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Lietuva dalina žemę 
Kareiviams. 

Lyga padaro Airius Vergais. 

Wiisono šalininkai žada nusileisti 
Pasaulio Lygos Klausime. 

Kares stovis po susirėmimo su 
Juodveidžiais Texase. 

LIETUVIU KAREIVIAI 
GAUS ŽEMĖS. 

New York, liepos JI d. — 

Lietuvių ministerių taryba 
šiandien nusprendė padalų 
ti karieviams viešas žemes 
Lietuvoje; šitą žinią gavo 
šiandien Lietuvių Tautinė 
Taryba kablegramu. Kiek- 
vienas lietuvys kareivis gaus 
nuo 20 iki 52 akrų žemės ; jis 
jos negalės nei išduoti kitam 
nei parduoti. 

LYGA PADARO AIRIUS 
VERGAIS. 

Airių repifblikos preziden- 
tas, Eamon De Valera, kal- 
bėdamas vakar Chicagoje į 
1$,000 minią Cub žaislaukyj, 
pasakė, kad tautų lyga, tokia 
J*aip ji yra suformuliuota, ne- 

leidžia draugingoms tautoms 
suteikti pagelbos Airijai jos 
kovoje už neprigulmybę. 

Girdi, "męs negalime saky- 
ti, kad yra teisinga, ar gera 
pavesti silpnesnes tautas nuo- 

latiniam tarnavimui stipres- 
nėms. Dabartinės gi sando- 
ros straipsnis X kaip tik tą 
ir padaro, nes ji paima nuo 

tautų vis dar tebelaikomų di- 
desnėmis jų imperialstinių kai 
mynų militarinėmis spėkomis 
tas įmones, kuriomis praei- 
tyj tokios tautos įgijo sau lais 
vę, butent užuojautos pagel- 
bą nuo laukutinių joms drau- 
gingų tautų." 

WILSONO ŠALINNKAI 
ŽADA NUSILEISTI PA- 

SAULIO LYGOS 
KLAUSIME. 

Waahington, D. C., liep 13 

Nusigandę prezidento nepasi- 
sekimo nusikratyti opozicijos 
tycutų lygos sandorai be žy- 
mios permainos, daugelis de- 

mokratų senatorių bando pa- 
/ daryti nusileidimą tarp Wil- 

son ir išlygų reikalaujančių. 
i šitie demokratai mato vien 

pralaimėjimą prezidento, jei 
jis užsispyręs laikysis, kad 

sandora butų patvirtinta be 

mažiausios permainos ir kad 

prezidentas buvo blogai infor- 
muotas, kuomet iis užreiškė, 
kad senatas turi turėti clų ireč 
daliu balsų, jei jis nori įspriąt 
sti išlygas, nes senate- vjšuo: 
met užtenka didžiumos balsų 

KARĖS STOVIS PO SU- 
SIRĖMIMUI SU JUODVLI 

DŽIAIS TEXASE 

Longview, Texas, liep 13. 
S antikių įtempimas čia dėl 
penktadienio susirėmimo bal- 
tųjų su juodaisiais vakar vėl 
atsinauj:ao, kuomet negras 
vardu Burch, menamojo juo- 
dųjų vado uošvis šovė į bu r į 
viršininkų, atėjusių į jo na- 

mus. Sulyg majoro paskel- 
bimo šįryt, šiądien bus įvesta 
karės stovis. 

SVARSTO SUVARŽYMĄ 
BELO KUNO 

Paryžius, liepos 12 d. — 

Maršalas Foch ir Čech-Slo- 
vakijos bei Jugo-Slavijos at- 
stovai pas augščiausią taikos 
konferencijos Tarybą svarstė 
apie karinį veikimą padari- 
niui galo vengru užsienio 
ministerio Belo Kuno sali- 
nirkų užpuldinėjimų ant Če- 
cho-Slovakijos ir Austrijos 

Atstovų prašyta užklausti 
savo valdžių iki kokiam laip- 
sniui jos yra pasirengę daly- 
vauti kariniuose veikimuose 
prieš Belos Kuno pajiegas. 

VENGRIJA — BAZA BOL- 
ŠEVIKŲ PROPOGANDAl, 

Londonas liepos 12 d. — 

Exchange Teiegrapho tele- 
grama iš Kopenhagos prane- 
ša iš Budapešto, kad Belos 
Kuno pasiųstoji Maskvon 
misija, po ilgos konferenci- 
jos su eLninu ir Trockių, su- 

grįžo. 
Bela Kun apturėjęs leišką 

nuo Lenino, kuriame sako 
ma, kad Vengrija busianti 
padaryta bolševikų propa- 
gandos baza prieš vakaru 
Europos galybes. Delegacija 
apturėjusi Maskvoje kelis 
milijonus falšuotų Anglijos 
it Francuzijos bankinių notų 
propagandos reikalams. 

ANGLIJA IR FRANCIJA 
VERČIA SUV. VALSTIJAS 
VEIKTI PRIEŠ MEKSIKA 

VVaghington, D. C„ liepos 
12 d. — Sugrįžusieji iš Eu- 
ropos viršininkai pasakoja 
kad Didžiųjų Keturių Tary- 
bos Paryžiuje spirią prezi- 
dentą Wilsoną veikti prieš 

i Meksiką. George Lloyd ii 
Clfmenceau pasakę janri, 

.'kad Anglija ir Francija rei- 
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Pamatę prie <aimynų rutbyrio, vaikai patarnauja by tik gavus kiek pasmaguriauti. 

kahius, idant Carranza už- 
mokėtų savo skolas sveti- 
moms šalims ir apsaugotų 
Anglijos pavaldinius boi 
Franci jos piliečių asmenis ir 
nuosavybę Meksikoje. 

TARYBA IŠ PENKIŲ 
SVARSTO APIE NUĖMI- 

MĄ BLOKADOS NUO 
RUSIJOS. 

Paryžius, liepos 12 d. — 

Taryba iš penkių pradėję 
svarstyti nuėmimą blokados 
nuo Rusijos, kadangi toles- 
nis jos palaikymas darosi be- 
veik negalimas, nuėmus blo- 
kadą nuo Vokietijos. 

Amerikos delegatai taipgi 
tvirtina, kad ji yra neteisėta. 

HOLLANDIJOS AUGŠ 
TESNYSIS BUTAS PA- 

TVIRTINO LYGIU BALSA 
VIMO TEISIU ISTATYMA 

Amsterdam, liep. 12 d.— 
Augštesnysis Hollandijos 
parlamento butas priėmė 
įnešimą, duodantį moterims 
lygias balsavimo teises Hol- 
landijoj. Jis priimta 34 bal- 
sais prieš 5. 

JUAN-ŠI-KAI KAIZERIO' 
ĮRANKIS. 

Tokio Japonija, birž. 5. d 
Premieras markyzas Okuma, 
beteisindamas savo ix>litiką jo 
pirmininkavimo laiku linkui 
chinų, sako, kad Juan-Ši-Ka-Į 
jaus įsigeidimas patapti chi- 
nų imperatoriumi daug pri- 
klausė nuo vokiečių kurstymo 
11* jei Juano siekiniai butų bu- 
vę atsiekti, tai chinai butų 
patekę po pilna kontrole vo- 

|kiečių. 
Į Kalbėdamas apie pagarsė- 
jusius 21 reikalavimą, japonų 
paduotą chinams, jo pirminin- 
kavimo laiku, jis sako, kad už 
sipuolimas ant jo, politikos chi 
nuose yra neteisingas, jei jis 
daroma be ištyrimo Chinų rei 
kalų ir diplomatinės istorijos, 
kuri privertė padaryti tokias 

i sutartis. 

JArONAI BLAIVININKAI 
: PRADEDA JUDĖJIMĄ 
UŽDRAUDIMUI "SAKĖS." 

Tokio, birželio 15 d. (ko- 
resp. Ass. Press). — Po drau 
stiniam judėjimui Suv. Vals- 
tijose Japonijoje tapo pa- 
duotas projektas sustabdy- 
mui dirbimo sakės, japonų 
tautinio alkoholinio gėrimo 
kuris yra distiliuojamas iš ry 
žiu. 

Karės pabaiga nesustabdė 
nuolatinio kilimo kainų gy- 
venimo reikmenims ir augs 
tos kainos ryžių, esančių 
svarbiausia maistu Japoni- 
jos žmonėms, darosi neišri- 
šamu klausimu valdžiai. Per- 
nai metais augštos ryžių kai 
nos sukėlė riaušes visoje im- 
perijoje. 

JAPONŲ ŽIAURUMAI 
KOREJOJE. 

N<*w York, liepos 12 d — 

Šiądien presbyterijonų bažny- 
čios sėdyboje, Amerikoje, bu- 
vo pranešta apie sakomus ja- 
ponų žiaurumus Korėjoje. Ši- 
tuos pranešimus paduoda tcs 

bažnyčios atstovai Korėjoje, 
kurie padarė ištyrimus po to, 
kaip japom: valdžia sukišo į 
kalėjimus nekuriuos misijonie 
rius. 

Šitie pranešimai persiųsta 
iŠ Korėjos be žinios Japoni- 
jos cenzorių. Daugelis šitų 
pranešimų yra pasibaisėtinais. I 
Šimtai korėjiečių išpažįstan- j 
čių krikščionių tikybą esą bu- 
vę suvaryti Japonijos žanda- 
rų į bažnyčias; ten į juos šau- 
dyta per langus, o paskui pa- 
degta bažnyčios ir jie gyvi su 

deginta. Aukomis daugiau- 
siai buvę vyrai. Pasilikusios 
moterįs ir vaikai yra be jo- 
kios prieglaudos. 

RENGIAMA ORINIS 
KRASOS SIUNTINĖJIMAS 

AFRIKOJE. 
Londonas birž. 18 d. — 

(koresp.^ Nežiūrint didelių 
sunkenybių, kurios sutinkama 

besteigiant ilgą, orinį kelią Af 
rikoj, visgi tikimasi, kad pa- 
sibaigiant šiems metams bus 
įsteigtas orinis krasos kelias 
tarp Cape ir Kairo. Sakoma, 
kad pirmasis skridimas busiąs 
atliktas spalio ar lapkočio mė 
nesyje. 

Orinis kelias per Aigiptą ir 
Arabijos pakraščiu į Indiją 
bus išdirbtas nuo Atbaros iki 
Trinkitato, o paskui per Far- 
saną ir Kamaraną j Perimą 
ir Adeną. Šitas kelias busiąs 
vartojamas daugiaus karinin- 
kų, kaip pasauliškių. 

