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Estonai sueme 4 Laivus. 
Kaizerį Uždarys Londono 

Zamke. 

Lenkai užėmė Tarnopol. 
Willard pralošė čempiono vardą. 

ESTONAl SUĖMĖ KETU- 
RIS LAiVUS, 

Kopenhagenas, liepOS 4 
d. Pranešama, kad Estoni- 
jos kariški laivai užėmė tvir 
tuvę Bolderą i>rie Dauguvos 
įtakos Rygos įlankon ir nu- 

valė upę nuo vokiečių ka- 
riškų laivų iki Muehlgrabe 
perkasos. 

Estonijos oficialiame pra- 
nešime pažymima, kad es- 

tanai suėmė keturis vokie- 
čių kariškus laivus. 

Sulyg estonų spaudos biu 
ro vokiečių viešpatavimui 
Rygoje artinasi galas, nes 

Ryga apsupama iš trijų pu- 
sių tuoj turės pasiduoti. 

KAIZERI UŽDARYS LON 
DONO ZAMKAN. 

Londonas, liepos 4 dieną. 
Laikraštis Daily Mail prane- 
ša, kad buvusis \ okictijos kai- 
zeris bus atgabentas Londonan 
ir uždarytas Londono zamkan. 
jį atgabens iš Hollandijos Ang 
lijos kariškas laivas. 

Laikraštis toliau pabriežia, 
kad manoma, jog tik buvusis 

kaizeris bus teisiamas tarp- 
tautišku teismu, bet yra gali- 
ma, kad ir buvusis sosto Įpėdi- 
nis Ims į atrauktas teisman. 

Kaizerį, kaip tvirtina laik- 
raštis, nebaus mirtimi, bet jį 
greičiau pasodins ant kokios 
nors salos, ką kaidaise padarė 
su Napoleonu. 

Kaizer) teis Londone. 
Paryžius, liepos 4 dieną, 

Čia atėjo žinia, kad Anglijos 
premieras Lloyd George užreis 
kęs Anglijos parlamente, jog 
kaizeris bus teisiamas Londo- 
ne ir ji teis penki teisėjai nuo 

l enkiu didžiųjų valstybių, t. y. 
Anglijos, Suvienytų Valstijų, 
Prancūzijos, Italijos ir Japo- 

i n i jos. 
į Tokia žinia tapo nustebinti 

: kaip Amerikos, taip ir kitų že- 
/ mių delegatai, nes jie nebuvo 

žinoję apie tokį trijų didžiųjų 
nuosprendį. Tūli gi iš jų ma- 
nė, kad kaizerio ir kitų vokie- 
čių teismas atsibus Hollandijoj, 
kur jie esa internuoti. 

LENKAI UŽĖMĖ TARNO 
POL. 

Londonas, liepos 4 d. Kuo 
met ukrajinai pasekmingai 
veikia juodųjų jūrių apie- 
linkėje ir užėmė Odesą, su- 
mušdami bolševikus, jie ta- 
po lenkų sumušti Galicijo- 

■ įe. -»3r*"T 
Iš Varšavos atėjo prane- 

šimas, kad lenkų kariume- 
nė sumušė ukraijinus Gali- 

cijoje ir užėmė Brody ir 
Tornopol 

Iš. Varšavos taipgi prane- 
šama, kad ukrajinų kaman- 
duotojas išreiškė pageida- 
vimą vėl pradėti derybas 
apie pert.rukimą mušiu. 

WILLARD PRALOŠĖ 
ČEMPIJONO VARDĄ. 
Toledo, Ohio, liepos 4 d. 

Šiądien či.i atsibuvo kumštiniu 
kų muštynės už čempijonystę 
tarpe pasaulio sunkiųjų kumš- 
tininkų. 

Už pirmininkystę šį sykį mu- 

šėsi pasaulio čempijonas tarpe 
sunki jų kumštininkų Jess Wil- 
lard :r nauja užtekanti žvaigž- 
dė Jack Demjpsy. 

Nors Willard yra apie 50 
svarų sunkesnis už Dempsey 
ir šešiais coliais attgštenis, bet 
Dempsey su juo gana greitai ap 
sidirbo, nes po trijų susikirti- 
mų (rounds) Willard nepano- 
rėjo daugiau kihti prieš Demp- 
sey ir šis perėmė nuo \Yillardo 
sunkiųjų kumštininkų čempijo 
natą. 

Nors YVillard tapo ir dikčiai 
apdaužytas, bet turbut mažai 
raudoja dėlei to, nes už apdau- 
:/.yniri poakiu gavo net $100,000 
ir dalį pelno nuo judamų jų pa- 
veikslų. 

Jack Denipsey už tai, kad 
gerokai apdaužė čempijoną ga- 
vo atlyginimo $27.500 ir taipgi 
dalį pelno nuo judamųjų pa- 
veikslų. 

Senasai kumštininkų čempi- 
jonas Willard yra 37 metų am- 

žiaus, gi naujasai čempijonas 
Denipsey yra vos 24 metų. 

Šio kumščiavimosi, kai]) np- 
skaitliuojama, atsilankė pažiū- 
rėti į 50.000 ypatų iš visų Ame 
rikos kraštų. 

Prie šios poros garsiųjų kum 
štininkų buvo ir penkios poros 
kiek silpnesnių, kurių tarpe ir 
lietu vys Misiūnas (Mason), 
kuris priguli prie Baltos Rožės 
K li ubo Chicagoje. 

ANGLIJOS DIRIŽABLIS 
AMERIKOJE. 

St. Johns, N. F. liepos 4. 
T? bevielinės stoties Mount 
Pearl gauta pranešimas 9 va- 
landa vakare, Greemvich laiku, o 

kad dirižablis R-34 nemanąs 
lėkti link St. Johns, bet per- 
mainė lėkimo kursą linkui Tri- 
r.itv Bay ir paskui lėks Ne\v 
Yorko link. 

Dirižabl'ui kelionėje pakol 
ka? viskas puikiai sekasi. Di 
tižabliui prisiėjo kelionėje už 
tikti keli įse vietose tankias mie 

j lis. bet tas mažai trukdė ke- 
llionę. 

Džiaugiasi Anglių Prisipirkęs 
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Nors dabar didžiaus ios šilumos, bet žmonės dži aUgiasi prisipirkę anglių 
ir kad kas jas neišvogt ll užkalinčja skiepų langus. 

SEMENOV SULAIKĖ 
AMERIKOS KONSULI. 

Tokyo, liepos 3 d. Iš Si- 
biro ateina žinių, kad ge- 
nerolo Semenovo kazokai 
sulaikė netoli Čita Suvieny- 
tų Valstijų konsulį Harris, 
kuris važiavo iš Irkutsko ir 
padarė kratą visų vežamų 
daiktų. j 

Konsulas su kompanija 
važiavo specialiame vago- 
ne. Stotyje Dauria Seme- 
novo kariumenė, susidedan- 
ti iš rusų, chinų, buriatų ir 
mongolų sulaikė konsuiio 
vagoną ir norėjo daryti L ra 

tą. Konsuliui pasipriešinus, 
vagonas tapo apstatytas sar 

gyba su kulkasvaidžiais. 
Apie po 5 valandų gaut?, 

nuo generolo Semenovo 
nuosprendis, kad reikia da- 
ryti kratą ir konsulio kom- 
panijos skrynios buvo atplė 
šiamos ir padaryta genera- 
lė krata. 

BOLŠEVIKAI ORGANI- 
ZUOJA ARMIJĄ. 

Washington, D. C., lie~| 
pos 3 d. Valstybės depar- 
tamentas gavo žinių per' 
Švediją, kad Rusijos bol- 
ševikai stropiai pradėjo or- 

ganizuoti armiją. Aficie- 
rai, kurie užima augštesnes 
vietas, turi pripažįnti, kad 
jų šeimynos galės but bau- 
džiamos, jei jie neištikimai 
tarnautų sovietų valdžiai. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikai ruošiasi stipriai 
stoti apgmirnui Petrogrado. 
Civilierns gyventojams apie 
iinkėse Petrogrado visai ne 

leidžiama naudotis geležin- 
keliais. Net augšti valdi- 
ninkai, norėdami važiuoti 
geležinkeliu turi gauti nuo 

kariškos valdžios sį ecialį 
leidimą. 

KAIZERIS STROPIAI 
SUGOMAS. 

Haaga, liepos 4 dieną. 
Hollandijos valdžia yra susi- 
1 lipinusi, kad buvusis «aizeris 
nepabėgtų. Todėl apie palo- 
e i u dikčiai padidinta sargyba. 

Hollandai taipgi daugiau pra 
ded daboti ir buvusį Vokietijos 
sosto Įpėdinį, kurio niekur be 
žandarų neleidžiama. 

Manoma, kad kaizeris nei 
nesiruošia bėgti iš Hollandijos 
kol Vokietija neuž*virtins tai- 
kos sutarties, t.y. kol Vokieti- J 

ja oficialiai skaitysis nesusitai- 
kiusi su talkininkais. 

Hollandijos laikraščiai tvir- 
tina, kad Hollandijos valdžia 
saugos kaizerį ir kaizeriuką iki 
tol, kol Vokietija užtvirtins tai 
kos sutartį, gi paskui pasire-, 
miant tarptautiškais įstaty- 
mais jų visai nesaugos; reiškia 
jie galės keliauti ten, kur jiems 
patiks. 

DIDELIUOSE MIESTUO I 
SE NEBUVO RIAUŠIU. 

v J 

Washington, D. C. 1. 4 d. 
Ateinant ketvirtai dienai lie- 
pos buvo daug kalbų ir gandu 
apie galimas riaušes laike iš- 
kilmių ketvirtoj liepos. Riau- 
šėmis grasino radikaiiški ele- 
mentai. 

Visuose didesniuose miestuo 
se policija ruošėsi susidurti su 

įgalimomis riaušėmis; visur žy- 
mesnėse vietose buvo pristaty- 
to, taip vadinama, sustiprinta 
sargyba, bet, kaip pranešama 
iš žymeniu miestų iki vėlam 
vakarui 'riausn tenai nebūta. 

Ypač buvo laukta riaušių 
Pittsbu-ghe, kur paskutinėmis 
dienomis tapo išvogta nemažai 
dinamito, kas davė policijai 
Hntį, kad anarchistai rengiasi 
ka nors veikti ketvirtoj liepos, 
kaip bu o kalbama, todėl poli- 
cijos spėkos sustiprintos. Vie- 
nok diena perėjo ramiai. 

MEKSIKONAI UŽMUŠĖ 
AMERIKOS PILIETI. 

VVashington, D. C. liepos 
3 d. Valstybės departamen- 
tas gavo pranešimą, kad 
Tampico aliejaus šaltinio 
distrikte meksikonai užmu- 
šė Suvienytu Valstijų pil^- 
tį Leroy Moye, kuris rliibo 
prie Mexican Gulf Oil kom 
panijos. 

Veikiantis Suvienytų Vai 
stijų Sekretorius Phillips, 
per Amerikos Ambasada 
Meksikoje, kreipėsi prie 
Meksikos valdžios reikalau- 
damas, idant Meksikoje bu- 
tų apsaugo jami Suvienytų 
Valstijų piliečiai nuo meksi- 
konų užpuolimų. 

BOLŠEVIKAI NETEKO 
CARICINO. 

Londonas, liepos 3 d. Šią 
dien gauta iš Rusijos be- 
vielinis telegramas, kad ge- 
nerolo Denikino armija at- 
ėmė nuo bolševikų miestą 
Cariciną ant upės Volga. 
...Nustojus bolševikams Ca- 
ricino yra jiems nemažas 
smūgis, nes atkerta bolše- 
vikams kelią upe Volga į 
Kaspijos jūrių distriktus. 

Bet Deninkinui susijung- 
ti su Kolčaku, ko jis pagei- 
dauja vis dar negalima, nes 

bolševikai, kaip praneša- 
ma, Kolčako spėkas vis stu- 
mi toliau j rytus, ir nuo Ca- 
ricino iki Kolčako armijai 
gana toli. 

UKRAJINAI UŽĖMĖ 
ODESĄ. 

Londonas, liepos 3 d. Iš 
Berlino gauta bevielinis te- 
legramas, kuriame praneša- 
ma, kad ukrajinai po smar- 

jkaus mūšio su bolševikais 

Į užėmė Odesą. Bolševikai 
gi kaip pranešama, skubiai 

1 pasitraukė šalin. 

| INCIDENTAS ITALU SU 
FRANCUZAIS. 

" 

Rymas, liepos 3 dieną. 
Laikraščiai praneša, kad F ilt- 
ine iškilo incidentas tarp fran- 
euzų ir italų. Pranešama, kad 
vienas franeuzas kareivis nu- 

piešė vienos mergaitės kaspi- 
ną, susidedantį iš Italijos spal- 
vu. 

Italai įsiutę dėlei tokio pasi- 
elgimo ėmėsi persekioti fran- 
euzus ir tūlus jų net primušė, 
kol Italijos kareiviai jų neat- 

gynė. Francuzijos gi afieierai 
vėliau turėjo slapstytis po stu- 

bas. 
Iš kitų šaltinių pranešama, 

kad franeuzai kareiviai, vaikš- 
čiodami Fiume gatvėmis, šu 
kavo, vėlindami slavams gerų 
pasekmių kovoje su italais, kas, 
;.ikoma, ir privedė prir inciden 
to. 

l 

MAISTO RIAUŠĖS 
ITALIJOJE. 

Forli, Italija, liepos 3 d. 
Čia įvyko dideli vieši susi- 
rinkimai, po Aurių minia pa 
reikalavo, kad butų numa- 
žinta produktų kainos, gi 
to nepildant keliolika krau- 
tuvių tapo sunaikintos. 

Paskui minia taip įsiju- 
dino, kad užpuldinėjo kiek 
vieną krautuvę ir ėmė iš 
jų prekes, kurias nešė j, 
taip vadinamą darbo butą, 
kuris randasi socialistų ir 
republikonų kontrolėje. 

Ant darbo buto sienų ta-! 
po užrašyta, jog ten sukrau-1 
tos prekės yra visuomenės j nuosavybė. Revoliucioni-; 
nis judėjimas tęsėsi visą die 
ną ir prekės buvo vis gabe- 
namos į daroo butą. 

Daug krautuvininkų, ma- 
tydami tokią situaciją, ati- 
duodavę raktus miesto val- 
džiai ir jų prekės buvo par- 
davinėjamos po priežiūra 
sukilėlių atstovų už pusę 
kainos. 

Forli miesto riaušės tu- 
rėjo tą ypat; bę, kad paim- 
tos prekės nebuvo gabena- 
mos į privačius namus, bet 
j bendrą butą, kad padarius 
tai visuomenės turtu. Krau- 
ti vių nuostoliai milžiniški. | 

MILIJONAI TONU AN- Į GLIŲ FRANCUZIJON. 
Paryžius, liepos 3 dieną. 

Louis Loucheur, ministeris 
atstatymui nuteriotų kraštų 
pranešė Francuzijos parla-j to posėdyje, jog Francuzi- 
jos valdžia daro sutartį su 
Amerika, idant gavus ten 
nors milijoną tonų anglių. | Pervežimui anglių mano su- 
daryti speciali laivyną. 

I MAISTAS ARMĖNIJAI 
UŽ DRAPANAS. 

Paryžius, liepos 4 d. Ame 
rikos laivas Kickapoo su 
drapanomis ir avalais iš- 
plaukė iš St. Nazaire į Pie- 
tinės Rusijos uostą Novoro- 
ssyjsk, kur apmainys dra- 
panas ant kviečių, kad nu- l gabenus armėnams kviečių l duonai. 

DENIKINAS PRIPAŽINO 
KOLČAKO VYRESNYBIŲ 

Ekaterinodar, liepos o d. 
vakar vakare, pokilyje del 
Anglijos generolo Brizgi, 
generolas Denikinas užreiš- 

1 ke, kad jis pripažįstąs ad- 
mirolą Kolčaką viršiausia 
galva Rusijos valdžios. 

