skaičius turėsiąs sumažėti. 

() bolševikai K pradžių labai 
švėiriųs pasirodė. Toksai jų el- 

gesys davė kai kam progos tar 

ti bolševikams palankumo žo- 

tli. O kui bolševikui pareiškė 
kovosiu su <pekuli'acrja, tai ta- 

sai j u žingsnis irgi visiems bu 
vo patikęs, nes kas pfali prieš-! 
tarauti kovai su spekuliacija.] 
liet čia l)uv.» paslėpus visų ne 

dorybių salti:. is. Tuoj vi- 
swms ai>ku 1 uv<>. kad 1) >lsevi- 
kai špekulia.iją kitaip suprau 
ta, negu, sakysime, Vakaru 
Kur p;»s arba Amerikos žmo- 
nės. Ilolsevikai spekuliacija 

1 vadino visą ką. Apskritai, 
,kas ką pardavinėja. n:>rėda- 

jinas tuo gyventi, tas iau 
spekuliantas, i'aprp.stieji pre 
kininkai, kurie perka pigesne 

| ktina ir parduoda brangesne, 
l)«>lvjviku manvmu, esa didžiau 

» c 

'si •; kuliantni, su kuriais rei- 

kią kovoti kuo smalkiausiomis| 
priemonėmis. 

\a ir prasidėjo ta kova. 
Pirmiausia bolševikai uždrau- 
dė pardavinėti spekuliacijos 
tikslais. • O posakis "spekulia 
cijos tikslais" reiškia tokį par- 
davimo budą, kuriuo gaunama 
tam tikra pelno dalis; jei par 
davėlis neimtu nei kapeikos 

ll Juo tada hutu jau nehe spe- 
kuliau.is. ['et kas sutiks par 
davinėti prekes ta kaina, kuri 
jam pačiam atsieina? Juk rei 
kia, pagaliau, žmogui gyventi. 
Ir i ;del laikantis bolševiku 
mnm'.n.ės, "spekuliantais" ta- 

j po didesnė miesto gyventojai 
dalis. Ir valstiečiai ūkininkai, 

i kurie norėdavo atvežti į ink- 

stą vieną, kitą pudą savo ūkio 
i produktų, taip pat, bolševikų 
j manymu, buvo spekuliantai. 
Daugclyj vietų raudouarmie- 

jčia: p.'istcd lv';» ūkininkams ke- 
jlią /: atimdavo jiems produk- 
11 u s už "spekuliaciją." Tokiu 
Į budu daugelis valstiečių buvo 
priversti slapta pardavinėti, ži 
npma, reikia daug brangiau 
už prekes imti, nes čia jau toks 
darbas maža,, ar d-n j; šio- 

j kio v ki. j.viv:' j-.vs. 
i') kvjk laiko bolševikii bi> 

vo leidę valstiečiams laisvai 
Vv /.ti maisto dalykus Į miestą, 
bet užtatgriežtai buvo uždrau- 
dę išvežti ka nors iš miesto, 
tu » budu ūkininkai turėdavo 
būtinai atvežtas į miestą pre 

Jei manai pirkti namą ar lotą, pirk "Marąuette Manor'\ kur ora* 

tyras, nuošaliai nuo dirbtuvių. Gatvės ištaisytos ir užmokėtos. Arti 
Lietuviško Vienuolyno ir Mokyklų. šeSi bliokai J antrą Chicagoje did- 

į žlausj "Marquette Park" 

čia paduodame sąrašą namu ir lotų, kurie yra tikri 

"BARGENA5" 
2 lttgy veninių namas 5 ir 6 kambarių ant Arte.sian A ve. ir tarpe 

63čios ir (iltos gatvių Garu apšildomas Randa $85 j mėnesi. Prekė 
tiktai $8200.00 

2 pagyvenimu amas, 5 ir 6 kambariai ant Talman Ave. arti 61 mos 

gatvės šiltų maudynių apšildomas. Prekė $780u 
Lotas ant Artesian Ave. tarpe G?.rd ir C4th gatvių. ?,$xl25. Prekė 

tiktai $850.00 
Lotas ant Washtena\v Ave. arti Blst. gatvės 30x125. Prekė $775.00. 
Business Lotas ant 63rd gatvės arli Rockwell vertas $3500. $2200. 
Business Lotas ant 63rd gatvės arti Campbell Ave. vertas $4000. 

Parsiduoda už $2500. 
Ir daugybė kitų 
Kreipkitės tuojaus 1 

Francis Kibort 
2402 WEST 63rd STREET 
TELEPHONE REPUBLIC 923 

kes parduoti, nes vežti iš mie- 
sto atgal neturėdavo teisės, 
fokiems neinal lininiams iš- 
vengti ūkininką', jei jų ne- 

spirdavo didelis reikalas, visai 
nieku neveždav • i miestą. Tl i 
viena. Antra vertus, bolševi- 
kai nustatė valgomųjų produk 
tų n: Tina, kuria «ali turėti kiek- 
vienas žm įs, pavyzdžiui: 
cukraus 1 sv., sviesto 1 s\\. 

Įvairių grudų 30 sv. ir tt. ! 'ir;: 
ti arba parduoti daugiau kaip 
nustatyta normą griežtai buvo 
draudžiama. Todėl žmonės 

sakydavo: "Kai buvo uždrau- 
sta valstiečiams laisvai parda- 
vinėti produktai, tada miest .■ 

gyventojams nebuvo draudžia 
ma pirkti prekių tiek kiek nori, 
o kai buvo valstiečiams leist i 

laisvai pardavinėti, tada mie- 
s! gyventojams buvo drau- 
džiama pirkti." 

Tokioms prekybas sąlygo- 
mis visų ^alg.mųjų {>\ -kių k<-i 
nos ne kasdien, bet kas valan- 
da kilo, nes juo toliau, juo la- 
biau prekybos varžymas clicli- 
n > spekuliacija. Kovoti su 

spekuliacija bolševikai turėjo 
tam tikra k misiją, kuri sau : 

pagalbą šaukdavosi kiemo sar 

sni, gatvės driskiu ir visu kitu 
114,' n w c c 

"neturto" žmonių. Jei sužino 
davo ką turint produktų dau- 

giau kaip nustatyta norma, tai 

bematant tą iškrėsdavo ir, dav. 
niausiai, suimdavo; bekrėsda- 
nv, žinoma, bolševikai taip pat 
konfiskuodavo pinigus, drabu- 
žius ir šiaip brangius daiktus. 

Daug buvo ir tokiu atsitikimu, 
kad raudonarmiečiai, pamate 
gatvėje nesant kelis svarus 

duonos, atimdavę ir už "spe- 
kuliaciją'.' suimdavę žmogų. 

Taip kuvjjiyut su .spekulia- 
cija, produktai be galu pabravi 
gn, o kai kurie ir visai išnyko. 
Duonos tegalima buvo gauti 
pas pažįstamus "spekuliantus" 
ir tik car i arba osi.o pinigais; 
kerenkomis visai negalima l.»n 
vo duonos pirkti. Tik pasku 
tiniu lfiiku kai kuri s.1 vietose 
pradėjo imti ir kerenkų, bet 
mokant dveja tiek, kiek caro 

pinigais. įdomus čia tas fak- 
tas, kad tie patys bolševikai, 
net komisarai, taip pat jieško- 
davo pažinčių su spekulian- 
tais, kad galėtų duonos nusi- 

pirkti. nors patys įvairiuose 
mitinguose ir susirinkimuos 
smerkdavo spekuliantus i- 

stengdavosi sukelii nmiii n:1 

a py kautos spekul i a n t a"ii s. 

I bekovodami su spekuliacij i 

bolševikai du v o įvedę k n'teles 
duonai gauti. Daug darL* 
jiems buvo su tomis kortelė- 
mis, nes žmonės buvo suskir- 
stė 3 rūšimis. O skirstvm 
darbas irgi buvo labai sunkus 
nes reikėjo ištirti, kas buržu- 

jus arba kapitalistas, kas dar- 
bininkas, kas dykaduonis ir t. 

t. Tam darbui buvo sudari; 
net tam tikru įstaigų, kuriose 
darkė poperį nemaža žmonių. 
Prie 1-nios rūšies buvo skiria 
mi fizinio darbo darbininkai, 
įvairus komisarai ir Į juos pa- 
našus prie 2-os—lengvesni" 
darbo darbininkai, bolševikų 
įstaigų tarnautojai ir t. t. prk 
3-os—kapitalistai buržujai, 
naudotojai, kunigai, namų ir 
žemės savininkai ir t. t. A n 

troji rūšis turėjo gauti 75 proc. 
io, ką turėjo gauti pirmoji rū- 

šis, o trešioji rr.čis tik 25 pr x\ 

Pagaliau, vi-* žmonės buvo 

suskirstyti rūšimis ir visiem., 
buvo išduotos kortelės. Bei 
vėl nauja kliūtis. Xei speku- 
liantai nei bolševikų valdži;-. 
nebeturėjo produktų, nes jau 
anksčiau jie buvo išvežę nema 

žą produktų transportą i Ru- 
!sų žeme ir buvo tikėjęsi atvež- 

jti produktų iš Suvalkų ir Kau 
no gub. (mat, tikėjosi paimti 
ligi to laiko visą Lietuvą). 
Griebėsi bolševikai rekvizig'lų, 
gyrėsi atvešią produktu iš Uk 

raiiii s, bet nieko iš to neigėjo,' 
ir žmonės tegalėjo džiaugtis 
\ ienomis kortelėmis. 