600 AMERIKIEČIU SAU- 
GOSIĄ LENKIJOS 

RUBEŽIŲ. 
Danzing, per Londoną liep 

Danzigo žinios praneša, kad 
6,000 Amerikos kareivių at- 

vyksta į Danzigą saugoti Len 
kijos rubežių ir neleisti to- 
liaus muštis vokiečiams su len 
kais dėl naujo rubežiaus. 

DIDŽIAUSIS PRISIRENGI- 
MAS PRIE BASTILIJOS 

DIENOS APAIKŠČIO- 
JIMO. 

Paryžius liepos 13 d. d. — 

Prisirengimai prie didžiosios 

pergales parodos Paryžiuje ry 
to i—Bastilijos dienoje — už- 
baigti. Niekuomet nuo Bas- 
tilijos puolimo laiko 130 me- 
tu tagal, kuomet karalius bu- 
vo nuverstas ir Francuzija bu 
vo apskelbta laisva republika, 
franeuzai nesirengė prie me- 

tinio apvaikščiojimo tokiu 
džiaugsmu ir tokiais trium- 
fingais jausmais kaį- siais me 

tais. 

ARCHANGELSKO KAREI- 
VIAI NAM!E. 

Boston, liepos 12 d. 339 
infaterijos regimentas, susi- 
dedantis iš Michigano nacio 
nalčs gvard. ir parinktinis 
šaukimo kareivių, pribuvo 
čia šiądien su 2,500 sužeistų 
iš Naujosios Anglijos, New 

! Yorko, Ohio ir Illinois valsti- 
1 jų, laivu Prezident Grant. 

PALIOVĖ IŠMĖGINIMĄ 
SU SMEGINIMIS. 

Londonas, liepos 13 d. — 

Etono perdėtinis, Dr. Aling- 
ton, kelios dienos atgal laikė 
paskaita Windsor kuopos Dar 

bininkų Švietimo Unijos su- 

sirinkime Etono kolegijos skai 
tykioje. 

Palietęs smegenų vystymą 
Dr. Alington pasakė, kad 
mokslininkai atrado, jog var- 

tojant dešinę ranką išvysto- 
ma kairėji pusė smegenų. Bu- 
vo manyta, kad vartojant kai- 

riąją ranką bus išvystyta de- 
šineji smegenų pusė, bet vė- 
liaus patirta, kad išvysčius abi 
pusi smegenų žmogus lieka 
puskvailiu. Po šito Etono ko- 
legija liovė šitą išmėginimą 
daryti. 

FRANCUZAI KALBA APIE 
MIRTIES BAUSM& 

PELNAGAUDŽIAMS, 
Paryžius liepos 12 d. — 

Keturi vyrai kaltinami netei- 
sėtu spekuliavimu cukrumi, 
šiądien tapo nuteisti nuo vie- 
no iki penkiolikos mėnesių 
kalėjimo ir sudėtinės bausmės 
$20,000, Marseilks teisme. 

judėjimas prieš didelių pel- 
nų ėmėjus priima dideles pro- 
porcijas. Atstovų bute nese- 

nai tapo paduotas projektas 
bausti mirtimi tuos pirklius, 
kurie ima perdidelius pelnus, 
ar bando surinkti didelius sa i 

dėlius maisto, 

TALKININKAI NU£M£ 
BLOKADĄ NUO VO- 

KIETIJOS. 
Paryžius, liepos 12 d. — 

Taryba iš penkių nusprendė 
nuimti blokadą nuo Vokieti? 
jos šiandien. 

Taryba nutarė apturėjusi 
teisėtų žinovų pranešimą, ku 
riame pasakoma, kad oficia- 
lis dokumentas, pranešantis 
tarybai apie Vokietijos pa- 
tvirtinimą taikos, yra padai 
rytas kaip reikiant. 

Šitas Tarybos nutarimas, 
kiek jis Franciją liečia, įeis1 
galėn tik po paskelbimui ofi, 
cialiame žurnale apie panai- 
kinimą buvusių įsakymų kas-1 
link blokados. 

272 BYLOS IŠJIEŠKOJI 
MUI $5,505,000. 

Bisbee, Ariz., liepos 12 d 
— Du šimtai septyniosde 
šimts dvi bylos užvesta Tomb 
stone delei departavimo iš 
Bisbee. 

Visa nuostalių suma pa- 
duodama ant $5,505,000 
Nuostoliai pajieškoma už su- 

mušimą, arba sužeidi- 
mą; 166 bylos reikalauja 
po $20,000 atlyginimo; sep 
tynios dešimts penkios po 
$25,000 ir trisdešimta viena 
po $10,000. 

TURKAI B£GA NtfO 
GRAIKŲ. 

Salonikai, liep. 12 d. — 

Pagal graikų kariumenės ži- 
nybos pranešimą, graikų ka- 
riumene veikianti pietinėje 
pusėje Smiinos, Mažoje Azi- 
joje ; sparčiai gena turkus at- 
gal, priversdami juos išsiža- 
dėti kanuolių. 

KONFISKAVO CARUSO 
VYNĄ 

Florence, liepos 10 d. Per 
paskutinę suirutę darbinin- 
kų komitetai, garsaus operos 
cenoro Enrico Caruso vilioję 
Florencijos užmiestyje kon- 
fiskavo trisdešimts bačkų vy 
no. Caruso pasakė, kad ko- 
mitetai jam palikę tik tiek, 
kad ištektų iki naujo vyno. 

SVARSTOMA APIE KA- 
BELĮ ŠViiDIJON. 

Stockholm, birželio 13 d. 
(Koresp.) Stiprus finansi- 
niai reikalai Suv. Valstijose 
tariasi su Švedijos valdžia 
nutiesti kabelį iš Amerikos 
į Švediją, padarant Gothen- 
burgą stotimi, sako Dagens 
Nyheter 

Anglų monopolius ant ka 
belinio sujungimo Švedijos 
ir Suv. Valstijų ir kontro- 
liavimas jo bei Anglijos cen 

zura karės metu čia iššaukė 
aštrią kritiką. 
Sumanymo rėmėjai sako, kad 
didelė dalis Amerikos vaiz- 
bos su Rusija, Suomija, 
Lenkija ir pa-Baltmario pro 
vincijomis eis per Skandi- 
navijos šalis ir tame jie ma- 

to reikalingumą turėti tiesų 
kabelinį susinėsimą su Suv. 
Valstijomis. 

PIRMAS ŽINGSNIS PADA- 
RYTA STREIKO UŽBAI- 

GIMUI. 
Denver, Col., liepos 10 d. 

Šiądien majoro specialio ko 
miteto susirinkime žadama 
padaryti pirmas žingsnis su 

taikymui Denvero gatveka- 
rių kompanijos darbininkų 
streiko, sustabdžiusio va- 

žinėjimą karais nuo antra- 
dienio ryto, 

PARYŽiAUS PATARNAU 
TOJAI IR VIRĖJAI PA- 

SKELBĖ STREIKĄ. 
.Paryžius, liep. 11 d.— 

Valyklų, viešbučių ir kavinių 
patarnautojai, virėjai ir kiti 
darbininkai nubalsavo šiądien 
išeiti į streiką ir streikuoa per 
visą taikos dieną ir Bastilijos 
dienos apvaikščiojimą, jei jų 
reikalavimai nebus tuojaus (s 
pildyti. Jie reikalauja pilnu, 
pritaikymo aštuonių valandų 
dienos, vienos dienos liuosos 
kas sąvaitė ir vietoje delnapi- 
nigių, tam atsakančio nuošim- 
čio. 

TRIS LAIVAI FIUMĖN. 
Paryžius, liepos 11. Trįs 

talkininkų laivai, po vieną 
nuo Amerikos, Anglijos ir 
Francijos, išsiųsta Fiumen, 
kur nesenai kilo suirutė tarp 
italų kareivių ir kitų elemen 
tų okupavimo pajiegoje. Da- 

bar, vienok, padėjimas esąa 
ramus. 
— ^ 

! ORAS. 
Chicagoje ir ap'dlinkeje: 

Panedėlyj grąža ir vėsiau; 
viduriniai pietiniai vėjai Augs 
ciarsia temperatūra 84 laips- 
niai apie 6 vai. vakare. 

> Saulėtekis, 5:26 vai. ryte? 
saulėleidis, 3:26 vai. vakare. 
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Lietuvių Darbo Vaisiai 
Pradeda Rodytis- 

'Pereitame "Lietuvos" numeryje iš- 
spausdinome žinią iš Paryžiaus, kad didžių- 
jų penkių vyriausioji taryba prisakė gene- 
ralissimui Fochui sustabdyti lenkų kariume- 
nės veržimąsi Lietuvon. Tas reiškia, kad 
musų darbo pirmieji vaisiai jau pradeda 
rodytis. Jau tūkstančiai mųs protestų ir sei- 
mai pagaliaus pradeda intikinti alijantus, 
kad su Lietuva nieko kito negali padaryti, 
kaip tiktai ji turi buti nepriguirninga Svar- 
biusis pasidarbavimas, žinoma, priklauso 
lietuvių delegacijai Paryžiuje. 

Toks alijantų paliepimas sulaikyti len- 
kų veikimą Lietuvoje jau nurodo, kad ali- 
jantai turi nusistatę planus linkui Lietuvos, 
jau lyg išrodo, kad Lietuva vienaip ar kitaip 
nejungiama prie Lenkijos, lenkiškas pavo- 
jus, išrodo lyg sumažėjo. Bet visgi taip labai 
dar negalime džiaugtis. Jei alijantai ištikro 
nori padaiyti tvorą tarp bolševikiškos Ru- 
sijos ir Vokietijos, tai turi kogreičiausiai 
pripažinti Lietuvos neprigulmybę, nes su 

bolševikais kariauja ne lenkai, ne kas kitas, 
be tik lietuviai. Lenkams tik tiek rupi bol- 
ševikai, ant kiek jie po taja priedanga gali 
užgrobti Lietuvos ar Rusjos Lenkijai nepri- 
klausančius kraštus. Nepripažinimas Lietu- 
vos suriša tiktai rankas Lietuvos veikimui 
prieš bolševikus. 

Kaip ten nei butų, bet vienas tikrai 
aiškų, kad musų reikalavimai pradedami 
buti Paryžiuje išklausomi, ar bent didžio- 
sios penkios valstybės atkreipia atydą į Lie- 
tuvą ir į jos padėjimą. Tas parodo, kad mu- 

sų darbas .*eša vaisius. Jei taip, tai męs dai 
daugiau turime dirbti, dar daugiau turime 
pasišvęsti ir tolei, anot Lietuvos Prezidento, 
turime kovoti, kolei Lietuva netaps liuosa 
ir Nepriguirninga. 