Tokio užreiškimo iš De- 
li ikino pusės nelaukta, nes 

Denikinas savo pergalėmis 
ant bolševikų pasižymėjo 
nemažiau už Kolčaką. 

Denikino užreiškimas, 
kad jis pripažįstąs Kolčaką 
vyresniuoju nudžiugino su- 

sirinkusius, nes jie pamatė 
galimybę atsikratyti nuo 

bolševikų. 

KAVALERIJA NUMALŠI- 
NIMUI SUKILĖLIŲ. 

•Birbee, Ariz., liepas 4 d. 
Pereitą naktį čia įvyko juo- 
dukų kareivių riaušės. Bu- 
vo keletas smarkių susirė- 
mimų su policija ir šiaip 
žmonėmis. 

Pagaliaus sujudimas vis 
didėjo ir vaidžia kreipėsi 
prie kariškų viršininkų pra- 
šydama pagelbos. Nurami- 
nimui riaušininkų pribuvo 
du skyriai kavalerijos, ku- 
rie ir įvedė tvarką. 

Sujudime tapo sužeista 
trįs kareiviai, šerifas ir vie- 
na moteris meksikietė. 

t 
Riaušių priežastimi buvo 

kariško policisto paliepimas 
triukšmingam juodukų ka- 
reivių buriui skirstytis na- 

VENGRAI PAKORĖ 40 
STUDENTŲ. 

Vienna, liepos 2 d. suvė- 
linta). Iš Budapešto ateina 
žinių, kad ten įvyko suki- 
limas, kuriame vadovavo 
kariška akademija su kele- 
tą aficerų priešakyje. Su- 
kilėliai visu pirma bandė 
užimti telegrafo ir telefonų 
ofisus. 

Numalšinus sovietų spė- 
koms sukilėlius tapo pakar- 
ta trįs aficierai ii 10 akade- 
mijos mokinių. Italijos pa- 
pulkininkas Romanelli, kai- 
po talkininkų atstovas, no- 

rėjo sulaikyti mirties baus- 
mę minėtiems studentams, 
kaipo komunistų politiš- 
kiems priešams, bet Bela 
Kun atsakė, kad jis nesu- 
tinkąs, idant kitos šalįs kiš 
tusi į vidurinius Vengrijos i reikalus. 

ORAS. 
Chicagoje ir apiolinkeje: 

Subatoj ir nedėlioj gied- 
ra; maža atmaina tempera- 
tūroje; vidutiniai daugiau 
šiaur-ryčių vėjai. 

,*■* Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 95 apie 4 va- 

landą popiet. 
Saulėtekis, 5:20; saulė- 

leidis. 8:28. 
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Likite Sveiki! 
Lietuvių reikalais siunčiamas Pary 

žiun, turiu apleisti tuiarn laikui Chicagą ir 
"Lietuvos" laikraštį. 

Prie šios progos lai man bus leista tar- 
ti keletą žodžių. 

^ 
^ 

Beveik nuo pat mano atvykimo Ameri- 
kon-štai jau bus keturiolika metų tam at- 

gal--turėjau gerą laimikį patekti būrin 
amerikiečių, jau nuo seniaus besidarbavu- 
sių lietuvių tautos labui. Nuo to laiko 
smagu buvo, sulyg išgalės, darbuotis tarpe 
šimtų senesnių ir jaunesnių musų veikėjų 
viešuose musų išeivijos reikaluose. 

Didžiajai karei prasidėjus, lietuvių 
besidarbavimas pagalios išsireiškė aiškioje 
formoje—atviroje ir neatlaidžioje kovoje 
už Lietuvos nepriguimybę. Dirbdami vi- 
si sykiu, gal ir ne visados vienodai,, bet 
visi tuo pačiu troškimu ir tikslu vedami, 
štai pagalios priėjome prie laiko, kuomet 
musų kova už Lietuvos nepriguimybę įei- 
na į pas!.utinę fazą, ir kuomet visų lietuvių 
visos jiegos turi "būti sukoncentruotos, su- 
dėtos krūvon, idant tą kovą užbaigus pa- 
sekmjngai pilnos roprignlmybės išdavimu. 

uaoar man yra lemta pakliūti i pati tos paskutinės kovos sukuri—Paryžiuje. 
Mano, ACtlh-faSUiUiir-C, U6UU0U& 

bus teisingiausiai informuoti jus iš ten apie 
dalykų stovį, apie lietuvių kovos bėgį. Kai- 
po lietuvio, mano pareiga bus kuom galint 
prigelbeti, idant tą kovą laimėjus. 

šit^s pareigas pildydamas, aš esu įsi- 
tikinęs, gerbiamieji bendradarbiai ir skai- 
tytojai, kad pildysiu tiktai jusų norus ii 
jusų pi ^eidavimus ir seksiu jusų pavyz- 
dį, nes esu giliai įsitikinęs, kad jus, lik- 
dami čionai, nepaliausite tarnavę tėvynes 
laisvei, kaip ir aš, nuvykęs tenai, žadu to? 
šventos virems lietuviams tarnvstės nepa- liauti. 

Taicn mes nesiskiriam. tik olatesniu 
ratu mėp'nam darbą apimti. Lai tas mu- 
šu visų darbas ansivainiknoia knogreriflu 
siomis pa^okn^rnis! Apie r oi aš, nef iu? 
»* e abe i o i a t.»~ i <n i tiV ftalfnori ratu susfo- 
ie, stinri^i r^ka* W+am susiaudė, 
męs t^me roto n^lm's'm spragos. Taigi likite tuo tavpu sveiki! 

Šia proga pasinaudodamas, noriu tar- 
ti širdingą ačiu visiems savo draugams, 
kurie, mane kelionėn lydėdami, ir savo ge- 
rais velijimais, ir savo širdingu atsinešimu 
suteikė man tiek netikėto malonumo. 

žinau, kad ir gražiausios žodžiais man 

butų sunku išreikšti tikro dėkingumo jaus- 
mą. Menu vienok, kad geriausiai atsily- 
ginsiu su jumis, draugai, kuomet pasaky- 
siu, kad visas savo pajiegas aš stengsiuos 
padėti, idant jūsų velijimai ir troškimai 
išsipildytų. 

Man smagu taipgi yra šiuomi praneš- 
ti, kad, kaip jau buvo laikraštyj minėta, 
man išvažiavus, "Lietuvos" dienraščio vedi 
mas pasilieka tiesioginėj globoj patyrusio 
laikraštininko ir išbandyto tėvynainio, p. 
Pijaus Norkaus, kuris, neabejoju, mokės 
ne tik užganėdinti skaitytojus, bet ir gabiai 
ginti Lietuvių reikalus. 

Sudie—ir iki pasimatymui! 
B. K. Balutis, 

"Lietuvos" Redaktorius. 
— «—1 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius. 

P-no Hertmanavičiaus 
Straipsnis. 

The Dearborn Sndependent, Fordo lei- 
džiamas savaitinis laikraštis, talpina čielo 
puslapio straipsnį apie Lietuvą su Lietuvos 
žemlapiu ilistruota, parašytą p. Juozo 
Hertmanavičiaus. 

Stoka vietos šiame skyriuje leidžia 
mums padaryti tiktai trumpą šio žingei- 
daus straipsnio sutrauką. 

Pradedamas nuo patemijimo, kad lie- 
tuvių tauta ir jos reikalai staiga išplaukė 
laike kares ant pasaulio politikos paviršės, 
autotorius suteikia aprašymą apie Lietu- 
vos geografišką padėjimą ir platoką išva- 
džiojimą apie lietuvių kalbą bei istoriją 
net iki 1914 metų. Išdėstęs lietuvių tau- 
tos siekinius, autorius baigia: "Po visų ka- 
rės kaičių, Lietuva, kuri rodėsi žuvusia, 
vel prisikėlė savo senobinės demokratijos 
dvasioj ir šiuo laiku yra d e f a c t o res- 

publikoniška viešpatija, absoliučiai nepri- 
^ulminga nuo bile kokios galybės." 

Geriausia, ką męs galime pasakyti 
apie šį straipsnį, tai velyti, kad angliškai 
suprantantieji skaitytojai įsigytų sau šį mi- 
nėto laikraščio numerį, rašydami antrašu: 
The Dearborn Independent, Dearborn 
Mich. Straipsnis tilpo numeryj 7 d. birže- 
lio 1919 m: ir kaina šio numerio yra tik 
5 centai. Chicagiečiai gali jį gauti pas 
)atį autorių. 

i > 

B1LIUS DELEI LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS. 

Massachusetts valstijos žemesniam 
bute Mr. Stone iš Bostono Įnešė balandžio 
33 d. 1919 m. sekančią rezoliuciją (pažy- 
mėtą kaipo bilius No. 1834), kuri nesenai 
buvo svarstyta ir priimta. 

Rezoliucijos, 
Pritariant Lietuvos Neprigulmybei. 

Kadangi busianti pasaulio gerovt 
ir ramybė priklauso nuo teisingo ir be- 
šališko Europinės karės reikalų išri- 
šimo, per ką kiekvienai tautai, nore 
ir mažiausiai, butų suteikta laisvė nu- 

spręsti savo locną likimą ir proga gy- 
venti savo savitu gyvenimu; ir 

Kadangi Amerikos Suvienytų Val- 
stijų valdžia yra pripažinta, kaipo šii 
dingą apgynėja mažųjų tautu teisių: ir 

Kadangi Lietuvos žmonės savo kar- 
žygišku pasielgimu ir liuosnoriais pa- 
sišventimais laike didžiosios karės pri 
parodė esą vertais laisvės palaimų; todėl lai buna 

Nutarta, kad Massachusetts atstovų butas [General court] yra tos nuomo- 
nės, kad senovinė Lietuvos tauta pri- valo buti laisva ir neprigulminga ir 
kad, kaipo elementarės teisybės daly- kas, turėtų buti padalyta tiesioginės 
pro vizijos [padavadijimai] Taikos 
Konferencijoj tikslu suteikimo ir už- 
tikrinimo pilnos neprigulmybės Lietu- 
vių tautai; ir lai buna dar 

Nutarta, kad šių rezoliucijų. kopijos butų pasiųstos per valstijos sekreto- 
rių. Suvienytų Valstijų prezidentui, Suvienytų Valstijų delegatams Tarkos 
Konferencijoj ir šios valstijos senato- 
riams kongrese." 

Atsišaukimas Delei Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. 

Lietuvą alpsta žaizdose 
ir ištiesusi rankas šaukiasi 
pagalbos. Jos balsą išgir- 
do pasaulis; svetimi žmo- 
nės šelpia ją. Jos balsą iš- 
girdo ir patįs lietuviai, ku- 
rie suvargę, nuteriotl, be- 
spėkiai, bet jie 12 d. sau- 
sio 1919 metų sutvėrė Lie- 
tuvos Raudonąjį Kryžių, ktf 
ris bando apraišioti Lietu- 
vos tas baisias žaizdas, bet 
neturi nei gyduolių, nei li- 
gor bučių, nei drabužių. 

Lietuvos Raudonasis Kry 
žius vardan sužeistų, alp- 
stančių moterų ir vaikų šau 
kiasi pagalbos į Amerikos 
lietuvius, šaukiasi ištiesę, 
rankas,-nors ant galo duo- 
kite pagalbą! 

Amerikos Lietuvių Dak- 
tarų Draugiją suprasdama 
dabartinį Lietuvos padėji- 
mą ir norėdama pagelbėti 
Lietuvos Raudonajam Kry- 
žiui suorganizavę Lietuvai 
Gelbėti Draugiją, kurios tik 
tai, užduotis ir pats darbas 
eis keaais Raudonojo Kry- 
žiau". Kaip veikiai Am. 
Liet. Seimas, Chicago, 111., 
užtvirtina šią draugiją, tai 
jos darbas ir prasidėjo. Gi 
patįs daktarai padarė gerą 
pradžią. 

Įvairiose kolionijose jau 
yra suorganizuota nemažai 
skyrių komitetų šios drau- 
gijos, bet reikia kad kiek- 
vienoje lietuvių kolionijoj 
butų komitetai, idant dau- 
giausiai sušelpus Lietuvą. 
Todėl gerb. lietuviai ir lie- 
tuvės sutverkite kuoskubiau 
siai Komitetų Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos (Liet. Raud. 
Kryžius) savo mieste ir pri- 
rašykite kuodaugiausia na- 

rių. Narinė duoklė j me- 

,tus 2 dol. Kaip greitai su- 
tversite arba norėdami tver 
ti kuopą atsišaukite į šios 
draugijos pirmininką Dr. S. 
Biežį, 3125 W. 38 st., Chi- 
cago, 111., del platesnių in- 

formacijų. 
Yra labai gerai žinoma, 

kad Lietuvos žmonėms truk 
sta drabužių ir jie iš niekur 
negauna jų. Todėl vienas 
iš musų tikslų yra pasiųsti 
drabužių, aprengti savo bro 
lius ir seseris. Tegul kiek- 
vienas Komitetas išrenka 
y pa tas rinkti drabužius ei- 
nant per stubas. Drabužiai 
tinka taip nauji, taip ir se- 

ni, jei pastaruosius galima 
pataisius dėvėti. Reikia 
drabužių kaip vyrams, mo- 

terims taip ir vaikams. Pa- 
sidėkime sau tokį obalsį: 
Tegul šeimyna šičia aprengs 
šeimyną Lietuvoje. Mergi- 
nos ir motei u malonėkite 
nerti pančekas, evederius, 
.dirbti bandažus kas moką, 
o už tą Lietuvos žmonės 
jums gausiai atsidėkavos, 
nes tuomi nevieną išgelbė- 
site nuo sušalimo žiemai 
atėjus. Tat, rinkite viso- 
kius drabužius, taisykite 
juos, o truputį vėliaus bus 
paskelbta kur juos siųsti. 

Visus pinigus reikia siųsti 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 
raštininkui Dr. J. W. Sar- 
paliui, 3252 S. Halsted st., 
Chicago, 111., išrašant čekį 
,ant kasieriaus Dr. J. Kulio 
\vardo, kuris yra do 15,000 
dol. bondsu, arba čekį gali- 
te tiesiog siųsti į Universal 
State Bank, 3252 S. Halsted 
st. Chicago, 111. Visi drabu- 
žiai, vaistai ir kitoki daly- 
kai bus siunčiami tiesiog j 
,Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus rankas, Kaunan^ Lie- 
tuvoje. 

Prašome visokiuose Lietu 
vai Gelbėti Draugijos (Liet. 
Raudon. Kryž.) reikaluose 
.susinešti su: 

Dr. S. Biežis, .pirm. 
,3125 W. 38 st., Chicago, 111. 
Vardu Amer. Lietuvių Dak- 
tarų Draugijos: 
Dr. A' L. Yuska, piezidentas 

Dr. A. L. Graičunas, rast, 

Musų kraštas, kur iš 100 
gyventojų gangreit 90 verčia- 
si ir r.iinta žemes darbais, yra 
gryna ūkininkų šalis, ir žemės 
ūkio reikalai, ir visa, kas turi 
artimesnio ir tolimesnio sąry-j 
šio su jais, turi buti dedama 
j pirmąja musų rupesnių eilę 
visų tų, kurie nori ir ištikrųjų 
?,eidžia matyti, kad musų šaly- 
je klestėtų geresnė gerovė ir 
butų sotesnų ateitis. Tam at- 
siekti nepaskutinė turi buti ski 
riama viesta darbui kelti žem- 
dirbių sąmonei ir bendruome- 
nes reikmenės dalykų suprati- 
i ui, ypač tarpe tos daugybėm 
-kurdą beskurstančiu ir žern* c c c 

bedirbančių sodiečių, kurių di- 
džiulė diduma manosi ir dir- 
ba visai iškrikai ir lengviau- 
siai yra visokiais keliais apei- 
nama. Nemokėdama pasitikę 
ti sau veikti tinkamesnių są- 
lygų, šitoji musų šalies gyven- 
tojų diduma nesugeba, kaip 
reikiant išnaudoti nei esamų- 
jų tiek prigimties sąlygų, tiek 
visuomenės santykių. Taip 
esant reikiamo darbo produk- 
Livingumo sunku tikėtis ir pa- 
staraisiais prieš karę metais, j 
nevienas ūkininkas yra metęs j 
savo žemės sklypą ir išsikėlęs < 

svetimus kraštus sau pelnin- 
gesnio darbo j ieškoti. 

