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Lenkai Gretinasi Prie 
Baltiko Taniu. 

Italai Plianuoja 
Sunaikinti Fiume. 

• ! 

Ukrainai Protestuoja Prieš 

i 

Susijungė Bolševiku Armijos.; 
LENKAI GRETINASI 

PRIE BALTIKO TAUTŲ. 

Reveiis, rugs. 14 (per 
Kopenhageną) — šiądien 
susirinko delegacijos Balr.i- 
ko tautų, kurios priims bol 
šėvikų pasiulimą dėl taikos 
derybų. Atstovai pribuvo iš 
Latvijos ir dėl visų nusiste- 
bėjimo pribuvo atstovai ir 
Lenkijos (Mat lenkai riebu1 
vo kviesti. Red). Bet dele- 
gacija iš Lietuvos dar nepri 

• buvo. 

Bolševikai pranešė, kad 
Baltiko tautų komisiją pa- 
tiks Pskove, ir kad paskirta 
nauja vieta taikos konferen 
cijai, bet vieta nenurodyta. 

Čia daug kalbama, kaip 
į tą konferenciją atsineš 
Anglija, kuri gali tokio ta- 

) rimosi su bolševikais neuž 
girti. Tuli Estonijos valdi- 
ninikai sako, kad nepradės 
derybų, kol negaus nuo 

Anglijos užgirimo. 
Estonijos rengimąsi tar- 

tis su bolševikais yra dicle 
lis smūgis Rusijos baltajai 
gvardijai, kurios nemažas 
skaitlius randasi šiaurinėje 
Estonijos dalyje. Susitai- 
kius Estonijai su bolševi 
kais baltajai gvardijai, ži- 
noma, nebūtų Estonijoje 
vietos. 

< v 

ITALAI PLIANUOJA 
SUNAIKINTI FIUME. 

Paryžius, rugs. 17 d. — 

Gauta pranešimas iš Fiume, 
kad Annunzio šalininkai 
yra nusprendę sunaikinti 
miestą Fiume jei jie bus 
priversti pasitraukti iš mies- 
to. 4 

Laikraštis Echo de Paris 
praneša, jog Italijos valdžia 
daro mėginimus idant gavus 
Italijai Fiume mainais už 

kitas vietas Dalmacijos pak 
raščiais. Bot, girdi, Suvieny 
tų Valstijų delegatai esę 

priešingi tokiai Italų kombi 
nacijai. 

Vokiečių laikraščiai Fiu 

me incidentui duoctedauj 
svarbos ir yra marioma, ka< 

ragins ir vokiečius s*kti ita 

lų pėdomis idant spėka už 

ėmus Dancigą, j J augščiau- 
| šioji talkininku taryba pri- 
pažins Fiume incidentą 

'naminiu šalies klausimu. 

Taipgi pranešama, kad 
Fiume gyventojai apšvilpė 
Suvienytu Valstijų ir Ang- 
lijos kareivius, kurie ėjo iš 
kazermių į savo laivus. Bet, 
sakoma, jokių incidentų 
tarp vietos gyventojų jr tal- 
kininkų kareivių nebuvo. 

Jugo-Slavijos taikos dele- 
gacija Paryžiuje gavusi ži- 
nių, kad stipri Italijos ka- 
riumenė artinasi prie Fiume, 
kuri, kaip manoma, sugebs 
apvaldyti neramuosius ka- 
reivius, Annunzio šalinin- 
kus. 

Gi iš Rymo ateina žinių,1 
kad Italijos repubiikonų par 
tijos kliubas išnešė rezoliuci 
ją, kurioje užreiškia, kad ka! 
pitono Annunzio ir jo sali 
ninku užėmimas Fiume yra j vaisius prakilnaus jaumo, o 

ne žingsnys, padarytas su 

politiškais išrokavimais. | 

Sako Fiume bus liuosu 

miestu. 

Washington, D. C., nigs. 
17 d. — Vėliausiai gautos 
žinios iš Paryžiaus tvirtina, 
kad taikos konferencijoje, 
dalyvaujant Italijos r Jugo- 
slavijos atstovams prieita 
prie .sutarimo, kad padarius 
mietą Fiume ir apielinkę 
liuosa valstija; gi Fiume 
uostą liuosu uostu. 

Taipgi pranešama, kad 
tartasi ir link kitų vietų 

j Adriatiko pakraščiuose ir 
i buk nekurios vietos perduo 
damos Jugo- Slavijai; gi 
.Italijos žemės Adriatiko ry 
•tiniame pakraštyje, sulyg 
pranešimo, turėtų .sumažėti, 

;negu kad buvo nutarta pir 
miau. 

Šis naujas susitarimas, 
: tuojau bus persiųstas prezi- 

dentui Wilšonui dėl jo suti- 
j kimo, nes perz. Wilsonas 

-1 buvo labai kietas Adriatiko 
r Į pakraščių klausime ir, todėl 
l į darant atmainas link pir- 

j moje nutarimo, reialingas 
jo sutikimas. 

Iškilmes sulaukus vado. 

Vankiai užplūdo Ne\v Yorku gatves-, kad dar svki sekus pas kui savo vadą, generolą Per 
v y 

k 

"fST *11 shinga. kuris vede yankiu parodą Nuvv Vorke! X ? 

UKRAINAI PROTESTOJA 
PRIEŠ DENIKINĄ. 

Paryžius, rugs. 17 d. — 

Ukrainiečių delegacija įtei 
k ė pirmininkui taikos kon 
ferencijos premierui Clemen 
jeau protestą prieš generolą 
Denikin^, kuris, sakoma, 
jžpuolęs ant ukrainų kariu 
menės, kuomet šie mušėsi 
?u bolševikais. 

Proteste pabriežiama, kad 
:t?lei Denikino užpuolimo 
sumušti bolševikai spėjo pa 
sėkmingai pasitraukti, nors 

Kitaip butų papuolę nelais- 
vėn. 

Denikinas kliudęs perse- 
kioti bolševikus, kuomet tie 
nešinosi išvyti iš Kievo. 

SUSIJUNGĖ BOLŠEVIKU 
SPĖKOS. 

Londonas, rugs. .17 d. — 

Čia atėjo bolševikų bevieli- 
nis telegramas, kuriame pra 
nekšama, kad Maskvos sovie- 
to kariškos spėkos susijungė 
su bolševikų spėkomis Tur- 
kestane, kurios buvo perski- 
riamos Kolčako ir Denikino 
armijomis. 

Po šio susijungimo bolše- 
vikų kontrolėn papuola dide 
li plotai vidurinėje Azijoje, 
kurie esą turtingi įvairia ža- 
lia medžiaga, ypač ten ran 

dasi daug vatos. 

ŽYDŲ PAGROMUOSE 
LENKIJOS VALDŽIA 

NEKALTA. 

| Paryžius, rugs. 16 d. — 

Čia pribuvo iš Varšavos 
Henry Margethau, galvž 

I Amerikos komisijos ištiri 
Įmui žydų pogromų Lenkij( 

'je. Nors jis dar neišdavė ofi 
cialio rapartO; bet pasikal- 
bėjimuose užreiškė, kad 

| Lenkijos valdžia, jo many- 
mu, nerėmė žydų pagromų, 

; nes tuomet butų buvę dau 
eiau aukų. 

I 

RUMUNAI APLEIDŽIA 
BUDAPEŠTĄ. 

Budapeštas, rugs. IT d. — 

Rumunijos armija pradėjo 
trauktis iš Budapešto. Trau- 
kiniai su rumunų kareiviais 
eina be perstojimo ir, mano- 

ma, kad trumpame laike ru- 

munai visai apleis Budapeš 
tą. 

S. V. ORLAIVIAI 
BRAZILIJOS PAŠTUI. 

R Jo Ženeiro, rugs 17 d. — 

Ministeris komunikacijos j- 
galiojo pašto viršininką tar- 
tis su amerikoniška orlaivių 
kompanija Ilandley rage, 
kad padarius sutartį palai 
kymui Brazilijoje orlaivinio 
pašto, ką yra užgiręs šalies 
kor.geras. 

NĖRA KAIZERIO 
NEREIKIA MOKSLO. 

Berlynas, rugs. 17 d. — 

Pranešama, kad mokiniai 

pradines mokyklos Griefs- 
walde atsisakė eiti Į mokyk 
lą, kuomet sugrįžę po vasa- 

ros atstogų nerado joje bu- 
vusio kaizerio ir žymių kai 
vedžių paveikslų. Mokiniai 
pasiuntė apšvietos ministe- 

;' riui telegramą reikalaudami 
i [sugražinti mokyklon mine- 
-itus paveikslus, kurie išnešti 
> vasaros laiku. 

IŠ AUSTRIJOS VAROMI 
SVETIMTAUČIAI 

Vienna, rugs. 17 d. — 

Austrijos valdžia pradėjo 
stropiai rūpintis, kad apsau 
gojus šalį nuo galimos sto- 
kos kuro ir taipgi maisto. 
Delei tos priežasties išleista 
padavadijimas, kad turi pra 
sišalinti iš Austrijos visi tie, 
kurie nesą šalies piliečiais 
ir neturi nuo valdžios spė- 
cialio leidimo gyventi Aust 
rijoje. 

Kadangi svetimtaučiai į 
tai nekreipė jokios domos, 
tai pinigyno ministeris su 

laikė išdavimą jiems pinigu 
iš bankų ir tokiu budu pri 
verste svetimšalius skaitytis 
su šalies tvarkos vedėjais. 

Prieš tokį Austrijos val- 
džios elgimąsi smarkiai už 
protestavo Lenkija. Mat 

Austrijoje yra nemažai nau 

jos Lenkijos piliečių, bet vis 
laikosi Austrijoje, ypač 
Viennoje. 

MOKYKLOSE PARDUO 
i TA MAISTO UŽ MILI- 

JONĄ- 

į New Yovk, rugs. 17 d.— 
šiądien tapo pranešta, kad 
New Yorko publiškose mo- 

kyklose jau tapo parduota 
likučių kariumenės maisto 

,net už milijoną doliarių. 

GELŽKELIO NELAIMĖJE 
ŽUVO 12 ARKLIŲ. 

Milfay, Okla, rugs. 17 d. 

I Vakar lokomotyvas ir keturi 
vagonai Ringling Brothers 
cirko nušoko nuo bėgių. Vie 
nas vyras tapo sunkiai su- 

žeistas ir užmušta 12 arklių 
ir nemažai arklių sužeista. 

POTVINYJE ŽUVO 
IKI 344. 

Corpus Christi, rugs. 1? 
d. — Žuvusių skaitlius nuo 

buvusio nedėlioje pctnnio 
vis didėja, nes randama vis 
daugiau lavonų. Vėliausiai 
pranešama, kad žuvusių pot 
vinyje vsame pakraštyje sie 
kiąs iki 344 asmenų. Gi nuo 

stolių turtu sulyg laikrašti 
ninku apskaitliavimų bus 
arti penkiolikos milijonų do 
liarių. 

