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Estonai vel kareje su 
Vokiečiais. 

Armėnijai žada Neprįguimybe 
Finliandija prieina Naują Konstituciją. 

VOKIEČIAI SUDEGINO 
PRANCŪZIJOS VĖ- 

LIAVAS. 

Paryžius, birželio 24 d.— 
Jauta žinia, kad tūlos Fran 
uzijos vėliavos tapo vokie- 
ių sudegintos. Taikos kon- 
ferencijoje vienbalsiai nu- 

pręsta, kad toks vokiečių el 
įmasi yra laužymas taikos 
-utarties. Manoma, kad bus 
>askirta specialė (komisija 
štirimui šio dalyko. 

Mat sulyg sutarties Vo- 
rietija privalo sugrąžinti 
Prancūzijai vėliavas ir kitus 
lalykus, atimtus nuo fran- 
:uzų 1870-71 metais. Tai- 
:os sutartyje reikalaujama, 
:ad vėliavos ir dailės vei- 
cala ir t. t. butų sugrąžinti 
Prancūzijai bėgyje šešių mė 
įesių po pasirašymo po su- 

artimi. 

Coblenz, birželio 24 d.— 

Uėjo žinių, kad būrys lier- 
ino aficierių ir kareivių is- 
Inešė iš muzėjaus J 5 Fran- 
uzijos vėliavų, kurios turi- 
o but sugrąžintos pasira- 
ius po sutarčiai- ir viešai su 

legino ties stovyla Frede- 
icho Didžiojo. Deginant 
Prancūzijos vėliavas giedo- 
a "Deutschland Uber 
Įlies". 

ESTONAI VĖL KARIAU- 
JA SU VOKIEČIAIS. 

Kopenhagenas, birželio 
42d. — Gauta oficialia Esto- 
nijos pranešimas, kad esto- 

nai, po septynių dienų ta- 
rimasi su baltiko vokie- 

čių atsarginiais pulkais- ku- 
rie veikia prieš estonus, per- 
trauke draugiškus ryšius ir 
mūšiai vėl prasidėjo visame 
fronte nuo Rygos įlankos 
iki Ronnenburg. Sutaikini- 
mui tarpininkavo anglų mi- 
sija, bet jos triūsas nuėjo 
niekais 

TURKAI ŽADA ARMĖNI- 
JAI NEPRIGULMYBĘ. 
Paryžius, birželio 24 d.— 

Turkijos taikos delegacija, 
kuri pirbuvo 17 d. berželio, 
šiądien pridavė talkininku 
tarybai detali memoranęlu 
mą link reikalų Turkijoj 
imperijos. 

Memorandume Turkijos 
i delegacija- tarp kit ko, pab 
Kkžiama, kad Turkija yra 
pasirengusi suteikti Arme' 

£*iijai pilną neprigulmyfcę, g; 

n 

Arabijai ir Palestinai su- 

| teikti autonomiją. 

NAUJA KONSTITUCIJA 
FINRi ANE IJOJE. 

Washington, D. C., bir- 
želio 24 d.— Valstybes de- 
partamentas gavo praneši- 
mą, kad Finliandijos parla- 
mentas priėmė naują šalies 
konstituciją 165 balsais 
prieš 12. 

VALIA BUS GERTI 
NAMIE. 

Wshington, D. Cj, birže- 
lio 24 d. d.—Buvo patiekta 
atstovų butui provizija prie 
blaivybes biliaus, kad 
svaiginančių gėralų, neva- 
lia butų gerti jų ir namie. 
Bet atstovų buto juridiškoji 
komisija tokią provizija at- 
metė; reiškia geiti degtinę, 
namie galima bus be bai- 
mės, žinoma, jei atskiros 
valstijos to nedraus. 

LIUBOMIRSKIS LENKI- 
JOS MINLSTERIS 

AMERIKOJ. 
Paryžius- birželio 24 d.— 

Pasitvirtina paskirimas ku- 
nigaikščio Kazimiero Liubo- 
mirskio Lenkijos ministeriu 
Suvienytose Valstijose. Jis 
dabar esąs Paryžiuje. 

DIDŽIOJI MEČETĖ TAPS 
BAŽNYČIA. 

Konstantinopolis. 1453 
gegužio 10 d. turkai užka- 
riavę Konstantinopolį nuo 

'gr'ekų, pavertė puikią šven- 
tos Zofijos grekų bažnyčią 
j mečetę. Dabar gi turkams 
"prakišus, manoma, kad iš- 
minėtos mečetės bus pada- 
lyta vėl bažnyčia, tik neži- 
inoma tikrai, ar dary^ baž- 
nyčią katalikams ar stačia- 
tikiams. vst'M®! 

Pakeičiant šią mečetę į 
'krikščionių bažnyčią, lau- 
kiama, kad turkai gali kel- 
ti riaušias- nes ji buvo labai 
graži ir todėl mylima visų 
jnohamedonų. 

ATEIVIAI GRĮŽTA NA- 
MO TŪKSTANČIAIS. 
New York, birželio 24 d 

—Šiądien padaryta naujas 
rekordas reikalavime pas- 
portų grįžimui ateivių į gim 
tinį karštą, nes jų pareika- 
lauta viena diena apie trjs 
tūkstančiai; reikalauja pas- 
portu daugiausia italai ir 
grefai i."1 

)f Visa diena puiki, bet vakaras? §į 

SVARSTO BAUSMĘ, VO- 
KIETIJOS JŪREIVIAMS. 

Paryžius, birželio 24 d.— 
Augščiausia talkininkų ta- 
ryba rekomendavo ekspertų 
komisijai prie taikos konfe- 
rencijos užsiimti apsvarsty- 
mu laipsnio prasižengimo ir 
pritaikinimu bausmes vo- 
kiečiams jūreiviams, kurie 
nuskandino buvusį vokiečių 
laivą, perduotą talkininkų 
žinion. 

Francuzų atstovų buto 
biudžeto komisija, kreipėsi 
pas premierą Clemenceau, 
klausdama informacijų, 
apie dalykų stovi, mat nu- 

skandytasai laivynas, sulyg 
takininkų sutarimo, butų 
perėjęs francuzų rankosna. 

LONDONAS RAMUS 
LINK TAIKOS. 

Londonas, birželio 24 d. 
— Nors londoniečiai labai 
žingeidavo žiniomis s^pie 
bėgį dalykų link taikos su- 
tarties likimo, bet gavę pra- 
nešimą, kad vokiečiai pri- 
ima visas išlygas sutiko ži- 
nią šaltai. Nebuvo demons- 
tracijų panašių į buvusias 
po pertraukimui musių. 

TUOJ NUIMS VOKIETI- 
JOS BLOKADĄ. 

Paryžius, birželio 24 d.— 
Aukščioji blokados komisi- 
ja svarsto laiką nuėmimo 
blokados nuo Vokietijos. 
Sutartyje pažymėta, kad 
blkoada turi but nuimta po 
galutino sutarties užtvirti- 
nimo, bet komisija plianu- 
ja nuimti blokadą tuoj pa- 
sirašius po taikos sutartimi. 

VOKIETIJOS PINIGAI 
PAKILO. 

Bern, birželio 24 d. — 

Kaip tik buvo gauta žinia- 
kad Vokietijos steigiamasai 
susirinkimas nubalsavo pri- 
imti taikos išlygas, tai Vo- 
kietijos pinigu kaina paki- 
lo. Pirmiau už 100 markiu 
mokėdavę 40 frankų, dabar- 
;i mokama 51 franką. 

I 

.PERSPĖJA, KAD VOKIE 
ČIAI APGAUS. 

Londonas, birželio 24 (i. 
— Vietos žymus laiKraščiai 
perspėja talkininkus daug 
nepasitikėti vokiečiams, nes 

sulyg laikraščių nuomonės, 
vokiečiai bile laiku gali ap- 
gauti talkininkus, kaip jie 
elgėsi laike visos kares ir 
panašiai pasielgė dabar nu- 

skandindami laivyną, kuri 
buvo pavedę talkininkų nuo- 

žiuron. 
Gi Socialistiškas laikraš- 

tis Herald tiesiog užreiškia* 
kad vokiečiai neišpildys tai- 
kos sutarties išlygų. Bet jis 
stato kitą 'priežastį; jis nu- 

rodo, kad išlygos yra pa- 
remtos ne ant teisybės, bet 
ant galės, todėl, girdi, Vo- 
kietija negali ir nepildys su 

tarties. 

PAŠALPA NUKENTĖ- 
JUSIEMS NUO V1ESULOS 

Ferguss Falls, Minn. bir- 
želio 24 d. — Minnesotos 
valstijos gubernatorius išlei- 
do atsišaukimą, kuriame ra- 

gina valstijos gyventojus 
sušelpti Ferguss Fcdls gy 
ventojus nukentėjusius nuo 

viesulos pereitą nedėldienj. 
Sušelpimui nukentėjusio 
miesto plianuojama sudary- 
ti fondą iki puses milijono 
doliarių. 

St. Paul miesto majoras 
šiądien įsakė prisiųsti j Fer- 
guss Falls 2,000 kepalų duo- 
nos ir toliau siųsti kasdieną 
po 1000 kepalų duonos iki 
pats nukeiitėjusis miestas 
užtektinai susitvarkys aprū- 
pinimui gyventojų maistu. 

AFICIERIAI ŠAUDiT 
I JURE1VIUS. 

Thurso, Škotija, birželio 
24 d.—Čia pribuvęs leite- 
nantas Nuttall pasakoja, 
kad vokiečiai aficieriai šau 
dė Į jureivius, kurie norėjo 
pildyti anglų aficierių įsa- 
kymą, kurie liepe uždaryti 
apatinius skandinamų lai- 
vų liokus. 

i/iVv *• * 

KEBLUMAI SU CHECHU 
ARMIJA SIBIRE. 

! Paryžius, birželio 24 d. 
— Čeeho-Slovakų kariume- 
nes Sibire yra tarp 60000 
iki 70,000 vyrų. Dabar įstei- 
gus Čecho-Slovakijos res- 

publikai čecho-slovakai nori 
grižti tėvynėn, bet su jų grį- 
žimu yra nemažai keblumų 
ir talkininkai esą tuomi ne- 

mažai susirupinę. 
Galima juos gabenti per 

Vladivostoką, jūrėmis, bet 
tada reiktų juos gabenti 
tukstančius verstų į Vladi- 
vostoką ir paskui laivais į 
Europą/ Bet tai didelė ke- 
lionė ir sunku su laivais. 

Juos taipgi galima atga- 
benti ™-ie bolševikų valdo- 
mos s- ; ir leisti jiems 
prasimušti per bolševikų ei- 
les. Arba gabenti juos pro 
Archangelską ar per Ukra- 
jiną. Bet visi keliai neparan 
kųs; gi gabenti čecho-slova-, 
kus iš Rusijos reikia dar ir 
dėl pavojaus, kad jie neuž- 
sikrėstų bolševizmu, nes jų 
tarpe pastebėtinas prielan-, 
kūmas bolševikams. 

Paliuosavus-gi čecho-slo- 
, vakus iš Sibiro reikia jų vie 
Vm pastatyti naują kariu- 
menę dėl apsaugojimo Sibi- 
ro gežkelio ir kitų viešųjų 
įstagų. 

UŽ DVI KOJAS $15,000. 
Fond du Lac, Wis. Tu- 

las John Kolashan dėlei ne- 

laimės ant gelžkelio nusto- 
jo abi koji, apskričio teis- 
mas jam priteisė atlygini- 
mo nuo gelžkelio kompani- 
jos $15,000. 