Kelti savo reikalų sąmonei Į 
ir išaiškinti reikmenę ir nau- 

dingumą bendrai dirbti darbą, 1 

susitelkus į tam atatinkama? 
bendroves ir draiki jas ir yra 
įeikalingos tokios j bendrąją 
darbą spiečiamos įstaigos. Juo 
didesnis yra darbo apibendri- 
nimas, juo, kaip rodo gausin- 
gi įvairiu kraštu šioje srityje 
prityrimai, plianingesnis yra 

darbas, o nuo to plianingumo 
pareina ir musų darbo našu- 
mas 

Tat sau aiškiai įsivaizdinda 
mas, musų šviesuomenės bū- 
rys jau prieš keletą metu, dar 
didžiajai karei nekilus, suma- 

nė j steigti platesnę ir didesnę 
Draugiją, kurios veikimo ri- 
bos nebūtų aprėžtos kuri maža 
ploto apielinke ii siauru veiki- 
mo ratu, bet apimtu kur kas 
didesnę srytį, didesnę, negu 
nevienas ukinnkas yra nip.i^v 
daugumas veikusių jii tuomet 
musii ūkio draugijėlių ir kitų 
artimesnių ukiui bendrovių. 
Paskiau ji sutelktų jas j di- 
džiulę organizaciją planin- 
gam ir atatinkamai nustaty- 
tini darbui dibti. Tas pagrir. 
linis minties vadovaujamas, ; 

/pačiai vilniškės musų inteli- i 

;eniijos būrys ir yra įkūręs v 

>rieš pat karę gegužės mėnesį i 
i()14 m. Lietuvos Ūkininkų 1 

Draugija, patvirtintais Rusi- . 

os Žemės L'kio ministerio > 

statais. 1 
Draugijos uždavinys ir ti i 

;das, — rūpintis ugdyti ir ple t 

oti musii krašte žemės ūkis j 
r jo pramonė; telkti į bend- i 

uomenes žemės darbu besi- j 

verčiamieji musų krašto gy- 
ventojai ir ginti ių reikalai.. 
Draugijos vekmo plotas apima 
buv. Vilniaus, Kauno, Suval- 
kų ir Gardino gubernijas, tai- 
gi beveik visčį musų krašUį. 
Nuolatinė Draugijos Valdy- 
bos buvimo vieta — Vilnius. 

Draugijos veikimo progra- 
mas platus ir įvairus. Į jos 
uždavinius įeina žodžiu ir raš- 
tu skleisti tiek savo narių tar- 

pe, tiek šiaipjau tarp krašto 
gyventojų žinių ir mokėjimo, 
kaip butų galima prie įvairių 
prigimties ir visuomenės dar- 
bo sąlygų žemės našumas ii" 
paties darbo produktiugumas 
pakelti, steigti ūkio mokyklas, 
kursai ir paskaitos, taisyti 
nkio parodos ir muzėjų, leisti 
knygos ir t.t. Draugija steng- 
sis aprūpinti savo narius ir ki- 
tus ūkininkus tinkamais ir pri- 
einamomis kainomis žemei 
dirbti įrankiais, įvairiomis ma 

Šinomis, sėklomis, dirbtinėmis 
trasomis ir kita, rūpinsis steig 
H, kur bus reikalo, savo satt- 

delius ir pardavyklas. Kad ap- 
sergėjus nuo daugybes varpi- 
ninkų parduodant savo ūkyje 
gaminamuosius produktus. 
Draugija turi uždavinį orga- 
nizuoti atatinkamas tarpinin- 
kavimo įstaigas ir sulvg reik- 
mene kurti ūkio produktams 
perdirbti dirbtuves ar fabri- 
kus. Įsigyti šiems tikslams' 

žemės a. r kito nekilnojamojo, 
turto Įstatais yra Draugijai 
leidž'ama minėtose visose 4 
iose Lietuvos krašte guberni- 
jose, tiek pat kaip ir steigti vi- 
same plote skyriai. 

; rrastclejęs. JTJ14 metų vidur 
i vasaryje karas sutrukdė visa 
įkurtosios Draugijos darbą ir 
neleido jam kiek plačiau iš- 
plisti. Pagaliau, jau Vokiečiu 
armijoms musų krašte stip- 
riau įsitvirtinus Draugija ka- 
ro meto aplinkybių buvo pri- 
versta kuriam laikui paliauti 
\ eikusi. Karo baisenybėms 
Rusijos fronte aptykus ir įvy- 
kus taikai tarp Rusijas ir Vi- 
durinių Europos valstybių, ga- 
vo progos grįžti atgal į tėviš- 
kę gana gausingas musų inteli- 
gentijos būrys, tarp jų ne vie- 
nas ir iš seniau buvusiųjų 
Draugijos narių arba jai pri- 
tariančių žmonių. Nors są- 

lygos ir santykiai musų krašte 
didžiai dabartės yra atsimainė 
kaip kad prieš karą yra buvę, 
bet reikalas bendrojo darbo nė 
kiek nėra sumažėjęs, priešin- 
gai gi jis dabar yra jaučiamas 
dar smarkiau, kaip kad buvo 
anais ramiais laikais. Del to 

taigi susirinkęs Draugijos vai 
dybos ir narių būrelis ir nuta- 
rė pradėti gangreit dvejiem 
su puse metam sustojusi Drau 
giios veikimą. 

Šio mėnesio 5 dieną buvo 
sušauktas Vilniuje visuotinis1 
Draugijos narių ir piitarančių 
jos darbui visokio amato žmo- 
nių būrelis. 

Visuotinis Lietuvos Ūkinin- 
kų Draugijos susirinkimas, pir 
mininkaujant adv. M. Yčui, 
išklausė dar 1917 metais Val- 
dybos vice-pirmininko adv. J. 
Vileišio pranešimą apie Drau- 
gijos gyvavimą ir darbą pir-1 
iriaisiais karo metais. Susi- 
rinkusieji susipažino su pa- 
veiktomis įstatų vietomis. Bu 
vo pasitarta apie artimiausį 
>iuo metu Draugijos darbą. 
Susirinkusiųjų nuomone Drau 
*ija turi imti dirbti kuogrei- 
;iausiai, nes tik bendrai, jung- 
omis pajėgomis dirbant, tėra ^ 
ilties išbristi iš to žemės ūkio 1 

misų krašte nuovargio ir skur ( 

nos, į kurį įvairiusios jį yra 1 

:n.ro aplinkybės. Atskirų žmo I 
lių palaidas ir ne])laningai d i r t 
-amas darbas vargu ar jsteng 

u ką rtorint šiuo metu atsiejc- 
;i. Del to į Draugijos arti- 
niausį uždavinį įeina sutvar- 
dyti tinkama bendram platės- 
įiam darbui organizacija, pri-" 
įraukiant kuodidžiausią būrį 
i savo iarpą naria;s tiek afcski- 1 

rų žmonių iš įvairių krašto viį, 
tų, tiek pasirūpinti steigimu • 

savo skyrių arba atgaivinimu 
laikinai sustojusių veikti karo- 
metais gana gausingų inusų 
ūkio draugijėlių. 

Kredito įstaigų atgaivinimo* 
geidžiamumas ūkio reikalams/ 
kaip ir susisiekimo ir susižino-- 
jimo sąlygų palengvinimas ir- 
gi buvo nurodomi didžiai svar 
bus ir reikalingi ukiui palai- 
kyti ir jo kuliurai kelti. Buvo 
pažymėta, koks begalinis ūkio- 
nykimas ir stelbimas pareina 
nuo neregėtai sumažėjusio ma 

sų šalyje reikiamojo invento- 
riaus, ypač gyvojo, kuris yra 
labai sunkiai ir neveikiai pri- 
siauklėjam. s ir iš šalies įgįja- 
nln\ o gyvuliai, užvis gi gak 
\ ijai, yi a svarbiausis mušu žč 
mes vaisingumo ir apskritai 

Įviso žemės ūkio pelningumo"" 
šaltinis. Šiuo žvilgsniu vadcn 
vaujantis, tarp ko kita buvo 
nurodama jog Draugija turė- 
ti •pasirūpinti apie sąlygų pa- 
lengvinimą atsigabenti trem- 
tiniams likučius to gyvojo 
negyvojo ūkio inventoriaus, ktl 
r] jie buvo išeidami svetur iš- 
sivežę ir kurio grįždami yra 
įsigiję.—Ūkio žiuių skleidi-, 
mas, ypač ūkio mokyklų kuri-' 
mas, susirinkusiųjų nuomone, 
turėtų buti tuojau pradėtas;., 
čia tarp ko kito nurodoma bu- 
vo Į reikalingumą—Dhtnavo- 
jc vidurinė ūkio mokykla jau 
nuo šit: rudens atgaivinti ir, 
darbas ;oje pradėti. 

L T-s. 
( C?L. A. ") ,įį 

KAIP ATSIRADO, APIKA 
KLĖS. 

Senesniais laikais vyrai 
nepažinojo prosytų baltų 
kaunierėlių, arbi* apykaklių. 
Turtingi vyrai tais laikais* 
nešiodavo muslines, arba šil 
kines apykakles, kurios dau- 
giaus panšios buvo į mote- 
rišką negu į vyrišką parėda- 

: L: 

Pradžią atskirai, prosytaf 
apykaklei, maždaug pana-j 
šiai į dabar vartojamas, da- 
vė viena amerikonė-ir ne- 

delei mados, bet delei prak 
tiškumo. 

Ji buvo žmona kalvio iš 
miesto Troy, N. Y. ir ji iš-' 
rado apykaklę, idant sučė-- 
dijus sau darbą, nes ji pa-: 
tėmijo, kad malkiniai daug. 
ilgiau išbūva švarus negu 
kaunierėlis. Rev. Ebenezer 
Brown pamatė šitokią at- 
skirą apykaklę ant kalvio 
kaklo. O kadangi jo frita 
matyt ne tik kunigo, b3t ir 
sumanaus biznierio, tai jis, 
greitai suprato, kad tame į 
gali buti nemažai biznio. ^ 1820-ais metais jis uždėjo \ 
pirmą dirbtuvę išdirbineji- 
mui atskirų apykaklių ir 
mankietų. 

Tokiu budu miestelyj 
Troy prasidėjo j;arsi Kau 

lierėlių, mankietų ir marš- 
kinių išdirbystė. 

Troy ir iki šiolei yra svar 
)iausis tos išdirbystės cen- 
ras. Sulyg apskaitliavimo, \ 
$0 nuošimčių visų kaunierė- 
ių, mankietų ir marškinių, 
levėjamų visoje Šiaurinėje 
Amerikoje, paeina iš Troy, 
sT. Y. Nemažai ir lietuvaičių 
enai dirba. 

Noragėlis. 



FRAGMENTAS. 
Neapikanta negali ap- 

} veikti neapikantos; ne- 

apikantą apveikia tiktai 
meilę.-BUDDHA. 
Jie...eina, trep3i, dainuo- 

• • • i' 

Jlilijonal narsių kareivių, 
trepsėdami Ir dainuodami, 
skubinasi prie apkaso: le- 

vonate apdengto pragaro; į 
gilų dumblyną, krauju ap- 
laistytą, pasibaisėtiną kra- 
Sta, kur oras dvokia ir že- 
3QDl$ &p3ėta puvėsiais ir ru- 

kaia žmonių skerdynės,-kur 
klyksmas ir bombų sprogi- 
JDčjima9, 

Kur žaltavo laukai Lietu- 
T09, šiądien pustynė ir ty- 
ras. 

Jie eina dainuodami!... 
Jaunomis širdimis didvy- 

riai Ir eielomis-degančio- 
mls pareigos liepsna. 

Jie eina.,,. 
Jie išsižada savęs. Jie ei 

M Sf$či&i Ir be baimės. 
Jie spinduliuojąs* neapra 

Soma gražybe. 
Ir tu, Mirtis-Pjovėja^ vei- 

klai juos atsiimsi. 
O, Mirtis! 
Tu keliauni tyliai lr spar- 

čiais, puikiais žingsniais po 
įvairius kraštus pusiaudie- 

eMni ir renki kruvor 
Balulio viltj. 

Tu sužeidi !r žudai pa- 
frlota-didvyrį Ir nevidoną 
~vagį— be skirtumo. 

Ir kas turės iš to naudą?; 
Kas pasipelnys?-arba kas 
ftigyg !r apvaldys žemę ir 
padanges? 
NEAPIKANTA.. NEGALI 
APGALĖTI NEAPIKAN- 
TOS; NEAPIKANTĄ AP- 
YIEKIA TIKTAI' MEILĖ. 

Ar tai tu, o žeme, esi mu- 

%ų Motina ir Namas,-žeme, 
kurios ^antri viltis kentėjo 
Jabai il.^ai, kuomet dievai 
pasirodė savo žibančiuose 
batalijonuose, j 

Ir tada, tavo gįslose gy-1 
Va ugnis srioveno, dege. 

Ir Ryto žvaigždės giedo-1 
|o eąvaizdžiai. 

Kalnuose ir jūrėse akam I 
bėjo giesmei atbalsis. 

Ir tu užmanaf ir pagim- 
dei kudikj; ir Armijų Val-| 
dytojas užgimė žmoguje. 

O, žeme! ar tu esi links- 
ma!? Ar tu puikauji? L. 

O, nuliudusi, išpustyta 
Motina-žeme! Tavo viltis 
buvo pastatyta tiktai ant ke- 
lių Išrinktųjų ? ant tų, kurie 
sutvčrS tautą ir taut^—bro- 
li; kurie projektavo ir dir- 
bo savo mylimų kūdikių li- 
kimu!,-skaidresnių kudikiu, 
negu musų įsivaizdinamos 
svajones* 

O, dieviškoji Lietuva! O, 
Lietuva, spinduliuojanti, lyg 

PA6TABA "UETUV08" PRE- 

NUMERATORIAMS. 
Kada permainote aavo gyve- 

namą vletf, teikaltfta tuojaua 
mums pranoitl Ir pamlnitl savo 
eenajl tr naujaJĮ adresus, kad 
galKtume dlenrait) siuntinėti be 
•atrugdymo. 

Tankiai atsltaiko taip, kad 
perslktl^s prenumeratorius ne- 
duoda Administracijai savo nau- 
jo adreso, bet po nekurto taiko 
raio, limetinSdamaa kad negau- 
na laikraičlo. Šita pastaba yra del visų "Lietuvos" pronumera- 
toriu ar tai gaunanti laikrašti 
p2r pačtę arba p«r ISneilotoJus 
—Agentus. Kada męs gauname 
ilnla apie perkeitimą adreso, vi- 
eados stengiamas tuojaua patai- 
syti Ir sutrugdytua numerius pa- 
siunčiamo veltu]* 

*UETUVOS" Administracija. 

deimontas! kur tavo kūdi- 
kiai? 

AUKSINĖ LIETUVA!.. 
Baili Rusija; ir Anglija 

ir Franci ja! kur jusų kūdi- 
kiai? 

Prakalbėk savo žodį, o 

žmogaus Motina, kad mū- 

sų širdįs galėtų girdėti ir 
girdėdamos linksminties. 