Susiklojus tokioms aplinkv- 
bėms. vi.s i tie žydai ir kitų tauj 
tų žmonės, be bolševikų, kaipį gervė giedros laukė "balta-i 
gvardiečių" ateinant. Ir kieki 
viena raudonarmiečių nepasi-] 
sekimo žinelė pakeldavo žmo- 
nėms dvasia ir duodavo dau-| 
giau vilties. Keikia pasakyt i,| 
kad daugelis tų žimnių, kuri; 
buvo labai k/ukę b< »lse\ ikn. pa- 
matę savo akimis visą bolse- 
vikų darbą ir patyrę savo kai- 
liu bolševikų valdžią, patys ta 

po didžiausi I) >lševizmo pri^:i 
ninkai. 

O bolševikai nieko nežiurė-1 
darni varė toliau savo darbą. Į 
i'rieš pat savo žindimą jie bu-1 
v.» išleidę darbo prievolė* istaj 
tymą, manydami, kad tuo Įsta 
tymu jHi&erinsią žmonių mai-! 
tinimą. Remiantis tuo įstaty-j 
nut, niekas neturėjęs butu t ei 
sės laisvai pasirinkti sau dar- 
bą, niekas negalėjęs butu be 
tam tikro leidimo keltis j kitai 
darba. Vienu žodžiu, tai bu- 

.1 
vo ne kas kita, kaip ta pati1 
baudžiava, kuria senieji mušu1 
v 

U W i 
žmonės dar atmena ir biaurė- 
damiesi apie ją pasakoja savo 

vaikams. M. Kanapinis I 
(Iš Kauno "Lietuva") 

IŠ ESTONU LATVIU, LIE 
TUVIU IR UKRAINIEČIU 

LYGOS. 
Yiršį vardytos I.) ̂ " »s sek- 

retorius p. Yladimir i>. Lottot- 
sky prisiuntė sekantį praneši- 
mą mūsų žinoman veikėjui p. 
\'incui F. Jankauskui. 

P-nas Yincas F. Jankauskas 
Amerikos Lietuviu Tautinė 
Taryba, ()00 Dergen A ve.. 

Jcrsev City. X. J. 
(kerbiamas Tamsta:— 

1) Fstrmu Latviu, Lietu- 
viu ir Ukrainiečiu Lyga savo 

I susirinkime, laikytame Rugpju 
čio 5 d., 1919 m., nutarė, kad 
kiekviena tauta įeinančią Į šią 
lygą išrintu penkius atstovus. 
Iš i u penkių-vienas bus pa- 
skirtas i Egzekutyv' Komite- 
tą, kuris susidės i- keturių na 1^7 c. 

I riu. Šie dvidešimtjs atstovi 

\)i\> įgalinti duly\ auti ir balstto 
t i visuose (lai kuose, kuriuos 
prisieis Ky^ai svarstvti. Jei- 

tie nariai nepriimtų. E&ze- 
kutyvis Komitetas turės ta jia 
:ia gale kaip ir jų sesijos. 

Kadangi jūsų organizacija 
teturi tik viena atsiuvą, kuris 
taipo gi yra LCgzekutyviame 
Komitete, mes žinomi kviečia- 
me paskirtį dar keturius žmo- 
nes atstovauti lietuvius Cen- 
traliniame Lyg* >s Komitete. 

2.) Mūsų Lyga nutarė ant 
16 ir 17 dienų Rugsėjo, 1919 
m., sujaukti Xe\v Yorke me- 

tini seimą keturių Tautų at- 

stovų sttv. \ aisti j se. 

Kiekviena tauta esanti Ly- 
goje kviečiama atsiųsti 24 dele 
patils. Mes prašome jūsų iš- 
rinkti delegatus ir atsiųsti 

mums jų vardus, idant mes ga 
lėtumėm pasiųsti jiems ttžpra 
šviną. • ^ 

vS) Keturių I autu Lyga ban 
do išgauti audijenciją su Se- 
nato Svetimų Reikalų Komi- 
tetu \Vashingtone. Kiekviena 
keturių tautų privalėtų paskir 
ti šešius, arba bent tris. atsto- 
vus j šią delegaciją. Atsto- 
vai praneš Komitetui apie iii 
tautų reikalavimus. 

4 ) K e t u r i ų Ta u t ų 1.yga r n 

pinasi įsteigti Informacijos 
Biurą \Yashingtone, kuris rū- 

pintųsi savų teritorijų Euro- 
poje apginimų. 

5) Ateityje Keturių Tauti 
Lyga ruošiasi išleidinėti tan 
tikrus raštus apie savo veiki- 
mą. Jie bus siunčiami ketu 
rių minėtųjų tai.tų spauda 
Amerikoje ir Luropoje. 

Į 6.) Keturių Tautų Lyga iu 

|tarė prasyti tautinių organiz; 
cijų įeinančių į Lygą paskirt 
sulyg savo išgalės aukų ben 
dram fondui, kuris bus nau 

duojamas Keturių Tautų Lv 
g s išlaidų padengimui ir ypač 

I Informacijos Biuro palaiky 
| mui \Vaslrngtone. 

Su pagarba, 
ligzekutvvis Kst nu 

1 
Letgaliu. Lietuviu v. 

Wv W 
▼ 

Ukrainiečių Lygos K( 

| mitet-is. 
/ 'aidimi) />. Lototsky, 

į Sekretorius. 
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PIRMA NEGU PIkKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L^ntų, R«mų ir Stogan.s PopJerfc, < 

SPECIALIAS: Maleva malevojinrui stjbu iš vidais, po $'(.50 ui £a!ion;) 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3C0G-2039 SO. HALST60 STREET, CHICAGO, ILL. 

LIBERTY BONDS 
CASH 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 MiJwauke A ve. 

Męs perkame Liberty Bond« u 

pilnį "Cash'' vert#. Atneškite 
nroa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
UtarniakaiB Keivergaiu ir 
Suhatomis 9—9. tarpe Wor.«J ir Paulina gatvių: 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer 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: 

* Henry j. Schnitzer State Bank* 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- j 
VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 
0 

Padėite s^vo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugi?i padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jus pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama mž padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

j jfus galit siusti dabar maista ir drabužius 
1 # 

| tiesiai savo ęiminem ir draugam 0iLietuvon 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove artimoj atetyj pasiųs 

laivą i Liepojų arba Memeli ir sutvarkė taip, kad i laivo Įkrovą 
j bus priimami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai, 

Yra du budu siųsti pagelbą. Jus galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visoke- 
riopos kombinacijos, kurius yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrove ir ji juos pa- 

| • siųs sulyg jusų nurodymu. 

Jei£ii jus norėtumėte sužinoti, kaip nupirk 
ti siuntini daugiausiai reikalingo maisto, k:i 
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi- 
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 
monės Bendrovė, iš pildykite ir prisiųskite 
žemiau paduota kuponą:— 

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems sa 

pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

rėtumėte kad Lietuvos Amerikos Pramones 
P»endrove pristaytų justi giminėmis ir drau- 
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že- 
miau paduotą kuponą:— 

Į 

į" 
Lithuanian-American Trading Co. 

6 West 48th St., New York City 

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą, pcgclbos į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa- klausimas paaiškinimų dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų. 

vardas 

gatves adresas 

miestas ir valstija 

Gavus ši kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
\ Lithuanian-American Trading Co. 

6 V/est 48th S4>, New York City t 
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VOKIEČIAI IR RYTPRŪ- 

SIAI. 