GRĄŽINA TELEGRAFUS 
SAVININKAMS. 

Washington' D. C., birže- 
lio 24 d.—Šiądien bendra- 
me senato ir atstovų buto 
posėdyje sutikta atšaukti 
valdžios kontrolę nuo tele- 
grafų ir telefonų, paliekant 
juos vien savininkų žinioje, 
kuip ir prieš karę. 

VOKIETIJOS GENEROLAI 
ŽADA REZIGNUOTI. 

Bėrimas, birželio 24 d. — 

Iš Weimaro pranešama, 
kad po pasikalbėjimo parti- 
jų lyderių, steigiamasai su- 

sirinkimas išnešė rezoliuciją 
atsišaukimą i armiją ir lai- 
vyną, kuriame prašo mili- 
tarių spėkų buti ištikimais 
šalies reikalams ir elgtis 
taip, kad Vokietijos reika- 
lai nenukentėtų. Tokį stei- 
giamojo susirinkimo žingsnį 
išsaukė jūreivių pasielgi- 
mas, kurie nuskandino esan 
tį Anglijoje buvusį vokiečių 
laivą. 

Generolas Maercker, ko- 
manduotajas Weimaro gar- 
nizono' užreiške partijų ly- 
derių susirinkime, kad jei 
valdžia pasirašys po taikos 
sutartimi be jokių iš savo 
pusės išlygų, tai tas bus di- 
deilu įžeidimu Vokietijos 
aficierų korpuso ir Vokieti- 
jos armijos ir todėl genero- 
lai ir štabo aficierai rezig- 
nuosią iš kariumenės. 

KANU0LĖ5 PRANEŠĖ 
PARYŽIUI APIE TAIKĄ. 

Paryžius, birželio 24 d.— 
Francuzai su nekantrumų 
lauke žinios apie priėmimą 
taikos išlygų. Pagalinus Pa- 
ryžius gavo apie piet iš Wei 
mar pranešimą, kad vokie- 
čiai nutarė išlygas priimti'. 

Vienok iš Versailles nebu 
vo jokių toje linkmėje žinių, 
mat ten laukta oficialio pra- 
nešimo. Tik apie 3 valandą 
popiet pribuvo i Versailles 
vokiečių subkomisija, kuri 
įteikė oficialj pranešimą 
apie priėmimą išlygų. 

Kuomet augščiausia tary- 
ba priėmė pranešimą- už- 
baubė Paryžiaus kanuolės, 
pranešant gyventojams apie 
taiką. 

Kilo didelis žmonių en- 

tuziazmas; minios žmonių 
išsipylė ant gatvių, visus pie 
vėsavo talkininkų vėliavos. 
Vieni krikštavo šukavo; ki- 
ti-gi i tai žiūrėdami verkė. 

Apie 6 valandą vakare 
3ubaubė įvairiais balsais Pa- 
ryžiaus sirenos, kurios bau- 
bė į pusę valandos. 

8 valandą prasidėjo dide- 
lė paroda suimtų priešų ka- 
nuolių. Tai bu^o tikras tu- 
multas, nes kanuoles vežė 
ne prigudę kareiviai, bet 
entuziastiški studentai. 
Triukšmas traukėsi iki vi- 
durnakčių. 

Laikraščiai išleido ekstra 
laidas su didžiuliais antgal- 
viais: "Taika jau pribuvo." 

VĖL DVICENTINĖS 
STAMPOS. 

Nuo 1 dienos liepos vėl 
sugrąžina taisykle pirm ka- 
rės link krasos štampų; ant 
laiškų reikės klijuoji tik už 
2 centu stampas, gi atvir- 
laiškiai eis tik už 1 centą. 

AUSTRIJA PASEKS 
VOKIETIJĄ. 

Zurich, birželio 23 d. Vi- 
ennos laikraščiai pabriežia, 
kad Austrija taikos sutar- 
ties klausime, matomai, pa- 
seks Vokietijos pėdomis. 

CLEMENCEAU TUOJ 
REZIGNUOS. 

1 Paryžiaus, birželio 24 d. 
Francuzijos permieras Cle- 
meceau išsireiškė, kad jis 
manąs rezignuoti iš užima- 
mos vietos taip greitai, kaip 
įkys taika- nes, girdi, jis jau- 
čia, kad tikslas yra atsiek- 
tas. 

Girdi tikslas yra atsiek- 
tas, kurio laukia per 49 me 

tus. Girdi, begyje 49 metų 
vokiečių raitelis vis grasino 
Europos ramybei, bet dabar 
jau tas pavojus ramybei ta- 
po prašalintas. 

SENIAU JAUČIAIS, DA 
BAR ORLAIVIŲ. 

Minville, Ore. Tūlas \V. 
C. Hembree 81 m. atvyko į 
šį miestą 1847 metais pora 
jaučių; dabar būtinai pano 
rejo aplankyti savo gimtinę 
vietą orlaivyje. Girdi, išva- 
žiavau žeme, o pargrižšiu 

SAKO BROCKDORI F- 
RANTZAU NUSIŽUDĖ!. 
Berlinas birezelio 21 d.— 

Universal New agentūra 
praneša, kad yra Berline 
gandų, jog buvusis Vokieti 
jos taikos delegacijos galv« 
Brockdorff-Rantzan nusižu- 
dė Weimare, kuomet suži- 
nojo, kad steigiamasai susi 
rinkimas priėmė taikos iš- 
lygas, kokias talkininkai pa- -1 — 

PO SUTARTIM? PASIRA- 
ŠYS PĖTNYČIOJ. 

Paryžius, birželio 24 d.— 
Francnuzijos užrubežiniu 
reikalu ministerija aplaike 
žinią, kad Vokietijos dele- 
gacija atvyks į Versailles 
pėtnyčios rytą. Francuzų 
politiškuose rateliuose ma- 
noma, kad pasirašymo cere- 
monijos prasidės 2 valandą 
popiet, pėtnyčioj. 

Laikraštis La L i b e r t e 
praneša, kad naujos Vokie- 
tijos delegacijos galva bus 
Hermanu Mueller, dabarti- 
nis Vokietijos užrubežiniu 
reikalų ministeris. 

Italijos nauja delegacija 
atvyks Į Versailles irgi 'pel- 
nyčio j. Ir, Italijos atvyks už 
rubežinių reikalų ministeris 
Tittoni ir senatoriai Marco- 
ni ir Scialola. Prie jų prisi- 
jungs esantiejie Italijos ats- 
tovai Paryžiuje. 

Prezidentas Wilsonas pi i- 
dėjęs Suvienytų Valstijų am 

spaudą ant sutarties tuojau 
grįžta Amerikon ir laivui i- 
sakyta buti pasirengusiu 
plaukti bile laiku. Kiti Su 
vienytų Valstijų atstovai pri 
dės savo spociales antspau | das. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 

Seredoj ir gal kcftverge 
giedra; maža atmaina tem- 
peratūroje; švelnus įvairių 
pusių vėjai. 

Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 80 apie 4 va 

landą po ])iet. 
Saulėtekis 5:10; saulelei 

dis 8:29. 
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Dte&raitflo Rodakcljoa Tardo, 
loki raitai, bo padavimo r&3SJo tikro vardo-prarar 

dės Aapnrt slnpivard»ie) ir adreso, negali butl sunaudoti, 
MJtet^va" eina kasdien, išskiriant nedčldlenlus. 
Apgar»utf*nų kaina sutelkiama pareikalavus. 
AftiMnirikal Itoflaktarfy galima matyti nuo UjSO Iki 

12-tal l&ryt© Ir w*o 54 JO iki 6 takare. 

Neatmezgąmas Mazgas. 
Vienatinė aiškiai Lietuvą palytinti 

vietą taikos sutarty j, po kurią dabar tal- 

kininkai ir vokiečiai pasirašo, yra padaya- 
dijam apie Klaipėdos uostą ir aplinkinius 
žemės plotus. 

Kas ištikro apie tai yra pasakyta tai- 
kos sutarty j ? Pilno taikos sutarties turi- 
nio žodis-žodin apie šitą dalyką męs dai 

nežinome, ne3 jis nebuvo paskelbtas. 
Birželio 19 d. vokiečių delegacija sa- 

vo notoj į taikos konferenciją palyti šitę 
punktą, atkreipdama atydą, kad sulyg vo- 

kiečių delegacijos nuomonės tarp ongina- 
lės taikos sutarties ir vėliaus priduotos 
taikos konferencijos priedo-memorandu- 

mo bene esąs skirtumas. Vokiečių delega 
cijęs paklausimas apie šitą punktą skam- 
ba sekančiai: 

"Ant puslapio 16-to (memoran- 
dume), kdbant apie Klaipėdos terito 
riją, pasakyta, kad atidavimas šios te 

ritorijos įvyks formoje perdavimo jo; 
talkininkams ir draugaujančioms si 

jais viešpatijoms' nes Lietuvos te- 

ritorijų statusas (padėjimas liki- 
mas] dar nėra nustatytas. Sulyg ši 
tos provizijos, Lietuva turėtų buti ska: 
toma, busianti galutinu [tos teritori- 
jos] gaviku". 
Iš šitų žodžių galima suprasti: 1) kac 

originale j taikos sutarty j nebuvo visai pa- 
minėta, kas Klaipėdą ir apielinkes gaus 
2) kad ji perduodama tiesiog talkinin- 
kams ir kad vokiečių delegacija, matomai 
norėjo žinoti, kodėl tas Lietuvos žemės 
sklypas turi buti perduotas talkininkams 
ir kokioj formoj. 

Talkininkų memorandumas tai paaiš- 
kino ir šiame paaiškinime, matomai, pa- 
žymėjo, kad Klaipėda su apielinkėmis nėra 
galutinai atiduodama jokiai ypatingai vieš- 
patijai, nes "Lietuvos teritorijų statusas 
•dar nėra nustatytas", t. y. nuspręstas. 

Tą užsiminimą apie Lietuvos teritori- 
jas sąryšyje su Klaipėdr vokiečių delega- 
cija tuomet išaiškino taip, kad Lietuva 
turi ją gauti. Kadangi vokiečių delegaci- 
ja nurodo, kad toks memorandumo pažy- 
mėjimas, sulyg jos nuomonės, nesutinka 
su originaliu sutarties tekstu, tai iš to ga- 
lima manyti, kad originaliame taikos su- 
tarties tekste padavadijimas apie Klaipė- 
dą yra taip išreikštas, kad iš jo nesimato, 
ką talkininkai mano galutinai su juo pa- daryti. 

Skaitant vokiečių delegacijos viršmi- 
nėtą pastabą, darosi aišku, kc,d jie, tą pa- 
stabą darydami, mėgino, kaip sakoma, "pa 
imti bulių už ragų" ir gauti nuo talkininkų 
aiškų atsakymą sulyg Klaipėdos ir apielin- 
kių likimo. O, idant gauti tiesų atsakymą i tai, jie padarė daleidimų, kad talkininkai 
turi omenyje Lietuvą, o ne kitą šalį, ku- 
riai sulyg talkininkų memorandumo pasta- bos, tie plotai turėtų tekti. Kitais žodžiais 
tariant, Vokiečių delegacija, taip klausimą 
pastačiusi mėgino taikos konferenciją "už 
liežuvio ištraukti", idant ji pasisakytų, ar 
Lietuvą ji omenyje turėjo. Jeigu Lietuvą —*ni tuomet vokiečių delegacija turėtų 
priekabę, kad tokios viešpatijos dar nėra 
oficialiai talkininkų pripažinta. 