NEAPIKANTA" NIEKAD 
NĖRA PRAŠALINTA NE- 
APIKANTOS; NEAPIKAN 
TĄ TEGALI PRAŠALIN- 
TI TIKTAI MEILĖ. 

Tėmykite, jus politikai, 
jųs diplomatai; jus, kurie 
negalite susijie^koti sau ke- 
lio—jųs prisėjote mirtimi ir 
pasibiaurėjimu vaisingus 
laukus ir tyras jūres! 

Ką išgelbės šis prakeiki- 
mas? 

Kas išsisaugos nuo šito- 
kios paskandos? 

Kas nepražudys drąsos ir' 
vilties nuo šitokio išgąsčio? 

Kas linksminsis su šito-1 
kla beviltimi? 

Kas pasikakins tiktai ne- 

prisotinamu kapu? 
O, męs žinome karės gar 

bę! Męs pripažįstame jai 
garbėm vardą. 

Žinokite, kad širdis 
plauks ir ilgėsis prie atei-i 
nančių dienų giesmės, kada! 
jie...pasakos pasaką. 

Męs žinome jus pavadin- 
site juos Žmonių Sielomis, 
kurie lyginasi su žvaiggž- 
džių Valdytojais 

Jie sukeli miegančius die 
vus žengti pirmyn išdidžiai, 
kaip kad žengė senovės 
žmonės savo kovos lauke. 

Bet jus užrėtėte ant jų 
dvokantį žavėjimą. 

Dangus viliojamas demo- 
no raganavimu—daryti daik 
tą yt sapne, kurio visai ne- 

pažįsta. 
Ir pragaro karailus ap- 

galėjo ir pavergė. 
Ir tamsybių Viešpats spin 

dūlino jas: Dievo Garbėje. 
Ir Dievo Sunus prikaltas 

ant Golgothos-Lietuvos. 
Ir Barabas apvainikuo- 

tas ir ant sosto užsodintas- 
su Kristum. 

Ar jųs galite prašalinti ar 

ba atšaukti nelabą?-leisi 
jam ardyti ir naikinti pašau 
li? 

Ar bomba, kuri išardo ir 
sutrupina sąnarius ir sme- 

genįs, gali panaikinti jų dar 
bų ir minties rezultatus? 

Gašlybė ir Baimė ir troš- 
kulys atkeršijimui, negailes 
fcingos jūrių bangos pagavo 
ir nuplovė širdis ir protus 
ant neapikantos uolos. 

Ar Mirtis suteiks by ka iš 
šių nelabų, piktų ypatybių 
niekui? 

Jie nusidėjo, jųs sakote, 
ir turi buti nubaustais. 

Tai buvo kūdikiai padu- 
kę--baimės jšėldyti—nakty- 
je. 

# 

Jie nežinojo, ka darė; jie 
sirgo; jie turėjo gydyties. , 

Gyduolę ir pagelbą gali- 
ma rasti tiktai Meilėje ir 
Šviesoje. (Nes akyvaizdos 
angelas gali pasitikti ir ten, 
kur teroras nuodija orą). 

Pažvelgk! Prometheus ap 
raišiotas ir apdraskytas ir 
prikaltas ant Kalvarijos! ] 

Jųs galite žudyti juos, vie 
ną žmogų po kito, bet žu- i 
dymu jų neapveiksite. 

NEAPIKANTA NIEKAD 
NTbRA APVEIKTA NEAPI r 

KANTOS; NEAPIKANTĄ 
aALI apveikti tiktai , 

VIEILĖ. I' 
Tėmykite! 
Abu pasirengę apgalėti, 

vienas kitą. Ir abu esate \ 
Didvyris ir Dievas ir Siela,, 
kurios Likimas buvo plaka- 
mas ir sloginamas visų am- 

žių, bet ji ligšiol nesilenkia 
prieš Likimą. 

Ji buvo apjuodinta ir nu-, 
nešta į gilią šviesos ir tik-1 
slo užmarštį; bet ji vis te- 
bėra Siela—išdidi, neapvei- 
kiama, nepergalima meilėje 
ir neapikantoje. 

Apveikta!? I 
Ar bombos ir durtuvai 

išlaimės, kur Laikas ir Li- 
kimas ir Atmaina neįsten- 
gia? 

Ar jusų karė, kuri išdrį- 
so atsistoti prieš Dievo įsta- 
tymus-nenusigąs ir nepra- 
žudys savo spėkų? 

į Tie, kurių jųs neapkenčia 
te yra Dievai, kaipir jųs: 
Dievai savo galemybėje tei- 
singam ir neteisingam. 

Ar jųs galite supančiuoti 
vėją ir užgesinti liepsną? 

Ar jųs galite nutildyti gie 
dančius Serafinus ir sunai 
kinti giesmę? 

Ne, kol jūsų karė nepa- 
darys taikos, ar Erelio na- 
gai neprisivilios karvelio— 
jųs nieko nelaimėsite. 

NES NEAPl|ANTA NIE 
KAD NĖRA |APVEIKTA 
NEAPIKANTQfe; NEAPI- 
KANTĄ GALĘ APVEIKTI 
TIKTAI MEILĖ. 

5. Dievo tiesa-tąi vienatini? 
vaistas. Ir jųs jSurite jos rei 
kalauti. Nuodėmė gali buti 
apveikta tiktai sangailos. 

Jk, išpusti j o :ir išaikvojo 
1 pasaulj,-jųs sakote. Ir kur 
tik jie dėjo koją-pragaro 
agnis tryško. 

Jųs negalite užgesinti liep 
snos Hepsna. 

Prašalinkite iš savo šird- 
žių rūstybę, jei norite gy- 
venti. 

Rūstybe pražudo širdis ir 
viltis. 

Ir Tauta, kuri neapkentė 
savo tautos brolio—nusidė- 
jo prieš Šventą Dvasią. 

Ir jųs--jųs visi buvote iš- 
rinkti žmonės: Tautos iš 
anksto permatytos ir sufor-i 
muotos iš senovės liekanų. 

Ir galu-gale-jųs žydėsite 
ant laiko kamieno naujame 
birželyje ir Auksiniame am- 

žiuje, kada rudįs nebega- 
dins jusų gražybės; šalnos 
ir audros omenis praeis; ir 
Dievas vėl vaikščios Darže 
ir skins savo tobulą Rožę. 

BUDRIKA3 

KARČIAM OJE. 
— Pavelykite degtuką! 
— Meldzii Iš jus veido 

matau, kad jus man pažįsta- 
mas, tik neatsimenu, kur aš jus 
mačiau. 

— Aš jusų garbėje aukas 
sau renku.... Šiądien taip šil- 
ta, tai sumaniau užeiti karčia- 
inon. Bet gėrimas, ypač degti 
nė taip bragi, kad net ir uba- 
gui ne sulyg kišeniaus. 

SUPRATLYVAS. 
—Tu jau vėl vakare sugtĮ/.ti 

')o trečiai valadnai? Kur tu 
■>u va i? 

— Pas viršininką. Jis mane 
Dašauke del labai svarbaus rei- 
calo. 

j 
— Iš akių matau, kad me- J uoji: Bet kur tu išsipliką- ai» j įsą savo žiponą? 
— Tai mano viršininkas ma- 

įe apipašiojo. 

... PROGA DEL JAUNAVEDŽIŲ. 
Parduodu savo beveik naujus 4 

iambaiiŲ rakandus. Tūriu apleisti 
L'hieagą. Atiduosiu pigiai. Kreipki- 
ės vakarais: 3 

3044 So. Union Ava., 
1-mos lubos iš priekio. 

EXTRA!!' ....EXTRA!!! 

PRANEŠIMAS 

ĮSIGYKITE VISI OFICIALĖ 

LIETUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ 

Kiekviena Lietuviu šeimyną ir 
kiekvienas pavienis lietuvis būtinai 
privalo isigyti tikrą ir oficialę Lie- 
tuvos Resoublikos VĖLIAVĄ, ir pa- 
sirodyti save esančiais tikrais li^tu 
viais tėvynainiai? dabar ateinančio- 
je Amerikos šventėje (Fourth of 
July) 4-tą dięną liepos. 

JŲ S JAS GALITE GAUTI LIE- 
TUVOS VĖLIAVŲ DIRBTUVĖJE, 
2214 West 23rd PI., Chicago; III. 

Jų kaina: 8x14 colius 15c., šilki- 
nės 35c.; 12x18—25c.; 24x36—75c.,! 
vilnonės $1.75. Taigi galite gauti ir 
didelių pagal reikalavimus yra iš- 
pildomi užsakymai. 

REIKALAUJAME MAJ- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKU. 

j Mums reikia 100 mainie- 
rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki i 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki G5ci 
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. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurie jieškote farinų, yra ge- riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- joi, WIsconsine, kame daugybė jau gy- venę, ir Jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kiul vis- kas gproi auga; randasi prie gerų ke- lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), ir prie lietuviško miestelio VVoodboro, kuriame dauguma lietuvių gyvena ir turi savo biznius užsidėję, ir yra proga lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- giai, po 315.00 ir avgSčiau už akrą. Galite pradėti pirkti fanu-i su $10i. ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- mokėto, farmi>. Daugumas mūsų žmo- nių yra išvažinėje po daug valstijų, bet tinkamesnėij veltos dol ukininkys- tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- siog lietuvių bendrovės pas savininkus i minėtų fiarraų, o jums bus prisiųsta! knygelė su platesniais paaiškinimais| ir žemiapiu. 
LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 3301 S. HALSTED ST.. CMICAGO 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

ra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
tljoj Vilniuu. kurioj daugybė lietuvių 
;yvena ir visi yra užganėdinti. či* 
:omė labai derlinga, ant kurios viskam į jerai auga. Randasi prie geležinkeliui 
;erų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
iu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $"0.00 už 
;ikorj. Galite pradėti dirbti t'armų su 
$100.00 Ir nėjusi, kaip turėsi farnut 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 
farmų. kurie pirks l'armas ir taipgi 
pr.'maine Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalį imokė- 
jimo ant fatmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviSkai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktoriumi 

SANBORN COMPANY, 
į'^iigie River, Wisconsin, 

PARSIDUODA 2 AUGsTŲ 
nuirinis namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų. 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
loje 3437 S. Union A ve. kaina 
$15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGS- 
čių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

.PARSIDUODA ARTI 
Morgan Parko 2 nauji namai 
ir po viena akeri žemės, labai 
pigiai. j 

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PARSIDODA REZIDEN 
cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Mo.rgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartes 80 
akrų farma, Grand Rapids. 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 
S5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gire, 20 akrų išd:rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipoviėius Real 
iistate 

3253 S. Mvrgan St. 

DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETEJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 
Kuiną 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

,1C24 S Ashland Av. 

Chicago, 111. 

| Ar norite M jūsų pinigai buių SAUGOS! 
PERKELKITE a'-Va pradekite DĖTI šiądien savo 

piniguc į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Central Manufacluring District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. Dėkite be baimės ir abejones 3<ivo pinigus į šiy, VISIŠKAI SAUGIA 
BANKĄ. KAPITALAS- $550,000-00. TURTAS $4,500,000.00* i 
W. N. Jarnagin 

Prezidentas 

H. E. Poronto 
VJce-Prezident 

John W. Gorby 
Vico-Prezident 

S, L, Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežinio ir 
Lietuv Depart. 

r-rank L. YVebb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

F- C. Hoebel 
Pag. Kasininko 

A. Petratls ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Real J 
Estate, Insu,- i 

rance ir Mort- | 
gago Denartm. 

i UŽ PINIGUS PADĖTUS PiRM 15 D. LIEPOS 
(July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, at- 
neškite jusų bankinę knygute, o męs iškolekt.avosim 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygelę ŠIO O K Mvn 

mtrnmmmmmmamm 

»fr LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os: 

i. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, i>ko darosi 
žaibai. 

apie ,vV. Kugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapiu 169, kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijo* FroT. P.lockman'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikru paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 55c. 
4. Po Priedanga šventenybės. Istoriška apysaka iš Rymo laikų apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. j—tis. Puslapių io':, Kaina 

35c. 
10 

o- 
co 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščit "Lietuvos" 1899 m- telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago jc, kiek lietuvišku draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $i.o< 'r "i audimo apdarais S1-?- 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevieia. Kny- daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų. medžių, akmenų ir t.t. 
ai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pus!. 

_a pati audimo apdarais $*.75 6. C 
ga su d 
Trumpai, .uauuu u suprantamai išaiškinama gamtos istorij 209, kaina 

75c. Tapati audimo apdaruose $1.50 
7. Gadyne šlėktos viešpatavimo i_< ietuvojf (15^9—T/95)- Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- tuva susijungė su lcnkiia ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 8. P.aštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmeko, kokir h„.in — — • 

—-c x noi-'.piu Kurna $1.5 V Ta pati su audimo apdrais $2.25 
.9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- ku c — ■* 1 *' *' 

-ima 
$1.00 fa pat! audimo apdarmose 
-1.75 

io. Paslaptys magijos bei Spiritizmo švltsoje mokslo. Yra tai išaiškinimas menų darymo, Kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu ro i'fil'cln ^ '' 

\a pati audimo apdaruose ..., $2.50 12. Independance for the Lithuania nation by 'i. Nor.'s an 1 J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, D. C. Price 
.25c. 13. Tikra> ienybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek nv*bų pačių nežinystė. Piešiis Mos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kttno organizmas. kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės li411. Su dauge- liu paveikslėliu žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. i-U, kaina 

,.... 25c. tvc t TS--U— ^ 
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
*. 

J ANEVUŽIS. 
Jauni didvyriai. 

Kaip mušu kariuomenė už- 

ėmė baslius, tai tuojau krei- 

pėsi prie komendanto du vie- 
tos vaikinu, prašydamu priim- 
ti juos kareiviu tarpan. Ko- 
mendantui sutikus priimti, 
tuodu vaikinu daug turėjo 
džiaugsmo. Pori dienu pra- 
slinkus Žaslius užpuolė dide- 
lės bolševikų pajiegos. U&- 
nin ėjo Vilniaus žydai, kuriuos 
varė rusai, eidami paskui su 

kulkosvaidžiais ir koliodami: 

"Jus, žydai, mokate buti ko- 

misarais, tai mokėkite ir ka- 

riauti." Žaslių karžygiai vai- 
kinai neskaitlingos Žaslius gi 
Lančios mūsų kareivių kuo- 

pos tarpo buvo pirmutiniai vi- 
sur, kur tik buvo karščiausia 
kur buvo pavojingiausia. Mu- 
šėsi per visa <lieną. 

Bolševikams įsiveržus 
liuosna tuodu narsuoliu atbė 

go KaiŠedorysna, kad iš čia 
važiavus Kaunan lietuvių pul- 
kuosna. Bet vienas tų nar- 

suolių Česlovas Surginavičius, 
prieš išvažiuodamas Kaunan, 
dar norėjo slapta nueiti Žąs- 
liuosna pasimatyti su savo te-, 
vais ir vėl sugrįžti. Beeida- 
mas jisai pasitiko bolševikų 
žvalgus, kurie ėmė į jį šaudy- 
ti. Surginavičius per rantus 

sugrįžo Kaišedorysnąl bet ry- 
tojaus di^na, niekam nieko iie 

sakęs, vėl nuėjo Žąsliuosna 
kur laukė jo mirtis. Bolševi 
kai narsuolį pagavo, sulaužė 
rankas, kojas ir pagaliau su 

šaudė. 
A. a. Česlovas buvo labai 

gero budo vaikinas, 17 metu 

amžiaus, baigęs 4 gimnazijos 
klases, vietos feldšerio suiuk. 

A. a. Česlovo draugas Juo- 
zas Lekavičius yra našlaitis 
vaikinas 16 i Lietų amžiaus. Ji- 
sai atvažiavo Kauno kariuo- 
menėn ir pasisakė laukias pro- 
gos tinkamai atlyginti savo 

draugo budeliams. 