"Prūsų Lietuviu Balsas*' 
X r.J 46 rašo: 

"Po užrašu "Kas* tada?" 
iTilžės socialdemokratų laikra 
štyj "Die Volkstimme" rek- 
sanvaltas )>oiias Yolek į žangi 
nioje vietoje įstoja atvirai už 
tai, kad vyturusiai j ieškotų pri 
siglaudimo prie Lietuvos ir 

Latvijos, jei jie iš ties taptų 
atpjauti nuo Vokietijos (apie 
ką jis rodos ir neabejoja), jei 
paskutinis lūkestis, "Interna- 
cionale," nieko negelbėtų. Ta- 

vorų iš Vokietijos per Lenki- 
ją be muitų visai nebegautu- 
me, o Tilžė be Lietuvos v'sai 
pavargtų. Matytų gyvento- 
jai praplaukiant visokių tavo- 

irų—tiktai matytų! Klaipedo 
je įsitaisytų įvairiosios fabri 
kės, atpenč likusioje Prusijo; 
je viskas sustotų. Pavergtu 
ir pa skutiny si s—1 auk i n i nky- 
stė. "Tilžė be Lietuvos ir po 

naudingiausiais suderėjimais 
negalėtu plėtotis/' rašo jis. 
Todėl pagal p nuomonę, nau- 

dingiausias išėjimas tas, jog 
rvtprusiai te jau ir visai atsi- 
sakytu nuo Berlvno, susitvcr- 
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tų savotiška respubliką ir, pa- 
našiai į Saksų, .l.airų, Prūsų 
susirišimą, glaustus prie Lie- 
tuvos ir Latvijos, idant su 

jais sudarius tokią jau sąjun- 
gą". Pinigai, svarai ir saikai 
lai butų vienokie, tai)) jau ir 

pilietiški teisių ir baudžiamie- 

ji įstatynuai. Savo -tarpe mui- 

tji nereikėtų. Tik kiekvienai 
tautai pilna laisvė auklėtis su- 

lyg savo kalba ir tautinėm ypa 
tybėm. O tani reikalinga, 
kad pamestumėm nmsų padu 

rytas klaidas, mušu pasididžia 
vima ir įsidingojinią, kad ant 

raip stengtumėmės suprasti ii" 
meilingai nusilc'ngti. prieš kitu 

tautų ypatybės. Jei tai nega- 
lėsime, tai Rytprūsiai pastas 
slaviška valstija, kaip ir kiti 
šios naujos valstijų sąjungos 
nariai.—Taip rašo rektsanval 
tas Yolek. Panašų straipsni 
nesenai jis įdėjo ir "Memeler 
Volkstimme," Jame buvo nu 

rodyta į Batockį, kad jis esąs 
tas vyras, Rytprūsiams prives 
ti prie tokios sąjungos. Bet ar 

jis kaip nendrė veik krypsta 
šen, veik ten, ir iš tiesos tam 

tiktų? Visgi kiek mums jau 
žinoma, ir Lietuvoje yna dide- 
lios sriovės už tokią sąjungą, 
jau ir del lenkų pavojaus, ku- 
ris Rytprūsiams ne menkesnis, 
kaip ir Lietuvai bei Latvijai.' 

Lietiniu teatro studija J'il- 
niuje. 

18-me "Ntepr. Lietuvos' 
Xr. p. K. Gilinskis rašo lietu- 
viu teatro studijos reikalu. 
Am t jo, teatrą reikia kurti tik 
idėjinį, laisvą ir, kiek g&lima, 
tolimą nuo vienos materialinės 
naudos. Toks teatras galėtu ^ 

bu t i pavyzdžiu .kitiems, padė- 
ti jiems tikslą pasiekti. Yaidin 
tojų branduolį, autoriaus nuo- 

mone, sudaryti] buvusieji mė- 

gėjai vaidintojai. Bendradar 
biai studijai reikia rinkti labai 
atsargiai, kad jie nebūtų ne- 

reikalingas balasias, kad kiek 
vienas scenos darbininkas bu- 
tu tikrai naudingas. Jų ne- 

privalo buti daug, viso bent 
15 žmonių. Pabaigus studi- 

jos darbą, visi darbininkai pe- 
reina Į valdžios žinią ir dirba 

( 

atskirtoje jiems vietoje. Su- 
darytasis branduolys betgi ne- 

dali buti skaldomas, nei dali- 
mis vežinoj amas j Įvairias vie- 
tas. 

Laikinasis Vilniaus Lietu- 
viu Komitetas parėmė šita K. 

Glinskio1 sumanymą ir nutarė 
Įsteigti teatro studiją. Del gy 
veninio sąlygų Komitetas nu- 

tarė įsteigtąją studiją perkelti 
į Kauno apylinke. 

I 
KAUNAS, 

i — P .a s k a i t a a p i c 

K s p e r a n to. 18 šio mė- 

ncsio diena Rotušės salėje p. 
Medcmas skaitė apie tarptau- 
tinę pagalbinę Esperanto kai 
ha. Prelegentas vaizdingai iš 
dėstė tarptautinės kalbos rei- 

kalą, įtikinančiai aiškino, kad 
negalima tarptautinės kalbos 
pakeisti kuria no r tautiniu kai 
lni ir toliau kalbėjo a])ie ge 
nialį d-ro Zamenhofo kurinį 
—Esperanto kalba J;s pa- 

brėžė, jog kiekviena didžiųjų 
idėjų, kurios vėliau apkariavo 
pasauli, taip ir Esperanto kai 
ba dažnai pajuokama ir net 

neapkenčiama per tai, kad 
žmonės paprastai nestengiasi 
naujų idėjų pažinti ir kiekvie- 
na naują reiškinį-skaito įpra- 
sto senojo gyveninio priešiniu 
ku.—Pralotas Dambrauskis 

i paminėjo tarptautinės kalbos 

reikalą nmsų tėvynei, įeinan- 
čiai dabar į tautų šeimyną. 

Ponas M. Junovičius la- 
biausia kalbėjo apie Esperan- 
to reikalą kultūrai, civilizaci- 
jai platinti, taip pat mokyklo- 
se ir pagalios—tarptauti- 
nienis nesusipratimams paša- 
linti. Kitų trumpais pavyz- 
džiais buvo parodyta Esperatt 
to lengvumas: viena kursis- 

čių, lankiusi tiktai 3 Esperan- 
to kalbos pamokas, puikiai de 

Įį^sii iii* 

įklamavo mušu geri), dainiaus] 
'A. Dambrausko esperanto kai 
ba parašytą: "Nova Kanto.''į 
—Po paskaitai įsirašė 17 naiv 

4 I 
!jų kursistų, kuriems pamokos 
prasidės gegužės 20 d., 8 v. 

vakare (lininiazijos bute (Lai:: 
vės Alėja 55). Gaila, kursi- 
stų maža yra mokytoju, ku- 
riems kaip tik svarbu išmokti 
Esperanto, nes iul< be abejo 
ir mušu tėvynė nepoilgo pasek 
ti. tų salių pavyzdį, kurios pas 
save jau įvedė 'Esperanto Į 
mokyklas; per naujuosius rin 
kimus į Anglijos parlamentą 
visi be išimties atstovai pas j- 
>akė esą tos nuonmės, kad Es 
puanto priverstinai reikia mo 

kyti Anglijos mokyklose, o 

Šveicarijos ])atiektasis Tautų 
Sąjungos įstatų projektas 17 
ir 18 kalba, kad po 2 metų vi- 
si Tautų Sąjungos valdinin- 
kai turėsią kalbėti esperantiš- 
kai. 

Ten buvęs. 
-• Lietuves F a r- 

111 a c c u l ii S a j 11 n g a. 

Siu metu balandžio mėn. 5 d. j 
yra atnaujinta Kaune Lietu-j 
vos Farmaceutu Sąjungą. Ta 
pati Sąjunga buvo Įsteigta 
per Lietuvos Farmaceutu su- 

važiavimą Vilniuje 1918 me- 

tu gruodžio 28—2() d., bet su- 

sidėjusioms aplinkybėmis te- 
ko Vilnių apleisti, daugelis 
draugų farmaceutų išsiskir- 
stė po Lietuvą ir Sąjungos 
darbas laikinai buvo sustojęs. 

S ą j u n go s tikslą s—\) a k e 1 c i 

Farmaciją Lietuvoje \ pride- 
rama aukštuma ir suorgani- i> ». o 

zuoti visas centro farmaceutų 
spėkas. 

Išrinkta laikina valdyba: J. 
Matulaitis, J. Valentinavi- 
čius, Busevičius, K. Mažonas 
ir M. Žvirėnas. 

Nario mokesnis 12 rublių 
metams. 

I 

įvairiais Sąjungos reika- 
lais prašom kreiptis pas M. 
/ v i r ė 11 a šiuo ladresu: 
Kaunas, Duonelaičio (Puški- 
no) gatvė Nr. 19a nuo 4—6 
vai. 