BOSTONO POLICISTAI 
NUSTOJA DARBO. 

Boston, Mass., rugs. 17 d. 
Policijos viršininkas katego- 
riškai užreiškė, kacl sustrei- 
kavusie policistai nebus pri-, 
imami policijos tarnyston. i 
Bet, girdi, del senių, kurie 
yra tarnavę ilgą laiką, gal 
bus padalytas išėmimas; 
vienok apie tai bus spręsta 
vėliau. 

Be to yra 125 polcistai, 
kurie laike sustreikavime 
buvo kur nors prasišalinę, ar | 
tai atstogoms ar dėl ligos ir, 
vėliau nepribuvo laiku tar-( 
nystėn Jų reikalas kaip ma 

noma, bus išklausytas kiek- 
vieno atskirai. 

Sakoma, kad nemažas 
būrelis streikuojančių poli- 
cistų kreipėsi prašydami pri 
imti darban atgal. 

CHOLERA ANT S. V. 
LAIVO. 

Tokyo, rugs. 1 7d. — Ant' 
Suvienytų Valstijų laivo 
Sherman radosi cholera; 
vienas jau mirė ir šeši nu 

žiūrėti serga. Laivas veža 
1400 S. V. kareivių iš Filipii 
nu salų. Laivas tapgi buvo 
užvažiavęs Vladivostokan 
iš kur vežasi apie tužiną su, 

žeistų bolševikų riaušėse. 

AUGŠČIAUSIA TARYBA 
PRIĖMĖ BULGARIJOS 

SUTARTĮ. 

Paryžius rugs. 17 d. —\ 
Augščiausia talkininkų tary- j 
oa galutinai priėmė taikos 
sutarties tekstą su Bulgari- 
ja. Bulgarijos atstovybei tai- 
kos sutarties tekstas bus įtei 
ktas pėtnyčios rytą. 

ANGLAI PASITRAUKS IŠ 
SYRIJOS IR PALESTINOS 

Paryžius, rugs. 17 d. — 

Pranešama, kad tarp Fran- 
cuzijos ir Anglijos valdžių 
įvyko susitarimas, sulyg ku- 
rio Anglijos kariumenė ap 
leis Syriją ir Palestiną. pirm 
1 dienos lapkričio. Jų vietą, 
užims Francuzijos kariume- 
ne. 

MEDIS SU 38 ĮVAIRIAIS 
VASIAIS. 

Findlay, Ohio. Pas tulą 
sodininką Henry Flater yra 
vaismedis, ant kurio auga 
32 rusių oboliai ir 6 ruŠių 
grušių. Beveik kiekviena 
šaka vis turi kitokios rūšies 

I čiepą. 

DOVYDO ŽVAIGŽDĖ 
PRANCŪZIJOS LAU- 

KUOSE. 

New York, rugs, 17 d. — 

Zyclų organizacija nuspren- 
dė kiekvieno žydo kareivio, 
žuvusio kares lauke, kapą 
paženklinti "Dovydo žvaig- 
žde" (dvigubas trikampis). 
Šiame reikale žydų organi- 
zacija jau yra gavusi leidi- 
mą veikti ir kariškos val- 
džios. 

Msfl 

BROOKLYNO LAIVU 
DARBININKAI NUSTOJA 

DARBĄ. 

Brooklyn, N. Y., rugs. 17 
d. Valdžios laivų kieme apie 
4,000 darbininkų pareikala- 
vo liuoso subatos popiečio, 
t. y. pareikalavo 44 valandų 
sąvaitės. Dabar tapo praneš 
ta, kad visi streikavusie dar 
bininkai nustoja darbą, nes 

buvusie taisymo darbai per 
kelta į pietinius portus. 

KAREIVIAI SUNAIKINO 
SOCIALISTŲ OFISĄ. 

New York, rugs. 17 d. — 

Policijai tapo pranešta, kad 
uniformuoti Suvienytų Val- 
stijų kareiviai sunaikino 
socialistų partijos ofisą sep- 
tynioliktojo distrikto. Sako- 
ma, ofise vbkas tapo sulau* 
žyta ir sudraskyta. Kareiviai 
kaip pranešama dasigavo 
naman per taip vadinamą, 
stoglangį. 

GEORGE WASHINGTON 
PARVEŽ BELGJOS 

KARALIŲ. 

Paryžius, nigs, 17 d. — 

Šiądien tapo sužinota, had 
laivui George "VVashington 
yra įsakyta vykti Antverpe- 
nan ar Ostende, iš Kur ga 
bens i Suvienytas Valstijas 
Belgijos karalių ir karalie- 
nę. Su jais važiuos dar 40 
ypatų jų palydovų. Daugiau 
niekas nebus leidžiamas ke 
liauti sykiu. 

ORLAIVININKYSTĖ 
TARP VOKIETIJOS IR 
NEUTRALIU ŠALIŲ. 

Berlynas, ings. 17 d. — 

Vokietijos valdžia pradeda 
rūpintis link įsteigimo oriai 
vinio pašto su neutralėmis 
šalimis. Šiomis dienomis 
lainkėsi Berlyne Danijos 
paštų m misteris, kad įsHi 
gus orlaivinį paštą tarp Ber 
lyno ir. Kopenhageno. 

Vokiečiai turi nemažai 
patirimo užlaikyme orlaivi- 
nio pašto, nes jie jau užlai 
kę orlaivinio pašto linijas 
tarp keleto Vokietijos mies 
tų, nors tas buvo daroma 
privačių kajnpanijų, bet Vo 
kietijoje stoka aliejų, benzi 
no ir panašiai, kas apsunki 
na palaikymą orlaivių linijų. 

ORAS 
Cbicagoje i*" apielinkčįe. 
Šiądien oras nepastovus; 

gali but kiek lietaus; maža 
atmaina temperatūroje; vi- 
dutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:34; 
Saulėleidis, 6:55. 
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LIETUVOS, LATVIJOS IR ĖSTUOS 
SĄJUNGA. 

Paskučiausios telegramos iš Europos 
daug praneša apie bendras tarybas tarp 
lietuvių, latvių ir ėstų, kurios šiomis die- 
nomis įvyko Rygoje. 

Tai yra labai didelės svarbos nuoti- 
kis musų politiniame gyvenime. Daugelis 
toliau matančių musų veikėjų seniau pra- 
našavo, jog Lietuva, Latvija ir Estija su- 
sidės į krūvą, o dabar jau męs matome, 
kad šis dalykas tikrai bandomas įvykinti 
gyveniman. 

Svieteli tu mano, ir kodėl-gi mus ne- 
įsteigti trijų minėtųjų tautų Sąjungos? Tik 
pažiūrėkime kiek bendrybės yra mumyse. 

Pirmiausiai męs visi trįs kovojame už 
savo laisvę — už nepriklausomas valsty- bes. Šioje kovoje už švenčiausiais Savo tei- 
ses męs turime ir bendrų priešininkų, su 
kuriais lengviausiai butų kauties susiburus- 
visiems į krūvą. Sergame męs ir tom pa- čiomis ligomis-trukumais, kuriuos lengviau 
butų prašalinti drauge besidarbuojant. O 
apart to viso mus ytin stipriai jungia geo- 
grafinė padėtis — ir lietuviai, ir latviai, 
ir ėstai gyvena krūvoje, turi vieną vandens 
kelią — Baltijos jurą. Taipu gi nemažai 
yra tarp musų istorinių ir kulturinių bend- 
rybių. Visa tai suėmus į krūvą aišku, kad 
nieko daugiau nelieka Pabaltmario tauto- 
mis, kaip tik eiti išvien, bendrai spirties 
nuo priešininkų, bendrai tartis įvairiais 
svarhiais reikalais. 

Tokia trijų tautų Sąjunga sudarytų 
gan stiprų politinį kuną, su kuriuo reikėtų rimtai skaityties. Taip dviejų didžiulių 
valstijų (Rusijos ir Vokietijos) mums vie- 
niems butų persunku išlaikyti nepaliečia- 
mybę, bet Pabaltmario tautų Sąjungai Įvy- kus pasidarytų jau nebemažas kąsnys, ku- 
riuo galėtų paspringti musų kaimynai. Ir 
talkininkai tuomet pradėtų rimčiau skaity- 
ties su mumis. Atrodo kad ir jie norėtų 
matyti mus drauge besidarbuojant, nes 
tuomet susidarytų kur kas patvaresnis fron 
tas prieš bolševikus. Tik gal francuzai 
biškį raukytus. Bendrai privertę bolševi- 
kus taikinties, męs tuomet galėtum sun- 
kiau užgulti ant lenkų, kuriuos, francuzai 
vis dar teberemia. 

žinoma, galima tikėtis mažų nesusi- 
pratimų besijungiančių tautų tarpe, bet 
juos pasistengsime išlyginti ramiu keliu. 
Šioje valandoje atrodo, kad Pabaltmario 
tautų Sąjunga galės būti gan pastovi: ben- 
drų reikalų daug, o nesiderinamų reikalų beveik visiškai nėra. 

Tik labai gaila, kad musų žmonės taip mažai žino apie latvių ir ėstų tautas. Dau- 
gelis musų — daugiau turi nuovokos apie francuzus bei italus, negu apie savo arty- miausius kaimynus. Pasistengkime užtai- 
syti tą spragą musų gyvenime. Juo daugiau 
vieni apie kitus žinosime, juo tvirtesnė bus 
musų Sąjunga. 

*m ̂  

J i Svetimoje Spaudoje ! 
j Apie Lietuvius j 

ŽYDU PADĖTIS LENKIJCj IR 
LIETUVOJ. 

Amerikos žydų atstovas Bernard Hor- 
wich nesenai buvo aplankęs Lietuvą ir 
Lenkiją, idant ištirti žydų padėtį tose ša- 
lyse ir suteikti jiems pašalpą. Sugrįžę iš 
Europos Honvich kalbėjo Bendroj Žydų 
Pašalpos Komiteto konferencijoje, kuri į- • 

vyko Chieagoje. Štai kai kurios ištraukos 
iš jo kalbos: 

Tūkstančiai Miršta. 

"Aš jums sakau, gerbiamieji, kad s?.- 
vo akimis tikrai mačiau, kaip žmonės mirš 

ta nuo bado. Jie tik valgo vieną sykį į 
dieną, o yra ir tokių, kurie kartais visą 
dieną buna nevalgę. 

Vasario mėnesyj Varšavoj aš nešiojau 
kailinius ir šiltus apatinius drabužius, o 

daugelis 5—6 metų vaikų vaikščiojo gat- 
vėmis basi, pusnuogiai ir nuolat verkdami 
iš alkio. 

Taipogi aš buvau užėjęs į daugelį na- 

mų. Dieve, ką aš mačiau! išviso aš bu- 
vau 80 namuose. Gerbiamieji, aš norė- 
čiau, kad tokių baisių reginių man nepri- 
sieitų daugiau gyvenime regėti. 