Taikos Konfeemcijos vardu vokie- 
čiams atsakė Clemenceau. Bet "už lie- 
žuvio ištraukti" jo nepasisekė—nors lietu-' 
viai, sa*>o šalies likimu surupinti, butų ve- 

liję, kad tas "už liežuvio traukimas" butų 
šiuo sykiu pasisekęs. Jis viršminėtą vo- 

kiečių užmetimą atsakė sekančiai: 
"PaaišKinimai, duoti memorandu- 

me ant puslapio lb-to kaslink Klaipė- 
dos, neparodo jokio nesutikimo tarp 
taikos sutarties ir memorandumo". 
Tolau budu vokiečių delegacijos žin- 

geidumas neliko užganėdintas. Lietuvių 
žingeidumas, paeinantis, suprantama, iš vi- 
sai kitokių pobūdžių negu vokiškas, taip 
pat nėra užganėdintas gudriai diploma- 
jtišku Clemenceau atsakymu. 

Vienok vokiečių išsikalbėjimas aiškiai 
parodo, kad Klaipėdos ir tos dalies Pru- 
bŲ Lietuvos likimas talkininkų omenyje 
yra rišamas su visos Lietuvos teritorijos li- 
kimu. Tas yra aišku. Aišku taipgi ir tas, 
kad Lietuvos likimas dar ir dabar yra ne- 
išrištas klausimas. Klaipėda su apielinkė- 
mis teks Lietuvai, jeigu ji bus pripažinta( 
neprigulminga. Kad talkininkai dar nė- 
ra nūspręndę jos neprigulmybės klausimo, 
ir nėra nutarę nei vienon, nei kiton pusėn, tas aišku iš to, kad Clemenceau atsisakė 
duoti, atsakymą ant vokiečių spėjimo, nei 
"taip", nei "ne". Vadinasi, gal bu,', Klai- 
pėda teks Lietuvai jeigu ji bus pripažinta 
nenrigulminga, bet ji gali tekti, sykiu su 
vii mis Lietuvos teritorijomis, ir kitai vieš- 
patijai, jeigu Lietuva nebūtų pirpažinta 
neprigulminga. 

Ką Clemeceau ir taikos konferencija ištikro turi omenyje? Tas, kol-kas- yra neatmezgamas mums mazgas. Ir kiek tas 
palyti Lietuvos neprigulmybę, jis neduoda 
mums nei mažiausios nuovokos kaslink to, kurion pusėn šiądien talkininkai jeigu ne 

j galutinai, tai bent daugiaus yra palinkę. 

j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
SAKO NAUDOJA VAIKUS 

PROPAGANDAI. 

Superintendentas R. Welcch ;š Lo- 
well, Mass., sako, kad maži lenkų ir lietu- 
vių vaikai yra naudojami įvairių bolševi- 
kų elementų platinimui griežtai prieš-val- 
diškų ir uądegančių spaudinių. Vaikams 
įduodama išplatinti šitą literatūrą tarp '' 

darbininkų miesto gatvėse laike vakarų. 
Jis sako, kad vaikams prisakoma dalinti 
laikraščius ir lapelius tik vyrams darbinin- 
kiškuose drabužiuose ir saugotis policmo- 

Inų■ : 
L Daugiausiai platinamas laikraštis yra 

"The Soviet" atgabentas į Lovvellį iš Ed- 
monton,, Alberta (Kanadoje), — iš tos 
vietos, iš kur kanadiški bolševikiški strei- 
kai prasidėjo ir išsiplatino po vidurinę Ka- 
nadą. Tarp žymiai kurstančios medžia- 
gos jame yra, kas vadinama neva dialogu 

į [pasikalbėjimu] tarp taikos delegatų, lai- 
ke ko jie mėto "daisus" [kauliukus] pasi- 
dalinimui užkariautomis žemėmis ir Cen- 
tralių viešpatijų kolionijomis. 

Superintendentas Welch pataria, kad 
butų išleisti nacionaliai įstatymai užginan- 
tieji tokios rūšies laikraščius siuntinėti 
krasa. Jis sako- kad valstijiniai įstatymai ir vietiniai miestų padavadijimai nėra už- 
tektini kovai su šitokiais leidiniais. 

— Iš Item, Lynn, Mass. 
Birž. 5 d. 1919 m. 

& * 

Rimša, gal but didžiausis lietuvių 
skulptorius, davė pasuliui ''Lietuvos Mo- 
kyklą". *** Sena moteriškė, sėdinti prie ratelio ir mokinanti vaiką skaityti, yra tau- 
tinis symbolas. Tai yra symbolas ir portre- tas slaptai išlaikytos tautybės. Nes už- 
drausta lietuvių kalba buvo išlaikyta tiktai 
paslaplai, lygiai kaip parodyta senos mo- 
ters prie ratelio. 

—Iš New York Post. 
Birž. 12 d. 1919 m. 

«T« 

MAŽŲ TAUTŲ BĖDOS. 
Elgimąsi su mažomis tautomis turi su- 

kelti beveik neapgalimas sunkenybes. Lie- 
tuviai Suvienytose Valstijose nusiskundžia 
dabar, kad Lietuva yra visai išleista iš nau 
jų respublikų surašo; kad ji nėra paminė- ta nei taikos sutarty j su Vokietija, nei su 
Austrija. 

Kokią vidujine informaciją jie gavo apie Vokiškos sutarties išlygas, to nešima-j to. Gal but jų informacijos nėra patikę-i tinos. Tiek daug naujų tautų patenka i 
surašą, kad viena gali but kokiu nors budu 
pražiopsota, bet Paryžiuje gal but yra kas- 
nors, kas atkreips atydą ir praleidimus ir 
pataisymus. [Toliaus kalbama apie Da- 
nijos Šlezwigo reikalą). 

—Iš Item, New OrLeans, La. 
Birž. 9 d. 1919 m. 

Waterbury, Con. Birže-1] 
lio 20 d.—miesto policijos ] 
stotyj prasidėjo tyrinėjimai ; 

žmonių, kurie tapo suaręs- i 

tuoti la?ke didelių riaušių, 
atsitikusių vakar (birž. 19 
d.) šio miesto dalyj, vadina 
moj Brooklyn ir apgyventoj 
daugiausiai lietuvių. "Lie- 
tuvos" korespondentas se- 

kančiai apie tai pasakoja: 
"Stotin tapo atgabenta 

apie -30 suareštuotų, tarp ku 
rių vos keletas rusų ir vie- 
nas lenkas i. dar koks ten 
svetimtautis. Kiti visi lie- 
tuviai. Visus paėmė svei- 
kus, bet dabar jie sumušti, 
galvos sudaužytos, akįs ap- 

| muštos ir t. t. 
"ir visi beveik be jokios 

kaltės. Kuomet kilo riau- 
šes ir ugniagesiai paleido 
vandenį, tai žmonės bėgo. 
Tuomet ką tik pagavo, ga- 
beno į stotį, kur, sakoma, 
suimtus sudaužė, nepaisyda 
mi, ar jis kaitas, ar ne. Prie 
suareštuotų nieko neprilei- 
džia. Daugeliui uždėjo 
kaucijas po $5,000 kiek- 
vienam ir kaltinama už už) 
puolimą su tikslu užmuši- 
mo. Suareštuotų teismas 
atsibus 24 d. birželio. 

'Tikra "revoliucija" 
pas mus pasidarė. Gyvena- 
me po karės teisėmis. Kas 
valanda vis daugiaus išeina 
ant streiko. Gatvės pilnos 
žmonių. Saliunus tuoiaus 
uždarė." 

Kaip riaušes prasidėjo. 
| |.x 
, "Lietuva" dar nėra gavu- 
si platesnio aprašymo apie 
šias riaušes nuo vietinių 
Waterburio lietuvių ir todėl 
šiuo laiku yra priversta pa- 
sinaudoti prisiųstomis iš 
Waterlurio [amerikoniškų 
laikarščių iškarpomis. 

Sulyg vietinio laikraščio 
"Waterbary American" 
(birž. 20 d.) riaušes prasi- 
dėjo sąryšyje su streiku ke- 
liose dirbtuvėse. Šisai laik- 
raštis taip pat nežino, kaip 
tikrai riaušės prasidėjo, nes 

esą apie tai pasakojama 
apie tuzinas istorijų- ir kiek 
viena jų skirtinga nuo kitos.! 
Ano<, vieno liudininko, kuris 
esąs patikėtinas ir žymus pi- 
lietis ir matęs tai savo aki- 
mis, riaušės prasidėjo se- 

kančiu budu: 
Dvi Įmoterįs, užjaučian- 

čios streikui, stovėjo ant 
kampo Bank ir West Liber- 
ty st. ir sulaikydavo vyrus, 
grįžtančias iš darbo, vadin- 
damos juos "skebais" ir ki- 
tais įžeidžiančiais žodžiais. 

Palicmonai John Moore 
ir Peter Rice priėjo prie jų 
ir esą paprašė, kad jos pa- 
siliautų. Minia greit susi 
rinko ir pasipriešino polic- 
monų kišimuisi. 

Netrukus pradėjo akme- 
nai švilpti ir kas ten patai- 
kė policmoną Moore su ply- 
ta taip smarkiai, kad tas 
nugriuvo ant gatvės. Nuo 
jų išplėšta buožės ir polic- 
monas Rice gavo per veidą 
su savo locna lazda. 

Moore, apalpęs, sakoma, 
tapo sumyndžiotas, o Rico 
gavo perverti. 

Prasideda šaudymas. 

Minia, augo labai greitai 
ir netrukus pasidarė tikra 
jure įšėlusių vyrų ir mote- 
'ių — sako tasai laikraštis. 
Kiti policmonai subėgo ir 
Dasigirdošaudymai iš abie-! 
ų pusių. Policija tvirtina,1 

čad pirmas suvis esą buvo 
paleistas iš minios, esančios 
int geležinkelio tilto, kuris 
iina viršum Bank st. j 

Policijos centralis ofisas, 
Įdavęs žinias apie riaušes, 
paleido abelną aliarmą per 
visą miestą, paliepdamas vi- 
soms dirbtuvėms švilpti, kas 
buvo ženklu, kad visi po- 
licmonai ir miesto sargybos 
nariai tuojaus atvyktų į cen 

tralinę stotį. Po to jis pa- 
liepė pasiųsti i riaušių vie- 

"kompaniją" ugnagesių 
ir burius policmonų automo 
biliuose. 

Tikras mušis. 

Atvykus pirmiems auto- 
mobiliams su policmonais, 
jie, anot šio laikraščio, rado 
jau tikrą mušį tarp įšėlusios 
minios ir kelių policmonų, 
kurie desperatiškai mėgino 
minias sulaikyti. Streikie- 
rių draugai esą mėtė ak- 
menais ir i 'ytomis, o kiti 
nuo gelžinkelio esą bom- 
bardavo policiją dideliais 
gabalais anglių iš stovinčių 
čia vagonų. 

Pribuvusieji ugniagesiai 
| paleido vandenį nuoWards 
Flats ir tas privertė minias 
pasiduoti atgal. Policija 

į sekė pagal ugnagesius su re- 

volveriais rankose. 

Nepaisant akmenų ir ply- 
tų lekiojimo, minia, kuri 
jau buvo užgrudusi visą gat 
vę, išlėto tapo nustumta j 
Bank st. Tuo tarpu vis dau 
giau automobilių su polic 
tnonais ir detektyvais apsi- 
ginklavusiais šautuvais pri- 
buviuėjo; pagalios atvyko ir 
miesto sargyba (city guard) 
su dviem kulkasvaidžiais 
kurių vienas tapo pastaty- 
tas ant geležinkelio tilto 
ant Bank st., o kitas ant 
stogo namo prie 863 Bank 
st. 