/ aldyba. , 

— Lenkai n c p i 1 
d (j v a 1 d / i o s j s a k y 
m o. Šančiuose yra atidary- 
tas kinemotografas lenk o 

l>. M i k a 1 a u s k o. Yj 
si to kiliem, skelbimai (afi-j šos) spausdinami tiktai len- 
ku, rusu ir vokiečių kalbomis 
ir niekuomet—lietuviu kalba ! 
P,uvo klausta, kodėl nededa j skelbimuos lietuvių kalbos, n t j 
sakė, kad Šančiuos lietuvių 
maža ir jie nelanką jų kinenia' 
tografo, tai esą lietuvių kal- 
bos ir nereikią. Jei valdžia 
leidžia savo įsakymus, tai jie 
reikėtų ir pildyti. 

Šančių lietuvis. 
—. T) u o s ž i r 11 i ų. 

Kauno miesto valdybos nuiiii 
ninio skyrius skelbia, kad nuo 

geg. 23 d. kiekvienas turintis 
duonos kortelę gaus po 1 sv. 

žirniu, kaina 1 auk. 60 sk. sv. 
— Sugavo spekuliantu. 

Gegužės 20 d. čia sugauta žy- 
dė spekuliantė, ji veržė arti 7 
maišu baltųjų miltu. Sakėsi C CW w 

gavo iš Miesto Dūmos, kad 
už juos išrinktų koretlių. Jo- 
kio leidimo su savim neturėjo. 
Nuvaryta į komendantūra 
taip pat jokių l'udymų liepa 
rodė. Miltai konfiskuoti. 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUGU PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RiiLIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHDNE DROVER 482t 

lUMIlIlIHII 
P-LE t. G. MAKAR 

PIANO MOKYTOJA 

4515 CO. WOOD ST. 
H Duoda lekcijas skambinime pia- Į§ 
M nu pagal sutartį. 
g Baigusi muzikos mokslus Chica- g 1 gos Muslcal College. 
Imu 

LIETUVISKAS HŪTElISl 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar mėnesio- 

PREKES PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
93S W. 33 St. CKicagc 

Pilone Yards 2750 

Pradėk Nauju* Metus su tobulu aW'< ro 

gijimu, taip. kad :u*/»o jępi sleisturan per t. 
sus metu% kas tm ^aii buti naudinga. 
prieš einant kur kitur. E^zamlnadja JLžVJOU, 

Gerai pritaikini akiniai prajauni iJdt) h 
galvos skaudeibr.ua, trumparegystė uba t«li. 
ft'O Jt4 prašalinama, pašiurkite su Malir,- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1301 S ASHLAND AVE.. CHICAG' 
Kampas l>'t« (latvi*. 

3'Hos lubos, Tlvi Plai^o aptiekus. TimyHie 
J it£as Darai) 

Valandos: nuo 9to* v»l. ijru» i!(". r *«i. r»lc. 
KcdtlioJ: cuu t Y?i. r j tu iki 12 vai. dienas. 

Ar norite kad jūsų pinigai buiiį SAUSUS! 
PERKELKITE asba pradėkite DĖTI šiądien save 

pinigus į šiĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Central Manufacturmg District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 VVEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėklt« be baimės ir abęjončs savo pinigus 1 šią VISIŠKAI SAUGIĄ 
□ANKA. KAPITALAS $550,000-00. TJRTAS $4,500,000.00. 

į 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
: Vice-Prezident 

! John W. Gorby 
Vice-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežluio ir 

Į Lletuv .Dei>art. 

Frank L. Yv'tf** 
Kasininkas^ 

J. H. RoHey 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag. Kasininko 

A. Petratia ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Real 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
gage Deparfcai 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 
(Juiy) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš. kitų bankų, at- 
neškite jucu bankinę knygutę, o mes iškolektavosim 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime kavgelę ŠIO 
BANKO. 

Bus didžiausias Lietuviškas Piknikas Morgai Parko 
. Subdivizione, i I Ita ir Vinceness Ave. 

Ant pikniko bus suvažiavę tūkstančiai l ietuvių netik chicagiečių, bet ir iš kitų miestelių. 
Todėl atsilankiusieji ne tik galės puikiai ir linksmai laiką praleisti, bet dar turės progą 

pamatyti Lietuvių bendrovės gražiausįSubdivizioną, kuriame dabar dar yra pigiai lotai par- 

davojt/mi, kuriems patiks, tai turės proga išsirinkti po keletą lotų, ant kurių yra Proga ke- 

leriopai padauginti pinigus, nes šitų lotų ?>rekė tuojaus bus pakėJta. Kas dar dabt/r pirks, tai 

gaus ant lengvų išmokėjimų ir galės išsirinkti lotus pagal savo norą. 

!! EXTRA !! 
■ Farm u Pirkėjai 

Pirmiau negu pirksite FARMĄ, gaukite platesnius paaiškinimas iš Lietuvių Bendrovės 

apie Lietuvių Kc 'Joniją. Wisconsine, kur jau daug lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai aPsigy- 
ven„, nes ten žeme labai gera, ant kurios nepaisant koki metai nebūtų, visada geras užderėji- 
rnas. Dabar geriausias laikas važiuoti ir pamatyti, koki javai šįmet yra, kad iš kitų valstijų 
žmones atvažiavę Steb?si. Dauguma nuo bendroves pirkusieji buvo išvažineję po visą Ameri- 

ką, bet geriau negalėjo atrasti, kaip Wis. lietuvių kolionijoje, kur išlygos yra prieinamos ir 
biedniausiam žmogui, o preke perpus pigesne už žemes negu kitur. Gražios (leikos) ežerai 

dabina visą apielinkę. miestas arfi, su visais parankumais del farmerių. Taipgi ir keliai 

visur geri, kad ir blogiausiam ore galim* išvažiuoti. 

Kas norite nuPirkti gerą farmą pigiai, linksmoj vietoj ir savųjų, tai prisiųskite savo 

adresą, o męs jums prisiusime knygelę su platesniais paaiškinimais, paveikslais ir pienu. 



Ko Lenkų Kariuomene 
atėjo į Lietuvę? 

f Lenku žeme—poetų gimine. 
Visi jie pergeros vaizduotei- 
Tokios geros, jog net papras- 
čiausius dalykus jie sugeba nu 

kelti į kita pasaulį, proza pa- 
versti poeziją. 

Ar l>ereikia didesnes pro- 
zos, kai politikos dirbimas, di- 
plomatų apgaudinėjimai, su- 

kimai, kruvinieji karai del pel 
no? () pasižiūrėk jų aprašy- 
mo lenkų istorijoj! Jei tai 
buvo kitų tautų padaryta, bus! 
aprašyta, kaip reikiant; jai lcn 
kų padarai, bus viena ištisa 
glorija. 

S *novės lenkų politikai na- 
mie liena naktį laužė sau gai- 
vas, .:aip čia sustiprėjus Lie- 
tuvos žemėmis. Burė maklia- 
vojo per ištisu du amžių, nuo 

keturioliktojo ligi šešioliktojo. 
O aktus leido tokius, lyg tai 
iie Lietuvai darė didžiausių 
gerumų: nešė laisvės, kultu- 
ros, krikščionybės. 

I'a vogė Vytauto karalių vai 
niką, nužudė imperatoriaus 

v, Zigmanto pasiuntinius, vežu- 
sius ji. Ir čia pat skelbė Lietu 

t vos puolimą lenkams į glėbį. 
Nelaimingą karalaitę. Jadvy-! 
gą atplėšia nuo mylimojo vy-! 
ro Liudviko, numeta nemyli-' 

nam Jogailai ir čia pat, poėti- 
moja jos "pasišventimą ir 
kaukia ja padaryti Kataliku 
l'ažnyčios šventąją. 

Girdėdami dabar mušima į 
lidįjį būgną, kad lenkai atėję 

Lietuvą, paleisti Jietmių u 

>>lševikų verguvės, idant lais- 
vi lietuviai galėtų dėtis su lais 
kais lenkais savo pačių nau- 

dai, mes netikėjom jų inten- 
cijų grynumu, ir neapsivy- 
lėni. Tiems, kurie keliaklups- 
čiavo prieš Vilniaus "vaduo- 
tojus," mes sakėm: palaukit! 
Negirkit dienos be vakaro! Vi 
-a ta saldžių Sirenos žodžių 
poezija bus ta pati senovinė 
egoistinė lenkų politikos pro- 
za. Kad mus neklysta, patys 
lenkai netruko prisipažinti. 