Aš mačiau kaip žmonės gyvena tam- 
siuose skiepuose, be šilumos, žiburio ir 
grindų. Man teko matyti vieną moterį, 
kuri slaugina vyrą ir keturis vaikiukus — 

jie visi serga džiova. Aš mačiau po šeše- 
tą-septynetą žmonių, miegančių viename 
kambaiyje-virtuvėje. Bet tai paprasti ten 
reginiai. 

Daugelis žmonių gauna tik vieną fo- 
relį zupės į dieną iš viešos valgyklos. Zu- 
pė išvirta iš bulvių ir miežių, o mėsos pri- 
dėta tik kvapsnio dėlei. Ten yra tokia tai- 
syklė: vienas mėsos svaras šimtui torielių 
zupės. Taigi, tukstančiui žmonių yra duo- 
dama į dieną tik dešimts svarų mėsos. 

Išvažiavus iš Varšavos į mažesnius 
miestelius šimtą kartų blogiau, o Lietuvoj, 
tai dar prasčiau su maisto klausimu. 

Šeimyna Miršta — Tėvas Pamisęs. 
M. i ..... 

Bevažinėdamas po provincijos mies- 
čiukas, nuvykau sykį j Ostrolenką. Pirm 
karės ten gyveno 14,000 žydų, o dabar be- 
liko tik 4,000. miestelio tapo sunaikin- 
ta musių laiku. 

Kartą, einant gatve, pamačiau besto- 
vinti vaiką, nedaugiau kaip keturių metų. 
Aš turėjau kišeniuje saldainių ir .daviau 
jam keletą. Paskui įėjau į namus. .Pasi- 
klausiau moteries vardo. Ji atsakė Bertha 
Grossman. Lengvai galima buvo pastebė- 
ti inteligentiškumo jos veide. Ji kalbėjo 
angliškai. Mažas kambarėlis buvo švarus 
ir ant sienų kabojo keletas paveikslų. Vie- 
noje lovoje gluėjo serganti mergytė, kuri 
kosėjo kas penkios minutės. Kita duktė, 
apie dvylikos metų, taipogi ten buvo. 

Moteriškė pradėjo pasakyti apie savo 
prietikius. Jie gyveno New York'e, buvo 
turitngi, susidėjo keletą tūkstančių dolia- 
rių. Ji gerai nesijautė, taigi jos vyras nu- 

tarė, kad geriau butų važiuoti Europon. 
Viską susidėjo, paėmė drauge su savim 
vaikus, ir aš mintiju, deimantus ir gražiau- 
sius drabužius. Bet staiga, jai parvažia- 
vus į Eurppą, iškilo karė ir viską prisiėjo 
išmainyti ant duonos. Ji man pasisakė, jog 
nieko daugiau neturitnti apart seno ploš- 
čiaus ant pečių. Ji išblyškusi, lyg kokia 
dvasia, žandai gilai įdubę. Jai bekalbant 
įėjo mažas vaikelis. Jis domiai žiurėjo į 
mane. Paklausiau jo vardo; pasaisakė esą 
Mendel. 

ivą siancue turėjai pietums" Y Aš už- 
klausiau jo. •, 

Jis atsakė "saldainių". 
"Mendel" aš vėl užklausiau "ką dau- 

giau tu valgei?" 
Jis atsakė "Nieko". 0 jau buvo šešta 

valanda vakaro. 
"Kuomet tu paskutini kartą valgei?" 

užklausiau jo. Ir jis atsakė "Vakar, dvy- 
liktoje valandoje man davė zupės". 

Aš negalėjau tikėti. Keturių metų vai 
kas nieko neturėjo burnoje laike pusantros 
dienos. 

įėjo maža mergaitė. Jos vardas buvo 
Gussie. Aš ją pasišaukiau ir pasiklausiau: 
"Gussie, ką tu šiandie valgei?" 

Ji atsakė "Nieko". 
"Visą dieną?" 
"Taip!" 
Aš paėmiau nuo šios nelaimingos mo- 

teries jos vyro adresą New Yorke. Deja, 
sugrįžęs Amerikon jau neradau Gross- 
man'o pažymėtoje vietoje. Man pasakė, 
kad Grossman'as yra nusiųstas į bepročių 
namus. Nuolatinis besirupinimas savo šei- 
mynos likimu susilpnino jo protą. Jis da- 
bar nuolat murma panosyj apie savo pačią 
ir vaikus Lenkijoje. 

Sv^iiias" ir jojo gyventojai. 

Ąš aplankiau Lenkijos mieste Sied- 
litze vieną namą. Jį vadina Pavargėlių 
Namu. Jeigu męs New York laikytume šu- 
nis tokiame name, tai Gyvulių Užtarėjų 
draugija mus suareštuotų. Seneliai gyve- 
no dižiausiame šaltyj ir susiglaudę ant 
nešvariausių lovų šildė vienas kitą. 

Viena senė tuojau.s ėmė man skusties: 
'Pastaromis dienomis męs nieko daugiau 
neturėjome kaip tik keletą bulvių. Męs 
nieko daugiau nenorime kaip tik duonos. 
Mums teko girdėti, kad Tamsta atvežei iš 
Amerikos duonos. 

—IŠ "The Living Dead". 

Apžvalga j i —— 

K§ sako Lenkijos ambasa- 
dorius apie Lietuvę? 

"Išeivių Draugas" No. 35 
paduoda tokią žinią: 

"Lenkų ambasadorius 
( 

Londone (taip lenkai va- 

dina savo atstovą-Atsto- 
vybės narį) p. Sapiehą ra 

šė "Sunday Times", laik- 
raštyje, kad lenkai nenori 
varu savintis Lietuvos, 
(ir duosią lietuviams teisę 
apsispręsti. Bet apie Vil- 
nių, Minską ir kitus mie- 
stus neppręsią "mužikai" 
t. y. aplinkiniai lietuvių 
gyventojai sodiečiai, bet 
patįs vien miestelėnai ap- 

, sispręsią". 
Gana ponai lenkai jums 

kėsintis ant musų sostinės. 
Juk Vilnius daugelyj vietų 
yra atskirtas nuo Lenkijos 
grynai lietuviškomis parapi- 
joms (pavyzdžiui Marcin- 
konys). Tai ką, bene aero- 

planais jųs skraidysite iš 
Vilniaus į savo "Polščą". 

i Ir Vilnių, ir Trakus, ir 
Lydą, ir kitus miestus ne 

kas kitas, kaip lietuviai ku- 
nigaikščiai istatė, jie yra lie- 
tuviški miestai ir męs jų 
(truko-plyšo neatiduosime 
jums. _ 

* * 

± 

Lenkų misija Lietuvoje. 
Socialistų liaudininkų laik 

rastis "Lietuvos Ūkininkas" 
rugpjųčio 17 d. numeryje 
štai ką rašo apie begalinį 
"prošepanų" akyplėšumą: 

"Nesenai i Kauną buvo 
atvykusi lenkų misja, ku- 
riai pirmininkavo buvu- 
sis ministeris Vasilevskis. 
Lenkai turi tiek drąsos 
ir nešvarumo, kad pradė- 
jo net kalbėti, esą reikia 
sukviesti Steigiamąjį Lie- 
tuvos Seimą. O kad rin- 
kimai butų teisingi, tai 
męs, girdi, turime įsileisti 
į savo pusę lenkų komisa- 
ms, kurie kontroliuos 
rinkimus. 

Na pasakykite, kaip iš- 
rodytų, jei męs pareika- 
lautume iš Lenkų pasiųsti 
musų atstovus kontroliuo- 
ti rinkimų Varšavoje. Lie- 
tuviui negalėjo net ir gim 
ti panašios mintys. O 
lenkai net sugalvojo. 

Musų valdžia atsakė 
jiems aiškiai, kad del to- 
kio pasiųlymo dargi neves 

jokių derybų. Ir lenkai 
išsidangino. Laimingos 
kelionės tokioms misi- 

joms ! Ir visa Lietuva pa- 
geidauja, kad daugiau to- 

kių svečių męs nesulauk- 
tumėme. 

A 

Lietuvos bonai pardavinėja- 
mi Londone. 

Iš laikraščių tenka sužino- 
ti, kad Lietuvos Atstovybė 
Lonctone gavo tiesiog iš Kau 
no pirmos lietuvių paskolos 
bonų po 500 ir 1,000 auksi- 
nų. Dabar tie bonai parda- 
vinėjami Londone. 

* * 
* 

Mušti nauji valstybės ginėjai 
Iš Vilniaus išeinąs lenkų 

kalboje laikraštis vardu "Na- 
sza Zemia" praneša, kad šių 
metų liepos-6 d.- Kaune Įvyko 
iškilmingas mokslo metų užbai 

girnas karininkų (aficierių) 
mokykloje. Pirmąja Lietuvos 
karinę mokyklą baigė 89 a f i- 

cieriai ir 7 paaficieriai. 
Skaisčiausio -Jmus pasiseki- , 

mo, brangus musų karininkai.į, 

Argi Paryžiui Lietuviai be Proto ir be 
Sąmones Perka Lietuvai Pirkinius? 

Chicagos dienraščio "DRAU- 
GO" No. 190 š. m. daktaras 
Julius J. Bielskis, A. L. Koni. 
Pirm., besiraudamas su 

K. Račkausku ir adv. J. S. Lo- 
patto, lyg netyčiomis taip ta- 
riant pabraukšmais, skaudžiai 
užgauna kai-kurius Paryžiuj 
dabar beveikiančius lietuvius. 
Mažmožis dar butų, kad d-ro 
J. Bielskio -raštas tik tiems lie- 
tuviams kenktų, bet tuom pa- 
čiu darosi nuostolis ir Lietu- 
vai. Per tai bandysiu tą daly- 
ką išaiškinti. 

D-ras J. j. Bielskis tarp ki- 
ta~ko rašo: 

" 

Męs girdime, 
jog Paryžiuje tuli žmones 
patekę į Lietuvos šelpimo 
komisija daro beprotiškus 
užsakymus ir bereikalingai 
eikvoja suaukotus pinigus, 
pavyz.: užsakė aštuonius 
vagonus chia urgiškų instru- 
mentų, kaip mums pranešta; 
ir daug tokių chemikalų, ku 

»ių penktos dalies visai Lie- 
tuvai užtektų. Todėl, atsi- 

žvelgiant j tokius b e sąmo- 

ningus pasielgimus; ir ži- 
nant gerai, jog mes neturim 
užtektinai pinigų bcreikalin 
(jiems pirkiniams, ypač ži- 
nant trukumą reikalingų 
daiktų Lietuvoje 

" 

Toliau jau kalbama apie at- 

sargumą su išleidimu 130 tūk- 
stančių dolerių surinktų "Lie- 
tuvos Dieną." 

Taigi, perskaitęs d-ro J. J. 
Bielskio straipsnelį nuėjau pas 
inž. T Naruševičių (Paris), 
Rue JJayard 24), kuris veda 
tuos dalykus, ir jis man doku- 
mentais parodė, kad su tais 
pirkiniais štai kaip, yra. 