Musų visas darbas, visa kova yra rėmi- 
me ir užlaikyme Lietuvos delegacijos Pary 
žiuje. Męs žinome, kad Lietuva pati būda- 
ma" karės sunaikinta, negali užlaikyti tos 
•delegacijos Paryžiuje, kai Lietuva nepripa 
žinta, Lietuvos valdžia negali svetur už- 
traukti paskolos, o iš savų žmonių mokes- 
čių jei ir surenka kiek, tai turi užlaikyti ka- 
riumenę, turi užlaikyti valdiškas įsta'gas. 
Mųs gi amerikiečių lietuvių yra neiuii mili- 
jonas ir męs turime kuom nors prisidėti 
prie to švento darbo. Jei rnęs džiaugiamės 
kiekviena gera žinia ateinančia iš Europos, 
tai džiaudamiesi neužmiršikim, kad užpa- 
kalyje tos žinios yra kruvinas darbas, aša- 
ros, nuovargis. 

Kas mums reikia daryti? Aišku, kad 
reikia duoti kodidžiausią paramą Lietuvos 
delegacijai Paryžiuje. Jei šiame momente 
amerikiečiai ngelbės Lietuvos, Lietuvos 
žmonės prakeiks juos. Ant •greitųjų negali- 
ma suorganizuoti kariumenės ar kokios ki- 
tos pagalbos, bet ant greitųjų galima sumes- 
ti kiek pinigų. Todėl visi Amerikos lietuviai, 
visi veikėjai, visos draugijos, kuopos, kliu- 
bai, nežiūrint, kad dabar vasara, kad šiltas 
oras, privalo pradėti smarkiausiu agitaciją ir rinkimą pinigų. Visi lietuviai dabar turi 
duoti savo donę, jei jiems brangi Lietuva. 
Dabar momentą liškai turi prasidėti po visą. Ameriką smarkiausia aukų rinkimas. Neturi 
buti pamirštas nei vienas kampelis, nei vie- 
na kolionija. 

Kur ir per kur siųsti surinktas aukas? 
Dabar nėra klausimonei kur, nei pei kur 
siųsti aukas. Visi žinome, kad pinigai rei- 

kalingi Lietuvos valdžiai, tai jai ir siųskime. 
Su Lietuva dabar sunkus susinėsimas, užtai 
-lengvas susinėsimas su Lietuvos valdžios 
delegacija, žinoma, mažesnes sumas neapsi- 
moka, neparanku, siuntinėti Paryžiun, tad 
reikia siųsti per tokius Fondus, kurie pini 
gus nelaiko sudėję bankose, bet tuojau per- 
siunčia ten, kur jie skiriami. Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondas visuomet buvo sargy- 
boje Lietuvos reikalų, tokiu jis ir dabar yra. 
Bet pakartojame, kas nepasitiki fondams, 
tai lai stačiai siunčia profesoriaus Valdema- 
ro vardu. 

Užėjo svarbiausis momentas. Mųs da> 
bų vaisiai jau pradeda rodytis. Todėl su 
kruskime padaryti paskutinį žingsni. Da- 
bar Laisva ir Neprigulminga Lietuva, arba 
niekados! 

Mažas ir Drūtas. 
Pradžioje pereitos sąvaitės Toledo, 

Ohijoje, buvo kumštynės, kurios sujudino 
visą šį kraštą. Iš vienos pusės stojo Wil- 
lard,s stjpriausis kumštorius Suvien. Valsti- 
jose. Iš kitos pusės prieš jį stojo mažiu- 
kas Dempsey. Pirmasis didesnis, 50 svarų 
sunkesnis, garsenis, pačioje spėkoje vyras. 
Antras gi lengvesnis, mažesnis, negarsus, 
jaunutis. Didelė didžiuma ir pats Willard 
jokiu budu ir mintin negalėjo daleisti, kad 
jis galėtų buti to "neužaugos" parmuštas. 

Buvo sutarta muštis 12 kartų (rounds) 
ir Willard tik juokus pradžioje darė. Bet 
koks buvo visų nusistebėjimas, kad jau tre- 
čiame susitikime mažiukas taip parbloškė 
didžiulį, kad jau tas nedrįso daugiau stoti 
mušin ir mažiukas likosi pilnu pergalėto- 
ju- •: 

Visi stebisi, nežino kaip tas galėjo at- 
sitikti. Kiti net linkę manyti, kad čia ste- 
buklas įvyko. Bet patyrinėjus pasirodė, 
kad didžiulis sau buvo ramus, nieko nesi- 
bijojo, o mažutis vis lavinosi, vis stengės: 
išvystyti savo vikrumą, kas jam suteikė 
pergalę. 

Peržvelgęs šiuos faktus dienraštis 
"Chicago Herald and Examiner" sako, kad 
lygiai tas pat yra ir su dabartinėmis ma- 
žoms tautoms, apie kurias dabar pasaulis 
ir žino'i nenori, bet tos mažos tautos kila 
su neišpasakyta energija, vystosi, lavinasi 
ir labai gali buti, kad pasaulis už nekuria 
laiko išgirs, kad kokia nors maža, nežino- 
ma tautelė parties didžiulę garbingą tau- 
tą. 

Ištikrųjų taip ir yra. Ne didume 
svarba, bet kokybėje ir dar labjau besila- 
vinime ir besivystyme. Ir mųs lietuvių 
tauta, nors, sulyginamai su didžiulėmis 
tautomis, maža, bet jei tik męs lavinsimes, 
vystysimės, ir kilsime susilyginsime su di- 
džiomis tautomis. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVIU DAINOSE VARTOJAMA 
KOŠMIMAI SIMBOLAI. 

Amerika, vienintelė šalis, kuri neturi 
liaudies dainų, vėl atkreipė pasaulis doms 
į naują muzikos knygyną. Ji rado stipriai 
tautinėse Lietuvos liaudies dainose nepap- 
rastą Įdomumą ir žavėjimą. Politinė pries- 
paudą, kurią Lietuva nukentėjo ir izoliavi- 
mas (atskyrimas) jos žmonių padarė gilv 
Įspūdi į jos muziką. Lietuva dabar reikalau 
ja pilnos nepriklausomybės. 

Lietuvių liaudies dainos yra panašios i 
italų liaudies dainas tame, kad jų poezija h 
muzika išreiškia paprastą žmonių gyvenimą, 
Bet čia jų panašumas baigiasi. Lietuvių dai- 
nos yrŽ simbolinėmis poemomis, kuriose 
mėnesiui, saulei, planetoms ir žvaigždėm: 
yra suteikiama ypatybės mirštamųjų esybių 
valdomų mirštamų pajautimų. Šitose Lietu- 
vos liaudies pasakose yra išdėtas visas mito- 
loginis visatos planas. Dainų melodijos yra 
labai Įdomios ir jose atsimuša ižaliuotaois 
žmonių charakteris 

Senasis burtininkas (dainius) nekal- 
bėjo apie vyrus ir moteris, jis vartojo tik sim 
Solinius žodžius. Šitaipos mėnuo buvo jau 
navedžių, saulė jo jaunąją, žvaigždės, jų 
dukterimis, ir t.t. Toj pačioj prasmėj plane- 
tos yra sunumis, o žemė visų jų motina. 

Šita poezija yra perimtas visos tautos 
gyvenimas, dainos ir patarlės įeina i kasdie- 
nini lietuvių gyvenimą ir i patį jaunųjų su- 

sižiedavimą. Lietuvių gitara arba kanklės 
paprastai išpjaustyta ar numaliavota esti a- 
kompanimentui liaudies dainos. Prastieji 
muzikos balsai yra gerai žinomi naujovi- 
niams lietuviams, bet daug kalbos ir muzi 
kos pamokina juos seniai balsu. Senųjų gre< 
ku rapsodijų budu dainius sako ar gieda 
eiles, kurias klausytojai tuojaus atkartoja. 

Iš Brooklyn Standerd Union. 

Ar Lietuviai Socialistai Yra Demokratai.! 
Iki pastarųjų laikų socialis- 

tai pat savimi skaitėsi demok- 
ratais. Jie didžiumoje ir vadin- 
davosi socialistais-demokra- 
tai, arba truputį sutrumpinus 
— social-demokratais. Ir iš- 
tikro tas vardas jiems pilnai 
priklausė, nes jie reikalavo ar- 

ba kovojo už pilna demokraty- 
bę, tai, kad kiekvienas žmogus 
turėtų lygias tiesas, kad niekas 
neturėtų kokių nors specialių! 
privilegijų, kad visi žmonės 
rinktųsi sau valdininkus ir val- 
džias, kad butu laivė sąžinės. 7 i, c- 

spaudos, susirinkimų, kad butu 
asmens nepalieciamybė. Vienu 
žodžiu kovojo už tą, už ką sto- 
vi visa demokratija. Žinoma, 
socialistai reikalavo apart to 
dar socialio geresnio sutvarky- 
mo, geresnio turtų padalinimo. 
Taip bu/o pirmiau, bet ne da- 
bar. 

Dabar socialistai. — lietu- 
viai socialistai bolševikai ja i 

to nereikalauja, jie reikalauja 
dildaiuros. Tiesa, jie reikalau- 
ja ne bet kokios diktatūros, bet 
darbininkų diktatūros, jie no- 

ri, kad darbininkų liuomas ar- 

ba darbininku klesa valdytu C J s. 

visus, diktuotų visiems, Męs 
apie diktatūrą ir pakalbėsime 

Diktatūra, kokia ji nei buitį 
visuomet yra blogas apsireiški 
mas. Kuomet yra diktauira: 
tuomet negali buti demokrati- 
jos, negali buti lygybės. Vieni 
kartu reikalauti diktatūros ii 
lygybės, yra nonsensas. Nie- 
kados nebuvo lygus ir niekados 
nebus lygus diktatorius ir tas, 
kuriam diktojama. Diktatorių: 
išreišė savo valia ir ji turi buti 
pildoma; tas, kuriam diktatuo 
jama, lieku be valios, ir jis 
priverstas noroms ar nenoroms 

pildyti diktatoriaus valia. Dik- 
tatūra pateisinama tiktai be- 

protnamiose, mažų vaiku prie- 
glaudose ir kalėjimuose. Be- 
protnamuose protingas ligonių 
prižiūrėtojas diktuoja savo va- 

lią bepročiams, ir ar nori ar 

nenori bepročiai, turi ta valią 
pildyti. Mažų vaikų prieglau- 
dose irgi tas pats. Moteris auk- 
lėtoja vysto ir prausia mažus 
kūdikius visiškai nesiklausda- 
ma ar tie kūdikiai nori praus- 
tis, ar ne. Dar ir trečioje vie- 
toje diktatūra pateisinama, — 

tai kalėjimuose, kur susodinti 
visoki kriminalistai prasižen- 
gėliai. Jie ar nori ar ne, jie tu- 
ri kaipo bausmę, nešti diktatu* 
ra kalėjimo prižiūrėtojų. Visur 
kitur diktatūra nepateisinama. 