M. Vank.)vie, be to, ką skel 
bia miestams savo paskaito- 
mis, dar paleido tai, surašęs i 
knygeles, vardu: "Dla czego 
žoinierz polski wkracza na Lit 
\ve į Bialorus." Išleido jas 
Varsa voj "Pakraščių gynimo 
Draugija." Jų gali gauti bet 
kuriame Vilniaus knygyne. 
Štai, kaip toji Draugija atsa- 
ko Į pakeltąjį klausimą, visai 
pamiršusi, kaip tautos "poe- 
tai" čia vietoj apdumia mums 

Mu*ikoa Studiją PerkSlč į h ! f S h I h Fine Arts Bldg. Rodm 427 W .■ Tfc*# B V MllfiBiyV nnt Michigan Ave., arti Van Buren 
ar MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

, Valandos: 9 iki 12; 2 iki 7 iki 9. 
Pirm atsilankyr.o malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLE NAUJON VIETON 

5437-38 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 
liams, krikštynoms ir t.t. 

I 

MAGDE. 'Ak, kaip man niežti gal- ''Cit Hbundiiau tuokiu* mazgojimus, 
trinkimu*, muilą oimus — ir viskas tas 
nieko nej.OŲ< Ibįju nvo tu bjauriu pleis- kanų... Man gi vi net darosi!" 

MARE. 
_ "ya, tai kai» tau kęst be- 

reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- kai graius, hctnus ir Įjsti. O tai 
todėl, kad oi nirloju ItUFFLES!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe !! Ar kve- 
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
I'LF.S yra tai paprasčiausis 
piouKij ir ouos sustiprintojis, kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal but gražesnio u:;. ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but smagesnio už čystą neniežinčia galvos odą? 

K U F F Iv E » 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti pleiskanas, o savaitės taikė jų jau nei žytnės neliks 1 Paskui tik retkar- čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 65c., bet jųs sakykite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei negausite ji.sų aptiekoje, tai atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

F. AD. RICHTER & COJ} 325-330 Broadway, New York 

akis. 
1. "Mes privalome turėti 

tokias valstybės sieir.s, kokios 
mums... patogiausios. Tarp 
Lenku ir Rusų, Rumunų ir 
Baltijos jurų neprivalo Imti 
nieko, kas lenkus troškintų, 

smaugtų, išėjimus ar įėjimus 
užstotų;" 

2. Rytuose yra daug* žemės; 
daugiau, ka;p Jvenkuose. Ge- 
rai tai parodo žemlapis. O žino 
nių šiuose kraštuose mažiau; 

' jie ne taip tankiai gyvena. Tie 
sa, ten žemė prastesnė, bet dei 
tc tik, kad gyventojai nemoka 
ūkininkauti... Dideli, po kelias 
dešimtis tūkstančių margų 
dvarai galima išparceliuoti 
lenkams valstiečiams. Len- 
kuose jų dubelės taip susiimi- 
kėjo, jog ūkininkai nebežino, 
ar beišsimoka .ūkininkauti. Ne 
žino, kaip jį vaikams be pa- 
dalijus. Lietuvoj žemė ketu- 

| ris, penkis kartus pigesnė ir 
jos daug parduodama. 

3. Miškų Lietuvoj ir Gu- 
duose daug, daugiau, kai ] am į 

, kuose. Lenkų žemėj niekada 
1 jų nebuvo perdaug o dabar 
vokiečiai visai juos paretino. 
Ar maža dabar lenkams reiks 
medžių? Kam dideliais pini- 
gais pirktis jų iš kitų, kad Lie 
tuvoj pigiai galima gauti ir 
upėmis lenkams nuplukdyti?" 

4. "Lietuvoj dar maža įvai- 
rių specialistų; Lenkuose jų 
daug; bus jiems Lietuvoj už- 
darbio, tada ir namie liku- 

j sietus bus geriau." 
1 

e a\T- 
o. 'v įso to negautum tapus 

Lietuvai atskira nuo Lenkti 
valstybe. 

6. "Nemuno aukštupis ir 
lai lenkų šalis. Ko toliau Į 

šiaurę, tuo daugiau lenkų. Te 
'lenku krašto sostinė yra ^ įl- 
Inius." 
; Stai, delko reikia Lietuva ir 
i Gudus pavergti, o ne del kaži 
•kokių išvadavimų T' Tik len- 
kai jaučią, lietuvius geruoju 
įieatiduosiant savo tėvynės i 
varguvę, kad ir kažin kaip 1111- 

j poetizuotų. 
i 'rastas žmogus daug ne- 

supranta. Kaip jam kareivis 
paims iš tvarto paskutinį ver- 

šiuką, tai, žiūrėk, valstietis pa 
laikys ji savo priešu. Bet ne- 

duok Dieve, kad liaudis lenkų 
kareivi sutiktų kaip priešą, ir 
šalintųsi nuo lenkų, kaip per- 
sekiotojų..." 

Patariame šį šlykštų, bet 
tiesakalbį veikalėlį išplatinti 
ir tarp lietuvių, kurie ypač yra 
palinkę garbinti už lietuvių 
"išvadavimą." Nors knygelė- 
se nieko nerašoma apie tikeji* 
mą, vis dėlto ant viršeli > kažin 

Koiižl Mokėti Augštas Randas Kad Gali Gyventi Patsai Savam Name 
Męs turime labai goru Namų, kurie parsiduoda labai žemomis kainomis pagal fiasirinkimo ir nore pirkėjo, knip mažų namelių, taipgi ir didelių namų po visų Chicagos miestą Bet yratingai "Brighton Park aplelnkėje". Nekuriu*" s parduodame ant lengvų išlygų arba išmokėjimų. Todėl nelaukdamas nieko atva- žiuok Ir pamatyk, o persitikrinsi, jog taip yra. 
Gal išaikalbinėjl, jog mažai turi Pinigų? šimtai žmonių pirko nuosavybes su daug mažesniais pinigais negu» tamsta šiandien turf, bet yra laimingi ir šlendien nekurie jau turi ;>o keletą Namų, tai kodelgi tamsta bijaisi? 
Gal manote kad toliau bus pigesni ir nusipirksite tada daug pigitus? Taipgi šimtai žmonių su ta mintimi irgi apsigavo, nes per paskutinius .10 metų Chlcagoje nuosavybės pakilo daugiau negu dvigubai, bet vls-sl žmonės tikėjos, kad < is pigyn. Todėl lauks dar toliaus taipgi turės ioicėti adr augšt ^snes kainas. Taipgi ar esi ganėtinai apsaugojęs savo Namų ir Turtą nuo ugnies, nes nelaimė yra nežinoma, nėra tos dienos k *d C'hicagoj neapadegtų keletos namų.' Ar gali užtikrinti kad tamstos Namuose tas neatsi- liks. J.igu neturi arba mažai turi apsaugos? tai nieko nelaukdambas apsisaugok tuojaus, męs apsaugo- jime j gerluuses ir teisingiaulas kompanijas. Kreipkitės pas: 

PRANK «'r^suri^i3 
4438 S. FAIRFJELD AV., Arti Lietuviškos Bažnyčios. Brighton Park, Chicago Telefonas IVkKinley 59488 

Lietuviai, remkito Lietuvius; kuire yra tikrais Lietuviais ir dirba del LIETUVOS ir visų Lietuvių albo. 

katn padėta Dievo Motinos pa 
veikslas. Matyti, kad juoba 
pritrauktu skaitytoja. Tai ii 
tetraukia. 
« Štai, kam liejasi kraujas ii 
Lietuvos žemė yra naikinama. 
Sn tuo skaitykimės, ne su akis 
apdumiamomis poezijomis ir 
numanitarizmas." 

Vaižgantas. 
(''Nepriklausomoji Lietuva"). 

trupiniai. 

Žmonės tik atsimena savo 

priešus,'o draugus į>'reit užmir- 
šta. 

Ne kiekvienas moka laike 
nutilti ir laike išeiti. 

Į Moteriškė, vanduo ir ugnis 
J visur įsiskverbia be jokio pa- 
I kvietimo. 

Kurs mintija—tas galingas, 
,o kas galingas—tas laisvas. 

Tik vienas dalykas žmogu- 
je pastovus: naujienybiu troš- 

j kimas. 

į Nepažįsli tas Rusijos, kurs 

j nematė Volgos. 

PAVEIKSLAS. 
LAI GLVOJA LAISVA 

LIETUVA. 
šitas paveikslas didumo 15x20 U. 

bai gražiai atspausdintas 7 spalvose 
kuri kožnas lietuvis gerbiantis Lietu 
va .uri jsi ;yti, kaina 25c. 

Teipgi reikalingi agentai juos par 
i davinėti. 

National Press 
S Vine St. MonteUo, Mass. 

DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NO V AK CO. 

JG24 S Asliland A v. 

Ctnr igo, 111. 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie 
vieną geriausiai žinomų preparatų, 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 

smagumų ir nereguliariškumų nuo 

kurių moters ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Regulator 
(Paveros Reguliatorius) ir.jisai gau- 
namas visur ir bent aptiekoje. Ži- 
noma, nuėjus j aptieką reikalauk 
vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi 
geriausias ir greičiausias pasekmes. 
Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikiuių itaisų. 