Juozas Lekavičius, dar 
būdamas Žasliuose, po bolševi 
kais, uoliai rūpinosi visokiais 
budais jiems kenkti. Pavyz- 
džiui, jisai veždavo bolševikų 
kuopą pas tvenkinį (ežerą), 
reik' mušt] žilvių rankinėmis 
granatomis ir, apsimetęs juofc 
dariu, mesdavo granatą po 
granatos, paskui gi savo drau 
gams pasakojo: "aš taip da- 
rau, kad pas bolševikus ma- 

žiau liktų granatų." 
Juozas nuolatos, iš kur tik 

gaudamas, uoliai platino atsi- 
šaukimus prieš bolševikus. Tai 
jis darydavo dieną ir naktį. 
Už tokius darbus jam pagaliau 
teko slapstytis po tiltu, bet vis 
tik bolševikai nieko negalėjo 
padaryti, negalėjo mažo savo 

priešininko pagauti. 
Telaimina# Dievas jauna dLl 

vyrį! 
Dzūkas. 

ŠMEIŽIKAI. 
Lenkai, Lietuvos d variniu 

ko Pilsudskio ir kitų jo sėbrų 
vedami, atėję Lietuvon sten- 

giasi žmonėms akis apdumti, 
prisimesdami jų geradariais 
bei gynėjais. O kad tai geriau 
sektųsi, jie šmeižia visa, kas 
lietuviška, kas žmonių, kas de- 

'mokratiška. Štai išleidžia jie 
atsišaukimus į Lietuvos kariu 
menę (parašytus nors ir lietu- 
viškai, bet netikusia kalba), ra 

gindami neklausyti valdžios ir 
šmeiždami ją, buk ji einanti i:: 
vieno su žvdais bei bolševikais. 
Todėl, girdi, reikia dėtis su len- 
kų valstybe. Žinoma, kad len- 
kų valstybe ponų rankose, kad 
lenkai atėjo šičia Lietuvos dva» 

rininku vedami — jie savo at- 

sišaukimuose ir žodžiu neuž- 

simena. — Varšavos lenkai jau 
pasidarė busimosios Lenkijos 
žemlapį. Ten Lenkijos vals- 
tyben įtraukta ir Lietuva. Tik 
mažas Lietuvos kampelis pa- 
likta lietuviams. 

K AIP VILIOJ AM I LEN K A I 
LIETUVON. 

Kad labiau paraginus lenkus 
Lietuvon grūstis, lenkų ponai 
platina šiokias apie Lietuva 
žinias: girdi, Lietuvoje esa la- 
bai daug žemės ir miškų. Tatai 
reikia lenkams eiti Lietuvon, ir 
tas žemes apgyventi. Lietuviai, 
girdi nekultūringi, nemoka tų 
žemių apdirbti, tedirba lenkai 
savo naudon. 

Taigi lenkai, dar visos Lie- 
tuvos neužkariavę, jau jos tur- 

tus, jos žemę bei miškus dalija- 
si. 

Bet "dalijosi" Lietuvos tur- 
tu ir rusai, net per 120 metų! 
ir vokiečiai. Ir kur dabar jų ga- 
lybę? Tas pats galas laukia ir 
naujus Lietuvos plėšikus! 

KARIU MENĖS PRIE- 
SAIKA. 

Sekmadienyj, gegužio 11 d., 
Kaune buvo iškilminga Lietu- 
vos kariumenės priesaika iš- 
likimai tarnauti Lietuvai ir jos 
laime ginti ligi paskutinio 
kraujo lašo. 

Priesaika buvo Viešojoje 
Aikštėje, >alc katedros. Diena 
pasitaikė labai graži, todėl be- 

veik visas miestas buvo suėję 
priesaikos žiūrėtų. Dėlei karės 

prisiekė, žinoma, tik tos kariu 
menės dalys, kurios dabar yra 
Kaune. 

Ratušės priešakis buvo dai- 
nai kilimais bei vėliavomis da- 
bintas. Augstai buvo iškelta 
Lietuvos vytis. Tarp tų papuo- 
šalų ir žalių eglių buvo pada-; 
rytas gražus altorius. 

Pusiau vienuoliktos Kauno 
kariutnenės kapelionas atlaike 
misiąs, paskui po sumos išėjo 
i Katedros Žemaičių vyskupas 
Karevičius, daugybės dvasiškiu 
su pralotais lydimas. Vysku- 
pas užėjo augštai ant pakilimo 
ir is ten pasakė gražų pamoks- 
lu apie mūsų tautos atgijimą, 
priminęs ta kelią, kuriuo mes 

lietuviai prie nepriklausomos 
Lietuvos ėjome. Visa tai pri- 
lygino prie menamojo šventa- 

jame rašte senovės žydų did- 

vyrių prisikėlimo. Garsia ii 
dailia vyskupo lietuvių kalba 
sakyti žodžiai, dideliai miniai 
i kariumenei beklausant, darė 

iškilminga įspūdį. Paskui buvo 
pati priesaika. Visi kareiviai ir 
karininkai (apicicrai) aukštai 
i kėlė dešiniąją ranką prisie 
Vedami greičiau žūti, negu sa 

vo sąžinės pareigų neišpildyti, 
negu gyviems ginklą iš rankų 
išleisti, Lietuvos laisvę ir žmo- 
nių gerovę bet ramybę begin- 
dami. Paskui vyskupas suteikė 
kariunienei palaiminimą. 

Paskui laikinasai Lietuvos 

respublikos prezidentas, A 

Smetona pasakė kariumenei 
prakalbą, kurioje t?rp kitko 
c.iskiai pabriežė, kad Liet n 

' 
vos be Vilniaus negali 

buti, todėl kariumenė nuolat 
I privalo buti pasiryžusi žut but 
Vilnių atgauti. Taip pat primi- 
nė kariumenei kokią sunkią 
valandą Lietuva dabar pergy- 
vena, kada vieni priešai iš jos 
neišvaryti, o kiti jau veržiasi. 
Ir Lietuvos laisvė ir Lietuvos 
žmonių gerovė bei ramybė gali 
vien musų brangia ja kariume- 
'ne remtis. 

Viršiausias vadas, genero- 
jlas Žukauskas, tarė trumpai ir 

aiškiai: 
— Męs kariškiai prisiekėme 

mūsų tėvynę Lietuvą ligi pas- 
kutiniojo kraujo lašo ginti — 

męs tai ir darysime! 
Kariumenės orkestrą kelis 

kelis kartus griežė Lietuvos 
himną bei šiaip kariškus daly- 
kus. Buvo šaukiama "valio" 

už Lietuvos nepriklausomybę 
už kariumenę, už laikinąją 
valdžią, už Tarybą ir Lietuvos 
prezidentą. 

Paskui visos dalys ir Kariš 
kosios mokyklos muzikai grie- 
žiant, ėjo ceremonijos (iškil- 
mingu) maršu. Čia vėl gražiai. 

rper taip trumpa laika išmokyta 
kariumeuė, irgi gero įspūdžio 
padarė. Visos kariumenės da 
lys perėjo viena po kitos, per 

aikštę gražiai ir sutartinai 
žengdamos. Ypač didelio įspū- 
džio padarė inžinierių kuopa 
savo pilkuose plieno šalmuose. 

Per visas iškilmes buvo mu- 

šu gerbiamųjų svečių atstovai: 
anglai, amerikonai, prancūzai 
bei augštesnieji vokiečių kari- 
ninkai. 

P r u s ų Liet u v'i'a'i yra 
labai susirupinę, kad jie tik ma- 

žą dalį nori prie Lietuvos pris- 
kirti, būtent tik tuos, kurie gy 
vena dešiniajame Nemuno kran 
te Prusai gi, gyvenantieji kai 

riajame Nemuno krante pasi- 
liktų prie Vokietijos. Kodėl 
anglai, prancūzai ir 1.1, nori su 

jais taip padaryti, tuotarpu 
sunku pasakyti, bet spėjama, 
kad tai todėl, kad Nemunas tu^ 
met sudarytų tikra ir tvirta 
siena Lietuvos ir Vokietijos. 
Bet Prūsų lietuviams tas tik j 
blogą išeitu: tuomet jie huto 
tautiškai perskirti. Tie, kurie 

liktų kairiajame Nemuno kran 
te, butų atskirti nuo visų kitu 

lietuvių, patektų smarkiem vo- 

kiečių įtakon ir dar greičiau 
suvokietėtų. Tada ši Lietuvos 
dalis butų amžinai Lietuvai 

pražuvusi. Be to ūkio žvilgsniu 
lietuviai, priskirti prie Didžio- 
sios Lietuvos irgi butų didžiai 
nuskriausti, nes ši Lietuvos 
dalis yra kur kas mažiau tur- 

tinga, kaip kairiojo Nemuno 
kranto, kuri vadinama Lietuvos 
Pakalne. Ta pakalnė labai der 

linga i f ypač daug gerų pievų 
turi, kad iš Pakalnės gabenama 
sienas dešiniajan Nemuno 

krantan. Taigi dešinysis Ne- 

muno krantas liktų be šieno ir 
turėtų jį iš užsienio gabenti. Be 
to ir geležinkeliai Prusuose 
tai]) sutaisyti, kad dešiniojo 
kranto susisiekimas priklauso 
nuo kairiojo kranto geležin- 

kelių. 
Taigi, kaip mums teko pa- 

tirti, Prūsų lietuviai tuo savo 

busimuoju perskirimu labai 
susirūpinę ir stengiasi, kad prie 
Lietuvos butu priskirtas dar ir 
didelis žemės plotas kairiajame 
Nemuno krante. 

Įdomu, kad persekiojimai 
Prūsų lietuvių nuo kai-kurio 
laiko liovėsi. Kas buvo suimtas 
— paleistas, naujų gi suėmimų 
bei kratų ir gi negirdėti. Spc 
jC'ina, kad vokiečiai nustojo lie 
tuvius persekioję todėl, kad pa 
matė, jog vistiek persekioji- 
mais lietuvių nenugalės, o tik 
dar labiau juos užgrūdins jų 

I stengimosi prisijungti prie Di 
džiosios Lietuvos. 

TURSUCIAI. 
(Marij. apskr.) 

Tursučių jaunimo Kuopelės 
rupesniu balandžio 27 š. m 

!ukin. Karpavičiaus kluone bu 
v o surengtas vakaras. Vaidin' 
''Kova su girtybe." 

Vaidinimas nusisekė gerai, 
Veikalas buvo pritaikintas kai 

jmo žmonių gyvenimui ir Į pub 
liką padarė gero įspūdžio, 

į Turiu pastebėti, kad vaidin 

tojai turi užtektinai gabumų ir 
gali pasirodyti scenoje. Malo 
nu įspūdį darė gražiai žaliumy 
uais ir tautinėmis vėliavėlėmis 
papuošta salė, o ant uždangos 
žalumynų parašas: "Jau gyva 
Lietuva." 

Po vaidinimo buvo dainos, 
tautiški žaidimai ir šokiai. 

Tvarka buvo pavyzdinga: tik 
besiskirstant namon, triukš- 
mingos nesusipratusių draugų 
dainos, gadino upa. Tikimasi 
kad ir tie draugai susipras ir 
:.,tos į.eilę susipratusių jaunuo- 
lių. 

Grynas pelnas nuo vakaro 
skiriamas Kuopelės knygynui 
i taisyti. Kaip malonų, kad šio 

kampelio jaunimas taip atsi- 

davęs lavintis ir nesigaili triū- 
so! 

Sielos Aidas, 

PADĖTIS LIEPOJUJE. 
Latvių preAlentas Audrius 

Needra, latviu kunigas, kuris 
gegužės 11 df sutiko įkurti 1 

naują ministerių kabinetą, 24 
vai. vėliau nežinia, kur išnyko. 

TKiek sužinotą, sekmadieniu va- 

karą jis dalyvavo kelių latvių 
aficierų sukviestame pasitari- 3 
nie, iš kurio buk jį prievarta ] 
išvedė. Tikru žinių iki ši<>l nėra j 
Taip pat negalima žinoti, ar 1 

Needros laiškas, kurį gavusi , 

tautos taryba ir šiandien pa- 
skelbė, kuriame Needra atiduo , 
da savo valdžią Į tautos jtary- , 

bos rankas, yra tikras, ar ne ■ 

ir ar jis parašytas iš priverti 
1110, ar laisvu noru. Jo ministe- 
riai skelbia, kad jie toliau pasi-t i 

Leką vyriausybės valdžia. \ o- 

kiečių valdžia, kurios pagelbos 
prašė ministeriai ir tautos ta 

ryba, apreiškę, kad ji pripažjs-j 
ta Needros vyriausybę ir ja pa- 
laikys. Dabartinei latviu karė- 

ministerijai įsakius tapo kon- 
fiskuoti v v i Liepojaus laikraš- 
čiai už pranešimą apie vaka- 

rykšti tautos tarybos posėdį ir 

jų redakcijos užimtos landveroj 
(vokiečių-bajtų kariumenės). 

LITERATŪROS ŽINIOS. 

Marijampole. "Lietuvos] 
L k." Redakcija gavo žinią. Į 
kad Marijampolės p. P. Sū ru 

lytės verčiama iš rusų kalbos 
i lietuvių K. A. I v a n o v o 

"Y'durinių amžių istorija.'' 
Trečioji dalis jau esanti išver 
sta. 

l'r»Jfk Naujus Metus su tobulu akių i< 

gėjimu, t3ip. kad njflV" aupralelstumei pei » 

■.U8 metus, kas tr.i 0all buti naudingfL 
Gerai pritaikiiij akiniai prašalins uklų ?i 

galvos skaudėjimus, trutnparccyafc ul>a toli- 
rcįOatS prašalinama, pasitarkite su manir. 
prieš einant kur kitur. Egzmilnacija Di'tAi 

JOHN SMBTANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1S01 S ASHLAND AVE., CMICAGO 

Kampas Iftlea Gatvfci. 
3čios lubos, vlia ^Tatt'o aptiekus, TtmyVlt* 

i :fr2Xio p&Ta&4 
Valandos: nuo ęto' Ml. ryto iki ;i vai. rak. 
Nedėlioj: nuo it va). ryte iki li! vai. dienos. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbų, 
aritmetikos, knygvedystfis, stenografijos, ty- 
pewriting, prklybos teisių, Suv. Valit. istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, politikints 
ekonomijos, pilletyit.es. dailiarašystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki J va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:3d 

3106 S. Halsted st., Chicago 

BARGENAI. 
Dar turime keletą gerų 

namų pigiai parduoti, la- 
bai gerose- vietose ant 

Bridgeporto; Brighton Par- 
ke ir prie Marąuette Park). 
Gali dar išsirinkti nam^- pa- 
į. al savo norą ir su rna^u j- 
mokėjimu galite nupirkti. 
Pas mus tūkstančiai yra pir 
kę namus ir visi yra užga- 
nėdinti. Todėl nieko ne- 

laukdami atvažiuokite ir iš- 
sirinkite tą, ką Tamistos 
jieškote. 

PARSIDUODA vienai fa 

milijai mūrinis namelis, su 

geru beismentu, šviesus iš 

abiejų pusių, prekė $1,400, 
PARSIDUODA muro apa 

Ha, o viršus medžio, 2-jų 
Lamilijų namas 4-6 kambar- 
ių su visais gerais įstaisy- 
nais viduryj. Randos ne- 

ia 14 procentą už $2000. 
Fik $300 įmokėti, o liku- 
sius randos išmokės. 
PARSIDUODA naujas me 

tinis bizniavas namas ant 
:eruentinio fundamento su 

firmos kliasos įtaisymais 
jesu, elektra ir maudyklė- 
nis, didelis storas su kam- 
bariais ir viršui 6 kaniba- 
lų fletas, taipgi su beismen 
u ir didele pastoge, su gra- 
siai įtaisytu jardu, šandems 
r kitais įtaisomais. Galima 
)irkti su bizniu arba be 
Diznio. Randasi Brighton 
Parke. Parsiduos daug pi- 
giau negu kainavo pabuda- 
7ot\, nepraleiskite progos. 