Sutraukus Brooklyno da- 
liu bevik visą miesto poli- 
ciją, minia netrukus t; po 
sukontroliuota: ji tapo iš- 
sklaidyta iš pradžių į mažus 
burius, o paskui išvaikyta ir 
tuos burius, neleidžiant žmo 
nėm rinktis į krūvą. 

Daug areštuota. 

Laike varymo minios 
Bank gatve buvo daug su- 

sirėmimų ir daug areštų. 
VMiaus jrusti amerikonų mi 
nia susirinko prie centralės 
policijos stoties, kur buvo 
laikomi suareštuoti, ir grą- 
sino užpuolimu vežamiems 
pati ol-vežimuose suareštuo- 
tiems. Po miestą išsiplati- 
no gandai, kad policmonai 
tapo užmušti ir tas lab J er- 

zino amerikonų minias. Sto- 
tį prisiėjo apsupti miesto 
sargyba ir pastatyti kulka- 
svaidį prie durių, kad sulai- 
kyti amerikonų minias nuo 

užpuolimo ant areštuotų. 
Daugelis karevių ir jūreivių 
pastojo sargybon liuosno- 
riais. 

Anot policijos pasakoji- 
mo, daug bėdos buta su mo- 

terimis, kurios atsisakyda- 
vo klausyti policmonų palie- 
pimo nesirinkti krūvon. 
Tarp tokių buvo ir Kotry- 
na Pirsavage (Prisevičiutė 
ar Prisevičienė?), kuri tapo 
suareštuota. Ją beareštuo- 
jant, jos draugai norėjo ją 
apginti. Pasidarė didelis 
trukšmas ir imtynės. Anot 
"Waterbury American" prai 
nešimo, laike susirėmimo ji' 
tapu nu?' imta prie krautu- 
vės lango ir langas subyrėjo. 

Ji esą sunkiai susipjaustė 
aplink kairiąją krūtį. 

Vėliaus streikieriai, turė- 
jusie dar pirm to leidimą 
laikyti mitingus ant tuščio 
loto, pradėjo rinktis te- 
nai. Jie tapo greitai išvai- 
kyti, nors moterįs dikčiai 
tam priešinosi — daugiaus 
negu vyrai. 

Apie 8 vai vakarą viskas 
sulyginamai buvo ramu 

Brooklyne, bet sujudimas 
žmonių buvo didelis, o pat- 
sai miestas su kareiviu ir 
policijos patroliais gatvėse 
išrodė panašus į karišką sto 
vykią. / 

Bėda kitoj dalyj miesto. 

Nusiraminus šiek-tiek 
Brooklyno dalyj, apie 9 vai. 
vakare gauta žinia, kad 
"trubelis" prasidėjo kitoj 

I dalyj miesto, ant North 
Sąuare. Čia, anot laikraš- 
čio, susirinko apie 500 rusų, 
lenkų ir italų ir agitatorius 
stovėdamas ant bakso, lai- 
kė prakalbą. Šita minia 

tapo greitai išvaikyta, kaip 
išvaikyta ir kiias bu rys, su- 

sirinkusis ant kampo No. 
Main ir East Farm gatvių. 

Tarp suareštuotų ir pasta- 
tytų po kaucija randame se- 

kančias panašias į lietuviš- 
kas pravardes (pravardės, 
matyt, iškraipytos): 

James Bačkas, 670 N. Ri- 
verside st. 

Mike Kaminskas, 651 N, 
Riverside st. 

V. Malusevičius, 30 Ed- 
ward st. 

; St. Bazudis, Green st. 
..Mike P&ckaitis, 781 N. 
Riverside st. ą 

Po §2,000 kaucija pasta- 
tyta šie: 

Kotryna Prisevičia, 17 
Poplar st. 

I Ona Žemaitis, 405 Wil- 
son st. 

Ona Račkauskas, 71 Leo- 
nard st. \ 

M. Bruzevičius, 220 Park 
ave. 

Petras Salavinitis (?), John st. 

NUSIRAMINIMO LAIKAS. 
# 

Per keturis suvirs metus pa- 
saulis kovoj, buvo per keturis 
metus baisiausia pasauline ka- 
rė. Kariauta netik su ginklu, 
bet daug dėta pajiegos, kad 
tik pasaulis nebūtų ramus. 

Ir pasaulis, kaip didjuris, 
įsi judino. Tenai ant mušiii 
laukų jaunikaičiai kariavo, lic 

jos savo kraują, o užpaaklyjt 
jų suaugę vyrai, moteris ir vai- 
kai saukė, ramino, šelpė, da- 
rė ginklus, gydė sužeistuosius 
Kariavo didesnė pusė pašau 
lio. 

Bet jau karė pasibaigė; vo- 
■ kiečiai likosi sumušti, mušia: 
* likosi sustabdyti, bet dar ra- 

) mybės pasaulyje nėra. Dau- 
5 gelis klausia savęs, kodėl dabar 

tos ramybės nėra? 1 tai visa: 
) nesunku atsakyti. Ramybės 
t nėra dėlto, kad dar pasaulis 
^ nenurimo. Kas buvo per ketu- 

ris su viršum metus didžiau- 
siu spėkų siubuota, tas negali 

■ bėgyje kelių savaičių nurimti, 
> Reikia laiko didjurio vilnis 
■ įsiubuoti, užtai reikia laiko, 
5 kad tas pats didjuris nurim- 

tų. Tas pats yra ir ::u posau- 
1 lin—reikia laiko, kad jis nu- 

rimtų. 
Ir visur viskas rimsta, eina 

ramybėn. Vienok dėlkogi tas 
nusiraminimas eina taip pama- * 

ži, delko dar vis nekuriose ša- 
lyse mušasi? 

Tai dėlto, kad norima gaut i 
» užmokesti už pakeltas kančias 
i laike karės ar prieš karę. Kiek- 

vienas kareivis ant mūšio lau- 
ko kariavo vardan ko nors, mu- 

šėsi vardan kokių nors idėjų, 
vardan geresnės ateities. T ei 
kareivis ne del to kariavo, i i 
karė, mušiu laukai tokiam ka- 
reiviui buvo tiktai pragaru, 
buvo tiktai pasaulio pasiutimu. 
Juk yra pasiutimas kariauti 
vardan kariavimo. Ar tie ka- 
riavimo tikslai buvo geri pas 
visus kariavusius, ar jie buv) 
klaidingi, tai jau kitas klausi- 
mas. Tie teisingi ar neteisia 
gi karės obalsiai gaivino ka- 
reivius, ui dvasia ir dabar jie 
reikalauja sau užmokesties už 
tas paneštas kankynes. 

Nuskriaustos mažosios tau- 
tos reikalauja sau neprigulmy- 
biu ir laisvių, darbininkai rei- e? i kalauja sau geresnių darbo są- 
lygų. Ir reikia pasakyti, kad 
vieni ir kiti gaus to, ko re'.ka- 
lauja. 

Jau nekurios mažosios tautos '<■ 

įgijo sau nuprigulmybcs, ki- 
tos ingis, trečios gaus autono- 1 
mijas, arba šiaip jau paliuosa- 
vimus. c 

Darbininkai irgi' gaus sau 

palengvinimus. Ši karė 11013 

buvo pradėta su užkariavimo 
tikslais, bet joje pirmu pirmiau 
siai likosi sumušta šventybe 
privatiškos nuosavybės. Ši ku 
rė parodė, kad privatiška nuo- 

savybė visiškai nešventa, ji bu 
vo a.Imama, naikinama, rek- 
vizuojama, išvežama vardan 
kariškų tikslų, vardan valsty- 
bės gerovės. Iki šiai karei val- 
stybė buvo didžiausia apginėja 
privatiškos nuosavybės, o šioje 
karėje pasirodė, kad valstybė 
yra augštesnė už privatiška 
nuosavybe, nes ne valstybė djl 
nuosavybės, kaip iki šiol buvo, 
bet nuosavybė del valstybės. 

Antra šios karės pergalė tai 
ta, kad parodyta, kur yra rube- 

'žiai valstybės. Pasirodė, kad 
valstybės rubežiai turi supulti 
Su tautų rubežiai s. Pasirodė, 
kad sudėtinės iš kei.ii tautų vai 
stybės, tai tik muilo burbulai. 
Tiesa, gali būti sudėtinės tau- 
tu valstybės, bet tiktai su tu 
pačių tautu noru ir pritarimu. 

Ir dabar reikalaujama vienų ir kitų. Mažos tautos reika- 
lauja sau neprigulmybių, o dar 
bininkai sau geresnio buvo. 
Visur Franeuzijoje ir Angli- 
joje darbininkai kelia streikus, 
ir jie atsieks savo, nes senieji 
dievai jau, kaip sakėme, sugriu 
vę. Tiesa, dar kaip kur, pa v. 
Rusijoje, ką karė neišnaikino 
visai, ta baigia naikinti Leni- 
nas su Trockiu. 

I Pasaulis dabar pergyvena pe 
įėjimo laiką ir tas laikas tęsis 
mažiausiai dešimt metų. Nes 
juk viską, kas dabar sunaiky- 
ta negreit atstatys naujoje for- 
moje. Prasideda nauja gady- nė ir parėjimą i ją męs dabar 
pergyvename. 

Iksas 

PRISITAIKO. 
— Kaip saliunus uždaro, 

tai ar tu nustosi gėręs. 
— Jau aš nusipirkau peilį be atkimštuko bonkii. 

DRAUGO PAVYDAS. 
— Kodėl tave pati pametė? 
— Ji sako: "nenoriu kartu 

.'vventi su tokiu kvailiu." 
— Ištikro visuomet laime 

cvailiams pasitaiko. 

\IUZ1K0S MYLĖTOJAS. 
— Kaip svečiai ateina, tai 

,b neatsitraukiu nuo piano. 
— Bet juk tu nemoki skani 

-inti ir nieką J neskambini. 
— Užtai ir kili negauna pro 

os skambinti. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
RA CINE, WIS. 

Lietuvos Atstatymo Bendro 
vės kuopa su pritarimu L. A. 
]>. Centralinės valdybos, bu- 
vo surengusi prakalbų maršru- 

tu šiose kolionijose: Birž. 13 

d.—Kcnosha, \Yis. birž. 14 d. 
Racinc Wis., 15 d., YVaiike- 

gan, 111., Pasibaigus A. L. Sei- 
mui aplankė minėtas kolioni- 

jos sakydamas prakalbas p. 
Pranas J. Purvis dabartinis 
"V. L." redaktorius. 

Prakalbos pasisekė, kalbėto 
jas visur suprantamai ir aiš- 
kiai perstatė momento svarbu 
paimti patiems lietuviams vi- 
sa prekyba ir pramonę į savo 

rankas, nurodė, kad be atidė- 

liojimo reikia organizuoti kapi 
talus ir prie pirmos progos 

užimti darba Lietuvoje pa- 
tiems lietuviams. 