"fiso valandos: y iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldienials 10 iki 12. 
1645 West 47-ia netoli nuo Marshfield Ave. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSIMAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A5 laba? sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. 
Kraujo, lnkst' Nervų ir abelnas sjėkų nustejimas viso luino, ir uuvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jieįkojau wi pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Eltterio, Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
g "'uoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Narvai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išriyVo po užmušimui visų ligų. ISė- giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė no hutrU <;•»- 

s jjjucritt, «r pa o mcn. savo pavejKsle pama čiau tekį skirtumu kaip tarp | dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių d?koju = Salutatts irylistų geradėjlstei ir linkiu vi-sietns savo draugnms ir pažįstamiems f su tokiais atsitikimais patariu nucllrdiiai T"i«_"ptis prie Salutaras: 
j SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 
| 1/07 Sc. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicago, Iliinois 
Tllllllllll!lhllllllllllllllili»ii.,«miii»"«"»,i,"i.". 

Subatoje, 3 valandą po pietų (Aug. 30, 1919) bus išvažiavimas (ex 
cursion) į Lietuviu Kolioniją Wisconsine. Visi kas tik norite pa 
matyti gerų farmų, pigiai ir ant lengvu išlygy, tai bus proga vi 
siems važiuoti ant augščiau minėtos dienos. Dabar y*a. geriausias 

į laiaks išsirinkti sau faramas, nes galima gerai žemę matyti ir ja 
vus kokie auga. Norintieji važiuoti susižinokite su bendrove, nes 

Į daug Lietuvių ateinančia subata išvažiuoja. j 
LIBERTY LAND & INVE3TMEN7 COMPANY 

i 3301 So. Halsted Street, Chicago, 111. 
\ 

i 

MOKA 3% NUOŠIMTI UŠ PADĖTUS PINIGUS, 
RANDAVOJA BANKINES SKRYNELES 

SKOLINA PINIGUS ANT NUOSAVYBIŲ 
PARDUODA LAV1KORTES 

SIUNČIA PINIGUS EUROPON 
APSAUGOJA NUO UGNIES 

JOSEPH J ELIAS, PREZIDENTAS, 
WM. M. ANTONISEN, V3CE- PREZ., 
JONAS I. BAGDŽIUNAS, VICE PREZ. IR KASIERIUS./ 

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. UTARNINKO IR SUBATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai. 

3252 S. Halsted St, Chicago, III. 

| Panedelyj, Darbo Dienoj (Labor Day) ^ 

i i1 b Ii; N 

ieafy. Grove-BSInstrupo Oaržs 
WiiIow Springs, 11. 

Pradžia 10 vai ryto. Inžanga 30c. 

* 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, visi kas gyvas iJrmu ant šio pikni- 
ko, nes jis bus gražiausis iš visų buvusių. Apart kit-ko bus visokiu "Fonių", 
išiaimėjimų, lenktynių !r tam panašių Įvairumų praleisti linksmai l?iką ir 
pakvėpuoti tyru oru. 

P. S. Važiuokite iš visų dalių miesto iki Archer Ave., imk:te karus su 

užrašu, Archer Cicero, iki sustos; o iš ten imkite Willow Spirngs; III. 
karus iki daržo. Kas norite važiuoti iš VVsst Pullmano troku, ta i susirin 
kite visi Į Lietuvių svetainę 1194G So. Halsted St., nes:vėluokite, nes tro- 
kas išeis iš vietos 9-tą valandg, vietos torke užteks visiems. 

Kviečia KOMITETAS. 



ei YAP.09 15$ J? 

DR. J.KULSS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIHURGAJ 
*»ydo visokias llg«t» moterių 

/ vaiki? Ir vyrv Spoci<»itf;k:ti n- 
flo limpančias. užai^-cėjuslae 
ir paslaptingas <yru Mgaj 

3ŽE9 So. Hai^ed St., Ghicajjo, 

Dr. G. M. Giaser t 
Praktikuoju Jau 2-7 meta! 

314a 8. Moręjn 8t., k«rti 32 »t. 

8peclal!»ta* Moterišku, Vyrlik\|, 
:r Chroniškų Llgy. 

Valandoj: 9—10 rr*n, 12—S 90 
plet. ft—h ?aic, Kedei. 9—2. 

TELEFONAS YAR23 5*7. 
oAO&AAAjrHfrft-c: \i' 

r • • » rv vr/ r V i"#' ; 

I Dr. M. Herzman | i 15 RUSIJOS į 
•• Gerai lietuviam* žinomas pe r Irt mr 

Y llJ kaipo pa.yręa jyuytojas. ckirurga* *f 
* | ir akušeris. I 
.L Gydo aitrias ir chroniškas ligas, ry- }. 
* > rij. moterį) ir vaikų, pa^al naujausias «♦. 

■ metodas. X-Raj ir kitokius elektros 
Y prietaisai. Y 

Off'.as Ir Laboratorija: 102$ W. 18th A 
4 Street, netoli Fi#k Street. Ą 
•> VALANDOS: Nuo 10 — «2 pietų, ir »> 
t 6—8 vakarrK Te'ephorv (.'anai 3110 v 

T GYVENIMAS: 3412 Se. Halsted Su 'į 
„i, VALANPOS: M « Mkrai. £ 

Vm'h®** 9 *V!*«?# 

L>aktaraa 

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

10:30 ryto iki 12 
'i iki 4 popiet 7 Iki 9 va*t. 

Telefonai 
Ofis?.3 Yards 2544 

S Phone Boulevard 2160 
B* ~ 

| Dr. fl. j. Karalius | 
U23t$EN£JU3103 

L i G O S 
:s 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 ikt U | 
vakar aU. 

3303 S0 MORGAN STF.EET 

Cr. Virpša Narbutt 
Physician & Surgson 

3001 Weat 2and Strežt 

aiu MarshaU Blvd, 
Ofiso valandos; 

2 iki 4 po plet 
7 iki 0 nkato 

T oi. La wr. dile 650 

•yvenimaai 
<frf, RockvvelJ 1681 

Pranešimas. SĘSf 
Chicagiį, laikinai priiminėju li- 
gonius sav'o j č:gyvenimo viero- 

je: 3125 W. 38th St., arti Kci 
zie Ave. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet 
vaka imo kampo Leavitt ir 21 

gatvių. Vai.: nu<* 4 iki 7 vaL 
^ 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinley 4988. 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRAB0RIUS 

PHtara.auju Laidotuvėse koge- 
riaustai, teisingmusEai ir daug 
pigiau, kaip kiti. dėlto, *rad 

męs patįs dirbame grabus Ir 

turime savo karabonua ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ftauk- 
tiest Taipgi samdome automo- 
bilius veseliJom3, krikštynoms 
Ir kitiems reikalain9 diena ar 

□akt). 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

v 

Vietines Žinios 

RYTOJ VISI VAŽIUOKI- 
TE 1 "LIETUVOS" 

.. "CHAUTAUOUA". 

Visko ten bus! 

Jau visa Chicaga žino, 
kad "Lietuvos" dienraščio 
administracija rengia ant 
rytdienos didelį ir nepapras 
tą pikniką, kuris vadinasi 
kiChautauqua". Devynios 
galybės "Lietuvos" šėrinin- 

i kų, skaitytojų, darbininkų 
ir artymiausių jos draugų 
žada kelties ryt daruge su 

saulės tekėjimu ir stropiai 
ruošties į tą "Čotokvą", 
idant ten pasilinksminti, v.r 

čiau susipažinti viens su ki- 
tu ir šiaip jau naudingai 
parleisti šventadienį, Žaisi- 
me ir šoksim? ten taip, kad 
anot tos patarlės, vyžos 
ugnį skeis. 

Apa:t šokių ir žaislų dar 
turėsime progos pasiklau- 
syt; prakalbų, bus garsusis 
Šimkus su "Birutės" choru, 
visi svečiai bus vaišinami 
įvairiausiais lietuviškais ska 
numėliais ir t.t. Ir už tuos 
visus skanumėlius, apart 
valgių ir gėrymų jums nie- 
ko, o nič nieko nereikės mo 

kėti. 
Tas lic-tuvys, kuris neno- 

1 

rės važiuoti į šį pikniką bus 
panašus tam tinginiui, ku- 
riam krenta pačios slyvos 
į burną, o jis tingi jąs kram 
tyti. 