PARSIDUODA labai pi-' 
*iai 2 nauji mūriniai namai 
sudidelėmis barnėmis dėl au 

;omobilių, labai gražioj vie- 
:oj, neša gerą randą ir gali- 
ma nupirkt pigiau tūkstan- 
čiu negu kainavo'pabudavot 

PARSIDUODA Naujas 
mūrinis namas 3 familijų 
su beismentu ir aukštu (pa- 
5toge) su visais puikiais {- 
taisymais, bus parduotas 
pigiai. 

PARSIDUODA 4 fami- 
lijų mūrinis namas 4 fletai 
po 4 kambarius neša 14 pro 
centą randa, bus parduotas 
už $3800.00. 

Visi virš minėti namai 
bus parduoti su visai md- 
žu jmokėjimu. 

Dar turime keletg kitokių 
BARGENŲ, meldžiam atei- 
ti, o męs Jums parodysime, 
Pirkite pakol pigiai dar ga- 
lite gauti, ant virš minėtų 
namų yra gera proga pada- 
ryti geras pelnas, kas tik pa 
siskubins nupirkti. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 S. Halsted St. 

Z.mogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimu 
Kasjmasi pasidaro papro- 
^ % '*1 '"'f"? 

rosi nejučibii i-. i k-t jis 
žino. kad jam niežti, ir 
visi kiti tį žino; ° 

_ 
Vyrai ir m utis kenčia 

nicičiknį u; pleiskanų, 
o Įrenčia bereikalingai, 
iic£ j nieččMnv;. Kalima 
lcr ;vai pr.'-vilin".!. Nebus 

uaugiau JiitAtjiįiUi, pikliuj M'liKlIMi- 1!" ici'.ų neSIliat;Uir.y ! į/ykstančių uuu p!< •... 

į r- RUFFLIOS 
| panaikins visur, nicž ji;i;us ir i š vai y iš ".aivos vi-o s p'ciskaua f Paskui tik retkarčiais suvilgymuo gah >s apsaugos ją nuo plciska- 
| nų 'atsinaujinime. 
į RŪFFL11S yra maL-i rngą maudynė palvos odai ir plaukams. ! Ji nesugadina nei jautriausi >s odos. Ju negalite apsieiti be 
Į RUFFLES, jei turite pleiskanų. 
į <2/ Jus aptiekininkas par. »s jums vi 63c. bonkutę. Mes taiptri 
! galime atsiusi jums tie :•>, i 1 ausimi nuo jūsų 75 centus pačto 
| markėmis ar rnouey ordt-r, kuriuos -in-':ite šiuo adresu: C 
'Sft AD. RICHTER O CO.» 32o-33>) lircadv&y. New York :"*** 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ &A&&&, 
ant Turų, Lentų, Rimų Ir Stogams Fapl«1e SPECIALIAI: Maleva nakvojimu! otubg tl v/Jaut, po flU ^>WPM 
carr bkos. wreck:no co. 

30C3-3039 SO. HALOTED STP.EET, PkS 

Metiką S»tknll&9 
ilcngliotis 

Lietuviu KeprtgutmSng* Klšafcc 
ateAbųg 

NEDELIOJE, LIEPOS-»J«Iy 6 D., 1919 SI. 

BERGMANN'S DARŽE, «■ttftfd#, imdk. 
Pradiia 9-tg vai. Ii ryto in2ft&g« Pfe H*wL 

Maloniai užkvloClamo Vii u a lietuvius tr RcfWTfllIt$% tatiltt k P& nus atsilankyti ant musij pikniko, kur galGslto linksmai laJLif ĮfllfUifa tl, prie fiažlod muzlkoy pasišokti, p,up& nlrškito dlonoir 
• Kvlo&tą n*Ha ę&£CS&ft&, 

PASARGA:—Važluokfte 22-ros kamte Al ąijetc^ toS®2 **» Graa©k karais lkl »dajžul. 

Ždijoniua pSiX> metue Ir YrHfltea 

Henry j. ScSmiteer S%at® Bajsk 
Pavelijau* BuviaoytTį Y«JbJ5}t} Yakllfed jta%> 

tySp It dtilwr 

Ir gv&rafrtaojfc 
Norinčius guuii prek^ pki%^ ir 

meLl2aam<3 tu^pdin pa* 

Henry J. Sctmiizer Stasa B&eŽU 
141 WaaLingtoa Streot, Ne*r 1?& 

©m 
U * 

Kampas Division Gatves 

m«* 
as h h |»a 

Po Federa.lės Valstijoj įr Q0Stj#g 

Nuo laiko kuome? U 

jo ir kas kart išsidirbo gc/e&ij V&ydiJb 
neabejotiną vardą laputi 

žiaffisia ir lieriaasla iaiis 
Maur-marulio f i^e. 

■?rsrT3.aiBCEwr 

VALDININKAI: v 
0 

\ 

John F. Smulski, PrezidčntaS/ V, 
" 

Wm. H. Schmidt, ^ \ 
John A. Prebfs, V\(?^f&2Žd6Q.t£ėj 

Walter J. RĄfflftf,- Vic5^J^afd0it^.-' * 

T. M. Heikiski, KflSferfflSy \ ) \ 

August J. Kowalski, Jr., Kasieriaus pag. 

Pinigai iicidčiii į zrjuaų -j&upoiri^jji skyrių iki Liepos I 

ib tai dienai, neša maošiaitį nuo LLėpdd 1 HHJa mav L 



VAIDINIMASIS. 
«— Aš irgi galiu papasakoti 

istorija apįe vaidinimasi, — 

pradėjo Tulumczas. —Tamis- 

tos man netikite? 

— Netikiu,—atsakė jo kai- 

mynas sulyg sėdynės, p. Ha- 
rekas.—Netikiu dėlto, kad 

pietų šalyse nėra vaidininiųsi. 
— Pietų šalyse viskas yra. 

—karštai atsakė Tulumezas. 
— Aš žinojau viena tokį narna 

Suvvinjarge netoli nuo Nimo. 
Stebėtiniausia tai tas, kad na- 

mas buvo naujas. Tai stebė- 

tina, ar netiesa. 
— Aš manau,—nej.Mtikėda 

mas atsakė Harekas.—kurgi 
ne! 

— Tai buvo naujas namas, 

—tęsė toliau Tulumezas,—ar 
ba teisingiau sakant, palocius. 
Sakpu, palolius, dėlto, kad ant 

stogo buvo tam tikri ly>kštai, 
o ir visas rfamas buvo panašus 
į senovės pilių namus. Tame 
name buvo net dideli skiepai, 
Kclnorės. kur paranku Inivo 

supylus laikyti anglis. Vienu 
žodžiu, nors tai buvo naujas 
namas, bet tikra senoviška 
orutvietė. Skirtumas buvo 
tiktai tame, kad kambariai to 
namo ouvo maži ir parankus 
del gyvenimo. Ir to namo sic 
uos buvo plor/oš, netaip kaip 
senu namų. Tas namas gana 
gražiai išrodė. Tai buvo tin 
karnas gyvenimas delei kokio 
nors prekėjo, kuris norėjo pa- 
sirodyti, kad jau daugiau ne- 

užsiima prekyba, ir kad jis jau 
gyvena kaipo kokis aristokra- 
tas ar kunigaikštis. Ir t?' del 
to tas nnnias atkreipė atydą 
jKMio Oesto, kuris pirmiau tu- 

rėjo mieste didelę visokių daik- 
tų krautuvę. Destas parėjęs 
namon po pamatymo to namo 

tarė savo naciai ir dnk-t^roi 
— Tat pilis, tikra pilis! 

Trūksta tiktai sargo pas var- 

tus su ragu. Ir tas buvusis 
krautuvninkas nusipirko ta 

namą gana pigiai. Bet prieš 
pasirašymą po pirkimo doku- 
mentu, notaras laikė reikalin- 
gu jam pranešti: 

— Turiu tamistai pasakyti, 
kad tame name neviskas ra- 

mu. Gal buti tai tiktai išmis- 
las, žmonių pasakos. Bet aš 
apie tai tamistai pranešu, nors 

įsitikinęs, kad tas neturi jokios 
reikšmės. 

— Vaidinasi!—tarė Dės- 
tąs.—Koki niekai. Ir tai namuo 

se,' kuriuose niekas dar negy- 
veno! 

— Ištikto ta: keista, pripa- 
žįstu,—atsakė notaras,—bet 
aš sakau, kad tai tik girdėjau 
nuo kitu. 

— O kas ten vaidinasi?— 
paklausė Destas.—Moteris ar 

\yras? Kokis vienuolis ar ko- 
kia ponia: 

Nors Destas užklausė juo- 
kingoje formoje tuos klausi- 
mus, bet gilumoje jautėsi ne- 

ramiai. 

— Rodosi,-kad tenai vaidi-j 
nasi vyras, — atsako šaltai j 
notaras.—Tiesa pasakius, aš 
nieko tikro nežinau. Aš di- 
delės svarbos nepriduodu toms 

kalbom. , ir manau, kad jokis 
inteligentiškas žmogus į tai 

domos neatkreips. 
Destui buvo nesmagu, kad 

taip yra, bet namas jam pati- 
ko ir buvo labai pigus, tai jis 
jį ir nupirko. Jis buvo opti- 
mistiškų pažvalgii žmogus, bu 
vo turtingas, sveikas, tai jis 
nieko nebijojo. 

Jis sugrįžęs namon trinda- 
mas rankas savo žmonai ir dukj 
terei pasakė: 

— Na jau viskas pabaigta. 
Męs savininkai to f Jociaus. 
Ti'-vi.ii, žinote, sako jame vai- 
dinasi. 

| Pati ir duktė nepatikėjo 
jam; jos žinojo kad jis tankiai 
mėgo juokus krėsti. 

Pirmutine diena atsikraus- 
įčii.si ta maža šeimyną j tą pa- 
! locių praleido gana puikiai. 
Ant akmens prieš palocių buvo 
padirbtas saules laikrodis, ir 
kad veik visuomet buvo saulė- 
tos dienos, tai jie veik visuomet j 
rodė laiką. Du obuoliai, si- 
dabrinis ir auksinis savo at- 

spindžiu visuomet rodė, kas 
eina pro šalį to namo. Už na- 

mo buvo tuštumos, buvo sodai, 
ir laukai, o š'iIr je graži pieva. 
Pieva Ik.vo drėgna; vienoje 
vietoje surinkimui vandens bu 
vo įkasta skryne, kin i iš to- 

liau išrodė kaipo kokis grabi.s. 
Tas viskas nebuvo baisu. 

Pet už savaitės įbėgo virė- 
ja su išbalusiu veidu, kuri ncu 

'iš nusigandimo vos pasakė: 
-- Anglių skiepe aš mačiau 

I žmogų! 
— Žmogų?—paklausė Dės- 

tąs.—O kaip jis išrodo? 
— Kaip tikras vyras. Ant 

peties jis laikė lopetą ir jo vei- 
das buvo nuliūdęs. Jis įėjo 
per užrakintas duris! 

Tai buvo pirmutinis vaidi- 
nimosi apsireiškimas. Ir nuo 

to laiko tam vyro šešėliui ro- 

dos buvo smagu, kad visi jį 
matytų, nes jis pradėjo visur 
pasirodyti. Kaip tiktai atei- 
davo vakaras,' šešėlis išeidavo 
ant kiemo su savo lopeta ant 

peties ir galima Imdavo maty- 
|ti. kaip jis kasa žemę kur nors 

palei sieną. Kartais, kuomet 
\isi suguldavo, jis vaikščioda 
vo apie sienas, barškindavo į 
jas, net įeidavo į koridorius. 
Sienos buvo truputį drėgnos, 
nes stogas buvo nevisai gerai 
užtaisytas. Ir ko tam šešė- 
liui reikėjo? Matomai jis la- 
bai mėgo muziką, nes kuomet 
Desčiutė prisėsdavo prie pia- 
no, tai tas šešėlis įeidavo į jos 
kambarį, pasidėdavo lopeta 
pas sieną ir atsisėsdavo kėdėn 
kad geriau klausytas. Bet vi- 
suomet jo išveizda buvo nu- 

Jiudusi, rodos, kad jis pergy- 

veno kokia didžiausia nelaimę. 
Panelė Desčiutė iš nusigandi- 
mo apalpdavo, o jis iuom tar- 

jm dar labjau čiupinėdavo sie- 
nas. Rodėsi, kad tas šešėlis 
serga manija. 

Kuomet tas šešėlis ka nors 

daugiau veikdavo, tai .jis dary- 
davosi maž'au permatomu ir 
tuomet rodosi, kad jis ko nors 

klausdavo. Kiekvienu diena 
jis bent dvidešimtį kartu nu- 

eidavo sklepan. 
Kuomet tas šešėlis vaikščio- 

davo, tai nepadarydavo jokio 
bildesio. J j tiktai galima bu-1 
vo matyti, bet ne girdėti, (ja- 
lu gale, kuomet jis priprato 
prie nauju gyventojų, tai pra- 
dėjo pasirodyti ne tiktai d;ena, 
bet ir naktį. Pagaliaus ir Des 
tanai pradėjo priprasti prie 
jo, nors visgi buvo gana ne- 

smagu ir baisu. 
Ant galo Destui nusibodus 

kęsti ta šešėli, jis nutarė jo 
paklrusti, ko jis ėia vaikščio- 

ja. Nors tas nutarimas pre- 
kiavo daug drąsos, bet visgi 
likosi išpildytas. I 

Vieną ka/tą šešėlis sode ka 
sinėjo žemę. Destas nors dre 
bėdamas prisiartino prie jo ir 
užklausė'- 

— Ei šešeli klausykite! 
— Klausau,—atsakė šešė- 

lis nusiimdamas kepurę ir 'la- 
bai pamažėli. 

— Ir kam tamista čia kai- 
po šešėlis ateinate j "šita na- 

rna? Kodėl į šita, o ne į kokį 
nors kita? Čia naujas namas, 
niekas niekad čia negyveno, 

niekas nemirė! 'Pamišta netu- 

rime tiesos Imti čionai. 
šešėlis palingavo galva ir 

vėl pradėjo kasti žemę. 
Męs jau sakėme, kad Dcstas 

buvo optimistas, tai jis vėl pa- 
klausė. 

— Gal tamista čionai jieko- 
tc užkasta kokį nors turtą? 

Šešėlis papurtė galva ir at- 
sakė : 

— Čia nėra užkasto turto. 

Aš ateinu.... Aš ateinu dėlto, 
kad manu sąžinė mane graužia. 

— liet kas man darbo su 

tavo sąžine!—sušuko Destas. 
—Tas manęs nelyti. Tamis- 
ta neturi jokios priežasties 
apsigyventi mano name. 

— Aš kontraktierius. Aš 
stačiau ta narna. 

c. 

— Na tai kas? Tamista jj 
pastatei, tikiuosi tamistai už 
tai užmokėjo, ir ko tamistai 
reikia daugiau? Jei visi kon- 
traktieriai apsigyventų jų pa- 
statytuose namuose, tai ir gy- 
venti nebūtų galima. 

—r Aš kontraktierius,—at- 
sakė šešėlis,—ir dėlto čia atei- 
nu, lies.... nes po namu nėra 

padėta pamato. 
Tamista suprantame, ką 

reiškia po namu nėra pamato,' 
—pridūrė Tulumezas užbaig 
damas savo pasakojimą.—li- 
tas namas užėjus pirmutiniam 
smarkesniam lytui neišvengia- 
mai turi sugriuti. Tai buvo 
teisingas kontraktierius, kuri 
dar sąžinė graužė, kad jis pri- 
gavo tuos žmones, kuriems na- 

mą statė. 
ITarekas, kaimynas sulyg 

sėd) nės pasakotojo atsistojo, 
nuspjovė ir išėjo, nes jis pats 
buvo kontraktierium. 