Tiesa, chirurgijos dalyku, 
vaistu yra nupirkta daug. Tie- 
sa, kad jų visų vienais metais 
gal ir nesunaudos Lietuva. Bet 
pasirodo, kad komercijos žvilg 
sniu los visos partijos nupirk- 
tos gerai. Amerikiečiai par- 
davė kaip Lietuvai, taip ir ki- 
toms valstybėms (Latvijai, 
Estijai, Ukrainai, Gruzijai, 
Francijai ir kitoms) kuone vi- 
sus tuos daiktus, kurių buvo 
prisivežė Į Franciją karo rei- 
kalams. Kainos jų pastatyta 
tos pačios, kaip buvo išpradžių, 
išvežant tuos daiktus iš Ame- 
rikos. Nežinau, kaip kitiems, 
bet Lietuvai dar nuleido nuo 

vaistų (chemikalų anot d-ro, 
J. J. Bielskio) 5—10 proc., 

nuo kitų-gi dalykų 30—40 
proc. Pirkiniai daugiausiai 
nauji, nevartoti. Kur buvo 

pagadinta kiek, tat kai-kg ati- 
davė visai dykai. Pinigų 

tuom tarpu Amerikai nereikia 
mokėt, duodasi ilgas kreditas. 
Dalciskiine, kad apsiskaičiusi 
pasirodys, jog anot d-ro, J. J. 
Bielskio, visa to reikės Lietu- 
vai tik vienos penktos dalies. 
Tad likusios 4 dalys galima 
bus parduot ir tikrai nebus pra 
pelnyta. Atsiminkite, kad Lie 
tuvoj dabar tuščia, viskas vo- 

kiečiu buvo rekvizuota. Nė- 
ra nė chemikalų, nė indų. nė 

metalų, nė instrumentų, nė au 

dimų, nė drabužių. Atsimin- 
kime. kad tuose pirkinių vago- 
nuose vra daug audeklinių 
dalykų (marškinių, kelinių, 
paklodžių, užvalkalų, inpilų, 
apvalkalų rankšluosčių ir kt.), 
taip-pat-geležies lovų. viedrų. 
peilių, rundelių,.. plokščių, kai- 
drų, muilo,—ir abelnai dalykų| 
lazaretams reikalingu. Tie 

...o o 

įsi daiktai lengvai parsidn 
Lietuvoj ir daug brangiau, ne- 

šu buvo pirkta. Net iš tokių j 
iperacijų gali Lietuvos vai-! 
ižia neužilgo pasigaminti apš-/ 

čiai gyvų pinigų. Tai opera- 
cija, kuria komersantai, su ku- 
riais teko: man kalbėtis, vadina 
visai laiminga. Na, žinoma, 
rizika kaip visados ir čia yra: 
gal laivas nuskęs, gal koks su- 

mišimas neduos to viso išnau- 
doti. Ale prieš tai nieko ner 
papusi.—Imkime dar geležies 
lovas. Jų, rodos, apie keletas 
tūkstančių, po 2—3!/^ dole- 
rius. Juk geležei pardavus tok 
sai pirkinys apsimokės su di- 
deliu pelnu. Argi geležies 
svaras (vežimams kaustyt, 
akečvirbaliams,, vinims, ir kt.) 
dabar Lietuvoj nevertas 1— 
1 l/o markes ? Iš kitos puses, 
stokuojant žmonių, stokuojant 
pinigų, esant konkurencijai 
(Francija viską pati kėsinosi 

nupirkt nuo Amerikos), argi 
jus manote, kad galima buvo 
prie tokių milžiniškų pirkinių 
turėti jėgų atsidėjus pasirinkti 
kiekvienas daiktas kas tinka iv 
kas netinka—čia reikėjo su 

protu einant skubintis ir sku- 
bintis, nes kitaip nieko negau- 
si. Xa, tolymesnis laikas, ti- 

kiuosi, pilnai tuos žmones, k 
rie ta milžinų darbą atliks, iš- 
teisins ir prie bepročių nepri- 
skaitys. Štai dar kai-kurių 
kainos: 

Matrasų užvalkalai, $1.11 
Geležies lovos, 2.10-2.80-3.5C 

Pagalvių užvalkalas. 19c. 

Pirmutinis laivas "Karpa- 
tlios" su apie 4000 tonų niusi; 
pirkinių rytoj (1. IX) iškėliau 
ja, neužilgo pradės krauti ki- 
ta laivą, toliau dar kita. Kieti 
laivų bus, dar nežinia, nes nc 

visi vagonai stojo. Tai Ap* 
veizdos tokia čia atsitiko Lie- 
tuvai dovaną, kurią pralt?Ist\ 
butų didelis "griekas." Tiesa 
gali pavadint toku4 milžinišką 
operaciją beprotiška, nes pra- 
dėta ją labai mažoms pajiego- 
mis. liet darbas eina gerai. 
Tai-gi tos pajiegos darbą ap> 
gali. Tik, meldžiamieji, ne- 

trukdykite to darbo, berašinė- 
dami nebūtų daiktų ir keldami 
miniose nepasitikėjimą. Ir be 
tu kliučiu tie "tūli čiiiončs" u o 

Paryžiuje turi ant savo galvų 
gana rupesnių ir vos juos pa- 
kelia. Jeigu vieni kitų darbus 
ardysime, tada, suprantama, 
galime susilaukt visai negei- 
stinų pasekmių. Savo rašinio 

pabaigoj noriu dar priminti, 
kad Lietuvoj dabar gana dide 
lė šiltinė ir kitų ligų epidemi- 
ja, kad kovai su ligomis stin- 
ga reikalingų vaistų, skalbi- 
nių, muilo, lovu, mebliu ir vi- c 7 «.7 w 

šokių intaisų. Tik per tris 
mėnesius, pagal laikraštį "Ga- 
nytoja," vienų kunigų Žemai- 
čių vyskupijoj pasimirė 1(7, 
daug daugiausiai užsikrečia- 

momis ligomis. Daktarų irgi 
nemažai pražuvo. 

Marškiniai, 
Kaldra, .. 

.. 95c, 
1.75-2.8C 

Taigi tas transportas vai- 
stu, skalbinių ir intaisų, kurie c C' 

gabenasi iš Franci jos Lietu- 
von, turi labai svarbia rolę 
atlikti kovoje su epidemijo- 
mis, nekalbant jau apie armi- 
jos aprėdyma. Tad, dar karta 
galima melsti visu, nekenkite 
reikalui, paremkite kiek galė- 
dami jį, nes kitaip viens į kita 

esisaudvdami kaip tik patai- 
kvsime Lietuvai kur apie šir- 
dį. 

Tada gailėsimes, versime 
kits ant kito beda, bet bus perL 
včlu. 

* Juk nereikia rodos paaiš- 
kinimu, kad dro. J. J. Bielskio 
rašinį kaikurie tai]) supras: 
'neduokite pinigų tiems "tu- ; 

icins" Paryžiuj esantiems lie 

tuviams!" Xa, u kas ten be 
pinigų išeisj irgi suprantama; 
tie pirkimai Lietuvun nedaeis* 
O kas tada kaltas? Ir kas per, 
nauda kaltininko jieškoti? Ai*" 
gi nesuprantate???. 

D ras. K. Grinius. < 

Lietuvių Laikraš- 
čių Adresai. 

Neseniai mums teko suži- 
noti, kad Amerikos laikraščiai 
jau gali tiesiog eiti Lietuvon, 
o Lietuvos laikraščiai Ameri- 
kon. jau mes gavome šiomis 
dienomis tiesiog iš Kauno ke- 
letą numerių "Lietuvos" ir 

j "Lietuvos Ūkininko". (Pirm 
Lietuvos laikraščiai ateidavo 

Į pas mus Įvairiais aplinkiniais 
keliais—per Šveicariją, Pary- 
žių ir tt.). 

Męs esame gavę nuo savo 

skaitytojų keletą laiškų su už- 
klausymais, kaip* išsirašyti 
laikraščių iš Lietuvos. Kadan- 
gi pinigų siuntimas į Lietuvą 
dar nėra sutvarkytas, tai nie- 
ko tikro šiame reikale dabar 
negalime pasakyti. 

Žemiau talpiname svarbiau 
siu Lietuvos laikraščių adre- 
sus. Pamėginkite patys su 
jais susinešti prenumeratos 
dėlei: 

"Lietuva"—Laisvės Alėja, 
^ 
No. 60, Kaunas, Lithuania.- 

"Laisvi'—Ožeškienes Gat- 
i vė, No. 3, Kaunas Lithuania. 

"Vienybė"—D. Vilniaus 
Gatvė, No. 34, Kaunas, Lithua 
nia. 

^ 
UKa risk ių Žodis" —M icke- 

vičiaus Gatvė, No. 16, Kaunas, 
I Lithuania. 

"Darbas"—Duonelaičio Gat 
vė, .No.,47, Kaunas, Lithua- 
nia. 

" N c p r iki a uso moj i Liet uva" 
—Benediktinų 9, No. 8, b. 15, 
Vilniaus (per Kauną) Lithųa- 
ma. 

^ 
V Liet ui'cs U k i n inkas''— 

Duonelaičio 9, No. 47, Kau- 
nas, Lithuania. 

"Žemaitijai" •— Senatorių 
Gatvė, No. 21, Raseiniai, Li- 
thuania. 

"Garsas"—Duonelaičio Gat 
vė No. 50, Kaunas, Lithuania. 

"Xasza Zicmia" (lerkų kal- 
boje, bet lietuvių dvasioje)— 
Vilniaus Gatvė. No. 22. Vil- 
nius (per Kauną) Lithuania. 

"Glos.Litzvy" (ir gi lietuvių 
leidžiamas)—Šv. Igno skers- 
gatvis, No. 5, Vilnius, (per 

j Kauną) Lithuania. 

Juokeliai 

TIK MESA I DAN.G.U 
EINA. 

Sykį maža Onutė nuvažiavo 
pas savo dėdę daktarą ir pa- 
matė jo ofise žmogaus skileta 
(kūno grobius). Nusigandu- 
si mūsų Onutė sušuko: 

— Mama, ar tik mėsa eina; 
į dangų, o kaulai čia pasilieka.; 

MUSE ALUJE. 
Sulyg jų elgimosi galima ir! 

tautystę nuspėti. 
Ispaitas, radęs musę alaus 

stiklinėje, užmokės ir tyliai iš- 
eis. 

Francuzas—užmokės ir ru- 

pužiuodanias i^eis. 
Anglas—išpils ir lieps kita 

stiklinę pripilti. 
Vokietis—išgers ir musę a£ 

:iulps. 
Kinietis—musę suvalgys, q 

ilu išpils. 
« .afc 
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Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje i 

AMBRIDGE, PA. 