Pikniko vieta — 111-ta 
gatvė ir Vineennes Ave. 
Reikia važiuoti Morgan 
Park karais ant Halsted St. 
i pietus. Išlipkite ant 111 
gatvės, kame jųs busite su- 

tikti. 
Dar kartą primename — 

neužmirškite atvažiuoti. Bu 
kite tikri, kad nesigailėsite 

Į savo žygio ir dar ačiu pa-' 
___________ i 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 
Galybė" 

Nauja, puiki Knygelė 
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- 
jkite sekančiu adresu: 

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

sakysite "Lietuvos" repor- 
teriui už paragnimą. Š. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 
Vakarikšeiame N. ant 

I pirmo pusalpio Dr. Drange- 
lio buvo pranešta, kad vai- 

du "Lietuvos" buvo pasiųs- 
ta telegrama kongreso For- 
eipn Helation Commitee, 
turėjo buti ne Kongreso, bet 
Senato. Taipgi pataisytos ir 
zeeeriškos klaidos telegra- 
mos tekste. 

Redakcija. 

TOWN OF LAKE. 

Draugijoms Atskaita iš Lie- 
tuvos Laisvės Varpo išleis- 
tuvių parodos 24 d. Rugpj. 

Susivenijimo Lietuviškų 
Organizacijų susirinkime, 
birželio 27 d., tapo nutarta, 
kad leike Lietuvių Laisvės 
Varpo išleistuvių, Town of 
Lake Divizija pasirūpintų 
parėdyti tam tikrą vežimą 
"Floatą". Darbas likosi pa- 
vestas, p.p. J. J. Palekai ir 
P. D. Verbickui., Vėliaus 
dalyvaujančios draugijos 
varpo išleistuvėse tą daly- 
ku parėmė ir išlaidas priža- 
dėjo padengti. 

Rengėjai buvo manę su 

rengti politišką perstatymą, 
bet pasikalbėję su Varpo Lo 
misjos narias atmainė nuo- 

mones ir parūpino tik pa- 
puošimą : Laisvės Stovylą, 
Liberty p-lė P. Kudelaitė, 
Columbią, p-le Z. Jareckai- 
tė, Lietuvos Laisvė — p-lė 
•J. Vasiliauskaitė, Lietuvaitė 
p-lė E. Dagaitė; — palydo- 
vės buvo šios p-lės: Anu- 
čiauskiutė, Petrašiutė, Ka- 
revičiutė ir Misevičiutė. Vi-j 
soms panelėms už dalyvavi- 
mą ir pagelbėjimą, tariame 
širdingą acių. 

finigiškos lėšos buvo se- 

kančios : 
81 jardas geltonos, žalios 

ir raudonos drobės po 24c.! 
$20.00. 

38 jardai amerikonišku 
vėliavų po 18c 6.84 

65 jaradi amerikoniškų 
vėilavų 9.60 

6 lietuviškos vėliavos 1.50 
6 amerikoniškos vėl. .. .90 

Medžiai, vinys ir spilku- 
tės 9.05 

6 Šilkiniai kaspinai ir vai 
nikai 9.30 

2. Drobės su lietu/iškais 
ir angliškais parašais, 9.60 

Kostiumų ir šautuvų pa- 
randavojimas, .... 10.00 

Subatoj troko 'užaliki- 
mas, 10.00 

Nedėlioj troko užlaiki- 
mas ir parodavimas, 15.00 

Viso $101.7°* 
Skaitome už pareigą iš- 

tarti ačių p. J. Viskantui už 
nuvežimą ir parvežimą dra- 

bužių, p. P. Norkui už pa- 
gelbėjimą subudavoti taip 
gražiaus "Floato" Teat- 
ralškam Kliubui Lietu- 

va už paskolinimą lietu- 
višką ii' amerikonišką vėlia- 
vų. 

Juozapas J. Palekas 
Povials D. Verbickas*. 

SO. UNION IR 18 KOLIO- 
NIJOS DRAUGIJU VaL 

DYBŲ DOMAI. 
žinomi kviečiuiiie visų drau 

i>ijų valdybas, ir p:ivieninius 
asmenius neatbūtinai atsįhm- 
k v t i j susirinkimą, kuris aįsi- 
ihus *T?(lėlioj, Rugpj. d. 
7 :30 vai. vak., Dom^iemaiuo 
svetainėj, S<>. l iiion Ave. ir 
18tli gatvių. 

/ F. A mini lis. 

T. M D. 22 KP. DOMAI. 

T. M. D. 22 kp. įvyks su- 

sirinkimas nedėlioje, rugp. 
31 d. 1 vai. po pietų, "Lie- 
tuvos'' Bendrovės svetai- 
nėj, 3249 So. Morgan St. 

Malonėkite visi nairiai 
atsilankyti i minėtą susirin- 
kimą, nes daug yra svarbių 
reikalų, kurie turi buti ap- 
tarti. 

Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 
Lakia r ins>v,s sąjungos N kp. 

laikė savo mėnesinį susirinki- 
mą Rugpj. 12 d. Kad nepribu 
vimo ])irm. ant susirinkimą, tai 
pirmininko vietą tam susirin- 
kime užėmė A. kamanauskis. 
Toj pradėta svarstyti svarbes 
nį reikalai. Tarp kitu dalyku 
lik:) nutarta surengti milžiniš- 
ką pikninką Labdariu naudai, 
kuris įvyks 31 >1., -i mėnesio, 
Haž. Darže. 

Vis.'S Chieagos ir apielin- 
kėj'e kuopos širdingai kviečia 
mos atsilankyti j mūsų iškil 
minga pikninką, ant 44 ir Fair 
field ave. Taipgi visi parapii 
nai ėsate kviečiami. Komitetas. 

Pigiai Parsiduoda. 
2-jų pagyvenimu, 5 ir 6 kam 

barių, gc.'oj vietoj, geras namas, 
raudos $40.00 j mėnesį $480.00 
Į metus, namas vertas $4000.00, 
turi buti parduoti.." greitai. Pre- 
kė šio namo tiktai .. $2,600.00. 

3-j u pagyvenimų muro namas, 
geran^e padėjime 1 pagyvenimas 
5 kambariai ir 2 pagyvenimai po 
6 kambarius, maudynė, gazai ir 
kiti parankumai. Geroj vietoj, 
netoli "bulvardo'. Raudos $50.- 
00 Į mėnesį, $600.00 į metus. 
Prekė $5000.00. 

4jų pagyvenimu, beveik nau- 

jas muro namas, pabudavotas 
ant 2-jų lotų, viskas geriausiame 
padėjime, pečiais apšildomas, 
Randos nešr. $1152.00 j metus, 
šis namas labai vertas $12,000.00. 
Parsiduoda tiktai už $9.600,00. 

Apart šių namų męs turime 
ant pardavimo daug "\ isokių 
"properčių" ant lengvų išmokė- 
jimų. Jeigu nori išgelbėti $1000. 
arba daugiau prie pirkimo na-, 
m o, tai pirmiausia pamatyk mus. 

Męs lekiosime adresus lietuvių, 
kurie pirko pre musų patarimą 
ir jie visi yra mums dėkingi ir 
užganėdinti. 

Namai, kuriuos męs parduoda 
me randasi gerose vietose, ir męs 
gvarntuojame. kad ateinančiuose 
nituose už tuos pačius namus 

reikės mokėti po $1000.00 ir dau 
giau. Skubinkite dabar namus 

•pirkti tiktai žinokite kur ir pas 
ką ateiti. 
SAMUEL BURNS & JOSEPH 

.. J. SZLIKAS. 
5433 So. Halsted Str., 

Pbone Drover 824 
J. Szlikas gyvenimo vieta, 

3246 So. Halsted .Str., FUrv e 

Drcver 3514. 

CICERO, ILL. 
Lietuvi is (lelbėjimo Drau- 

s^ips (> skyriaus laikys" susi- 
rinkimą Subatos ( Ku;_vpJ. JO 
d.) vakare, kaip 7:30 va:., p. 
Xef<\ svetainėj, 1500 Su Dtlt 
ave. ir 151 h St. 

Narius ir norenčius prisira 
>yli prie L. ( i. I). nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti. 

I 'a/tiyba. i 

TOWN OF LAKE. 

1). L. K. \'y tauto (įvardija 
laikys sav > mėnesinį susirin- 
kimą \edėliij, 31 (j Rugpj. 
( AiiLį-. ), 2-rą valr .ula po pietų. 

' Š\\ Krv/i.iiis parapijos svetai- 
nei. Kviečiame" visus narius 
susirinki i. Xes yra danu; svar 

hių reikalų dėl apsvarstymo. 
J. Lcyiuiyaris. 