į Verte Jonu ims. 

Tiri Bargenai 
Šiądien, kada būdavo j imas 

namų yra nepamenamai bran- 
gus, nelengva yra surasti1 na- 

mus pardavimui, kurie duotų 
pilną užganėdinimą ir gaben- 
tų gerą randą, liet tas nepa- 
sitaiko laiks nuo laiko, ir pora 
tokių bargainų man dabar pa- 
vyko surasti. Tėmykite: 

Naujas, labai puikus mūri- 
nis, namas, 2 gyvenimai po 6 
kambarius, labai puikioje vie- 

toje, garu šildomas, elektr'kos. 
visi patogumai. Randa $80.00. 
Kaina $7,500. 
Apartment building, prie pat 

\Vashington Park, 6 gyveni- 
mai. Garage. Labai puikus. 
Randa i mėnesį $2-43.00, kai-' 
na tik $14,000. $3,000 reikia' 
iškalno, ręstą išmokėjimais. 

Naujas, mūrinis narnas^ la- 
bai puik'oje vietoje, 2 gyveni- 
mai, 6 ir 7 kambariai, garu šil- 
domas, visi patogumai, randa 
$85.00. Kaina tik $7,900. 

2 namai, mūrinis ir med<- 
nis. Lotas 50 per 125 pėdu. 
4 gyvenimai, 5, (i, 7 ir 8 kam- 
bariai. Mūrinis garu šildo- 

mas karštu vandeniu, elektri- 
kus. Labai gražus kiemas. 

Randa Į mėnesį $94.00. Kai 

na $7,800. 
Geras mūrinis namas, 8 gy- 

venimai, po 4, 5 ir 6 kamba- 
rius. Geroje vietoje, lietuvių 
apgyventoej. Randa $80.00, 
kaina tik $7,500. 

Geras mūrinis namas, 2 gy- 
venimai po 6 kambarius. Ran 
da $34.00. Labai gera, lietu- 
vių apgyventa vieta. Kaina 
tik $3,200. 

Yra tai geriausi namai Chi- 
cagoje už tokius pinigus. 

Turi but tuojaus parduoti! 
Kreipkitės tuojaus pas 

J. j. IIE RT M A N O \ YICZ 
3133 EiiKrald A ve., Chieago 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
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I TELEPHORE: 
YARP5 153 

YARD5 551 
g 

Rer. Pliont Drovcr 778T 

LIETUVIŠKA APTiEKA | 
F. A. JUOZAPAITiS, R. PH. 

ORUG STORE I 
§j Pildome Visokios Receptus §Į 
ER == 

| 3601 So. Balsted Street j 
Kampas 36tni (atves 

CHICAGO 

"llllllllllll 

Juozapas Gelumbickis 
Juozapas Gelumbickis persiskyrė su šiuo 

pasauliu Liepos 3 d. St. Bernardo Ligonbutyj^. 
Kūnas randasi prie 12140 So. Union Ave. Ve- 
lionis priklausė prie Dr-stės Šv. Petro ir Povilo. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pavieto, Videikių 
sodžiaus. Turėjo 32 m. amžiaus,, nevedęs. 
Paliko dideliame nuliudime 2 brolius, Vladis- 
lovą ir Franciškų. Laidotuvės įvyks Liepos 7 
dieną į šv. Petro ir Povilo bažnyčią, apie 8 va- 

landą ; iš ten į šv. Kazimiero kapines. 
Uijkviečiame gimines ir pažįstamus da- 

lyvauti laidotuvėse. 
W. F. GELUMBICKIS. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYT0tJA8 IR CHIRURGAS 

Gydau vifiokias ligas naujausiais budais ir bu pagelba 
nauJauBly Ir tobuliausių eloktrlkinlų Įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 rak. Nedėldieniais 10 iki 12, 

1645 We6t 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

Męs perkame Liberty Bond3 n 
pllng, "Caah" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarnlnkais Ketvergate Ir 
SubatomiB 9—9. 
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BONDS 1 
C ASH 

J.G. SACKHEIM & CO. I 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: Ę 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėiej pilvelis 
buvo. Dispepsija, neviriniraas pilvelio, nusTČftmijlraas. 
Kraujo, inkstų, Nenrų ir abelnas sftkų nuateftmai 
viso kuno, lr buvau nuscoK' vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigaI15jau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau sa»o 

sveikatai pagelbos. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcrio, 

Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir * Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mane 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Krsiijas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai aistgavo. 
Reumatizmas jTanyko, diegliai nebebadė po krutiūi 
Vidurių rėžimas nyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesiu išgerdavau kas savaitė do buteli S»- 

į maras, imteria, ir po 3 m6n. savo paveiksle pamačiau tekį skirtumą kaip tarp <«. 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju ;;; ! : Salutaiis mylistų geradfjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįjt.unieaiB !!! j 1: bu tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTiTUTION. J. BALTRENAS. Prof | i 8 1707 So. vHalsted St., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois § H ^ 

Namai ir Lotai parsiduoda pigiai naujoje, lietuviškoje koiionijoje tarpe Western Ave., 03rd 
St., 72nd St. ir Washtenaw Ave. 

Gailina pirkti ir statyti murinius ir medinius namus. 

Paskolas padarau greitu laiku ant lengviausių išlygų. 
Pirkite dabar, nes jeigu ilgiau lauksite tai brangiau mokėsite. 

Proga atdara del biznio, turiu kampinių lotų ir atsakančių namų. 

Transportacija viena iš geriau ių mieste Chicago, 40 minutų ^ki Loop (vidurmiesčio). 
Atsakančios lietuviškos ir angliškos mokslaines šioje koiionijoje. 
Marąuette Park lietuvių kolionija yra viena iš smagiausių, nes čia tyras oras, visiškai prie Marąuett 

Parko. Apsipirkus namą, galima laikyti karvę ir paukščių. 
Reikale pirkimo lotu ar namų, kreipkitės prie manęs, o aš užtikrinu, kad bueite užganėdinti. 

JOHN P. EVALDAS 
} Rea! Estate, Loans and Insurance 
2554 W. 69th STREET Tel. Prospect 107 

A r 

Apgalvojote 
apie tai, į kokią 

padėti savo 

Pinigus 

Jeigu nesate užganėdinti banka, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba ta jusų banka randasi jį 
neparankioje vietoje, tai geriausiai padarysite, jeigu savo pinigus perkelsite į didelę ir pirmutinę lietuvių 
Valstybinę Banką. Tai yra 

"Metropolitan State Bank" 
807-809 W. 35tfe Si., prie Kampe Msted Street 

Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro. Utarninkais ir subatomis: nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro. 
Kas pradės taupit pinigus šitoj barkoj, arba partrauks iš kitų bankų iki 80 dienai šio mėnesio, tai bus ro- : 
kuojamas procentas nuo pirmds dienos šio mėnesio. 

Mokame 3'/C nuošimti ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
Norintieji perkelti iš kitų bankų į musų, atneškit favo bankinę knvgelę,* o męs iškolektuosime visns 

pinigus su procentais oile iš kokios bankos ir iš bile kokio miesto, ir duosim tuojaus savo bankos knygelę 
pažymėję joje visus prigulinčius jusų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus 

* (Liberty Loan) ir geras pirmus morgečius. Norintieji jų įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreip- 
kitės j '"METROPOLITAN STATE BANK". Patarnavimas visiems dykai. 

Banko Vaidyba: 

JOHN B. BRENZA — Pirmininkas, 
JOHN KROTKUS —Vice Pirmininkas, 
S. ŠIMKEVIČIUS — Vice-Pirmininkas, 
JULIUS C. BRENZA — Kasierius. 



LIETUVSSKAS HOTELiSį 
fvvivfVTvvvviyifvmtmn 

Dėl pa k rievių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKES P!GI05 

MRS. T. RODOVICZ 
935 W. 33 St. Chicago ! 

Pbone Yards 2750 

HKKKKKKHJ OJKHKKKHS<UK> OHKKl O 3 

dr. s. mm\h I 
GYDYTOJAS !R CHIRURGĄ? 3 

7 
Chlcagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVS. £ 
Telefonas Drover 7042 ž 

Cicero Ofisas: S 
4847 W 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 o 

Plionc Buitlcvard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3'iStN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

2303 SO. MOftGAf. SlRfET 

Dr. M, mmm 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinoma* per 16 me- <; 
tij kaipo patyręs gyuytojas. chirurgai c 

Ir akuieils. 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas. <7* į 

rq. moterų ir vaikų, pacal naujansia* ; 

metodai. X-Ray ir kitokius elektras * 

prietaisus. 4 
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tb ^ 

Street, netoli Fisk Street. į 
VALANDOS: Nuo 10—^2 piety. Ir c 

<5— S vakarais. Telephooe Caual '110 v 
GYVENI MAS: .1412 S«.. HaMeri St į 

VALANDOS: 8—9 r»*»\ tiktai & 
CHW«f d6lliKKHKK>CW CH3-3 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 6. Morgan St.( kerti 32 «t 

Specialistas Moteriški), Vyriškų, 
ir Chroniški* Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—3 po Jr 
fliet. d—8 raic, Nedel. t— 2. 

TELEFONAS YARC3 887. į 

Tel YARDS 1541 

DR. J.KULS5 
LIETJV»R GVDYT0JA3 

l« CHIRURGAS 
*»ydo visokias ligas moterių 
vaikij Ir vyri; Syee.uliŠkal gy- 
do llmpanCias. užsineačjusiap 
.• ^aslap'luj^aa ęyru ltgaa 

3259 So. Halsied St., ŠKica^o, r, 

■BBHHBMBbSKTT IZ^SS 

raksimas 
Del Mūsų Darbininkų Geroves 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

Ii. B. STERN 
3442-3444 3. Halsted St. 

EX1JRESS 
WW. DAMBRAUSKA3 

817 W. 34th 3t, Boulevard 9336 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

| A. Masalskis I 
LIETUVIS GRABORiUS 

a Patarnauju Laidotuvėse koge- 2 
X rlausiai, teisingiausiai ir daug 2 
v pigiau, kaip kiti, -Įeito, kad § 
S męs patjs dirbamo grabus lr § 
g turime savo karabonu<s ir au- į 
K tomobilius ir per tai nekeikia « 

w Lietuviams pas žydelius fcauk- ę 
S ties: Taipgi samdome auton> ? 
« bllius veselijoms. krikštynoms £ 
§ lr kitiems reikalams dien^ av į 
§ naktį.. i 

f 3305^uburn Ave. Oroyer4139« 

VIETINES ŽINIOS 
B. K. BALUČIO 
IŠLEISTUVĖS. 

Pereito ketverge vakare Mor- 
iis(;ii hotelyje atsibuvo p. B 
!\. f'aluci t išleistuvių vakarė- 
li-, kurį surengė jo artimiausi 
raugai. Viso susirinko j 75 

svečiai. Vakaro tostmasteriu 
buvo p. A. Olševskis, kuris 

baigiantės vakarienei pasveiki- 
no j). Balutį ir užkvietė pa- 
kalbėti visa eilę svečiu. Visos 
l aibos tai geriausi linkėjimai. 

Čia pat likosi nuo "Lietu- 
vos" redakcijos ir visų darbi- 
ninku įteikta dovanos atmin- 
čiai—auksinė plunksna ir port- 
felius, o p. j. jjagdžiunas grer. 
>clį pinigams susidėti. 

i iraziausia vakaro dalinu 

Imvo tai ]>. Pocicnčs dainos. 

Ji dainavo net trejais atve- 

jais ir kiekvieną kartą ji buvo 
\ iššaukta ant "bis" padainuoti 
antru kartu. Jos gražus 1 >:il- 
sas svečius ir p. Balutį priver- 
tė užsimiršti viską 

Ant užbaigos p. I .alutis pra- 
tarė savo "žodį," paačiavo vi 
šiems ir taipgi pranešė, kad ji^ 
važiuoja dirbti'sunkų darbą su 

nusistačiusią nuomone, dirbti 
dėlei Lietuvos, statant Lietu- 
vos reikalus augščiau už srio- 
viu ar partijų reikalus. Jis pa 
sakė, kad jis buvo, yra ir tikimi 
visuomet imti tautininku, bet 
Lietuvos reikalai pirm visko. 

P-s J». K. Balutis šiądien 
ant 6 valandos vakare sėda ant 

traukinio ir išvažiuoja Ne\\ 
Yorkan. Ten turės pasikalbę 
jimus su Tautine Taryba ir 
atliks nekuriuos savo reikalus 
ir ketverge išplauks Europon 
ant franeuziško laivo "Savov." 

DAR APIE UŽBAIGIMĄ 
MOKSLO ŠV. JURGIO 

PARAPIJINEI MOKYK- 
LOJ. 

Kaip paprastai, taip ir šį 
met šioje mokykloje laike 
užbaigimo mokslo buvo su- 

rengtas del vaikų tėvų pa- 
silinksminimas su gana pui 
kiu programėlių. Buvo šo- 
kių, dainelių ir muzikos. Vi 
si numeriai gana gerai buvo 

išpildyti. Nekuriems tiktai 
nevisai tiko, kad dalis pro- 
gramo buvo išpildyta anglų 
kalboje, nes nevisi jos su- 

pranta. 
Prakalbėjo kun. Krušas, 

paskui patįs mokiniai. Iš 
mokinių kalbėjo K. Barčai- 
tė ir B. Jurkus. Kun. Kru- 
šas nurodinėjo naudingumą 
parapijinės mokyklos, tik 

negerai pasielgė d / ausda- 
mas vaikams lankyti augš- 
tesnę nekatalikišką moky- 
klą. Katalikai privalo, anot 
jo, lankyti tik katalikiškas 
mokyklas, nežiūrint ar jos 
butų lenkų, vokiečių ar ame 

rikonų. Net pavadino tuos 
tėvus nedorėliais, jei jie lei- 
stų vaikus i nekatalikiškas 
mokyklas. Tik jau tas de- 

kavojimas kunigui už visą 
gera nevisai vietoje. Gerai 
ir <n'£Žu kad vaikučiai pa- 
dėkavoja kunigui, bet vai- 
kučiai pirmų pirmiausiai tu- 

rėtų buti pamokinti padė- 
kavoti motinoms už pagim- 
dymą, už supimą, už auk- 
lėjimą, tėvams už auginimą. 
Juk tėvai tūkstantį kaitų 
daugiau prisideda prie vai- 
kučių auginimo, negu kuni- 
gas. Jis atsiima visą padė- 
ką, o tėvams — nieko. Bet 
kur čia prae'i žmoneliai su- 

silygins su kunigu. Motina 
pagimdžiusi savo kūdikį, iš- 

; auklėjusi, naktis nemigusi, 
Jo gal kartais ir nedavalgiu- 

si pastatoma užmirštyje, o 

jos vieton atsistoja kunigas. 
Tai nevisai krikščioniškai. 

Paskui buvo dalinami di- 

plomai; kuriuos gavo šie mo 

kiniai: 4 i® 1 
K. Barcaite, K. Peperas, 

V. Letinauskas, F. Mieliniu 
tė, M. Miliutė, A. Švarliu- 
tė, H. Overlingaitė, K. Pet- 
kiutė, H. Petravičiūte, V. 
Jablonskiute, E. Čebataitė. 
A. Gestautaitė, B. Jurkus, 
J. Žebrauskas, A. Tručln- 
skiute, S. Žilvieiute, T. Pet 
kus, V. Andryauskas, J. Juš 
ka, K. Jankauskas, I. Pili- 
pavičia, J. Masunas, A. Za- 
bacevičia, O. JurkaitC, O. 
i? reitikaitė, J. Tamošauskas, 
J. Januška, J. Leščiauskaitė, 
V. Vaitkiutė, M. Satkiutė, 
F. šimkevičia, K. Antikau- 
skas. 