Supažindino su L. A. B. tik 
slais ir kvietė tapti šėrininkais. 
Žodžiu sakanti, prakalbos bu- 
vo labai svarbios ir visi klau 
sytojai patenkinti taip, kad 
pabaigus prakalbu kalbėtojui 
nenorėjo nei iš svetainės skir- 

stytis. Išrodė lyg prašytu, 
kad dar kalbėtojas ilgaus kal- 

bėtų. Parduota keletas šėrų 
laike prakalbų ir kelios dešimts 
neturėdami su savimi pinigų 
pasižadėjo greitoje ateityje 
pirkti. Kalbėtojas užbaigęs 
prakalbas kiekvienoje vietoje 
pats prašyti prašė, kad užduo- 
tų klausinius į kuriuos nuo- 

sekliai kiekvienam atsakinėjo. 
Tas kaip kuriems, žinoma, ne- 

patiko kam pasakė teisybės žo 
d], bet ką padarysi, kad jau to- 
ki laikai—"Teisybėje galybė. 
Butu buvę gal dar didesnės 
pasekmės sin prakalbu, kad 
butų oras vėsesnis, bet kaip ty 
čia šiluma daugumą su- 

stabdė atlankyti prakalbas. 
.Vienok galime sakyti, kad pra 
kalbos pasisekė ir varde visų 
rengėjų šių prakalbų kal- 
bėtojui tariu gilų ačių už pa- 
sakytas prakalbas. 

Prie progos turiu paaiškinti 
ant apgarsinimo buvo garsin 
ta, kad kalbėtojum bus M. W. 
Busli. Kadangi po užbaigi- 
mui Seimo p. Bush del dau- 
gy1>ės svarbių reikalų buvo pri 
verstas vykti link namų, tokiu 
budu vieton Bushio apsiėmė 
kalbėti p. P. J. Purvis. M. K\. 

MONTREAIį CANADA'. 

Čionai randasi gana daug 
lietuvių, bet laikraščiuose ži- 

nučių iš mus kolionijos beveik 
nesimato, tai bus neprošalį 
apie šią koliohija tarti keletą 
žodžių. 

Čionai lietuviai daugiausiai 
katalikai, bet nežiūrint į nuo- 

mon.ų vienodumą, sutikimo 
nėra. Didžiausi nesusiprati- 
mai iskįla už draugijų reika- 

lus, beveik nebūva nei vieno 
susirinkimo, kad nekiltų kokis 
nors lerumas ar triukšmelis. 
Ir tai tankiausiai iikįla ne del 

idėjos, ne del labo draugijų, 
bet tiktai del asmeniškų užsi- 

varnėjimų. Matant tokius gin 
eus už menkniekius, darosi ne- 

malonus įspūdis. Juk butų vi- 
siems malonu turėti ramius su- 

sirinkimus. Reikėtų susipras 
ti ir pamesti dantis galandus! 
vieni ant kitų. 

Čionai yra sekančios lietu- 
vių draugijos: šv. Kazimiero 
seniausia draugija turinti 130 

narių. D. L. K. Vytauto Ne- 

prigulmingas kliuljas turi 300 

narių. Šv. Onos moterų drau 

gija turi 100 narių. Nesenai 
(iar susitvėrė šv. Elzbietos 
Vengrų karalienės draugija, 
kuri turi 25 narės. 5v. Jono 
Evangelisto draugija turi apie 
60 narių. Vyčių 33 kuopa— 

30 narių ir dar yra mergaičių 
Nekalto prasidėjimo draugijė- 
le. Visos draugijos gerai gy- 
vuoja, auga. Tiktai kliultas 

nuo pirmos gegužės pakliuvo 
nelaimėn. Mat jis laikė svai- 
ginančių gėrimų, tai nariai 
kartais gerokai įsitraukdavo, 
tai valdžia jį uždarė, nes neva- 

lia laikyti svaiginančių gėri- 
mų. 

| Čionai laikraščių skaitytojų 
lyra gana daug. Daugiausiai 
jexempliorių pareina "Darbi- 
ninko," dat'g skaito "Lietuva" 
dienraštį, paskui seka "Ame- 
rikos Lietuvis," "Draugas" 
/'Keleivis", Bet daugiausiai 
yra tokių žmonių, kurie ne- 

skaito jokio laikraščio. 
Apie jaunimąj tai jau net 

graudu kalbėti. Kur tik jau- 
nimo krūvelė susirenka, tai jau 
kalbasi tarp savęs ne lietuviš- 
kai, bet angliškai arba fran- 
euzišketi, mat čia abi tos kalbos 
vartojamos. 

Pasidarbavus vietos klebo- 
nui kun. Višniauckui, čionai 

įsisteig' lietuviška mokykla, 
tik gaila, k)ad lietuviai labai 
nenoronis vaikučius leidžia ton 

mokyklon. Jie sako, kas, gir- 
di, iš tos lietuv: ų kalbos, ar 

su ja kur geresnį darba gausi, 
ar ką. Iš tokių vaikučių, kurie 
nelanko mokyklos sunku lauk 
t i gerų žmonių ir gerų te vynai 
nių. Tėvai neleisdami vaikų j 
mokyklą daro tiesiog mirtin- 

gą klaidą. 
Darbai dabar sgana prastai1 

eina, bedarbiu yra gana daug. 
bet ir dirbantieji nedaug tega- 
li uždirbti. Brangumas neiš- 

pasakytas, žmonės su šeimyno 
mis tiesiog negali išgyventi. 
Tai blogi laikai. Kurie dar 
moka amatu ir turi darbus, tai 
su tais visi skaitosi, toki gauna 
po 68 centus į valanda, o už 

viršlaikį dar daugiau. Bet pra- 
stam darbininkui tai labai suti 

ku gyventi. Lietuvos Arstiuicu 
] 

GRAND RAPiDS, MICII. 

Birželio 18 d. buvo mušu 

kolionijoje atsilankęs Žluomas 
kinematografistas p. A. M. 
Račiūnas. Jis čionai rodė ju- 
damuosius paveikslus. Tuom 
laiku buvo labai šilta diena, 
tai ir publikos buvo neperdau- 
giausiai, bet tie, kurie atsilan- 
kė, buvo pilnai užganėdinti. 
Man teko girdėti, kaip vievas 
kitam pasakojo apie paveik- 
slus, sako—ištikrųjų už tokius 
paveikslus reikėtų mokėti p) 
pusdolarį, o ne po kvoterį, kaip 
dabar. 

Paveikslai buvo rodomi1 
apie kares nuotikius, apie bol- 
ševiku veikimą, jų organiza- 
cijas. Bet gražiausiai, kada 
ponia Račiūniene padainavo 
keletą dainelių, o tuomi laiku 
buvo rodomi pritaikinti prie 

dainelių Lietuvos vaizdai. 
Paskui buvo rodomi vėl pa- 

veikslai, taipgi juokingi paveik 
slai. Nors buvo šilta, bet vi- 
si žiūrėtojai ir užmiršo apie ši- 

lumą. Ant galo likosi su dai- 
nuotas Lietuvos himnas vi- 
siems sustojus. A. J. B. 

HARRISON IR KEARNY, 
N. J, 

Musu miesteliuose viso- 
o 

kios ligos, visokios epidemijos 
jau apsistojo, bet užėjus šilu- 

moms, nekuriu lietuvių turbut 
biski smegenis minkštesnėm 
pasidarė. Štai vietos lietuvių 
vargonininkas p. Sereika "Dar 

bininke," pasiskelbė, kad jis 
užlaikąs informacijos biurą ii 
pataria visiems su visokiais 

.reikalais kreiptis pas jį. Jis 
| pasiskelbė, kad parupinas dar 
bus, kambarius ir tam pana 

! Turime čionai pasakyti, kad 
p. Sereika pats neturi nei dar- 

bo, nei kambarių, jis už var- 

gonininkavimą gauna 50 dūla- 
nti mėnesiui, tai is tos pinigų 
su.r.os negali pragyventi ir' 

pats klausinėja k'tų, ar kuri 
negalima gauti darbą. O kam 
barių neturi, nes gyvena pas 
kitus kaipo įnamis. Čia ir kį- 
la klausimas, kaip kitiems tą 
viską galima suteikti, ko pir- 
miausiai pats sau negali su- 

teikti. Para[njonas. 

ŠPRINGFIELiD, MASS. 

Lietuviu L'kcsu draugija 
birželio 15 dieną surengė pra- 
kalbas su tikslu lietuvius su- 

pažindinti su Lietjivos Atsta- 
tymo bendrove. Pirmiausiai 
kalbėjo tos draugijos pirminiu 
kas, aiškino apie minimąjį rei- 
kalą. Paskui kalbėjo p. P. j. 
Žiuris plačiai išaiškindamas 
Lietuvos atstatymo reikalingu 
mą. Paskui kalbėjo p. j. Ra- 
daviėius išreikšdamas, kad eio 
nai yra reikalinga sutverti L 
A. B. kuopą, kas čionai ir pa- 
daryta, Kuopos pirmininku 
išrinktas p. M. Skiabis, sekre- 
torium p. M. Tamošaitis, kasos 
globėju p. J. Rogužas. Par- 
duota daugiau nei 50 šėrų. 

M. Tamošaitis. 

Pranešimas. 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

C k* 

Draugija, išklausius raportą 
Komisijos organizavimui Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos nuo- 

širdžiai pritarė ir įgaliavo veik 
ti Komisiją, nevaržant jos. — 

Vienok Am. Liet. Dakt. Drau- 
gija kaipo kūnas prisiėmė ant 

savęs atsakomybę prieš visuo- 
menę už savo paskirtus komi- 

sijos narius. Lietuvai Gelbė- 
ti Draugijos Komisijos nariai 
sekanti. 

Lieut. Dr. S. Biežis, pirmin. 
Dr. J. Sarpalius, sekretorius 
Dr. J. Kūlis, iždininkas 
Dr. A'. Montvidas ir Dr. P. 

Žilvitis, Iždo globėjai. 
Amerik. Lietuvių Seimas, 

kuris atsibuvo Chicago, 111. 
Birželio 8-9-10 ir 11 d. 1919 

užgynė sekančią daktarų re- 

zoliuciją: 
REZOLIUCIJA. 

1) Kadangi Lietuvos gyveti 
lojai tūkstančiais žūva iš prie- 
žasties stokavimo gydytojų ir 
gyduolių. 

2) Kadangi pati Lietuvos 
valdžia maldauja Amerikos 
lietuvių gydytojų pagalbas. 

3) Kadangi patįs gydytojai 
yra ir turi buti kompetentiš- 
kiausiais žinovais budų ir prie- 
monių organizavime sanitariš 
kos pagalbos ir 
4) Kadangi bepartyvis sueen- 

tralizuotas pagalbos organiza- 
vimas užtikrina veikesnį darbo 
pasisekimą, ir tikslo atsieki- 
ma:— 

c 

Todėl męs, lietin iai gydyto- 
jai Amerikoje, savo reguliaria- 

Vokiečių narlaive, kurią su- 

ėmė parsigabeno amerikonai 

mc susirinkimą įvykusiame 
balandžio 8d. 1919 m., vien 
balsiai nutariame paimti orga- 

nizavimą. bepartyvės organi- 
zacijos teikimui sanitares pa- 

galbus Lietuvai. 

Organizacija, bus žinoma 

vardu — "Lietuvai Bclbcli 

Draugija."— 
josios nariais bus kiekvienas 

įmokėjęs $2.00 ar daugiau į 
melus. 

j Josios rėmėjais skaitysis 
kiekvienas įmokėjęs mažiau 

$2.00 į metus. 

Apart narinių mokesčių ir 

piniginių aukavimų, josios kom 

potencijai bus pavesta kolek-j 
tavimas medikamentų, atlie- 

kamų rubų e te. 

1 dispozicija organizacijos 
fondo a])reikš pasiuntime 
Lietuvon lietuvių gydytojų, 
mirsiu, medikainentų-ambulan 
su etc. ] 

Šiuomi Amer. Lietu v. Dakt. 