Noęs šiame miestelyje ne- 

daug lietuvių gyventojų, vie- 
nok ir čia šis-tas yra veikiama 
dėl Lietuvos labo. Štai kliu- 

bas, S. L. A. 169 kp. ir A. P. 
L. 12 kp. belaikant mėnesinius 
susirinkimus tapo perskaitytas 
nuo Central i o* Komiteto atsi- 
šaukimas šelpti nuo karės nu- 

kentėjusius. 
Atšaukimas tapo išgirstas 

ir iš kliufx> iždo tam tikslui ta- 

po paaukauta $100.00. Gi j 
kaip kurie nariai užsidėjo sau 

mėnesines mokestis po $1.00 
sušelpimui Lietuva: kūdikių. 

Žemiaus paduodame vardus, 
kurie užsimokėjo po vieną do- 
lerį į Lietuvių Centralį Komi- 
tetą (The Lithuanian Central 
YVar Relicf Committce). 

P. Šimkonis, S. Norkevičia, 
A. Milutis, YV. Jukna, A. 

Gramba, B. Gramba, M. Mic- 
kevičia, J. Žubris, M. K. Var- 
sevičia, K. Varsevičia, P. Gu- 
dinąs, J. Kasparavičia, K. Pik 
čiunas, J. Louis, J. Kinderis, 
K. Gegužis. 

J. Šalkttnas, (50c.) 
Viso labo $116.50. 
Pinigai pasiųsti į Lietuvių 

Centralį Komitetą. 
B. Gramba. 

.KENOSHA, \VIS. 

Pusmetinis D. L. B. susirin- 
kimas 28 rugsėjo, 12 vai. die- 
ną, Schultz svetainėj. Visi na- 

riai malonėkit neatbūtinai at- 

silankyti, nes yra daugel svar- 

bių reikalų. 
Rast. Jonas Sercikis. 

DETROIT, M1CH. 
Detroite yra-nemažai išpar- 

duota Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės čorų. Visi šėrinin- 
kai ir įdoma 'jautieji. Bendro- 
vė yra kvieča. ii į pirmą visuo- 
tiną susirinkin. i (iš Detroit ir 
apielinkės), kuru bus 21 d. rug 
sėjo, 2 vai. popiet po No. 1085 
Jos Campan ir Fredrick Ave. 

Kviečia L. A. B. įgalioti- 
niai: 

^ 

* j§< 
K. Abisola. 

P. A. Račkauskas. 

VVATERBURY, CONN. 

Vietos lietuviai rengiasi prie 
masmitingo, kuris atsibus 
Rugs. 21 d., Polas teatre. Ta- 
me susirinkime mano uipro* 
testuoti prieš lenkus ir kitus 
Lietuvos priešus, kad nesiver- 
žtų \ Lietuvą. 

Smagu pasakyti, kad vietosi 
lietuviai artinasi prie vieny- 
bes, nes ir dabar besirengiant 
prie to mas-susirinkimo visos 
draugijos dalyvaus. Tik vie- 
ni "bolšev'kai" tam priešingi. 

Rugs. 21 d. visi lietuviai 
privalo susirinkti prie lietuviš- 
kos bažnyčios, nuo kur eisime 
ant Polais teatro. IŠ antros 

pusės ateis žydai, kurie taip£* 
protestuos prieš lenkus. 

Kalbėtojai nutarta kviesti 
visokių pakraipų. Laukime 
gerų pasiekmių. 

F. Dapšis. 

PRANEŠIMAS 
Šimis dienomis gavome is 

Paryžiaus vardus ir adresus 
kelių šimtų lietuvių, esančių 
tFrancuzijoj nelaimėje. Vo- 
kiečiai daugelį mus<ikių be" 
,laisvių naudojo kariškiems 
darbams Prancūzijos ir Bel- 
gijos frontuose. Tokiu budu 
nemažai jų pateko kares uae 

tu francuzams j nelaisvę ir 
dabar bus sugrąžinti Lietu 
von. Tėmykite! Redakcija. 

I 

(Rugpjučio 10—17) 
Rusų frontas. 

Paskutinę savaitę rusų 
fornte nejvyko jokių svar- 

besnių atsitikimų. Toji ty- 
la reiškia rengimąsi nau- 

jiems mūšiams, kurie gali 
įvykti rudens pradžioje. Pa- 
staruoju laiku rusai nuolatai 
didna savo pajiegas. Iš- 
krikusieji jų puikai gauna 
papildymų. Be to, nuo Kol 
čako fronto yra permesta vi 
sa komunistinė divizija. To- 
sios divizijos brigadų štabai 
stovi Daugpilyj ir Turmonte. 

Paskutiniu laiku prisilai- 
kydami įsakymo rusai tu- 
rėjo pulti Salaku — Dusetų 
liniją. O jei šioje vietoje 
pasisektų, tai žygiuoti pir- 
myn visu frontu. Toji ope- 
racija buvo pradėta vykinti, 
ką tikrina smarkus Salaku 
miestelio puolimas ir nuola 
tinės tose vietose kovos. Ant 
viso jos fronto. Nepasise- 
kė rusams del tos priežas- 
ties, kad nekomunistinė ru- 

sų dalis griežtai atsisakė 
vykinti paliepimą. Taigi 
puolime dalyvavo išimtinai 
komunistinės dalys. 

Beveik visą laiką' musų 
,daroma stipri žvalgyba, kuri 
nuolat erzina rusus ir ver- 

čia juos kaž ko laukti. Su- 
stiprintos ir atnaujintos rusų 
dalys irgi pasidarė budres- 
nės. 

Is paskutinių įvykusių pa- 
žymėtinas žvalgų susirėmi- 
mas prie Beverno. Penki 
musų žvalgai susitiko su 80 

raudonarmiečių. Narsus 
žvalgai išsklaidė gausingas 
rusų jėgas; rusai pasitrau- 
kė, palikę 5 nukautus ir 4 
sužeistus. Musų pusėje nuo- 

stolių nebuvo. 
Apskritai fronto padėtis 

tokia, kad ir rusai ir męs 
stiprinamės. Ir busimas su- 

sirėmimas bus itin rimto po- 
būdžio ir turės didesnes 
reikšmės. 
r 

SANTIK1AI SU LENKAIS. 

Su lenkais padarytos pa- 
liaubos. Abi pusi lieka už- 
imtose vietose. Taigi karės 
lyg ir nėra. Nepatogu dargi 
rašyti apie lenkų frontą. Tai 
gi minėsime apie santikius 
su tais mūsų kaimynais. 

Viena ranka pasirašydami 
paliaubų sutartį lenkai vis 
dėlto nenustojo dirbę savo 

šlykštaus darbo. Taip, lie- 
pos 29 d. jų būrys slinko ant 
Jezno miestelio ir Kašonų 
dvaro kryptimi bandė ap- 
siausti patį miestelį. Musų' 
įgula išėjo prideramai lenkų 
pasitikti, bet pastarieji veng 
dami susirėmimo pasitrau-' 
kė. Liepos 31 d. Dembino 
dvare jie apšaudė musų sar- 

gybinį. Vėliaus pastebėtas j 
jų buiys ,kursai slinko Pa- 
siekiu ir Pakalniškių kaimų1 
kryptimi. Įvyko arši kovai 
ir lenkai likosi išsklaidyti, i 

Pagaliau rugpjučio 2 d. stip | 
rus jų būrys veržėsi prie 
Kalvių miestelio u* praslin-j 
kęs 15 kilm. nuc jd užima-1 
mos linijos paėmė patį mie- 

Tai toksai lenkų elgima- 
sis, pasirašius paliaubos su 

tartį. Jau ir neprisieina 
kartoti to, kas nuolat kar- 
tojama ir visiems žinoma.! 
Būtent, kad ir į kaž kokį] 
kailį rengtum lenką, jis vi- 
suomet lenku bus. Kad ir 
kažkokius žodžius lenkas sa 

kytų, vis tiek ras progos 
savo prižadų nesilaikyti. 

Dabar tarp lenkų ir musų 
kariumenės eina nauja de- 
markacinė linija, santarvės i 

nustatyta. Lenkai užima 
Augustavo apskritį, patį Su- 
valkų miestą ir toliau linija 
eina 12 varstų nuo geležin- 
kelio ant Daugpilės. Del 
smulkesnių vietų jau susitar 
ta. Karininkas. 1 

(Iš "Lietuvos Ūkininkas".) 

VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ. 
J 

Ežero skaieios bangos liūliavo 

Žalių smaragdų, į 
Laivą be irklo varė, lingavo 
Vėsos dvelkimu. j 

Saulė už Alpų leidos sustingus; j 
.Varpai Lncernos 
Dievui aukavo darbus vargingus 
Žmogaus ir rramtos. 

Medžių ant saulės kepintas lapas 
Nuspindo rasa; 

\ Rožių iš kalnų papūtė kvapas 
Skania sveikata. n 

Audžiau, nurymęs, aukso svajones 
Aušros spinduliais 
Lėkė jos, skrydo pilnos malonės ] 
Padangių keliais. 

Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas, 
Lydėjo širdis, ! 
I tolimasias, j numylėtas 
Tėvelių šalis! 

Kiek atminimu atsitikimu, !! 
Gyvų kitados, 
V ienas už kito brėkšo ir švito 
Anapus ribos! 

i en kur palangėm s stiepias sužiurę 
Žemčiūgų žiedai, 
Kur raudonmargiu kreipia kepurę 
Jorginų pulkai. 

Ten kur sesutės rūtom's dabina 
Kasas nuo mažens, 
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens, 

Ten kur Dubysos mėlina juosta 
Danguoja graži... 
Ko ašarėlė, ko tu par skruostą 
Nužibus ridi? 

Ten tai prabėgo mano brangiausi 
Jaunystės laikai! 
Ir po tiek metu pats savęs klausi, 
T ai vien tik sapnai ? 

Kiek atminimų atsitikimų, 
Gyvų kitados, 
Vienas už kito brėkšo ir švito 
Anapus ribos! 

Maironis. 

AR TIK NE SAPNAS? 

Šventadienio rytas. Saulu- 
tė taip gražiai, meiliai, šypsau 
:iai šviečia ir rodos sako ką 
tai nepaprasto. Rytas ramus, 
nei menkiausio vėjelio. Ir 
žmones seni ir jauni vyrai ir 
moteris skubinasi bažnyčion. 
Jaunikaičiai eina juokaudami; 
jų viena kalba už kitą karštės 
ne, o paskui juos eina senes- 

niųjų būriai, irgi stengiasi ei- 
ti kad neatsilikus nuo jaunųjų, 
viens kitam ką tai aiškina, ant 

jų veidų išskaitomas kaž koks 

rupesnis. 

Skamba varpas. Jo aidas 
lekia per kalnus per medžių vir 
šunes per skaidrųjį Nemunėlio 
vandenėlį, kur tai toli... Nesi- 
daužo Nemunas galiūnas, ne- 

šlamščia girios, gojai, bet klau 
sosi to tai]) stebėtino tain ne- 

paprasto aido. Ir dar nesi- 
liauna ir dar skamba varpas, 
o jo skambėbis lekia per bakū- 
žes samanotas šaukdamas pa- 
busti atsikelti iš to amžiaus 
miego, nes jau Lietuviui atei- 
na geresne dalelė. Varpas vis 
smarkiau dunda, bei netaip 
dundėtų, kad butu jo broliai. 