Kuomet yra diktatūra, tai 
išvienos puses yra diktatoriai, 
o iš kitos pusės tie, kuriem 
diktuojama. Bet tie piliečiai, 
kuriems diktuojama linkui dik 
tatorių yra tiktai arba kaip kū- 
dikiai, arba kaipo bepročiai, ar 

kaip kriminalistai. Prie dikta- 
tūros negali bu t i liuosu pilie 
čių. Yra tiktai pavaldiniai. Ir 
tas pavaldinių vardas iki šiol i'- 
buvo vartojamas. Męs lietu- 

viai iki pastarųjų laikų buvom 
tiktai caro pavaldiniais. Lietu- 

voje gyvendami męs nežinojo 
me, kas yra pilietis. Ir dėlto tai 

taip buvo, kad Lietuvoje buvo 
caro valdžios diktatūra. Gi at 

vykus Amerikon, kur nėra dik- 
tatūros, kur žmonės patįs val- 
dosi, čia nėra jokios pavaldi- 
nystės, o yra piliečiai. 

Caro valdžia arba tam pana- 
šios valdžios buvo diktatoriais 
ir progresiviškesnie ii žmonės i 
kariavo prieš tokias diktatūriš- 
kas valdžias. Bet dabar tie pa 
tįs socialistai, kurie' taip smar 

kiai kovojo, dabar stoja už dar- 
bininkų diktatūrą. Išeina tas, 
kad jie eina prieš diktatūra \ ar- 

dau diktatūros. 
\ ienok reikia sulyginti, gal 

rasis koks nors skirtumas tari) 

caro diktatūros ir darbininkiš- 
kos diktatūros. Caro diktatūra : 

yra tai nedidelės žmonių gru 
]>es, aristokratijos valdžia. Ji 
žmones valdė sulyg savo nuo- 

žiūros, ji valdė taip, kaip ge- 
riausiai butu jai pačiai, aristo- 

kratijai. 
Darbininkų diktatūra irgi 

tas pats. Darbininkų klesa 

skaitlinga, bet ir ji nori valdy- 
ti ir Rusijoje valdo taip, kaip 
geriausiai tinka tai darbininkų 
liuomai. Prie caro buvo užgin- 
ta priešingoji spauda, susirin- 
kimai ect. Lygia1' ir dabar tas 

ppts prie socialistų valdžios. 
I Nėra jokio skirtumo. Kaij 
pirmiau, taip ir dabar viena 
liuoma turi valdžią, o valdžios 

priešai kišami i kalėjimus, per 
sekiojanti. Tik dabar viskas 
žiauriau, tai yra blogir.u, atlie- 
kama. Kaip nei kaip, prie caro 

valdžios valdininkų vietas už- 
imdavo žmonės baigę augšius 
mokslus, dabar gi gana tau 

kiai užima tas vietas tamsus 
nepatyrę žmoneliai. Reiškia 
dabar vietoje mokytų žmonių 
užima tamsus žmonės, kurie 
taip pat "diktuoja." 

Antras skirtumas yra tame, 
kad pirmiau viską valdė aris- 
tokratija, kurios yra nedaug 
skaičiuje; dabar gi užima tą 

t vietą skaitlingiausia draugi jos 
klesa; vieton keliolikos aristok- 
ratu diktatorių, turime kelis 
šimtus ar tūkstančius darbinin- 
ku diktatorių. Daugiau skirtu- c c O 

įiiu nėra. Aristokratijos dikta- 
tūra yra blogas dalykas; nei 
kiek negeresnė ir darbininkų 
diktatūra. Diktatūra yra dik- 
tatūra. 

Reikia žmonių valdžios, o 

kad galėtų buti žmonių valdžia, 
turi pirmiausiai išnykti dikta- 
tūra. Darbininaki nesudaro vi- 
sos žmonijos. Čia po žodžiu 
darbininkai męs supratome 
darbininkų klesa, kaip ji Šią- 
dien suprantama. Jeigu gi su 

prasti plačioje prasmėje, tai 
yra, kad darbininku yra kiek- 
vienas tas, kuris dirba, tuomet 
kiekvienas žmogus bus darbi- 
ninkas, nes kiekvienas ką nors 

dirba. Reikia kad visi žmonės 
turėtų dalyvavimo teisę šalies 
valdyme, o ne vien tik kokia 
viena klesa. Tik tuomet bus de- 
mokratiška tvarka, bet ne ki- 
tai]). 

Gal dar buti užmetimas, kad 
lai visi tampa darbininkais, lai 
kas nedirba — tas nevalgo. 
Het apginėjai tokios nuomonės 
lai primiau priparodo, kad ka- 
da nors išnyks klesos. Dar di- 
džiausi socializmo teoretikai 
neprirodė, kad kada nors kle- 
sos išnyks. Jeigu gi klesos ne- 

išnyks, o viena klesa paims dik- 
tatūrą, tai aišku, kad kitos kle- 
sos bus pavergtos. 

Iš to visko išvedimas yra 
tiktai vienas, kad darbininkai 
ar socialistai stovinti už dar- 
bininku .diktatūrą, tuom pati- 
mi stovi už vergijos palaikymą. 
Iki šiol "diktavo';' carai ir j u 

tarnai urėdninkai, nuo daba" 
nori paimti diktatūrą darbinin- 
kai ir tie nori diktuoti visai 
draugjai. Ir prie_vienų ir prie 
kitu pasilieka tie, kuriems dik- 
tuoji... skirtumas tiktai tame. 
kad pirmiau diktavo mažum.. 
.didžiumai, o dabar d'džiuma 
nori diktuoti mažumai, o ta" 

yra vienas ir tas pats. 
Kaip! — pasakys nevienas, 

didžuimos reikia klausyti, kaip 
didžiuma nori, taip turi ir buti. 
tai juk demokratinis principas. 
Męs turime paįsakyti; kad ta^ 
visai ne demokratinis principą?. 
Tiesa, didžiumos valia yra Įsta- 
tymas, bet mažumai turi biu i 

leista kada nors įgyti didžiu- 
mą. Sakysime š'met išrinko 

maldininkais visus demokratus, 
eita meta gali išrinkti žmonės i 

/isus rcpublikonus. .Šiądien de- 
nukratai didžiumoje, rytoj jie 
X'd\i būti mažumoje. Kur ma- 

žuma gali tapti didžiuma, ten 
nėra diktatūros, ten yra tiktai 
paguodonė didžiumai ir mažu- 
ma nenuskriausta. C et atimk 
iiažumai progas tapti didžiuma 
— ten jau diktatūra. 

Jei atėmimas progos mažu- 
mai tapti didžiuma demokra- 
tijoje vadinama diktatūra, tai 
ir diktatūra vra atėmimu tu 

t- c 

progų mažumai. Jei jau atima* 
mas tos progos, tai vra, jei no- 

rima diktatūros, tai tuom patini 
pasirodama savas bankrutiz 
mas, pasirodama, kad bijoma- 
si mažumos, nepasitikima j sa- 

vo jiega, į savo idėjas. Ir ištik 
ro, jei socialistai tiki, kad so- 

cializmas yra geresnė tvarka 
dideliai didižumai, tai kam ta- 
da reikalinga diktatūra. Di 
džiuma juk valdo ir be dikta- 
vimo, didžiumos viršus ir be 
slopinimo mažumos. Jei sočia 
lizinas tvarka geriausia, tai di- 
dižuma žmonių ją palaikys sa- 
vo balsais, parėmimu. 

Reik; lavimas socialistu dik- 
tatūros yra netik ne demokra 
tiškas reikalavimas, bet apart, 
to parodantis, kad soc<alis' S 
netiki į savo idėjas, netiki j sa- 

vo į dejų ateitį, kitaip jie veng- 
tų diktatūros. 

Iksas. 

Lietuvių Politika 
ir Visuomene. 

Buvo laikai, kada beveik 
visus lietuvystės klausimus 
prisieidavo varyti daugiau 
riaujalei rpsišvietusių tėvy- 
nainių. Jiems buvo lemta 
laužyti musų tautinio susi- 
pratimo pirmus ledus. Lie- 
tuvių visuomenė pradėjo su 
prasti savo vargus ir reika- 
lus, pradėjo šivestis, mąsty- 
ti. Atsirado veikėjų, pasi- 
darė didesnis judėjimas ir 
šiądien jau lietuvių visuome 
nė, taip pasakius, pradeda 
kristalizuotis. Ji kaipo tau 
tinė vienata ir žmonijos gru 
pė turi jau savo idealus, sie- 
kius ir konkrečius reikalavi- 
mus. 

Tokioje visuomenės sta- 
dijoje visados atsiranda 
daug visokių veikėjų. Jiems 
visuomenėje yra vieta. Kaip 
visados buvo ir caip ypa- 
tingai pas mus yj a šiądien, 
tų veikėjų kalibras labai 
skiriasi. Vieni iš jų veikia 

| del kokios nors idėjos. Jis 
yra altruistai. Jie pašven- 
čia save, kad žmonėms at- 
nešti laimę, kad juos pamo- 
kinti. Kiti vėl būdami ge- 
rais piliečiais kokio nors kraš 
to bei tautos ir turėdami sa- 

vyje jautrų soc^alį ir pilie- 
tybės jausmą, priderančiai 
.stengiasi atlikti savo pride- 
rystę iš abiejų virš-minėtii 
atžvilgių. 'W 

Tarpe tokių veikėjų, ne- 

žiūrint prie kokios partijos, 
kryties bei pažvalgų jie pri- 
gulėtų, visados atsiranda ne 

mažai paprastų aferistų, ku 
tiems rupi ne koksai nore 

idealas; visuomenės gerovė, 
bet paprastai savo kokia 
nors tuščia ambicija, arba 
karjera. Jų tikslas yra ne 

del visuomenės, bet per vi- 
suomenę užganėdimti koki 
nors savo "aš". 