Draugija turi už garbę praneš 
ti visuomenei, kad komisija 
pilnai susitvarkė ir jau priimi- 
nėja pinigiškąją pagalbą. 

Kaip veik Amer. Lietuvių 
Seimas užgyrė aukščiau mi- 

nėtąja rezoliuciją, tuo j aus at- 

sidarė harių verbavimas. Toje 
pačioje dienoje pradžia taj>o 
padaryta,—surinkta $639.00 
ir 183 ypatos pastojo nariais, 
kurie užsimokėjo metinės duok- 
lės nemaliaus $2.00. 

Todėl lietuviai ir lietuvės, 
nelaukdami 'nieko, o norėdami 
nešti kogreičiausią pagalbą sa- 

vo Tėvynei Lietuvai, malonė- 
site siųsti aukas su surašais ir 
adresais aukavusiųjų, draugi 
jos sekretoriui šiuo adresu: 
Dr. J. Sarpalius, 3252 So. 
Halsted St. Chicago, 111. \ i^i 
čekiai ir money orderiai priva-l 
lo but išrašyti ant vardo drau- 

gijos iždininko Dr. J. Kulio. 
Dr. .1. L. Yuška—Am. Liet 

Dak. Dr-jos pirm. 
Dr. A. L. Graiciiinas, Sekr. 
AUKOS. 

Parodymui, kad Am. Lietu v. 

Daktarai užsiėmė siuo darbu 
iš širdies, jie patįs pirmutiniai 
davė sekančias aukas Lietuvai 
Gelbėti Draugijai. Gi juos 
pasekdami čiela eilė žmonių 
prisidėjo1 

Po $50.00: 
Dr. J. Kūlis. 

Po $25.00: 
Dr. A. L. Juška, 
Dr. K. Drangclis, 
P. Pivarunas, 
Dr. Montvid, 

Po $20.00: 
Kilias J. J. 

Po $10.00: 
Zimantos, Dr. A. J. 
Bagdžiunas, J. 
Biežis, Dr. S. 

Bush, AI. 
Jonikaitis, Dr. J. 
Sarpalius, Dr. j. 
Lopatto, Adv. J. S. 
Baltrokuniutė, 

Po $5.00: 
Bi jauskis, A. 

Bernavičius, Mr. 
Balutis, Adv. B. K. 
Ilgaudus, J. 
Jankus, V. 
Jocius, St. 
Kranauskas, Ant. 
Kučinskas John 
Kučinskas, J. 
Lctukas, Mr. 

t, VYRIŠKU DRABUŽIŲ BARGENAS" 
! ••••• * <*-. Teisingos Kainos. • 

.i. • — ** 

■« UžganGdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite nau overkotU3 dabar kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo ?8.50 ir augščiau Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $3 0.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po piety. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

Mickus, vS. 
Makarevičius, lv. 
Peržinskas, V. P. 

Paukštis, T. 
Žilvitis, L. 

Žalaiulauskas, J. 
Žailskas, A. P. 

Gegužis, St. 
Po $3 00: 

Čhcsna, Air., Dinisa, J. V., 
Norvaini:', C, Bernotienė, Bjr 
zinskas, K. 

Po $2.00: 
Areška K., Atmintas J. ].s 

Adžgis, R., Apšega, Bradclui 
lis, F. P., Bakutis, j., Bugin- 
i>kas, j., Balnis, J., Baubonis 
Mr., Butkus B. M., Bondzin- 
skis. A., Burben K., Bručas 
V., Bačiunas. J., Bagdžiunas 
II., Bačiunicne, M., Bokučiu- 
nas, A., Baranauskas, F., v 

Chcsnicnė. Dambrauskas Pov, 
Dakšienė Ona, DakŠis J., 13ar-' 
kintas A., Dūdas M.,. Domi- 
jonaitis. M., Drangelierč, Dan 
baro Ant., Ewaldas J. P., Lė- 
kis, A., Elias Mrs., Gabševi- 
čienc", V., Grinius, J., Gerai- 
tfs H., Ilertnanovvicz, J. j. 
Gregorovieh. V., Gibavičius 
L'., Kouis S., Kosmauskis, Juš- 
kai. M., Jozapaitis J., Jonikai- 
tis. J)r., Jablinskas. AL, Ju- 

šas, Jokūbaitis. Št., Kirdulis 
j., Kūlis, J., Ručinskienė, Mrs. 
Krotkus J., kazakauskas. A., 
Kareiva A., Kluptauskas, Ku- 
dirka J., Kenzous J., Kodis 
S., Kuizinas Ant., Kasparai- 
tis, M., Landai.skienė. Br. Li- 
gust Sofija, Locaitis J., Lut- 
kauskas, J., Lukšis, P., Lip- 
skis. j., Moskinčia. j., Mon- 
kiute, R., Mažutis P., Micke- 
vičiene Miekevičia X., Matu- 
ska, .Yilhel Misevičia. J., M!- 
cevičiene. F., Martus A., Ma- 
sulis. A., Maženis, P., Mel- 

dažis. M., Meldažis. Mrs., 
Marcinkcvičia, K., Norkus 
K., Norkus- \\*., 01szewskis 
Mrs., Olševskis, P., Petraitis 
J., Petrauskas, S., Paukštis 
C., Paplauskas, .V., Palionis 
M., Poliakas J.. Pivarunas D. 
Povilaitis, J., Pilkauskas. P. 
Petraitis. E., Petručiutė. T. 
Paleikas, 1?., Pupauskas. L, 
Kackauskas, Helen, Rangis 
II., Raškauskas O., Rudis M.. 
Račiūnas. J., Račkauskas V.. 
Šalikas. J., Skinderienė, Mrs., 
Šileika J., Sutkauskiene, Sa- 
likauskas. C., Šimaitis. P., Sut 
kiene. II., Sniiekas, M., Šilir>, 
M., Šimkevičia, S., Staniulis 

A., Stanevičia V., Sereika K., 
Surgintas, B., Strimaitis, A.. 
Šimkus S., Tareila, J., Tam- 
stinienė. M., Traigis. V., Tum- 
sis J., Urbelienė A., Uzdavi- 
nis J., Vaišvilas J., Varekojis 
K., Vinikas, M., Vaiaitis, ISF. 

Vilkivičius, K., Valančauskas 
Vara šiene Vaikšnis. j., Vaši- 
lauskas, J., Valas. P. Veltis 
J., Vaiskus F., \Vayeikauskis 
M., Zaika J., Zokaitis P. 

Po $1.00: 
Elias, J., Gedvilą. A., Janu- 

lis T., Kvedaras C., Karsokas 
F., Malinauskas J., Narickao 

A., Visockis J. 
Del platesnių žinių tėmykit 

laikraščius arba stučioginai at- 

sišaukite į komisijos perdėti- 
nį. 

Visos aukos bus garsinamos 
laikraščiuose. 

Licut. Dr. S. Biečis, 
3125 W. 38th St. 

UlI iJCI^TV BONDS 
Męs perkame Liberty B^nds u 
pilni} "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketverąais ir 
Subatomis 9—9. 

J.G- SACKHEIM&^CO. 
1335 Miiwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

••••••••••.Mumini 

Pagyvenimo olisas 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
D R. S, 5HANKS 

Gydytojas ir Chhrurgas 
859 N. Robey St. —Gydo visokias Vyr„ I, 

Kampas Iowa St. ^^^^^moterų ligas taipgi Ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare ^^^.chirurgiškas ligas. 

Biznio ofise s; 802 W. Madison St., kauip. Halsbed 
VakmUos: 11—C popiet; Nedėliomis 11—1 popiet Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų Iš vidaus, po $1.50 už galioną. 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. OICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujiusiais budatfs ir su pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinių JtaiBų. 

Ofi6o valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Ned^ldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli r;uo Marshfield Ave. 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš laba! sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas spėkų nustojiraas 

[viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau sa*o 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 
Kraujo valytojo, Ncrvatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujau 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. B8 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

nuarus, umcria, jr po <i mcn. savo paveiKsie pama ciau tom skiruimij kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Galutam mylistų gcradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof, 
1707 So. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicagc, Illinois 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimu visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mąss. 

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

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

b Vai varge, varge r Kaina75c. 
c Vai putė, putė J 

6) Kur bakūžė samanota ; —i .50 
Gau: ama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan St. Cliicago, III. 

ISTORIJA 
KCŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netiK istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternalės organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija. nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 

_ 
^ 

* 

Juo^ veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija, 

D nituose apdaruose — $2.00 
tKaina $1.50 
Reikalaudami šios kvigos, 

H kreipkite* į "Tėvynes" ad- 
T "v- ^~ •"* viinistraciją šio adresu: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 



Phone Boulcvard 2160 

i Dr. fl. J. Karalius 
U ĮSISENĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki » 
v.ikarala, 

3303 S0. MORGM STREET 

Tel YARDS 15SH 

DR. J.KŪLIS 
LIETI, V IR GYDYTOJAS 

SR CHIRURGAS 

vtydo visokias Ilgu* moterių 
vaiki) Ir vyrų Sp»;Cialixkai gf- 
«lo limpančian. užsifienojusla* 
ir: paslapHa^as tyru llgaa 

259 So. Halsted St., Chicayo, M 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVi 
Telefonas Drover 7042 

Cicero Ofisas: 
4847 W 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 

PRANESIMAS 
Dėl Musų Darbininky GerovSt. 

MęS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

Di\ M Herziiian 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 »e- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas linas, Ty- 
rų. motėm ir vaikų, pagal naujausias 
metodą';. XRay ir kitokius elektros 
jrietaitus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102$ W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį. Ir 
6—ft vakarei*. Tclepliorie Tanai 3110 

GYVENIMAS .1412 S». HaMed St. 
VALANOOS: 8—9 tiktai. 

Dr. G. H. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerti 32 «t. 
8peclall*taa Moteriškų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
į Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
I pi et. o—s vtvk., Nedel. 9—2. 
f TELEi-ONAS YARD9 6*7. 

Pradek Naujus Metu* su tobula akiij r» 
Rtjhr.a, taip. kad nifl''- ncprnlsistumei per r 
sus metus, kas tvi f,all Imti naudinga. 

Gerai pritaikmti akiniai prašalins akit) it 
palvos skaudėjimus, trumparegystė &rba t«U- 
fegy.tė prašalinama, pasitarkite su manim 
prieš einant kur kitur. K^zaroluacija DVKAl. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CMICAGO 
Kampas IKto* Gatvė*. 

34io» lubos, viri I'latt'o aptiekus. Tlmyklu 
i mano p&raii 

Valandos: nuo Otos vai. ryto iki S vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 ral. ryte iki 12 va], dienas. 

[pc x i> r* B « ̂  
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St. Boulev?rd 9336 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuiiikos fcalbg, 

ftiifirelikos, knygvedystžs, stenografijos, ty> 
^ewritin«, {.irklybos teisių, Suv. Valst istori- 
jos. abclno* istorijos, geografijos, politikints 
ekonomijos, pilietysfės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo S ryto iki S va- 

landos po pietij. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

8106 S. Halsted st., Chicago 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgefilo labai pi-telnamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga ako 
llnti pinigai, titrui atsilanko } ofiag 

H. EPŠTEIN, 
Room 70»; 5 No. LaSaiie St 
Telefonas FrankJln 2803. 

VIETINES ŽINIOS 
— •. i 

GATV3U VALYTOJŲ 
STREIKAS. 

Vienas tūkstantis gatvių 
valytojų arba šlavikų vakar 
ryte ant 7 vai. išėjo streikan. 
Jiems pritaria ir vežikai sa- 

šlavų. 
Prie jų streiko prisidėjo ir 

keletas kitu unijų ir sustreika- 
vo apie M00 darbininkų. 