Atskyrė j j nuo broliu nela- 
bieji žmonės. Skamba. Ir mi 
nių minios vis traukia ir trau 
kia bažnyčion. Ir kas juos 
trauka? Jie—tarytum prisi- 
kėlę iš milžinkapių Vytauto 
kareiviai. 

Na kcgi jie čia susirinko, ir 
dar tokia daugybė. Ka-gi jie 
čia darys ? Ar gi brol ne sap- 
nas? Ne! ne sapnas bet tikre- 
xiieldžiasi, kad Dievulis pade- 
nybė. Jie suklaupė am keliu 
tų jiems laimingai apginti Tė- 
vynę nuo piiešti. Čia iv mo- 

tinėlė klūpodama su ašara- 
mis akyse laimina ir meldžia 
Dievą kad Jis suteiktų jos šu- 

neliui tvirtumo, kad jis apgy- 
nęs Tėvynę vėl sveikas sugrįž 
tų pas savo senąją močiutę. Ir 
mergelė lelijėlė maloni* mis 
akelėmis žiuri į savo berneli 
kaipo j didvyrį, kuns yra pa- 
siryžęs už Tėvynę g' lvą pa- 
dėti. 

Jau po pamaldų. Sujudo 
žmones, veržiasi laukan. O 

štai lauke pasitinka gražiai su- 

taisytas elioras ir užtraukia 
nepaprastu daina "Lietuva 
Tėvynė Mūsų." ir giažiai tran 
kia Lietuvos kareiviai eilėse, 
o pirm jų graži tautiška vėlia- 
va su vyčiu plevėsuoja, o pas- 
kui minių minios traukia ne- 

paprastuose veiduose. O dai 
neles vis liejasi ir liejasi, ir ža- 
vi visų krutinės. Ir štai toji 
senutė Zapyškio bažnyčių, se- 

niausioji visoje Lietuvoje, ma- 

čiusi senovls L'etuvių kariuo- 
menę, mačiusi, Napoleono ka-l 
riuomenę ir laikiusi savyje jų'j 
žirgus, matė rusų ir vokiečių, 
ir daug ko matė. Šiandien 
maio jau Lietuvos kariuome- 
nėn pasirengusius barius. 

Daug ko girdėjusi; daug ma- 

tė nubėgant Nemunėliu van- 

denėlio*, matė kai]) žmonės vil- 
ko svetimųjų junga, o tie sve- 

timieji kaip siurbė gėrė mūsų 
prakaitą, kankino. Šiandien 
mato tuos pačius Vytauto lai- 
kus ta pačią galinga kariuome- 
nę! 

Jau n i n: s?, atfr.niuč tą seno- 

vę, žilio Maskva, Chersoną. 
kia m u s ii jaunuomenė ne užgro 
binių jieškoti, bet savo Tėviš- 
Marisnburgą. Šiądien trau- 

kę apginti, ;,os cpa- 
mokinti. 

Tėvynė kyia r ji nemirs, 
nes jaunimo širdyse plaka kar 
šta Tėvynės meilės liepsna! 

B. LlĮŠnčnas. 
;iš Kauniškės "Lietuvos") i 

APIE PIRŠTU NAGUS. 
JJalti ženkleliai ant nagų,! 

pranašauja nelaimę. 
Pilki, bei į šviną panašios 

spalvos nagai ženklina, jog 
žmogus yra melancholiškas. 

Žmogus, kurio nagai siauri 
yra garbės trokštantis ir di- 
dis priekabių jieškotojas. 

Platus žmogaus nagai, pa- 
žymi, kad jis yra nuolankus, 
mandagus ir nedrąsus. 

Mokslo ir liberaiiškumo my 
lėtojai turi apskritus nagus. 

Mažais nagais žmogus yra 
siauros minties, nemąstantis ir o 

kito išvedžiojimais užsiganė- 
dinąs, nepavartojęs savo pro- 
to. 

l inai susijudinančio, my- 
linčio karę nagai yra raudoni 
ir taškuoti. 

Nagai auganti į mėsą iš šo- 
nų, ar smaigalio ženklina, kad 

i žmogus yra mylintis linksmu- 
mą ir tam panašius dalykus. 

REIKALAUJAME 

BUŠELMENŲ 

MUMS REIKIA PIRMOS 
KLESOS SIUVĖJU PRIE 
VISOKIO DARBO ANT 

GVERKOTU. 
ATSIŠAUKITE EMPLOY- 

MENT DEPT. 

B. KUPPENHEIMER & CO. 

218 W. CONGRESS ST., 
NETOLI FRANKLIN ST., r 

Geras Vaistas 
Moterims. 

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

smagumu ir nereguliariškumų nuo 

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

Severas 
Regulator 

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

i 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

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

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

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

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

2. Sidabrinis Kryželis arbh Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viekas apie kristų. Parašu 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Pusla;pių 169, kaina ... 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tan. tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c, 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 58c, kaina ..$i.cr Ta pati audimo apdarais .... $1.7 

o. Gamtos Istorija. Paeal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t, Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 

75c. Tapati audimo apdaruos^ ...$1.501 

i p per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina ,K... $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 
n. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rasta kiekvien žmonių tauta, koki buvo raštai senovėje daug metu prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- klu ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina ...... $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 
g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, šutai* sė Šernas. Mušu laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dir" ti pagal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose -x.J5 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas inonų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus. įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kai..a <.>«.«. $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Independanre for thc Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, D. C. Price 

.25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių ka'bon vertė J. Lat> kis. Kaina 

25c, 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki i nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip uži 

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuj daugybės ligų. Su dauge* liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietu ;os Istorija. Naudinga medega norintiems pra< kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvei. Parašė M. Šalčius, išleis do T. M. D. Pusi. 96. kaina 

50c, Ta pati audimo apdaruose 75C4 
^5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damiio naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose-it patiems per save mokinti;s. Popieros kietais viršeliais 45c, 16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šaliį ir tautų svarbiau-, si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, aralių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A! Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia 

.... $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaiviu, Zepclinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų* Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 

:~».x 25c. Ta ^ati gražiais viršeliai 1 .t.... soc 
ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, šutai £> Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius mūsų žemės augalus, » vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Cia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaiiu>, .~-75c- 21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai j>arašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J A. Chmicliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandenii. jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie touo pasakoj imi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kūnais nuveiki tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die tių rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mėty išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina 

$i.oc 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai; yra pamokinančios apysaki l formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audinio apdarais 

..u-*,.-. $1.50 23. 7Tie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonu, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15& 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yi-» lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Pu slapi ų-99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 

50c, Ciu paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus slųsda-i mi adresuokite: 
L* _ I E T U V A" KSBRE***1*! 3252 South Morgan St., CHICAGO, ILU, 



I| Vietines Žinios 1 I 1 
ELEKTRIŠKU IŠRADIMU 

PARODAS. 

Nauji elektros išradimai 
bus pastatyti ant par«Kl<»s (<>- 
liseum Spalio 11 d. Paroda 
tęsis per dvi savaites. 

Šj meta paroda l>us u/.var- 

dinta "The Land of the \\ < n- 

derfui Ląmp." 

MAJORAS PRAŠO AU 
KAUTI I SALAVEIŠ1NU 

ARMIJOS FONDĄ. 
Majoras Thoninson panedė- 

lyje išleido proklamaciją pra- 
šydamas chicagiecius aukauti 
į Sal vaišių armijas fondą, 
*'aukų rinkinm savaitėj," Rug- 
sėjo 22 iki 8') diena. 

»* _______ 

VIENAS DARBININKAS 
UŽMUŠTAS IR C U SU 

ŽEISTI BEPUOLANT ŽĖG 
LIONEI. 

Th mias Dunning, 6M26 S. 
Lincoln gatvės tapo užmuštas 
ir du sužeisti darbininkai, kuo 
met puolu žeglionė (scaffold). 

Sužeisti ta]> nugabenti i 
ligonbutį. 

REIKALINGAS SVEIK AS 
KRAUJAS IŠGELBĖT MO 

TERS GYVASTĮ. 
Ponia Chris Jensen gulia 

McAUister ligonbutyje, \Vau- 
kegati, k tiri arti prie mirties 
1111 > aeneniia. Daktarai sako, 
kad tik sveikas žmogaus krau-! 
jas galėtu išgelbėt jos gyvastį į 

Daugelis giminių pasiulino 
Savo krauiio 'bet daktarai pa 
stebi, buk giminiškas kraujas| 
nebusiąs pasekmingas. 

UŽ GREITA AUTOMQBI 
LIAUS VAŽiAV!MĄ $40 

PABAUDOS. 

Louis T. Su i 11 už p^rgreita 
autąmobiliaus važiavinia pa- 
nedėlyje tapo suareštuotas ir 
nubausta $40. 

Svvift važiavšs 35 myl. j va- 

landa ir jau antru sykiu bau-, 
»!:<iamas už greitų važinėjimą. | 

CH1CAG0S PLIENO 
DARE1NINKAI PASIREN # 

GĘ STREIKUOTI. 
Visuotinas Chicagos 150,- 

00C pliendarbių streikas Ims j iššattktas sekančio panedėlio 
rvta, jei tik nebus išklausytas 
dirbtuves korporacijos paduo-j 
tas jų ultiniatutnas. R'engia-j 
mosi prie stipraus streiko, ku- 
ris turėtų geras pasiekmes. 

Plieno darbininkai nurodo,, 
kad kompanija daug sykių ne- 

maloniai su savo darbininkais 
pavilgė ir, kad jų reikalavi- 
mai iki šiol nebuvo išgirsti nei 
vieno, prie kurių jie tik kreipė 
si. lieto plieno darbininkų 
pirmas reikalavimas, tai. kad 
jiems Kitų suteikta aštuonios 
valandos dten s darbo ir mo- 

kestis, kuri užtikrintų ameri- 
kiečio gyvenimą. 

EVANGELINE BOOTH 
ATVAŽIAVO. 

Vakar iK>pietti atvažiavo Į 
Chicagą Kvaileli ne Uooth, 
vedėja S. \T. salvaisiii armi- 

jos. Čia ji dės visas pastan- 
gas, kad vienoj Chicagoj su- 

rinkus suplanuota suma $1,- 
500.000. 

Tai tinginai darbas. 

LAVONAS IŠ FRANCU 
ZIJOS CHICAGOJ 

Lieiuenanto F/hvard Kines, 
kuris pasimirė praeita meta, 
Kazelio 10 d., 1^18 m. Fran 
cijoj, vakar tapo pergabentas 
i Chicagą, kur Sulytoj su d 

dek- iškilme Ims giminių palai- 
<1 iti'lS. 

Lieutenanto 1 lines, lavonas 
veik šešius mėnesius išgulėjo 
\eu Yorke, iki tėvai galuti- 
nai išgava iš S. V. n* Franci- 
jos valdži s pavelijimą per- 

sigabenti ir palaidoti sav> sū- 

nų. 