KAIP AUKLĖTI VAIKUS 
BUS DUODAMOS PAMO 

KOS 
Ponia 1 )amijonaitienė 

mums praneša. k :d nuo Rugp. 
oO d. iki Rugs. 15 d. bus duo- 
damos pamokos įvairiose kal- 
iose teni )), kai]: vaikus auk- 

Yaikų tėvai yra kviečiami 
imti dalyvumą tose pamokose. 

, 4 
$100,000 SUTAUPYS AMERIKAI 

Reikalingi Agtrttdi 
I Naujas preparatas taupymui Ga- 
i solino, kuris sutaupys nuo 20 — 40 
| nuošimčių. Tūkstančiai vartotojų 
reikalauja. Vartojamas Automobi- 
liams, Trokauio, Motorinėms Val- 
iems, Motorcykliams, Gasolino kasi- 

I mo inžinams ir Orlaiviams. Pašal- 
I pa mokama: Sutrumpins tolumą i uuo 20—40 'uošimčių. Padidins jie- 

s;ą motorui. Padaugins greitumą. Motoras trauks švelniai. Lengvai 
"užštardavimas" šaltame ore. Ap- 
saugoja nuo suodžių. Sutaupins Ga- 
ražo išlaidas. 

Agentai ir savininkai reikalaudami 
kreipkitės: 

Elect. Chemical Laboratory 
P, O, Hox 104, Muskegon, Mich. J 

»J» y »*«»'«M•*« A-%♦*♦ »'«♦'»M *4 

| DR. i. E. MAKARAS, i 
* * 
X Ofis.is: 1741 \V. 47th STKKF.T. i* 
•!• Va!.: 9:30-12 A. M; 3-5 ir 7-9 P. M. t 
•Į* Tlefonas: Boulevard 3480. YI 
•į" Rezidencija: 4515 i>o. \Yood Street. $1 

Telefonas: Varį s 723. i 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos lr lietuii&kos kalbų, 

aritmetikos, hivgvedystčs, stenografijos, tp 
pcwritinsr. pirklybns teisių, iuv. Valst istori« 
įos, abelnos istorijos, geografijos, politikintt 
ekonomijos, pillctys'Ss. dailiarašystžs. 
.Mokinimo valandos: i-uo •' ryto iki 4 va 

landos ro piet. Vakarais nuo C iki 10. 
3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE D»ESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, kirpimo, designlng 
diecomlt ir vakarais dėl bizulo li 
aamų. Paiiud'Jimat Išduodami ir vl» 
arba rašykite, o męe pasistongsim* 
.suteikti Jums patarimų, 
tos parūpinamos aylcal. Atfluankylrtt# 

18 U03IPBIAJ 'fa ISftz 
SARA FftfEK, Principal 

i 

Pa j ieškau savo brolio Frinkos 
Gleiznius. Paeina iš Kauno gub. 
l'kmerjrės apskr'čio, Žemaitkie- 
mio parap. J u ilgas klikas kaip nuo 

jo turėjau* laišką ir dabar apie jį 
nieko nešinau. Meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kitas jeigu kasa ii 
uote, meldžiu pranešti. Stanislo- 

I vas (ileiznis, P. O. Box i, Pains 
| dale. Mieli. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA ant dviejų 

lubų plytų namas, namelis ir 
biznis. Skersai gatvės mokyk 

,1a, netoli nuo bažnykčios At- 
sišaukite j krautuvę. 

(>36-638 \\ est 3/th St. 

PARSIDUODA ANT DVIE 
ju lubu medinis namas, 

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

SPECIALIS BARGENAS. 
5 akeriai puikios žemės, t k 

viena valanda kelionės iš Chi 

cagos ant Rurlin;>1 m Raihvay 
$.< ležinkelio labai patogi vieta 
auginimui visokiu (kiržoviu ar 

ba paukščių. Kaina jrreitam 
pardavimui SI500. S250 ineš- 
ti o kitus po SI5 į mėnesį ant 

išmokėjimo. Tai yra tikras 

bargenas. Apsimoka jums 
])asisku1)inti. Rašykite, tele- 
foliuokite arba patįs ateikite, 

PAUL HAlTiLY. 
1404 \V. 18th Si.. 

Telefonas Canal 6296. 

PARSIDUODA du mediniu namu, 

po du fletŲ, su madynėmis; gražioj 
vietoj; lietuviu apgyventa mieste Ci- 
cero, 111. Parsiduos geritui; nepraleis 
kite progos. Parsiduos pigiai, nes sa- 

vininkuas turi išvažiouti ant far 
mos. Jeigu kam reikėtų kokiu paaiš- 
kinmu, malonėkite kreiptis j savinin- 
kę. ant pirmu lubu prie 1435 — 48tli 
C't., Cicere 111. 

REIKALAUJAM 25 mer- 

ginų prie darbo dirbtuvėje, 
$14. į sąvaitę besimokinant. 

Geros progos išsidirbti ge 
resnį darbą. American Insu- 
lated Wire and Cable Co.> 
954 W. 21-st Street. 

REIKALAUJAME < 
MOTERŲ. 

Reikalaujame moterų prie 
sortavimo popierų. Atsišau- 
kite greitai: 

I. SANDRO\VITZ, 
1451 So. Peoria St., 

Reikalinga Mergin?. prie namu 

darbo, gera mokestis, maža šei 
myna, plauti dra<panaų nei*e.kės. 
Kreipkitės adresu: \\ Misevicli, 
3548 So. Halsted St.,Chicago. 111. 
Telefonas Yards _>ioo. 

rimo Pardavimas 
Ateinantį Utarninką, Rugsėjo-Sept. 2-rą mokyklos atsidarys ir męs darome 

jums pasųlymą geriausios rūšies čevervkų tomis pat kainomis kaip pernai, nors 
jų kainos pakilo nuo 50'* iki 75'Męs pirkome už $15,000 vaikinų, mergai- čių ir vaikų čevervkų, nuo vienos kuogeriausiai žinomos' visoje šalyje dirbtuvės 6 mėnčsia atgal, ir jeigu mums prisieitų šiandien pirkti tuos pat čeverykus mums 
reikėtų mokėti 20', adugiau, negu kad męs juos pardavosime jums." 

Kelis iš musu Geruju Da:ytu 
Vaikinams puikios veršio uocics 

\ iršai, geriausio ąžuolo uodos pa- 
dai, labai gerai nešiojami, gvaran- 
tuoti, 2 poros padų, vV-kas geriau- 
sios uodos, visokio didžio iki 5 Vi- 
jų vertė $6.50, mūsų kaina $5.35. 

Merginų puikus rausvi kid vamp. 
rausvo audeklo viršai, augštai iš- 
mušti 

įJicizio nuo 8*/» iki 12 $2.35 
Didžio 121/^ iki 2 $2.85 Augančioms merginoms čeverykai juodi arba rausvi 

veršio uodos arba ožiuko, auliukai 9 colių augščio, su 
naujais ctiban užkulniais, labai puikios stailos, kiek- 
viena pora gvarantuota didžio mm 191A iti s Piinoi i 

veru $f.ou, musų Kaina $4.85 Merginų juodi arba rausvi veršio uodos čeverykai angliškais galais, su veršio uodos viršais, su ąžuolo padais. Kiekviena pora gvarantuota. Didžio iki 2. Pilnai verti $5.50, musų kaina $3.85 
Musų krautuvėje randasi augštos rūšies vyriški ir moteriški čeveiykai, męs "ia neturime gana vietos paminėti viską, bet męs pardavojame juos gana žemo- mis kainomis, nes geri čeveiykai, kiekviena pora gvamtuota. čia reikia prisi- minti, kad kainos čeverykų šianiden la-bai augštos. 
Męs duodame paišeliams dėžutes vaikams. 

YVarshvvsky's Reliable Shoe Store 
1341 50. HALSTED STREET, Kampas Liberty Street 

I ^—"LIETUVOS"— 

|CHAUTAUQUA I =- TARK ČOTOKVA 
K 4 

Rengia Lietuvos Dienraščio Administracija 8 

\ NEDĖLIOJE, 

Rugp.-August 31,1919 
LIBERTY LAND AND INVEST- 

MENT KOMPANIJOS 

Morgan Parko Subdivisione 
Reikia važiuoti Morgan Park kaurais ant 

KsJsted St. į pietus; išlipti ant 111 gatves. 

II 

"Lietuvos" Cautauąua'e dalyvaus šimtai 
"Lietuvos" šėrininkų, skaitytojų ir draugų. Tai nauja Chicagiečių paroda. 
Jia išgirsite: 

Inžanga Visiems Dykai 
"Birutės" Chorą; Dvejas Prakalbas; Muzikos; čia pavalgyvite farmeriško 
sūrio, sviesto, kiaušinių ir šviežio pie- 
no atsigersite. Sandvičių bus visokių. 

ŠOKSIM — Ž A I S I M 
MM 
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