Tokių ypatų šiądien prisi- 
viso visose lietuvių partijo- 
se. Jų rasi ir tautininkų ir 
socialistų ir katalikų ir nst, 
dusu nesenai iškepcose bol- 
ševikų partijose. Koks nors 

ių jau labai nedorus pasiel- 
gimas, dažnai užtrauki? pa- 

peikimą ir net pasmerkimą 
tos partijos, prie kuriso jie 
priguli. Čia paprastai žmo- 
nės daro didelę klaidą. 
Partija arba sriovė papras- 
tai yra žmonių grupe, kuri 
turi ar darburiV ? w:iam 
nors politniam tikslui, arba 
greičiau geresniam k okio 
nors krašto gyvenimo sutvar- 
kymui. Jei koksai nors par l'tijos narys padaro klaidą, arba nedorai pasielgia, tai 
[tame nėra kalta partija, — 

ir už tai partija negali buti 
peikiama. 

Ant nelaimės paskutiniuo- 
se laikuose bevik visose mu- 
šu partijose priviso daug vi-' 
šokių paprastų aferitų. Čia 
visa kaltė yra musų visuome 
nes tiktai. Musų visuomenė 
privalo atsidėti visai ant vi* 
šokių, taip vadinamų veikė- 
jų. nereikalaudama nuo jų 
jokių atskaitų, nei jų darbuo 
se, nei pasielgimuose. Kal- 
bu čia ypatingai apie apmo- 
kamus musų veikėjus, ku- 
riuos musų visuomenė už- 
laiko. ** 

Kad musų visuomenė pra 
dės plačiau dalyvauti viso- 
kiuose rekaluose, tada bus 
mažiau vietos visokiems afe 
ristams ir visokioms kli- 
koms. Sakau kada visuo- 
menė dalyvaus, nes dabar 
dalys musų viesuomenės ne 

dalyvauja, bet tiktai papras 
tai figuruoja. r-į 

Paskutinis seimas Chica- 
goje buvo šaukiamas ypatin 
gai tam. tikslui, kad nuvaly- 
ti lietuvių visuomenę nuo vi 
šokių lietuvių gyvenimo 
šlamštų ir duoti platesniai 
visuomenei ką nors veikti. 

Taigi, musų visuomenė til 
ri dabar daugiau dalyvau- 
ti, daugiau žingeidauti ir 
tl augiau prižurėti jų pačių,' 
tai yra lietuvių reikalus, bet 
ne figuruoti tiktai kaip pir- 
miau, atsidėjus visai ant va* 

lios visokių "didvyrių". Ir 
seimas suteikė tam visas 
progas. C. K. < 

JUOKELIAI 
ŽUVĖJAI. 

— Kas tau per smagu- 
mas visą laiką sėdėti ant 

upės kranfD su meškere ran 

koje. Juk nieko iš to neiš- 
eina. -Ą 

— Kaipgi neišeina. Aš 
vakar ištraukiau vieną če- 
batą, tai gal šiądien man 

pasiseks ištraukti kitas. 

BLOGAS SEKRETORIUS. 
— Tamistos tiesa, dakta- 

re, mano vyras blogai iš- 
sižiuri. Jis labai nuilsęs 
darbe. u, v>. -Ą 

— Bet ant kiek man ži- 
noma, jis mažai dirba, turi 
nusisamdęs sekretorių. 

— Tame ir visa bėda. Mai 
no vyras sekretoriui moka 
po 50 doliarių, o dėlto, kad 
nemokėti visai uždyką, jis 

j turi sumąstyti del sekreto- 
riaus darbo ir tas jį nual- 
sina. 

_ f i 

|, TIKRIAUSIA TEISYBĖ. 
Tėvas — Ar žinai deiko 

aš tave baudžiu? 
Sunus. — Taip. Dėlto, kad 

tu už mane stipresnis. 

NĖRA NAMIEJE. 
— Jonuk, ar tavo tėvas 

namieje?# .« 

— Ne. Tėtė tiką nuėjo į 
pekl^- i-.Aigii ; — Kaip tai? 

— Mama jį ten pasiuntė. 



Savaitine Kares Apžvalga 
Ra&o L. Šernas 

Vokietijos parlamentas Wei 
mare priėmė 208 prieš 115 
balsų talkininku .Vokietijai pa 
duotas taikos išlygas. Posė- 
dyj buvo ir veik visi ministe- 
riai, kurie pripažino, kad jie 
tik priversti taip sunkias tai- 
kos išlygas priima kad išgel- 
bėjus krašta nuo vidurinės 
anarchijos. wVeik visi parla- 
mento atstovai išreiškė neuž- 

ganėdinimu iš taikos sunkių 
išlygų. Bet paprastai perga- 
lėtų niekas užganėdinti nema- 

no, visi jiems sako, kad silp- 
ni būdami, turėjo rtmiai sė- 
dėti ir karės nepradėti. 1871 
metuose ir pergalėti francu- 
zai tik tiek simpatijos atrado, 
kuomet jų atstovas Thiers va- 

žinėjo Europoj j ieškodamas 
Europoj savo j)ergalėtam kraš 
tui pagelbos. Taikos išlygos 
1871 m. francuzains vokiečių 
pastatytos buvo daug lcngves-1 
nės negu dabartinės vokie- 
čiams pastatytos. Prancūzai. 
1^71 m. atlyginimą užmokė- 
jo į pusę metų, nors buvo su- 

tarta išmokėti į 3 metus. Da- 
bar parlamento posėdyje vo-J 
kiški ministeriai tautai apreiš-, 
kė, kad priimant talkininkų 
taikos išlygas, Vokietija 40 
metų atiduodama yra ekono- , 

miškon talkininku vergijon. 
1871 m. franeuzai greitai at- 

sigrebe, nes jų pramone ir t 

pirklyba buvo kur kas augs- ; 
čiau pakilusi negu vokiečių. 
Ko jie neteko per nepasekmin 
gą karę, tai greitai atgavo 
per pirklybą pardavinėdami sa 

vo išdirbinius, kurių daug ir, 
vokiečiai pirko, nes Vokieti- 

jos pramonė buvo labai men- 

ka, ji kilti pradėjo tik tuomet, 
kuomet Vokietijai teko daug 
franeuzų pinigų. Dabar są- 
lygos yra visai kitokios: Vo- 

kietijos pramonė ir pirklyba 
prieš karę užėmė antrą vietą, 
tuoj po Anglijai. Kuomet 
taikos išlygas ratifikuos ir 

talkininkai, tuomet ateis tik- 
ra taika, bet nežinia, kaip il- 

gai ji laikysis. Taika bus 
vien oficiališka, bet ne vedu- 

sių karę tautų, kurių daugu- 
mos taika visai neužganėdi- 
na. Bet paprastai taika per- 

galėtos pusės niekados neuž- 

ganėdina, nes nuo jos visuo- 
met ko nors reikalaujama, ko 

ji duoti nenori. _; j 
Piniginio atlyginimo 11110 

V >kietijos reikalaujama labai 
didelio. Net dalimis mokant 

Vokietijai reiktų net 700%] 
diesnius surinkimus turėti, O, 
iš kur juos imti, kuomet ir' 

dabartinius Vokietijai neleng 
va buvo surinkti. Sumanyta 
todėl nuo turtuoliu atimti jų 
turtų adlį, visa jų noro nesi- 

klausus Uždėti didelius eks- 

tra mokesčius nuo turtų laike 

kares iš didelio pelno įgytų. 
Mokesčiai Vokietijoj' talkinin- 
ki, naudon turės but daug di- 

desni negu buvo iki šiol, nors 

ir iki šioliški buvo nemaži, nes 

d&ug nuo žmonių surinktų pi- 
nigų ėjo' kariumenės ir laivy- 
no drutinimui, kas vertė ir 

kitus kraštus t£ patį daryti. 
Visi kainynai drutino savo 

kariškas pajiegas, nes bijojo' 
netikėto vokiečių užpuolimo; 
vien Anglija buvo liuosa nuo 

baimės, nes jos vokiečiai su 

savo tvirčiausia žemės kariu- 

mene pasiekti negalėjo; Aus- 

trija, nors neva neprigulmin- 
ga, buvo kaip Vokietijos pro- 

vincija, visai jos malonei ati- 

duota. Dabar, kol nesuras 

naujo, be pinigų budo drutin- 

t": savo kariunienę, negaiės kai 

mynų bauginti. 
Priėmus vokiečiams taikos 

išlygas, talkininkai nuėmė nuo 

Vokietijos blokada. Dabar 
su ją vėl pradės pirklyba ir 
užmegs tarybas apie padary- 
mu naujų taikos sutarimu. 
Vokietijos pirklyba prieš ka- 
rę buvo didesnė negu Ameri- 
kos, ji užėmė antrą vietą, ėjo 
tuoj 1x1 Anglijai, kurią iš tū- 
lų kraštų net įstengė nustum- 
ti antron vrton. Ir pirkly- 
boj su Amerika Vokietija už- 
ėmė antrą vietą, tuoj po Ang- 
lijai. 

Talkininkai perdavė ir Aus 
trijai savo taikos išlygas, ku- 
rios išrodo lengvesnės negu 
reikalaujamos talkininkų nuo 

vokiečių, bet jos ir Austrijai 
yra labai sunkios. Senosios 
Austrijos jau nėra, ji žuvo, 
tai vos dalis turi priimti sun- 

kias talkininkų išlygas. Tvė- 
rusi pusę Austrijos Vengrija 
su visu nuo jos atsiskyrė. 

Atkako Francuzijon ir Bul- 
garijos atstovai. Tarybos jų 
su talkininkais prasidės liepos 
25 d. Gyvenimui jiems pa- 
skirta vieta rume Enghien les 
Bains. Be abejonės ir Bul- 
garijos, už jos susidėjimą su 

vokiečiais peršvelniai neglos- 
tys. Gal vietoj sau ką nuo kitų 
pelnyti, ko tikėjosi karėn šok- 
dami, turės savo ką nors ki- 
tiems atiduoti, o svetimo ne- 

gaus. Svajonių apie gavimą. 
Konstantinopolio su vokiečių f 
pagelba prisies ant visados gal 
issižadėti, "i, 

Mieste Fiume, kur buvo 
smarkus susirėmimas franeu- 
zų su italais ramumo vis nė- 

ra, nes pats vaidų klausimas 
kol-kas, vis neišrištas. Tyri- 
nėti priežastis susimušimo 
franeuzų kareivių su italais 
paskirta specialė tarptautiška 
talkininkų komisija, bet ji ne- 

sutikimų iki šiol neįstengė pra 
balinti. Prašalinti susimuši- 
mus butų galima vien praša- 
linant kareivių nesikentimą, o 

to rankos pamojimu padaryti 
ti negalima, tam ir prie ge- 
riausių norų reikia laiko, o 

mieste Fiume tarp besivaidi- 

jančių gal nei noro vengti vai 
dus nėra. Susikirtimai tarp 
franeuzų ir italų ten tankiai 
buva I)C aticierų noro, riau- 

šes sukelia tarp savęs pats ka- 
reiviai. Nesikentimas tankiau 
siai gimdo franeuzų slavams 
prielankumas, o slavai su ita- 
lais visur turi vaidus už sla- 
vams prigulinčius žemes plo- 
tus, kuriuos italai stengiasi 
sau paimti. Nors naujų vai- 

dų tert nebuvo, bet atplaukė 
ten tvarką daboti kariški lai- 

vai; Anglijos, Prancūzijos ir 
Amerikos. Kiekvienas kraš- 
tas siunčia čia po vieną savo 

karišką laivą. 
Ramumo nėra nei Rusijoj. 