Streikierianis pri jausdami 
norėjo sustreikuoti ir elektros 
dirbėjai. Jei jie butų sustreika- 
vę, tai pereita naktį butų tam- 

u gatvėse, nes nebūtų žibėję 
lempos. Tokių miestui elektros 

i dirbėjų yra 400 darbininkų. 
Bet laikinai miesto valdyba 
šiaip taip susitakė iki neišsiriš 
klausimas. 

Šis streikas tai f>irmutis Clti- 
cagos miesto istorijoje, kuriam 
darbininkai streikuoja prieš 
miesto valdyba. 

SO. CHICAGiEČIŲ DOMAI 
Šiądien birželio 25 d. 7 vai. 

\akare įvyks susirinkimas val- 
dybos vaikučiu mokyklos p. Pi- 
telio name. Malonėkite visi vai 
dybos nariai atsilankyti, nes 

yra svarbių reikalų. 
P. Šimaitis. 

STOCKYARDU DARBI- 
NINKŲ UNIJA. 

Stockyardų darbininku] 
jau daugiau kaip pusė jų 
skaičiaus susiorganizavo į 
uniją, kuri vadinasi Amal- 
gamated Meat Cutters and 
Butcher Workers. Ta uni- 
ja yra dalimi Arn. Feder. of 
Labor. Viso stockyarduose 
dabar yra 8 skyriai arba lo- 
calaį. Lenkai turi savo sky 
rių 554 tą ir jie nori tan sky 
riun sutraukti visus lietu- 
vius. Lietuvių skyrius yra 
257, kuriame apart lietuvių 
priklauso ir žydai su rusais, 
kurie prie lenkų skyriaus ne- 

nori dėtis. 
Lietuvių 257 skyrius turi 

savo ofisą 4538-40 So. Marsh 
field ave. Chicago. Visi lte- 

: tuviai, kurie tik dirba stock- 
yarduose, kviečiami prisidė 
ti į tą skyrių. Jame jau pri- 
klauso apie 1000 lietuvių. 
Prisirašyti galima kas vaka- 
ras. Ten pat\ laikomi ir to 
lokalo susirinkimai. Lietu- 
viai privalėtų neatsilikti nuo 

kitų ir rašytis į uniją ir į sa- 

vo skyrių. 
Localo Valdyba. 

STOCK Y ARDŲ 
SKERDYKLOSE. 

Tarp darbininkų, dirban- 
čių įvairiose firmose, priklau 
sančiose prie Stock Yardų, 
eina smarkus "drive" už su 

organizavimą visų darbinin 
kų į uniją. 

Wilson & Co. jau tapo su 

organizuota ir visi darbinin- 
kai pastojo unijos nariais. 
Dabar prasideda tokis pat 
darbininkų organizavimas 
kitose Stock Yardų kompa 
n i jose: pas Svviftą, Armour^ 
Morrisą, Libby ir Hammond 
Packing House. Sakoma, 
kad ir čia darbininkų orga- 
nizavimas eina taip pat pa- 
sekmingai, kaip ir pas Wil 
soną. 

CHiCAGOS MIESTAS 
GREITAI DŽIŪSTA. 

Dabar užėjo kaitrios die- 
nos ir viskas gana greitai 
džiūsta. Tiktai aš kalbu no! 
?pie vandens džiuvimą- bet 
apie alučio ir degtinėlės. Mat 
artinasi, liepos 1 d. po kurios 
nebus galima suvilgyti bur- 
nelės, tai dabar jauni vyru- 
kai iš kalno taip nori susi- 
vilginti, kad bent ilgai at- 

mintų. O alutis su degtinėle 
vis džiūsta. Storavojasi 
žmones, kad tik greičiau 
"sausi" laikai ateitų. 

Vituris. 

REIKALAUJA MILITARl- 
NĖS POLICIJOS. 

Policija norėdama apsi 
dirbti su įvairiais vagiliais , 
įeikalauja šimto nrlitariškų 
policmonų. Bus tarnyston 
priimta tie vyrai, kurie tarna 
vo kariumenėje. Tiems mi- 
litariškiems policmonams 
bus mokama 30 dolarių Į mė- 
nesį. ir visokis užlaikymas. 

NORĖJO APVOGTI 
TEATRĄ. 

Vakar anksti ryte keturi va- 

gįs norėjo apvogti Chatcau 
teatrą, ką ant kampo Broadvvy 
ir Grace. Vienas vagin jau spė- 
jo įsilaužti į vidurį, kaip spėja- 
ma su pagalba pritaikinto rak 
to, kiti trįs dar buvo lauke. Visi 
keturi suimti. Tie vagįs yra 
jauni vyrukai, 19, 20, 21 ir 27 
metu amžiaus. 

WEST SIDE. 
Tveriasi neprigulminga pa 

rapija. 
Pas mus tveriasi neprigul-l 

minga parapija, kuri jau už 
vardinta sv. Juozapo para- 
pija. Tikro apgarsinimo dar 
nebuvo, išskiriant užkvieti- 
mo ant pamaldų. Pamaldos 
laikomos svetainėje prie 

(23 PI. pereitoje nedėlioje. 
Tas užkvietimas turbut pa 
teko ir mus klebonui, kuris 
ir pagarsino tą viską per pa- 
mokslą. 

Prie progos klebonas pora 
nemalonių žodžių pasakė ir 
apie tautiškas kapines Jug 
ką jos bendro turėtų su be- 
sitveriančia neprigulminga 
parapija. 

Sharka. 

WESTSIDIEČIAMS PRA- 
NEŠIMAS. 

TMD. 28-tos kuopos mė- 
nesinis susirinkimas įvyks su 

batoje birželio 28 d. 7:30 vai. 
vakare M. Meldažio mažoje 
svetainėje 2242 W. 23rd PI. 

Visi nariai malonėkite bu 
tinai atsilankyti, turime 
daug svarbiu dalykų aptarti 
kaslink kuopos ir abelnai vi 
sos draugijos gerovės. 

Taipgi atsiveskite drau- 
gus bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kulturinės ap 
švietos draugijos. 

Ir šįmet kuopa susijungus 
su SLA.109-ta kuopa rengia 
puikiausį šeimynišką išva- 
žiavimą su programų- Nedė- 
lioje liepos (July) 20 d. miš 
ke j pietus už Chernausko 
daržo, Lyons, 111. 

Ten bus lietuvišką muzi- 
ka. Lietuviški įvairiausi šo- 
kiai. Lenktynės ir visokios 
žaismės. įžanga 50 centų. 

Valdyba. 

įvairus susirinkimai. ^ 

Pereitoje nedėlioje Chica 
Igoje įvairiose vietose įvyko 
daugybe įvairia draugysčių 
susirinkimų. Veik visuose 
susirinkimuose buvo išduo-| 
darni raportai seimo delega- 
tų apie atsibuvusį Amerikos 
Lietuvių Seimą Chicagoje 
Vienas kas pastebėtina, tai 
labai geras apsireiškimas, 
nes daugelis draugijų jau ren 
ka atstovus j Chicagas lietu- 
vių Tarybą. Nelabai gerai 
tiktai, kad pereitoje pėtny 
čioje draugijų konfereniija 
nepaskelbė tos tarybos tai- 
syklių ir kokiu darbu ji už 
siiins. 

Taigi butu gerai, kad ir vi- 
sos draugystės išrinktų pa- 
stovius atstovus į Chicagos 
lietuvių Tarybą, kuri galėtų 
kalbėti ir veikti visų chica- 
giečių lietuvių vardu 

Margas Genys. 

SUSIRINKIMAS. 

Gvardija D. L. K. Vytau- 
to. Town of Lake: laikys 
savo priešpusmetinį susirin- 
kimą, nedelioj 29-tą d. bir- 
želio (June), 1919 m., pa- 
prastoj svetainėj šv.; Kry- 
žiaus parapijos. Pradžia 2- 
rą valandą ])0 pietų. Kvie- 
čiami susirinkti visi nariai, 
tai svarbiausis susirinkimas, 
kuriame ižduos pilną rapor- 
tą delegatai iš atsibuvusio 
Seimo. Ir taippat yra daug 
svarbių reikalų apsvarsty- 
mui. 

J. Legnugaris, Rast. 
I 

SUSIRINKIMAS SLA KP. 

S. L. A. 129 tą kuopą 18- 
tos gatvės apielinkėj rengia 
draugišką išvažiavimą (Pik 
niką) "Beverly Hills" miške* 
ant 87-tos ir Robey gatvių. 

Kviečiama visas narius, ir 
kurie nepriklauso dar prie 
SLA. Kuomet jis bus? Red. 

Komitetas. 

GELEŽKELIU EXPRES 
MONAI VĖL REIKALAU- 

JA DIDESNIŲ ALGŲ. 
Creat Northern Motelyje 

vakar prasidėjo gelžkelių ex 

presmonų unijos metinis sei 
rnas. Pirmoje dienoje liko- 
si nutarta pasiųsti Washing- 
tonan atstovus ir pareikalau- 
ti didesnės expresmonams 
algos. Tuo tikslu išrinkti ir 
delegatai. 

Taipgi reikalaujama, kad 
; visiems expresmanams butų 
mokama vienoda alga. 

CICERO. 

Šią pėtnyčią birželio 27 d. 
parapijos svetainėje ant 49 
av. ir 15 gatvės bus prakal- 
bos. Kalbės vienas atvyk- 
stantis veikėjas iš rytinių 
valstijų. Kalbės apie dabar 
tinj padėjimą Lietuvos. Ne 
bus renkamos aukos laikė 
prakalbų. įžanga visiems 
dykai. 

Krutamicji paveikslai 
kiekvieną ketvergą vakare, 
nuo 8 vai., bus rodomi uždy 
ką Sanford parkutyj prie 
Union ave. ir 14-tos gatvės. 

Pirmas beno koncertas šį 
sezoną tame pačiame par- 
kutyj atsibus 4 d. liepos, 8 
valandą vakare. 

AR BUS GALIMA TURĖ- 
TI GĖRALŲ. 

Illinois valstijos legisliatuni 
neseniai perleido bilių, sulyg 
kurio policija galės daryti kra- 
tas ir konfiskuoti svaiginančius 
gėralus. 
Tas pirmiau buvo suprasta, kad 
po 1 dienai liepos bus daroma 
kratos ir konfiskuojama svai- 
ginanti gėralai, kur jie ncbu-j 
tų. Bet vėliau paaiškėjo, kad 
nevisai taip yra. I 

Pirm užtvirtinant Illinois 
valstijos gubernatoriui minėtą 
bilių, valstijos generalis proku- 
roras Echvard Brundage pa- 
aiškino, kad sulyg minėto bi- 
liaus kratos privačiuose na- 
muose ir konfiskavimas svaigi- 
nančių gcralų, kuriuos šemy- 
ninkas užliko tik pavaišinimui 
=>avo šeimynos ir gerų svečių, 
nebus daromi. 

Rilius, kaip aiškina valstijos 
prokuroras, liečia tik tokius 
Įjėralus, kurie užsiliks nepriva- 

eiems naminiems žmogaus rci 
kalams. 

Net jei name butu užtėmy ta 
girti svečiai, tai sulyg nuomo- 

nė s prokuroro ir tada Inlius ne- 

teikia varanto darymui kratos 
name ir konfiskavimui gėralu, 
jei tik pasigėrimas atsitiks iš 
užsilikusio, taip vadinamo, pri- 
vaeio tavoro. 