PALMER LAIKOMAS 
ŽMOGŽUDŽIU. 

Louis C. Palmer via kalti- 
namas ponios P>ro\vn užmuši- 
me. Dedektyvai, kurie turė- 
į pasikalbėjimus su p. Pal- 
nieritt tvirtina, kad Palmei 
bus nužudęs ponią Hnmn, 
nes į daugel klausimų Palmer 
neatsakė—susimaišė. 

P>et Palmer nenusiminęs, tik 
griežia dantį ant dedektyvo, 
kuris jį klausinėjo ir užmetė 
žmogžudžio dėmę. 

BUDAVOTOJAI MALDAU 
JA KABINETO PAGEL 

BOS JŲ STREIKE. 

Namu būdavot >jai užvakar 
laikytam susirinkime parūpi- 
no ypatišką peticija darbinin- 
ku sekretoriui \Villiam I». 
\Vilsonui. kad jis pagelbėtų 
nustatyti C.'hicagoj budavotų- 
jų algą. 

Jau antru sykių Suvienytų 
Valstijų Darbininkų depart- 

mentas prašomas j susitaikime 
str;;ikierių su darbdaviais. 

Praeitoj konvencijoj namų 
budavotoiai didžiuma nubal- 
savo, kad reikalauti mokesties 
Sl j valandą. 

VYRAS SAVO MOTERĮ 
NUDURĖ. 

L'tar.iiiike Felix Phanton 
prie krautuvės, kurioi jo mo- 

teris flirh du sykiu durė j 
savo pačia, iki supuolę vyrai i 
atėmė iš jo peilį ir nugabeno j 
ji prie policijos. 

Phanton vra ."0 metu am- 

žiaus, gi j moteris 30 m., ku-j 
ri dirbo tūloj krautuvėj. Po-i 
nia Phr«;ton užvakar išsiren- 
gė ant pietų ir tik spėjus jai 
iš krautuvės išeiti, kaip vyras 
pradėjo badyti ją. 

Phanton sakosi, kad prie| 
krautuvės su peiliu laukęs.ko-'( 
kio ten vyro, kuris turėjęs ei- 
ti su jo moterią. Ir, žinoma, 
tuomet jis butų peilį panait- Į 
dojąs tam vyrukui. P>et, kad 
jis tu met nepasisukė. tai pei- 
lis, kaž dėlko, tapo panaudo- 
tas poniai Phanton. 

Ponia Plianton yra ligonbu- 
tyie. Manoma, kad išgis. 

PLIEŠIKAI UŽPUOLĖ 
OFISE KETURIUS VY 
RUS IR ATĖMĖ $117. 
Vakar penki plėšikai įėjo į 

Chicago Beverage kompani- 
jos ofisą. Ofise radosi ketu- 
ri vyrai. Plėšikai paliepė pa- 
kalti rankas ir visi pradėjo 
sav darbą. Suradę pasiėmė 
SI 17 ir vieno iš darbininkų 
paprašė atidaryti spintą, šis 
atsisakė atidaryti. Tuomet 
vienas iš plėšikų revolverių 
šėrė jam i galvą ir plėšikai j 

Į automobiliu susėdę nudūmė. 
i 

c 

ŽADA ATVAŽIUOTI P. 
R. KARUŽA. 

Gavome pranešimą, kad 
neužilgo žada atvykti Chica- 

gon mušu žinomas veikėjas p. 
Romanas Karuža. 

f'-nas Karuža neseniai su- 

grįžo iš Lietuvos, taigi jis pa- 
pasakuos mums daug įdomui 
dalvku kas dedasi mušu tėviš- 

kėje. 
1 

Nekantriai laukiame bran- 
i-gaus svečio. 

DRAPANOS LIETUVAI. 
Sunešimo Vieta. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos (Liet. Raud. Kryžiaus) 
17 skyrius jau turįs kamba- 
rį renkamų sudėjimui dra- 
panų, persiuntimui Lietu- 
von. Kambarys randasi 
prie Universal Bankos, 810 
W. 33rd St. Drapanos yra! 
priimamos utarninko, ketv. 
ir subatos vakarais nuo 

7 iki 9 vai. vakare. 
Visi kas turite bereikalin- 

gas, bet d.:r geras dėvėji- 
mui drapanas ir avalines, 
prašomi paaukaut jas dėl 
skurstančių musų brolių 

| Lietuvoje. Taipgi prašome, 
jei kam tas yra galimu, kad 
aukaujami daiktai butų iš- 
skalbti ir sulopyti, kur tas 

reikalinga tokiu budu bus 
sumažinama išlaidos drabu 
žiu sutvarkymui. 

Drapanų priėmimo Ko- 
misija. 

LIETUVOS GKLUKIIMO 
DK A UG I JOS ATSKAITA. 

L. (i. D. iždas žiuri didėja. 
Mums linksimi, kad lietuviai 
atjaučia savo brolius Lietu- 
voje. 

Ryto "Lietuvoj" pradės ei- 
ti L. G. D. centro atskaita. 

Tat, lietuviai, tėmvkit, o ku- 
rie ten nerasit savo vardo, tai 
pasirūpinkit greičiausiu laiku 
patalpti L. (i. I). nariais, bei 
auka ja parimti. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Čaliui Bukščiui iš Lietuvos 
Toniui Krisiunui iš Lieuvos 
Jonui Maloniui iš Lieuvos 
kJonui Židoniui iš Lieuvos 

Reikalaudami augšeiau 
paminėtų laiškų per laiškus 
malonėkite prisiųsti 4 centus 
stamponis padengimui paš- 
to lėšų. 

"Liet." Adm. 

Petras Gerlikas lai nueina 
į Chicagos didijį paštą, vidur- 
miestvję. Jam len randasi re- 

gistruotas iš Lietuvos laiškas, 
kuris buvo adresuotas 3253 S. 
Morgan St. 

j Draugijų Pranešimai 
Pranešimas Kareiviams. 

Amerikos Lietuviu Kareiviu Chi- 
cago, III., susirinkimas jvyks ket- 
verge, mjrp, 18, 7:3(i vai. vak. "Lie- 
tuve'*' svet., 3249 S. Morgan St. Visi 
kareiviai, kurie jau priklausot prie_ 
šios organizacijos ir taipgi tie, kurie 
dar ne, kaip kareiviai taip ir ne- 

kareiviai, esate kviečiami atsilanky- 
ti susirlukiman. 

Pranešimas. 
Rubsiuvių Nnijos 269 skyriaus su- 

sirinkimas atsibus subatoj Rugsėjo 
2(» d.. Unijos svatainėje, 1564 N. Ro- 
20 d., 7:30 vai. vakare, Unijos sve- 
tainėje, 1564 N. Robey st. Valdyba. 

7'arybos Susirinkimas. 
Ateinančioje pėtnyčioje,' \Vodmano 

svetainėje, jvyks Chinagos Lietuviu 
Tarybos susirinkimas. Visi bukite. 

North Side. 
Kaip visur taip ir pas mus gyven- 

tojai sujudo Lietuvos gelbėjimo rei- 
kalais. 

Pėtnyčios vakire, rugs. 19 d. 8 
vai. 1564 N. Rob-.'y St. ir Mihvaukee 
Aev., sicvgjį Gilijos svetainėje, jvyks 
garsios prakalbos. Kalbės Dr. Biežis. 
Apart to bu!« perstatytas puikus pro- 
gramas. 

Vietos lietuviai nepraleiskite pro- 
gos — atsilankykite j tas prakalbas 
nes daug 'negirdėtų dalyku čia išgir 

J Hite. D. Žutautas. 
i 

Tcwn of Lake. 
Draugystės Broliu Lietuviu No. 1 

mėnesinis susirinkimas atsibus ket- 
verge. rugs. 38 d.. 8 vai. vak. Sta- 
naičio svetainėj, 4625 S. Paulina St. 

Visus narius meldžiamo atsilanky- 
ti, nes yra daug svarbių dalykų dėl 
apsvarstymo. Taipgi bus išduotas ra- 

j portas iš praeito pikniko. 
Rašt. S. Petrauskis. 

Susirinkimas. 
Lietuvos Gelbėjimo Draugijoj 3-čjo 

skyriaus susirinkimas j'*yks ketverge, 
7:30 vai. vakare, rugsėjo 18 d., Do- 

mininko šiemaičio, svetainėje, So. 
Union A\>. ir 18-tos gatvės, Chicago, 
111. 

Sjo skyriaus visi naria' ir narės 
malonėkite neatbūtinai atsilankyti j 
susirinkimą, nes yra svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. Taipgi yra pagei-l 
daujaroa, kad atsilankytų ir ueprigu- 
Jintieji, be skirtumo pa/valgu, čia 
galėsite pasiklausyit kas yra veikia- 
ma, o kuriem? patiks galėsite prisi- 
rašyti j draugiją. 

Valdyba, 

"LIETUVOS" STOTJS 
CHICAGOJE. 

S. \V. Cor. Halsted & Excli*nge. 
1805 NVest 4Gth Street. 
24<J2 \Vest 4 (i t h Place. 
Cor. So. Ashland & Grosą. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4r,i:i So. Wood Street. 
4.">:iG S<>. Paulina Stree. 
4505 Sc. Paulina St. 
4 S. llermitag* Ave. 
4601 S. Paulina St. 
4ti22 S. Marshficld Ave. 
4537 S. Ilermitag* Ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

31157 \Vest 38th Place. 
285S West 39th Street. 
2000 "VVest 40th Street. 
2J»02 West 45th Place. 
2422 West COth St. 
395:) S. Rockvvell St. 
4418 S. Richmond Ave 
.358 S. Fairfield Ave. 

PASISAUGOK 1NFLUEN 
ZOS. 

Musų šaliai graso pavo- 
jus atsinaujinimo influenzos 
epidemijos. Praeitais me- 
tais nuo influenzos mirė 
500,000 žmonių Suvienytose 
Valstijose, todėl šįmet kiek 
vienas turėtų stengties pasi- 
saugotie nuo šios ligos, idant 
jį nepakristų tokį skaitlių 
gyvasčių kaip pernai. In- 
fluenza yra labai limpanti 
liga ir vienintelis būdas iš- 
vengimui jos yra užlaikyti 
asve gerame sveikatos sto- 
vyje. Buk prisirengęs ir 

gauk laiku pas savo vais- 
tininką American Elixir of 
Bitter Wine! Šios gyduolės 
išvalo vidurius ir prašalina 
likučius iš vidurių. Taipgi 
nepamirškite gauti Trinerio 
Antiputriną, kuris yra labai 
reikalingas mazgojimui bur 
nos ir nosies. Į šias vietas 
daugiausiai ritasi ši liga. 
Kiap laike karštligės, taip 
ir pasitaisant nuo karštligės 
imk Trinerio Angelica Bitter 
Tonic, sudėtinės, kuri yrai 
žinomą kaip nesulyginamai 
geriausios šiuose atsitikimuo 
se. Kiekvienas vaistinin- 
kas bus gerai prisirengęs 
sutikti jusų reikalvimus.— 

Joseph Triner Company, 
1338-43 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. (Apgars.) 
(Sopyright, 1919, by Joseph 
Triner Company). 