Rytuose bolševikus muša Kol- 
čako kariutnenė. Bolševikus 
muša ir Archangelsko apskri- 
ty]. Angliški kariški laivai 
prirengti, laukia tinkamos pro 
gos apvaldyti Rusijos sostinę 
Petrogradą ir ten ramumą į- 
vesti ir jį prižiūrėti.: 

Šviesos Spindulys. 
Juozas < Gerutis pabaigė 

rišti 'paskutinę knygą Wsu- 
veržė spaustuvais. Vėliaus 
drūčiai užmerkė akis ir nu- 

sižiovavo. Laikrodis rodė 
pabaigą' dešimtos Vakaro. 

Geruti^ Viuomet flirbda- 

vo iki vėlybai nakčiai. Ir 
tik ilgos darbo valandos, 
suteikdavo jam šiokį-tokį 
pragyvenimą. Tačiaus Ge- 
rutis neaimanavo; kaip k^ 
da, net džiaugdavos savo 

amatu. Nes tas nepelnin- 
gas amatas, suteikdavo ne- 

apsakomai daug žinių, ku 
rios kitokia: ie darbe, butų 
buvę neprieinamos. Ir tik 
knygas rišant Geručiui pa- 
vyko perskaityti geresniųjų 
raštininkų veikalai. 

Daugiausiai užinteresavo 
Gerutį Simono Daukanto is- 
torija. Po perskaitymo virš 
minėto veikalo, Gerutis pa 
sidarė, tarytum, kitas žmo- 
gus. Jis pradėjo save jaus 
ti lietuviu, nebe lenku, kaip 
pirmiau manė. Ir jam bai- 
siai darėsi nesmagu, kad jis 
toli nežinystos kampinėj 
nardėsi. .i' 

Pailsęs, ruvargęs Gerutis 
atsisėdo ant suolo ir alkūnė 
mis atsirėmė stalan; įsprau- 
dė galvą delnuosna — ir 
skrido mintimis žilon pra- 
eitin, kuomet musų bočiai 
lasvai gyveno ir guldė gal- 
vas už laisvę Lietuvos tė- 
vynės...., 

Minitims bėgo ten kur iš- 
gamai nebuvo vietos. Ten, 
kur išsigimimo minčiai ne- 

buvo vietos... 
Ir Gerutis vaidentuvėje 

pergyveno tuos laikus, kuo- 
m et letuviui vergystė buvo! 
nepakenčiama — nesupran- 
tama. Kuomet lietuviai ve 

lijo sau geriau mirtį, negu 
vergauti. Kuomet laisvė lie 
tuviui buvo gyvenimo tiks- 
lu. 

Ir iš senovės Gerutis, grį- 
žo dabartin, kame letuvis iš 
pat pamatų niekinamas, pa- 
juokiamas, skaitomas že- 
mesniu tvariniu. Aiški lie- 
tuvių vingiuojanti kalba 
vadinama "poganska", o 

tvirtas kuno sudėjimas ženk 
lu primitiviškumo. .• 

Ir kodėl taip dedasi ša- 
iyje, kurioje lietuvio •—- 

vena per tuksiančius metų? 
Delko lietuvis apsileido iš- 
gamomis ir duoda mindy- 
ti lietuvio švenčiausias tei- 
ses? Delko?... 

Lenkai su rusais girasi, 
kad lietuvius apkrikštijo. 
Bet kas gi iš to krikšto?! 
Jei lietuvis krikščionis tam- 
sta vergu lenko bei ruso krikš 
čionio?! Argi šitokia nely- 
gybė sutinka su Kristaus 
mokslu?. .:<1 

Ir vienas Dievas žino, 
kaip ilgai Gerutis butų pa- 
našiai svajojęs. Bet smar- 

kus bildėsis durisna išbudi- 
no iš svajonių glėbio ir jis 
pašoko nuo suolo. 

— Kas čia baldosi? Ko 
norite?! — prišokęs prie du 

rių klausė Gerutis, 
— Aš... Silvestras — leis 

kite! 
— Tamista! Taip vėlai 

ponas Daktare! — stebėjosi 
Gerutis prašydamas Dakta- 

rą vidun. 
— TŠŠŠŠ..r, 
Gerutis išsižiojo. Dakta- 

ras Silvestras ramiomis aki- 
mis pažvelgė Gėrutin ir lyg 
norėdamas ištirti jauno 
knygrišio valios tvirtumą 
tarė: 

---Malpnusai. Sulyg Ur- 
šulės noro', kreipiuosi prie 
'jūsų su. prąšimų^'patarnaųti 
Ij a vo jingam ie$ 'bet •• garbinga- 
me darbe... — 'ir fetaiga 
Daktarui nutruko balsas. 

Gerutis iš karto nesuprato 
kame,dalykas; ant galo jam 
buvo keista, kad ta senmer- 

ge*TIršulė;'turi! ryšius -su dak 

tam ir ta netikėta rekomen- 
dacija prie jo, visai sumai- 
šė Gerutį Tačiaus surinkęs 
š;ek-tiek drąsos paklausė: 

— kuomi gi galėčiau pa- 
tarnauti?. 

Daktarui akįs sužaibavo 
ir pirštu rodydamas ryšu- 

-lin tarė: 

| — Ve, šitą ryšulį nuneši 
Pamiškės kaiman ir tai ne- 

atbūtinai šiąnakt. 
— Kodėl taip skubiai- 

Ar negalima rytoj? — tei- 
ravosi Gerutis. 

— Panašus dalykai neati- 
dėliojami. Tuojaus arba 
niekad...., 

— Bet juk Pamiškės kai- 
mas ne čia pat — pilnai še- 
ši verstai, o dabar jau vie- 
nuolikta nakties — paste- 
bėjo Gerutis. 

— Jei kas nori išlikti 
gyvu ir savo kurie gyvybę 
užlaikyti. Ir jei kas nori 
tėvynę iš pražūties n'ctuų iš 
gelbėti; tokiam niekuomet 
nėra vėlu — tokiam naktis 
nebaugi ir kelionė trum- 

pa » **€$91111 
Mums reika vyriškos drą- 

sos, ne vaikiškos. Mums 
trūksta drąsuolių. Męs jau 
perdaug pripratome prie 
retežių ir nesuprantame ko- 
kios žaizdos ant musų tau- 
tos kuno. O męs vietoj gy- 
dyti tas žaizdas, darv labiau 
didiname dangstydami sve- 

timos plunksnomis... 
Daktaras nuleido galvą 

ir ekendo mintyse..... 
Geručiui palengvo. Daly- 

kai ėmė aiškėti ir Daktaro 
artimi santikiai su Uršule 
buvo aiškus. Ir tik dabar 
jis suprato Uršulės, kuo- 
met tai pasakytus žodžius: 
''Lietuvis pilkšermėgis jau 
jau kelia galvą augštai ir 
Lietuvos padangėse skraido 
aras... Tėvynės meilė at- 

gimsta"... 
Gerutis nieko daugiau ne- 

bemąstė; abejonė savaimi 
pranyko ir lyg kareivis iš- 
tiesė priešais viršininką ran- 

kas ir drūčiai kumščiais 
spausdamas sušuko: 

— Einu. 
— Eik. Ve šitą laišką pa- 

duosi Uolai. Čia pilnas są 
rašas keliaujančio knygynė- 
lio ir svarbesnieji nurody- 
mai. .. 

— Na, keliauk sveikas Lie 
tuvos karžigi — ir Daktaras 
paspaudė drūčiai knygrišio 
nnką. 

Gėrutis-gi drebančiu, ta- 
čiaus pilnu sąjausmo balsu 
ištarė; — "iki pasimatymo" 
ir dingo nakties tamsumoje,. 

Ir šitokis inteligento drau 
giškas ryšis su kaimiečiais 
ir rankpelniais blaškė tam- 
sybės ukus lietuvių tarpe. Ir 
kilo pilksermėgiaus krūtinė 
je meilė, kurios rusofilai su 

ltnkomanais neužgniaužė 
per šitmečius metų. .. 

Ir spindulys šviesos skver 
besi pro plyšius, samanotos 
bakūžės pastogėn 

M. R. Tarabilda. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

DOWN TOWN 
N. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & M :,ison. 
N. W. cor. Madison & State 
S., E.'cor. Madison &'Pranklint 
Cor." W. Adams'&"La; Salle * 

S.' E. Clark"& v Madison. 
S. \V. Cor. ■> La Solle •'& Wasliington. 

i Cor. -Vau 
* 

B.uren i & Prariklin 

Cor. Van Buren & Wolls 
Cor. Vau Buren & Clark 
Cor. State & S. \V. 18th 

WEST SIDE DISTRICT 

2240 West 23rd Place 
2241 Wost 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2050 W. 23rd Street 
S. W. Halsted & Madison 
72G Wost 181h Stroet 
2334 So. Oakley Aye. 
224G So. Lmivitt St. 
63b West West 18th Str. 
S. W. Halsted & IStli Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. \V. Corner Halsted & 12tli Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted S: Jackson Blvd. 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
Cor. 12th & Hornan iuve. 
Cor. 26th &. Western ave. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 

834 West 33rd Street. 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburn Ave. 
3222 Auburn Avo. 
3221 Limo St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halftted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 
3G01 S. Halsted St. 
3903 S. Halsted St. 
N. W. Cor. Halsted & Arclier. 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 
3417 So. Union Ave. 
3437 S. Union Ave. 
3603 S. Union Ave. 
3220 S. \Vallace St. 
556 West 35tli St. 
930 W. 35th Place. 
3416 Wallace St. 
3518 S. \VQllace St. 