Dalinant diplomas kiek- 
vienas mokinys bučiavo kle 
bonui ranką. Tas irgi ne- 

gerai. Buriavimas rankos 
nėra pagarba, bet tik savęs1 
nusižeminimas, ir nužemini- 
mas to, kam bučiuojama ran 
ka. Toki baudžiavos pa- 
pročiai turėtų buti iš moky- 
Idų varomi lauk ir jokis ge- 
ras kunigas to nesileis. Jei 
jau ir bučiuoti rankas kaipo 
pagarbos ženklą, tai vaiku- 
čiai turėtų tėvams pabučiuo 
ti rankas, o paskui jau ku- 
nigui kaipo geradėjui. Juk 
nieko pasaulyje nėra augš- 
tesnio žmogui, kaip motina. 

M. K. Š. 

PERDAUG NUSIPIRKO. 
Keturi vyrukai utarninko 

vakare ant Halsted gatves sau 

šūkauja, kad net viskas skam- 
ba. Matyt, kad gerai išsitrau- 
kc. 

Kur buvę nebuvę atein? po-1 
ra "dėdžių" poliemo u. Me- 
nas jų klausia1 

— Kur gavai gerti? 
— Vakar pasigėriau. Šia-' 

dien nespėjau išsipagirioti. 
Bet "dėdės" netiki, kad į 24 

valandas negalima butų išsi- 
pagirioti. Apčiupinėjo vieno 
kišenius ir surado "piintę" deg 
tinės. 

Antras, matydamas kad čia 
ne juokai, leidosi bėgti, bet ant 
nelaimės tos kojos nenori tar- 
nauti ir gana. Tr pas tą su- 

rado degtinės, tik jau daugiau 
degtinės, net trejetą pančių. 

Na ir gale visus nusivedė 
policmanai policijos stotin, kad 
palengvina*! nuo to "bagažo." 

SUSIRINKIMAS. 

Draugystė Saldžiausios Ši r 
dies Viešpaties Jėzaus lai- 
kys pusmetinį susirinkimą 
Nedelioje 6 dieną Liepos 
pirmą valandą po pietų Pet 
ro Wodmano svetainė, 3251 
Lime gatvės. Visi nariai 
neatbūtinai teiksitės pribū- 
ti, nes yra daug dalykų ant 
apsvarstymo, ir bus išduotas 
raportas iš pereito Ameri- 
kos Lietuvių Seimo. 

Nutarimų Raštininkas. 
Antanas Mosteiko* 

SUSIRINKIMAS. 

Akcijonierių Keistuto Taško 
lininio ir Budavojimo Draug! 
jos No. 1 atsibus subatoje lie- 
pos (July) 12, 1919 m., Wod- 
mano svetainėje, 8-ta valandą 
vakare. Pageidaujama, kad 
visi susirinktų, nes bus rinki- 
mas Direktorių sekantiems me 

tams. 
/. P. Evaldas, Ra;t. 

SUSIRINKIMAS. | 
Draugystė Šv. Vincento Fer. 

j dwn oi" Lake laikys savo įui>- 
metinį susirinkimą nedėlioję. 

diena liepos (July), papras- 
toj svetainėj, Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos. I'radžia 2 ra ,ralandą 
p( >]>ietų. 

Kviečiami susirinkti visi na 

riai; susirinkime bus išduota 
pilnas raportas delegatu at- 

sibuvusio Seimo. Ir taippat 
bus atiduotos dovanos neėmu- 
siems pašelpos." per 10 metų. 
Meldžiu nepamiršti pribūti. 

K. M. IK. IRsjS, Pirm., 
J. IJiGMJC. IRI S, Rast. 

SUSIRINKIMAS. 
Susivienijimo Nanni Savi- 

ninkų ant 1 iridgeporto atsibos 
panedėlyj liepos (July) 7 ta. 
1919 \Yodmano svetainėje, 8 

tą vai,'indą vakaro. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CH1CAGOJE 

DOWN TOWN 

N. W. oor. State & Van Buren 
S. P. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. Stato k Madison. 
N. VV. ror. Madison & Stato 
S. E cor. Madison & Krankliu 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. \V. Cor. La Solio & Wasliington. 
Cor. Van Buren & Prnnklin 
Cor. Van Buren & \Vells 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. Stato & S. \V. 18th 

WEST SIDE DISTR1CT 
2240 West 23rd Placo 
2241 \Vcst 23rd Placo 
2214 W. 23rd Placo 
2050 W. 23rd Street 
S. W. Halsted & Madison 
726 West ISth Street. 
2334 So. Oakley Ave. 
2240 So. LeaVitt St. 
633 \Vest VVest 18ih Str. 
S. \V. Halsted & 18tli Str. 
Cor. Halsted & \V. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. \V. Corner Halsted & 12th S»r. 
Cor. Jefferson <fc 12th Str. 
Cor. Hr.lsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson 131 vd. 
N.: E: Cor. Halsted & Madisoi; 
Cor. I211i iC- Homan ave. 
Cor. 26tli & Western ave. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 
834 West 33rd Street. 

1837 \V. 3?rd St. 

į 3358 S. Auburn Ave. 
I 3222 Auburn Ave. 
3221 Lime St. 
N. \V. Cor. S. Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 
3601 S. Halsted St. 
3903 S. Halsted St. 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
21)56 S. Union Avo. 
3417 So. Union Avo. 
3437 S. Union Ave. 
3603 S. Union Ave. 
3220 S. Wallace St. 
556 West 35tli St. 
930 W. 35th Place. 
3416 VVallace St. 
3518 S. Wallctce St. 

PttfsIiiHod&i 
Vištų farma, ont. 21ncl Avenue, arti 

Archer; 2-jų auįštų namas. 2 tvartai, 
vlštinyčia, vienas akeric žemes. 

2 flatai Ciceroje, gerame stovyje. 
Kaina $2,:}30; $250 įmokėti, likuniu3 
kas mėnuo. 

D. F. HOTT, 
1245 S. 49th Ave., Cicero. 

TELEFONAS CICERO 3118 

ANT PAPDAVIMO 

Parsiduoda namas 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, randos neša $500 Į me- 

tus; sąlygas patirsite ant vietos. Sa- 
vininkas, ant pirmo flioro iA fronto, 
prie 943 W. 35th Place. 

EXTR A FARMOG. 
200 ir 160 akerių. Turi buti parduo- 

tos J trumpą laiką, arba išmainytos 
ant miesto namų. Ūkės geroje vietoje, 
gėralų budinkais, užsėtais laukais. Eik 
ir gyvenk iš pirmos dienos. Del pla- 
tesnių žinių malonėkite rašyti, 

P. A. Mažeika, 
R. 34, Campbellsport, Wis. 

Reikalaujama merginų, piie darbo 
dirbtuvėje. $14 j savaitę laike rno- 
kinimosi. $17 iki $20 j sąvaitę ui 
"piece \vork." 

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21st Street 

DIDELIS BATiCENAS. 
5 akrų farma, netoli nuo CMcagos, 

arti didelių dirbtuvių ir gerų kelių. 
Derlingas juodžemis, tu gali likti 
neprigulmingu. Del platesnių žinių 
rašyk, telefonuok, arba ateik pas 
Paul P. Baubly. Rm. 40-100 La 
Salle St., Telefonas Main 2043. 

PASIRANDAVO.!A KAMBARYS, MO 
derniškame name, gaiu apšildomas, 

elektors šviesa, vana. 

P. DAVIS, 
3335 Union A: e. 

REIK \LAU.TAMA drūtų vyrų prie 
darbo j "Cold Storage" 

U. S. COLD STORAGE CO. 
:)9r,h st. & llo/tio Ave. 

Chicago, m: 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

Turiu parduoti mano \{)\7 m. 

pasažierių "Touringv auto- 

mobilių, geras kaip naujas. 1 )i- 
(ielis bargenas "car.h" arba ant 

išmokėjimų. 4459 i?. Yv-ov.l St. 
Tclephonc Yarck 3885. 

Parsiduoda narnas už Brigh 
(on Parkių, 2 karvės, galima 
laikyti kiaulių, žasų, ančių ir j 
vistų kiek tik nori. Atsišau- 
kite vakarais įu.o 6 iki 10. 
Petras Risbkus, 2837 S. Emc- 
rakl Av., i-mos lubos iš fronto 

PARSIDUODA PIGIAI ŠE?IU PAGY- 
venimų muro namas bu bcismantu; 

viskas geram padėjijme ir neša geras 
randas; namas randa d lietuvių apie- 
link jo; kaina $7,fw>0, galima pirk t i {- 
mokant $2,00(> ar daugiau, K K us.sj, *u- 
msi pačios randos Išmokės. Šitas na- 
mas yra geras ir yra pigiai parduoda- 
mas vien dėl to, kad dabartinis s-ivi- 
įlinkas yra ne lietuvis. Atsišaukite 
pas A. GRIGAS & CO., 3114 South 
Halsted St., Chicago. Ii1 

PARSIDUODA NAUJAS MURO NA- 

MAS SU GAZU, elektra, maudynėm:.* 
ir kitais parankuinais; namas randasi 
lietuvių apgyventojo apielinkėje į va- 

karus už Kedzie Avenue, vienai blokas 
nuo Archer Avenue gatvekarių; kai- 
na $2,80i); galima laikyti karvę, vištų 
ir auginti daržoves Atsišaukite pas 
savininką, po šiuom antrašu: J. Yush- 
kevvitz, 3114 So. Halsted St., Chicago. 

"SEKRETU 
KNYGA" 

Latyil yra naudinga ir reikalinga, do 
lei Tavęs kožno skaitytojaus: ypač 
ženotiems, vaikynams ir merginoms 
Knyga luinu-:; ir sveikatos?... Prislųs- 
kite dvi ;>o 3 centus pačtos štempas 
ta syk matysi kokia?... Rašykite pas- 

S. M. Calvin; P. O. 13ox 95; 
Uedford, Ohio. 

šita knyga tik ka Ui po išleista, por 
įdomus specialistus del labo visiems. 
Siuskite givit, nes ka.s pirmiaus si.i- 
stas greičiaus ir gaus, dello jog tu- 
rimo daug ordeihj. 

LIBERTY BONDS! 
Priimsime Liberty P>onds u:: pilnį 

vertę nuo tų, kurie pirks sau 11 am g. ar 

lotą per mus, arba mokėt imo pinigais 
pagal dabartinį kursą. At .lankykite 
sekančiu antrašu: A. GRIG \S & CO., 
n 114 So. Ilalsted St., C icago, Illinois. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prisinairo- 
mis sąlygomis. Kana reikalinga ska- 
tinti pinigai, tegul atsilanko } ofisį. 

H. EPŠTEIN, 
Room 7flS; 5 Nc. LaSaSk St 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE OiSE^SMAKTNG 
COLL5GE 

Mokina siuvimą, kirpimo, "fcsigvJng 
dienomis ir vakarais dėl blzuto it 
namą. Paliudijimai išduoda i ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atlankykite 
arba vašykite, o męs pasi«tnugs!ni- 
sutelkti jums patarimą. 

SARA F A TEK, Principal 
2407 VV- IVadiscr <it. 

C205 S. rlulsted jtobV Wfclls Bt. 
■ —— 
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J P-!š E. G. Mtk% | 
I PiiiRO Mokytoja | 

45 i 5 S. Wood Sf, 
§§ Duoda lekc:jas skambinime ;jis- j| 
s nu pagal sutartį. 

Į| ttaigusi muzikos molislU3 Cliica- i 
£i gos Musical Collegn. M 
I m 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2f<44 

| Dr. VifĮinia MM į 
Physician & Surgscn j 

300r V/est 2211d Street 
2111 Marshali BIv<?. 

( Ofiso valandos: 
j 2 iki *. po piet 

i' 
7 iki 9 vakare 

Tol. Lavvnctele S60 
Gyveni 

Tel. Rockwell 1581 

DEL VYRŲ !R MOTERŲ 
DR. S. SHANKS 

Pa^'vonimp ofisas Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyru f 

Kampas Iowa St. ^^*i#jwmoterŲ | igaS taipgi i 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^fc£^rurgrškas liga; 
Ilb.nio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

| Valandos: 11—G popiet; NedSliomis 11—1 popiet. Chicago 

Nepraleiskite šios Progos 
Įsigykite sau namą goriausioj ir gražiausioj vietoj Chicagoje, tar- 

po 2-Jų bulvaru ir dideliu parku, kur galit o pirkti už labai mažą kainą. 

Pasiskubinkite, nes dvi sąvaiti laiko jau beliko vėliaus viskas bus iš 

parduota. Norintb ji pirkti krelpkltSs prie A. J. Kvveder. salos mana- 

ger Chicago Tiile & Trust Co. Trustee. Telefonai Randolph 7400. 

Atstovas Wm. H. I3ritisr.ii Orgcnizaliou 800 First National Bank 

Duilding Gyvenimo vieta 0122 So. Union Ave., 3-čic- "ubos, frontas. 

Bus Išvažiavimas. 
Važiuokite visi j MORGAN PARK, nes galė- 

site linksmai laiką praleisti, pakvėpuosite tyru oru 

po dideliais medžiais geras pavėsis, tai apsaugoja 
nuo karščio. Taipgi galimą gauti gerų užkandžių, 
šviežio pieno, sūrio, sviesto ir kiaušinių, viskas nuo 
vietiniu farmerių. 

Visi važiuokite Halsted gatvekariu iki 112- 
tai gatvei, kur sukasi gatvekaris Į vakaras, ten iš- 
lipsite po No. 112ul Vincennes Ave., tai tenai mū- 

sų ofisas, o nuo tos vietos tik vienas bliokas paeiti, 
tai bus IVTorgan park subduvižinas, kur rasite buri 
lietuvių, ne tik laiką puikiai praleisite, bet ir pa- 
matysite Lietuvių Bendrovės puikų subdivižiną, kur 
dabar pigiai lotus pardavinėja. Ncritntieji turėsite 
progą išsirinkti po puikų lotą ar kelis pakol galima 
pieiai gauti. Trumpame laike minėti lotai bus tri- 

gubai brangesni, nes vieta labai graži ir trasp^rta- 
cija gera iš visur privažiuoti. Kas norite Įgyti virš- 
minėtų lotų, tai nieko nelaukdami pamatykite, nes 

jau yra baigiami pardavoti. Buvo virš 800 lotų, o 

jau nedaug liko, nekurie pirkėjai jau pradės bū- 
da voti namus, o norintiems bendrovė pabudavos. 

Dar dabar lotai parsiduoda su $25.00 {mokėji- 
mu ir po $10.00 ant mėnesio. Priimame už pilna 
verte LIBERTY BONDS ir LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. Šeras 

Kas ateis į musų ofisą mšs su savo automobi- 
liais nuvešime ir parodysime vietą, užtikriname, 
kad ne vienas nesigailėsite. 

Išberi v Land & Investment Co. 
3301 S. HALSTED STREET, CH1CAGO, ILL. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25.003.00 

k 

PERKELK SAYO PINIGUS 
I LIETUVIU VALSTIJIN! BANKĄ 

IMIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

Ant pinigų padėtų Bankan iki 15 d. I iepos (Ju- 
ly) nuošimtis b* s mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 10 dienų laiko perM*i «avo 

pinigus į parankų, stiprų ir saugų '3 anka i.r 
gauti pilną, nuošimtį nuo Liepos 1 moj. 

_____ VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice-Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZ3UNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

3252 S. HAL3IED SI., Kampas 33čios ClIiCAGO 
BANKINES VALANDOS: Panpdėliais, Sercdomis, Ketver- 

gais ir Pėtnyčiorais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. pa pietų. Utar- 
ninkais ir Subatomb nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare. 
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