REIKALAUJAME LIEBERIŲ I 
(dfindrę. Pastovus darbas. Atbišan 
kito į ■ 

Link Beit Co., 
329 W. 29th St. 

PARSIDUODA FOTOGRA 
FIŠKAS BIZNIS (STUDIO) 
Puiki 30x20 pėdŲ moderniška gale- 
rija, su aparatais ir fotografiškais 
rakandais. Pagyvenimo kambariai 
prie vietos. Biznis randasi vakari- 
nėj dalyj Chlcagos. tirštai apgyven- 
toj lietuvių ir J vairiu tautų kolionijoj. 
Kito tos rūšies biznio arti nėra. 

Kreipkitės antrašu: 
1435 S. 4DU1 Ot., Cicero, 111. 
Telefonas Cicero 305i. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis j Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. S reik u nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

REIKALAUJATE KARINETMEIKE- 
rių prie dirbimo ctfiso deskų (stalu) 

Atsišaukite tuojaus j 
Engelwood Desk Co., 

5820 Lowe A ve, 

REIKALINGA. 
10 GEkŲ VYRŲ. 

Galima uždirbti $100 ir daugiau j 
sąvait.p. O vyrai, kurie dirbate die- 
nomis, galite uždirbti «xtra vakarais. 
Lengvas darbas. Atsišaukite ypati-s- 
kai arba telefonuokite: 

JOHN A. WALULIS, 
4980 Archer Ave., 

Tei. McKinley 2002, nuo 11 
iki 6:30 vai. vakare. 

Gražus, moderniškas (1 kambarių ply 
tų bungalovv (namas) concrte funda- 
mentas, maudyi.a, saulės kambarių 
kieto medžio gr'indįs, electric light. 
garo šiluma. Bargenas $3700. Atsi- 
šaukite tuojau. 
3822 Love Ave., Tel. Yards 5262. 

PARSIDUODA 

Reikalauju Kriaučių prie siu- 
vinio moteriškų kautų ir sijo- 
nų Geistina, kad mergina ar 

moteris atsišauktų dirbti prie 
sijonų. Darbas airt visados. 
Atsišaukite? į763 Ogden 'Av. 
Tel. \Yest 1727. Cbi-ago, 111. 

tą f. * J 'A 

Reikalingas jaunas vyras turintis 
$1000.(»0 arba adugiuu dasidėti prie 
mano plačiai iSdirbto Pieno, šviest') 
ir kiaušiniu biznio nesančio getą 
pelnyt. Vyras turi būti teisingas ir 

.apsukrus, nes reikės būti užžiuiėto- 
ju viso biznio. Dreiveriu iš storo 
darbininkų, dėlto, kad aš didelę dalį 
laike* praleidžiu ant l'armų darydamas 
kontraktus ant pieno, Smetonos, 
sviesto ir kiaušiniu. Tini turėti go- 
rus paliudijimus kas link teisingu- 
mo. Patyrimas nereikalingas, nes aš 
išlavnsiu pagal savo norą. 

Kreipkitės ypatiškai arba laišku 
paminėdami kuomi esate užsiėmę, 
kiek metu turite ir kiek pinigų ga- 
liu* pasidėti. Adresas: 

DOLTON DAIRY 
354 Lincoln Av., Dolton, 111. 

Reikalinga naudotas "Cash 
Regisler'is". Bus užmokama 
"cliash" pinigais. Atsišaukite 
rastu: "Lietuva" X<>. 7., v 

S. Morgan St., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Molderių. Aadara dirbtuvė. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Island, Iii. 

REIKALAUJAME 
LIERERIŲ. 

Wisconsin Lime & Cement 
Gi.. 24tli and Throop Sts. 

P A.I IEŠKAI7 BANIFACO MOTIEJŲ- 
110 ir Antoses Motiejunik§s, malo- 

nėkite palis atsišaukti ar kus kitas 
pranešti, nosturiu labai svarbų reika- 
lą. 

Brcriislavrs Kizauskas, 
Goodman. Wis. 

Parsiduoda pigiai mūrinis na- 

mas ant dviejų luini su bizniu 
(salonu). Raudos neša S100. 
j mėnesį. Atsišaukite po nunie 
riu 841 W. 33rd St. Telephone 
Yards 2512. 

Parsiduoda prie 3158 S. Union 
A ve. kampinis, su krautuve na 
mas: randos neša $74.00 Į mė- 
nesį. Kaina $8.500. Pusę įmo- 
kėti pinigais, likusius ant išmo 
kėjini ). Klauskite pne 6601 S. 
Hermitage Ave. arba Tele- 
plione Prospeet 518. 

VALENTINE P5.ESSMAKTNC 
COT.LEGE 

Mokint siuvimo tirpimo. flfcsijfnlrn 
dleaoml* Ir vakarais dėl bizuic b 
flamų. Paliudijimui išduodami ir t!« 
arba rašykite, o męs pa*istongs»)ia' 
*i)tf.ikti Jums pat irimą. > 

tos parūpinamos dykai. AtsllaukyklU 
24V7 W Madlson «H. 

SARA Principal 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Ntokykta* Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbi;, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, type-vvriting, pirklybos tei- 
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos. geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystės. dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo !) ryto iki 4 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valando?. 
3106 S. Halsted st., Chicago 

DR F O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. Ton šilai prašalinami. Kreivos aliįs atitaisomas Akiniai pritaikomi. Valandos: 9 iki 6. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St. Chicago, III. 

7'E L MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL. 
arti Kedzie Ave. 

Prsdik Naujus Metus su tobulu aidu re 
(rijimu, taip. kad ni»>o ncpraleistumai per t 
»ua metus, kas tau 0aii auti naudingu. 
prieš einant kur kitur. Egzarainacija DYKAI, 

Gerai pritaikinti akiniai prašalint airių lt 
<alvo3 skaudėjimui, trutmaregystč arba t«li- 
regyati prašalinama, pasitarkite su manim. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., ^MICAG' 
3iios lubos, vii s Hatt'o aptiekus. Tfcaijritu* 

« iBftuo pa;aš? 
KaoipRs Gatiti. 

balandos: nuo 9tus va). iyt« iW! vai. rak. K'edflioj: r.uo :> v»l. rjto iki 12 *«1. d i e o-# s. 

Pliones: Vnnls 155—561 
Uesidencc Plione llrovor 77S1 

F.A. JOZAPAITIS, R Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome' Visokius Recej>tus 
3(101 SO. HALSTED ST. CIIICAGO 

| DR. I. E. MAKARAS. | t LiiT^ViS-J-YIY-!-0iA5 CHIRURGAS | X ""ofisas; TtTT^V. ^lT^STREKlT X 
\ al.: 9:30-12 A. M; 3-5 ir 7-9 P. M. I 

Tlefohas: Boulevard 3480. o 
*j* Rezidencija: 4515 So. \Vood Street t 

*j* Telefonas: Yards >23. ^ 

'■"•"♦"I t-1* 

f Dr. M. Herzman i 
į 1S RUSUOS. i y y V Gerai lietuvisras žinomai per 16 we- v 
V tų kaipu patyrei gydytojai, ckirurgaa "j' *j* ir altiierls. *t 
J. Gydo aitriai ir chroniškai ligai, ry- Ą, •j* rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
V metodą*. XRay ir kltokiua elektrot v 

prietaisus. 
Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th 

y Street, netoli Fi»k Street. J. 
VALANDOS: Nuo 10— '2 pietų, !r * 

V 6—8 vakarais. Telephonc Carui 3110 •{" V GYVENIMAS: 3412 S«. H?.ts»ed 3». Y 
.i. VALANDOS: 8—9 r. dktni. £ 

Telrphonc Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... bENTlSTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis pagal sutartį. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

«<KKKKKKH3fl 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 matai 

<149 8. Morgan 8t., kart# S2 st. 
Specialistas Moteriškų, Vjriik^, 

ir ChroniSkų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S 90 
plet. 6—h vak., Nedėl. J-I. 

TELE"ONA8 YARD8 MT. 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbaine grabus Ir 
turime savo karabonua ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius lauk- 
ties: 'l'aipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynomu 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 Aucurn A*e. Tel. Ororer 4139 

j Phone Boulevard 2160 

! Dr. fl. J. Karalius! 
U28TSEN£JUSI08 

L I Q O 8 

I V&landoa: 9 lkl 12 Ir i Ikt » | 
vakar Ala. 

1 3303 SO. MOP.GiN STREET i S 

Daktara* 

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popi€t 7 Iki 9 vai. 

Telefonai 
Ofisas Ysrd8 2644 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budaJs ir bu pageiba 
naujausiu ir tobuliausių elektriklnių įtaisu. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marshfitld Ave. 

LIBERTY BONDS 
M<!S perkame Literty Bonds u ✓—>, a r> r ~t 
pilnę 'Vasb'' vertę. Atneškite w x\ol~l 
arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—1 «««• wi v & 
Utarninkais Ketve.-gato Ir 1333 MllwaUKe Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 0 

^ri^snaaui 
PIRM/ 'i-EGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Turų, L«ntų. Rimų Ir Stogams Popl«rlo 
S?E(jiaLiaI: Maleva malevojimul 6tubii ii v'c'auc, po $1.50 ui" falioną 

CARR BROS. WRECK1\G CO. 
3003-3039 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL. | 

Hiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiituiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiw^iiii!iIiiMiiiiiiui!iKiuiiiiiuii;i!i!iiiiiiuiiiiuiffiuiiMiininiiriii 

f ^Žinomaa per 25 met-ns ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

| SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA 
——————mmmmq—»———— ■ ■ """"■ "i »L« 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų ži.uių 

meldžiame kreiptis pus: 

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

"Vlenin'elis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GECUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

———^ /h rt "t A Iš Chieagos Archer Ave., «ih f* p /V ——— 

'"Abi Pusi Z. r) UT^r^ay0'1"9^ Z. n U,nAbi pusi 
" 

Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd 8t., 
KA1N 35 INH JUSIOS (N GALĘ LAPKRIČIO 5, 1918 

(pO OA Buriuose nuo 50 ir mažiau <£0 CA Buriuose nuo 200 $£•£1/ j^ajp 200 žmonių. ir daugiau žmonių 
Kad pasiekti Arclier Ave. stotj, imk j pietas eina tj gatvekar} ant State gatvSs arba Archer Avenue 
pažymėtą. "Arcber-Cicero," arba imk tronsferą. nu kiti) gntveakriŲ perkertančiu įc.ijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PACIL1NKSMINIMO PAUTUI, išeina iš Chicago kas Utarnliilrj. Subatij Ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iskulno per Chicago Tiave Burcau 1410 Otis P;iildin>j. i0 Po. La Salle St., Telefonas Franklin 2077 arba MeKiftley 2795 

Rašykite: Generala Gfffee, Joliet, III. reikalaudam aprašymo Ir Informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 
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