TOWN OF LAKE DISTRICT 

S. W. Cor. Halsted & Exchange. 
1805 West 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Cor. So. Ashland & Gross. 
Cor. So. AsJiland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Hermltage Ave. 
4601 S. Paulina St 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitago Ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGH70N, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 \Vest 39th Street. 
2900 West 40th Street. 
2502 West 45th Place. 

s2422 West 69th St. 
3953 S. ltockwell St. 
4418 S. Richmond Ave. 
4358 S. Fairfield Ave. 
4140 S. Maplewood Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond St. 
4504 Washtena\v Ave. 

NORTH SIDE DISTRICT 

S. E. cor. Halsted & Mihvaukee 
Cor. Mihvaukee & Paulina. 
S. W. Cor. Mihvaukee & Robey. 
Cor. Mihvaukee & Division. 
3615 Nortb \Vood St. 
Cor. Mihvaukee & Lincoln. 
1G56 Wabansia Ave. 

Viršinmkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, • 

Detroit, Mich. 
Pirmininkas I. Kasevičius, 25 Hin- 

dlo av. 
Vico-pinnininkas B. Sugentas, 38 

Ltiura o t. 
Protokolų raštininkas B. Baįlutis, 

68 MelviUa av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
ui av. 

Maršalka Juozas Salasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, "151 Car 
doni av. 

Knygų vedtjas D. Kad y t*. 79 Mel- 
v'illo av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 195 
Caiuoni av. 

Draugystes korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni aTr. 

Draugija susirinkimus laiko kas 
paskutinį nedėldienj kiekvieno mėne- 
sio lietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prie VTestmenistor ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 

Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vicc-Pirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60tli Streot, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 

4141 So "\Vashtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo* Globėjas, 

'4600 So/Marshtield'Ave.' 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849-.TV*. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos'Gea 

1736 W.' 47tlil Street 

Lietuviška Gydykla - DR. DiCKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias. ligas naujausiais budais ir supagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikioių įtaisų. 

Ofiso valandos: iki'12 ryto, 4 iki 8' vak. Nedėldieniais ,10 iki 12. 
1645 Vi/est 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

—^ ̂ ̂  *forr>|CM~M^v<>i<7vO«r>v(>vc^yo«ov0«Oi>0t0vOv0yr>*irM>«0«0«ri 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant rurų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerio v.PECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR BUOS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. 

HONDS Mes Dfirltnmo f r>._j 
— — — — 

CASH 
Męs perkame Liberty Ronda u 
pilnę "Cash"' verte. Atneškite arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
namiukais Ketvergais Ir Subatomis 9—9. 

HHHlifl!!llMliHBiBiiim»' 

J,G- SACKHEIM & CO. 
1335 Mi!wauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisus 

DR. S, 5HANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų Iri 
Kampas Iowa St. ^^ž%pį>"10terii! ligas taipgi ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^hirurgiška3 ligas. 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., lcamp. Ilalsted^^^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Cliicago^^^ 

Pranešimas ir Draugams. 
Šiuomi pranešu, kacl aš persikėliau iš 4509 So. Paulina 
i 4501 So. Paulina St. Taigi su visais reikalais nuo šiol 
meldžiu kreipties po nauju adresu. Čia atsibus kas pa no 

dėlis "Birutės'' Spulkos mitingai nuo 8-tos vakare. No- 

rintieji galite ateiti prisirašyti. Taipgi Dr-tė Meilė Lie- 

tuvių laikys savo pusmetini susirinkimą seredos vakare, 
16 d. Liepos, 8 vai. vak. Kvie-čiame visus draugus atsi- 
lankyti. Su gilia pagarba, 

ANTANAS CESNA 
4501 S. Paulina St. Phone Drover 4552 

ĮgyLIETUVOS ŽEMLAPiS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ "J 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
helius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiš'.inlmų ir susideda iš 8 dalių. 

1) Lietuva ir Europinės ValstiJ 
2) Prieš Istorinė Lietuva. \ v 

3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1480). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
Į LIETUVIU VALSTIJINĮ BANKĄ 

Banko Tartas Jau Siekia Virš 

$1,509,000.00 
Ant pinigų padėtų Bankan iki 15 d. Liepos (Ju- 
ly) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 3 dienas laiko perkelti savo 

pinigus į šį parankų, stiprų ir sat ^ų Banką ir 

gauti pilną nuošimtį nuo Liepos 1-mos. 

— VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

pfiRSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAG0 

BANKINĖS VALANDOS* Pagedėliais, Seredomis, Ketver- 
gais ir, Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. pa pietų. Utar- 
uiiikais ir Subatna-la nuo 9 vai. ryto iki S:30 vai. vakare. 



LIETUVIŠKAS H0TEL1S 
• TV>«OWIV|IWU 

Dėl pakslevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chirago 

Phona Yards 2750 

DR. S. IHftIK&LlS! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND A V 3. 

TeJefonaa Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Tc!efona9 Cicero 39 

Dr. M. Herzra 
IŠ RUSUOS 

Gera! lietuviams žinomu per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydj tojai, chirurgai 
į Ir akušeris. 

Gydo aštrias Ir chroniškas flpas, ry- 
į rtj. moterii ir *uikų, pa?al naujausia* 
i metodai. X-Ray ir kitokiu* elektroj 

prjetni<tu®. 
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 

Street, netoli Fisk Street 
VALANDOS: Nuo 10—12 pletg, Ir 

6—8 vakarpfo. Tcl^phone Cnnal 2110 
: GYVENIMAS: 3412 S*. Halsted 3t. 

VALANDOS: 8—9 *r*p. tiktai. 
i*wtufuHSvMtvru\fi m ~ 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 m«tal 

3149 S. Morgan Si, kartB 32 at. 

Specialistai Mctarlftkij, VyrlSk*, 
ir Chroniški) Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—1 ®o 
plet. 8—8 vatr„ NedSl. 8—2. 

TELEFONAS YARDS 887. 

Or. Virpia Narbutt 
Physician & Surjaoa 

300 r Wc*t asnd Street 
21 ji MarshalJ Blvd, 

Ofiso valandas: 
2 iki 4 po pl«t 
7 iki 0 vakare 

Tol. Lawndala 660 
Gyvenimam 

m Reckwel| 1S61 

Tol YARDS 15SS 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYOYTOJA8 

IR CHIRURGAS 
*ydo visokias Ilgu* moterių 

A ttiki) ir vyrų Speciališkal gy- 
do limpančias, uisirtenėjuslat 
ir yaalHp+iagaa fyru 11ga» 

3259 So. Halated St, Chicayo, f» 

PRAMOSIMAS 
021 Muau Darbininkų Gerovds. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Pradek Naujus Metus >u tobulu aHtj r> 
gijimu, taip. kad niH»« njpraleistnmei per » 
Mis metus, kas tiu „iii buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akii) ii 
gaivos skaudėjimus, trumparegyste f.iba tali 
ipgiJt? prašalinama, pasitarkite su manir. 
pvieš einant kur kitur. Egzamlnacija DVKA 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE„ OHICAGC 
Kaupu 18Us Gatvė*. 

3čio» lubos, vul phtt'o aptickoa. TCmyklt* 
• paraSa 

Valandos: nuo 9ti* vai. ryto ilc! S vai. vak. 
Kedėlioj: cao 'J v1!, vyto iki 12 vau dienas- 

A.MasalsMs 
LIETUVIS GRABilRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabua ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobiliui ir per tai nereikia 
lietuviams pas žydelius ėauk- 
tlos: Taipgi samdome automo- 
bili ua voselljoms, kr'k.štynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
n akt J. 
3305Auburn Ave. Drow4139 

VIETINES ŽINIOS 
PADĖKA DIENRAŠČIUI 

"LIETUVA." 

Gerbiamas Dienrašti: 
Męs naujoji "Birutės" val- 

'dyba, tariame Jums viešą 
! padėką už suteiktą mums pa- 
ramą pereitame sezone mū- 

sų darbe dailėje. Jųs rašėte 
daug apie "Birutę," ragino- 
te prie jos priklausyti, remti 
ją. Visuomet jųs teisingai 
rašėte recenzijas apie ją. Jųs 
\ isuomet ją užstodavot, kuo 
met kas nors norėjo neteisin- 
gai užsipulti ant "Bitutės." 
•]ųs pilnai teisingai ir beša- 
liškai rašėte apie dailę. 

Dar kartą ačiu! 
'Męs užbaigę pereitą sezo- 

ną, griebsimės dar smarkiau 
darbuotis dailėje sekančia- 
me sezone, nes Jųs suteikėte 
mums užLįtinai drąsos pra- 
ėjusiuose motuose. Męs šį 
sezoną manome štai ką 
veikti: 

Statysime operą "Car- 
men," keletą scenų iš "Ai- 
da," muzikalę pjesą "Pagi- 
rėnuose," operą "Birutė," 
komediją "Farmazonai" ir 
keletą didelių koncertų vi- 
durmiestyje. 

Męs pilnai pasitikime 
kad Jųs parengsite mus ir at- 
einančiame sezone taip, kaip 
rėmėte praėjusime, 

Su gilia pagarba, 
"Birutės" Valdyba: 

Juozas Uktveris, Pirm 
B. Digris, Vice-Pirm. 
K. Vilkeviče, Sekret. 

PROFESORIUS DE VALE- 
RA CHICAGOJE. 

Subatoje pribuvo Chica- 
gon profesorius de Valera, 
žinomas veikėjas dėl Airijos 
neprigulmybės. Jis Chicago 
je buvo sutiktas su dideliu 
triukšmu, sakoma jo laukė 
ties La Salle stotimi apie 
10,000 ypatų ir kuone kiek- 
vienas turėjo amerikonišką 
ir airišką v5liavuk.es. 

Gatvės arti stoties buvo 
užsikimšusios ir padarymui 
kelio buvo pakviesta raitoji 
policija, kuriai vos pasiseke 
išlaikyti gatves liuosas dėl 
automobilių. 

Chięagiečiai airiai, pribu- 
vus de Valera iškėlė baliuką 
Congress viešbutyje, taip va- 

dinamoj Aukso salėje. Ten 
de Valera turėjo Chicagoje 
pirmą prakalbą, kurioje 
džiaugėsi, kad Suvienytų 
Valstijų gyventojai remia ai 
rių reikalavimus. Taipgi jis 
pabriežė, kad chicagiečiai 
parodė airriams daugiausiai 
užuojautos tarpe Amerikos 
miestų. 

Panedėlyje de Valera iš- 
važiuoja iš Chlcagos j San 
Francisco. 