Bet gėralu firmų advokatai 
stengsis išgauti Valstijos teis- 
mo nuosprendį, kad sulyg šio 
biliaus nebūtų konfiskuojama 
svaiginanti gėralai esanti ir di- 
deliuose sandeliuose, jei jų sa- 

vininkai nedarys su jeis biznio. 

Gėralų savininkai užreiškia. 
jog ne jų kaltė, jei nesuspės iš- 
parduoti iki 1 dienai liepos esa- 

mu gėralų. Todėl jiems girdi, 
turi bu t leista sunaudoti alko- 
holinius dalykus kokiu-nors ki- 
tokiu biulu. 

KLAiDŲ PATAISYMAS. 
/ 

"Lietuvos" nnm. 141 lilpu 
>ianie "Seimo Delegatų Sura- 
šė" tapo visai klaidingai pa 
ikelbtos Prusiu lietuviu ir lietu i* c< 

/iii protestonų organizacijos ir 
mkraipyti jų atstovų vardai. 
Podėl čionai paduodu tu klai- 
... 

lų atitaisymą: 
.. Paskelbta: 
Lietuvių Prūsų Taryba 147 

G. Bendikas. 
Pntsų Lietuvių Taryba 147 

Jonas Ilgaudas. 
Turi Imti: 

Prūsų iLcturių Taryba 147 
Jurgis l»endikas, 
Jonas 1 lgaudas. 
Paskelbta: 

Liet. Evangelistu Liuteriška 
D r-ja 

" 

95 
J. Sadauskis, 
A. Paulikaistis. 
Turi buti: 

Liet. Evangelikų-L iuteron n 

D r-j a 95 
J. Sadauskis, 
A. Paulikaitis. 
Paskelbta: 

Žiono Liet. Ezann. Liuteronu 
Par. 
E. Petraitene, 
J. Vainilaitis, 
J. J. D. Razokas, 
Y. Yidrienė. 
Turi buti: 

Žiono Liet. Evang.Liuteronų 
r ar. 

E. Petraitienė, 
J. Yaitulis, 
J. J. 1). Razokas. 
Turi Imti: 

Žiono Dukterų Draugija 4( 

(liuteroniška) 
U. Yidrienė. 
Paskelbta: 

Liet. Evangelistų Šv. Jono pa- 
rapijos 
M. Naujokas. 
Turi buti: 

Liet. Evangclikų'Liiit. Šv. Jo- 
no Paraį\ 
M. Naujokas. 
Nepratestonai lietuviai, ra 

šydam i apie protestonus lietu 
vius, iki šiol vadindavo juos: 
"evangelistais" (?), "luta- 
rais," "kalvinai?" ir dar to- 
kiais vardais," kurių nesinor 
čionai atkartoti. Vieni ta dart 
iŠ tikybinės neapikantos, o kiti 
stačiai iš nežinojimo. Bet da- 
bar, suseinant visiems lietu 
viams krūvon, bulų geistina, 
kad kiti lietuviai liautųsi pro- 
testonus, lietuvius pravardžia- 
vę, o vadintų juos taip kaip jie 
iš tikro privalo Imti vadina 
mais. — Lietuviai liuteronai 
(ne "liuteriai") vadinasi lie- 
tuvių kalba: ''Evangelikai-Liu- 
teronai," arba "Augsburgo Iš- 
pažinimo Evangelikai", arba 
paprastai "Liuteronai." Gi lie- 
tuviai kalvinistai (ne "kalvi- 
nai") : "Evangelikai-Reforma- 
tai" arba paprastai "Reforma* 
tai." 

Todėl, žinodami, kad mes lie- 
tuviai protestonai ne esame u:V 

!■ i tarnavę iki šiol pravar- 
džiavimu, tikimės, kad atcitv- 
jc kiti lietuviai pasisaugos, 
idant mus neįžeistu tokiu budu. 

Kun. J. J. D. Kazokas. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

...PAJIEšKAU savo pačios, Mares 
VerkauskienC's. kuri mane pamete 
apie pusantro meto atgal, pasiimda- 
nia sūnų Edvardą, 5 moty amžiaus. 

Ji yra 30 moty amžiaus, šviesaus 
plauko, vidutinio ugio, ir tuir randą 
ant kaklo. 

Duosiu $10.00 tam kuris pirmiaus 
praneš man kur ji randabi, gyva 
arba įnirusi, ir kūdikis. 

VValter VVierkovvsky, 
333 W. Washingtton Ave. 

Shenandoah, Pa. 

PajicSkau švogerio, Vladislovo .Ta- 
navires paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinių pav., Kelmės valsčiaus; Liolių 
pavap. iš Kimalių. Turiu labai svar- 
biu reikalų — gavome du laišku iš 
Lietuvos, kur .Tusu Tiioteris4, Mariona 
Janavičienė, klausė apie Jus. Jeigu 
norite plačiaus sužinoti apie dalykų 
stovj, rašykite man šiuo adresu: 

J. ROLIJS 
P. O. Box 158, Kenosha' Wis. 

PAJIEŠKAU SAVO PUSSESERES 
Antaninos Vlrbauskiutės, po vyru 

Antanina Klovienė. Ji paeina iš Su- 
valkų gub., Seinų pav., Vikaučinų 
kaimo, Leskanos parapijos. Turiu la- 
bai svarbų reikalų, prašau jos pačios 
ar pažpstamų pranešti sekančiu ad- 
resuė JOSEPH RUDIČ, 105 S. Clark 
St., Newburgh, N. Y. 

SPECIĄLIS BARGENAS. 
2 Rezidencijiniu lotu. 

Randasi prie Western Avenue 
Boulevardo. Visai arti prie naujos 
Lietuvių bažnyčios. Su visais įtai- 
symais. Parduosimo labai pigiai pri- 
taikindami geriausiai jums rinkan- 
čias sąlygas. Rašykite arbr. telefo- 
nuoklte: A k 

MRS. HEDRICK, 
106 N. La Salio St. Telefonas Main 
2043. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė la- 

bai pigiai didžiausioje lietuviu ko- 
lionijoj ant Tovvn of Lake. Biznis 
išdirbtas laike 6 metu, bot iš prie- 
žasties ligos esu privo.-stas parduo- 
ti. Atsišaukite greitai: 

ANTANAS KASPARAS. 
4555 So. Paulina St., Chicago, 111. 

PA1 SI DUODA 7 KAMBARIŲ NAMAS. 
taipgi didelis tvartas ir vištininkas. 

Naina galima pertaisyti ant 2-jtj "fla- 
tų." Kaina — $2,500. 

MRS. MONEHAl.i, 
6843 S. Campbell Avo. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu. šiaur-vakarinia kampas 2ltnos 

Ir Halsted Gatvių, arti Kloiu Pros. dirb 
tuvčs. NuosavybS be skolų. Lotas 30x 
125 podų. Ramios neša $1.200 per mo- 
tus. Būtinai turi būti parduota d?l už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kaina $12, 
000. Kiek siūlote? LOUIS GRAFF, 
6019 So. Aberdeen Street 

ANT PARDAVIMO. 
Iš priežasties, kad savininkas yra 

priverstas išvažiuoti 1 Floridą par- 
siduoda kampinis namas, su bučerne 
ir groserne, taverna lr filcsčiuriai 
kaip stovi ant vietos. Vertės, apie 
$6500, — parduos už $6,000. Tik pu- 
sę Jmok&ti. 

Klauskite C601 So. Herraitage 
Avg. 

Taipgi parsiduoda ant 2-Jų lubų 
namas, storas, 3 fliatai, rniidos ne- 
ša $72.00 j mčnosj. $8,200, pusę įmo- 
kėti. Randasi prie 3158 So. Union 
Ave., Klauskite 6001 S. Hermltage 
Ave. 

Reikalaujame Darbininkų 
Wooil workers—dailidžių dirbtuvėj, 

druni ir bolt sandora. Mašinos rau- 
kų. Planer, trim and fttock cutters. 

52 valandos da^bo sq.valt5. 
Darbas pastovus per Ištiesus motus 

viduryj. 
IM P E RIA L METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE AVE., 
Foro«t Park. III. 

Penkice^tai gatvekariais 
Garflold Pa r k Elev&itu arba Madison 

bt. gatvekaii. 

REIKALAUJAME KRIAUČIŲ PATI- 
rusių prio vyriško kostumerUko dar- 

bo. Geras mokėsi is ir darbo sąlygos. 
L. Geležinis 

4f>03 So. Wood St. ('hica&o, H1 
Tolephone Boulevard 5669 

R.EIKALAUJAME pati rusių mergi- 
nų patarnautojų (waiterpss>. Geros 
darbo sąlygos,' geras mokestis. Val- 
gykla atdara diena ir nakti. Tvaiką 
sud§r8eito ant virtos. Atsisauki'r 
groitai J James Restaurant. 
42:59 S. Halsted St., Chicago, 111 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEuE 

'šokina eluvlmo. klrpliao, dt-sijfning 
dienomii ir vakarais d$l bizulo lj 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pastetongsime 
sutelkti jums patarimą. 

SARA PVTEK, Principal 
2407 W. Madlaon St. 

C205 S. Halsted St. 1&5U Wells St 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie /ežkote farmų, yra gc- 
riausi vieta lietuvių farmeiių kolioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
vra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
Kas goral auga; randasi prie geru 
liu, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labii pi- 
giai, po $15.00 ir augščiau pž ak*ų. 
Galite pradėti pirkti farmų su $ 10'>. 
ir nej įsite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėję po dau# valstijų, 
bet tinkamesnės, veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, (ikip \Visconsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės'pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žcmlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

FARMOS 
Jeigu nori jsisteigti sau namus ir 

buti neprigulmingu, pirk sau farmą 
lietuviu kolionijoj "Vilnos?,,'" Vilas 
County, Wisconsine. Jei pirksi sau 

farnią čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esamo 
savininkai 50,000 akru žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akru išimtinai lie 
tuviu kolionijai, esame paskyrę Ka- 
zimierų. Gadlauską, kolionijos direkto 
riuml, kuris gyvena toj kolionijoj ii 
kurio uždaviniu yra padėti jums. Iki 
šio laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuvių, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, kiek- 
vienam naujasedžiui, kuris perka nuo 
mūsų. Męs padedame jiems pabu- 
davoti trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ukel reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 
prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik nori didumo farmų 40, 80, 
120 arba 160 akerių arba daugiau, 
kainomis nuo $15.00 Iki $25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 
vių kolionijos neprigulmingų farmio- 
rių, kolionijos neprigulmingų farmie- 
rių, rašyk mums lietuviškai klaus- 
damas pilnų informacijų. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, NVisconsin. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo, S iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus* Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 43c. 
už tona. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. ši vieta ran- 
das vieną mylią j vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. DSl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVE REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE GA'.ĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST.f 

TAUPYKITE ši suraša. 
Viskas Bargenai. 

3314 Hoyne Avo. — 4 kambarių. Kaina $1,500. $100 Cash. l.r> mėnesiu. 4239 So. ArtCaian Avo., 4 ir 4 kamba- riai. Visi įtaisymai, $3fXV0. $100 caah, likusius ant lengvų išmokėjimų. 3357 Oakley, Muro fl—7. Visi {tai- symai, $4300. 
Męs skoliname pihlguo pirkimui 1 budavojimui namų 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St. Chicago 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju LaidotuvSse koge- 
riaualai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patja dirbame grabus lr 
turime savo karabcnus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 
imktj. 
3305AuburnAye, Tel. Ijver4139 
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