CICERO, ILL. 
/Ityda "Lietuvos" Skaity- 

tojams. 
Šiuomi pranešu geri). "Lie- 

tuvos" Skaitytojams Cicero, 
kad iki šiol buvęs "Lietuvos' 
ptatintojum—kapitonu p. !. 
Karpus, nuo 11 d. Liepos jo 
vietą užėmė jaunas lietuvis 
ALEKS RIMKUS, 1332 So. 
49th Court, Cicero. Todėl su 

visais dienraščio gavimu reik? 
lais, teiksitės kreiptis prie p. A. 
Rimkaus, taigi apskelbimais, 

draugijos gali jam įteikti ir 
bus mums priduota. 

"Lietuvos" 
Cirkuliacijos Dept j 

IŠ A. L. T. S. 25 KP. 
SUSIRINKIMO, 

A. L. T. S. 25 kuopa ture 
jo savo pusmetinį susirinki 
mą 11 dieną liepos mėnesio. 

Valdyba pranešė daug svar- 

bių žinių apie dalykų stovį 
politiškoj organizacijoj; y 
pač smagų įspūdį į susirin 
kusius padare pranešimas 
kad A. L. T. S. skolos už 

spaustuvę vis mažėja. 
Apart visos eilės reikalų 

liečiančių tik organizaciją, 
tapo apsvarstyta ir keleta-s 
didesnės svarbos visuomeniš 
kų reikalų. 

Tarp svarbių reikalų buvo 
klausimas Lietuvos Raudo- 
no Kryžiaus, kuriam orga- 
nizuojama pagelbą po prie 
žiūra Amerokos Daktarų 
Draugijos. Šiame klausime 
plačiai referavo daktaras 
Graičunas, kuris nurodė ko- 
kią didelę svarbą turi medi- 
kalė pagalba tautos gyveni- 
me, ypač gyvenime lietuvių, 
kurie per keletą metų buvo 
slegiami, apiplėšiami ir da- 
bar, gal but, negali dasišauk 
ti jokios medikalės pagalbos, 
nes šalyje trūksta mediką 
mentų ir taipgi daktarų. Šia- 
me klausime vieb alsiai nu- 

tarta remti Lietuvos Raudo 
Kryžiaus darbą. 

Taipgi buvo plačiai kal- 
bama apie rengiamas iškii 
mes Lietuvos Laisvės Varpo 
išleidimui iš Chicagos. Vie 
balsiai nutarta, kad chica- 
giečių yra šventa pareiga iš- 
kilmingai išleisti Laisvės 
Varpą lai jis vykstą į Lietis 
vos sostinę, pranešdamas 
chicagiečių širdingus troški- 
mus ir velijimus dėl suvar- 

gintų Lietuvos žmonių. 
Narys. 

SIMANO DAUKANTO 
D-STĖS VIETA SUSIRNK- 
TI DĖL APVAIKŠČIOJIMO 

Domai Draugistės narių. 
Simano Daukanto draugi- 

ja, susirinkime 6 dieną lie- 
pos, nutarė dalyvauti iškil- 
mėse išleidžiant Lietuvos 
Laisvės Varpą iš Chicagos į 
rytus, kurios atsibus 3 dien^ 
rugpjučio Seventh Regim ent 
Armory svetainėje. 

Simano Daukanto d-stčs 
nariai susirinks Mark White 
Square svetainėje, prie 29 ir 
So. Halsted gatvių, 1 valan- 
dą po piet, kur susitvarkius 
draugystė maršuos į Auburn 
Ave. ir 31 gatvę, kad prisi- 
jungus prie kitų draugysčių 
ir bendrai maršuoti į Se- 
venth Regiment Armory, 34 
gatė ir Wenthworth Ave.. 
kur atsibus išleistuvių iškil- 
mės. 

Visi draugai privalo daly- 
vauti šiame apvaikšeiojime, 
nes kitaip bus baudžiami su- 

lyg draugystės nutarimo. 
Kadangi tą patį nedėldie- 

nį pripuola ir mėnesinis Si- 
mano Daukanto draugystės 
susirinkimas, tai išpriežas- 
ties iškilmių, susirinkimo ne- 
bus. 

Su pagarba. 
M. Tamulevičius, Pirm. 
P. Kenutis, Raštininkas. 

GATVEKARJU DARBI 
NINKAI REIKALAUJA 

PAKĖLIMO ALGŲ. 
Gatvekarių elevatorių dar- 

bininkai, savo susirinkime 
pereitą pėtnyčios vakarą, iš- 
statė kompanijoms reikalvi- 
mą pakelti algas apie 77 nuo- 

šimčių. Pavyzdin, gatvekattų 
konduktoriai dabar gauna 
iki 48 centų j valandą, gi rei- 
kalauja 85 centų Į valandą. 

Beto darbininkai reikalau- 
ja, kad butų nustatyta 8 va | landų darbo diena ir 6 die 
nas sąvaitėje, jeigu reiktu 
dirbti daugiau tai tas turėtų j 

but apmokama kaipo virš- 
laikis. 

Gatvekarių darbininkai 
užreiškia, kad šiuo laiku pa- 
prasti darbininkai jau dau 
giau algos gauna negu gat- 
vekarių darbininkai, kur yra 
reikalingas ir tam tikras iš- 
silavinimas ir didelis atsar- 
gumas. 

Jei kompanijos nepriimtų 
pastatytų išlygų, tai bus leis- 
tas nubaisavimui referendu- 
mas tarpe gatvekarių ir ele 
vatorių darbininkų klausi- 
me, streiko Chicagoje, kur 
riam įvykus, taptų suparali- 
žuota Chicagoje visas judšj' 
mas. 

Gi kompanijų viršininką? 
užreiškia, kad, pekelus rei- 
kalaujamas darbininkams 

algas, būtinai reikės pakelti 
kainas ant pervažiavimo p;at- 
vekariais ir elevatoriais iki 
9 ar 10 centų. 

Tarpe miesto veikėjų yra 
nuomonė, kad kompanijos 
net ir norėtų, idant butų pa- 
keltos darbininkams algos 
nes jos tada turėtų progą pa- 
kelti kainas ant pervažiavi 
mo tikėtų, kas iki šiol joms 
nesisekė. 

S. L A. 36 KP. SUSI 
RINKIMAS 

SLA. 36 kuopos sekantis 
susirinkimas atsibus seredo j 
16 dieną liepos 8 vai. vakare, 
svet. 3249 So. Morgan St. 
Del tulų priežasčių susirinki- 
mas pradžioje mėnesio, kaip 
yra priimta, neįvyko, todėl 
nariai įsidėmėkit dieną. 

Valdyba. 

DIDELIS METINIS 

IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia SLA. 4-tas 
Apskr. Conn. Valst. 

Ned„ Liepos 20fą, 
1919— 

INOIAN SROVE PARKE 
Ncw Haven, Conn. 
ant "Raven Rock" 

Pradžia 10 vai rytine 
tyj. Visus uzkvicčia 
SLA. IV Apskr. Kom, 

PARSIDUODA Hu(|son Automobi- 
lius, 7 sėdynių, viskas gerame pad-. 
jime, nauji tajarai. Parduosiu pigiai 
Klauskite 1543 W. 46th St., Telefo- 
nas Yards 7125. 

Parsiduoda 2-jų augštų 
medinis namas su 2 lotais, 
— 1633 & 1635 W. 32nd St. 
Kaina $1300. Turi but par- 
duota tuojaus. 

F. J. WILKEN, 
3422 S. Wood St. 

! Parsiduoda Saldainių 
Krautuve 

Labai pigiai. Priežastis 
pardavimo seni žmonės ne- 

gali biznio prižiūrėti. Nori 
važiuoti pas vaikus karšti. 
Kas norite pigiai pirkti pasi 
nauduokite. Krautuve visa- 
ko pilna. 

Kreipkitės pas F. Majau- 
sko 834 W. 33 St. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalaujame darbinin-1 

kų j foundry, pastovus dar- 
bas, gera mokestis. Atsišau- 
kite greitai. 

Link Beit Co., 
Kampoj 39-tos ir Stewart 
Ave., Chicago, UI. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE "LIETUVĄ* \ 

PARSIDUODA Vujcanizing ir R.'-, treading dirbtuvė, randasi vienoje iš 
geriauf.lv vietij sautsidcj. 

Iš priežasties kad turiu kit$ biznį 
ir neturiu laiko prižiūrėti kaip rei- 
kiant. to, parduosiu labai pigiai, 'rin- 
kamas pasiūlymas nebus atmestas. 
Atsišaukite 010 E. 63rd St., Telefo- 
nas \Ventworth 1721. 

PAJIEšKAŲ Kazimiero Gaižauske, 
kuris pribuvo j Amenikg, 1013 m., 
o 7 d. gegužio, 1914 m., apleido Chi- 
cagą, nuvažiuodamas j Paętlnvell, 
C'onn.— 

.lis paeina iš Kaune gub., Šiaulių 
pav., giaulėny vai., Stelmoku kaimo. 
Jo tėvas, Pranas Gaižauskas, buvo 
ilgus metus už liesinčių pas Baro- 
iui Reką. šankintu dvare. 

Jis pats ar kas apie ji žinoto ma- 

lonėsite atsiliepti. 
Jonas Tikuišis, 

118 E. 104th Place, 
Chicago. 

PAJIKŠKAL: PUSININKO 

i konipanijii- Išradau nruja 
mašiną, noriu kad kas pri. idė- 
tų Į kompaniją. Pusininką;, tu- 

ri apmokėti užpatentavimo i>- 
laidas. Atsišaukite šiuo adre- 
su: Juozas Yilutis, Box 4'>, 
Painsdalc, Mieli. 

REIKALAUJAME MA1NIER1Ų IX 
Kentuck.v valstiją. Galima uždirbti 

,^erus pinigus. Pavieniai a) ba vedę 
žmonės su šeimynomis. KelU nėp leidos 
apmokamos. ITž patarnavimą nerei- 
kia mokėti. Atsišaukite 30 So. Ganai 
St. Antros lubos. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIiJ BENDROVĖ REIKA- 

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

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, klrplaio, desiKDJng 
dienomis ir vakarais dėl bizuio Ir 
□amų. Paliudijimai išduodami ir vie 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankykitb 
arba rašykite, o męs pasietongsiui' 
suteikti Jums pat b rimą. 

SARA FAT^K. Principal 
2407 \V- Madison St. 

€205 S. tlalsted jlo5D VVeils St 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofis%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSal'e fct 
Telefonas Franklin 2S03. 

FARMOS. 
Tie. kurie norite gyventi ant farir.ų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, "kurioj'daugybė lietuvių 
gyvena ir visi ys* užganėdinti. Cia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gc-rai auga. Randasi prie geležinkeliu 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtų. Ir męs duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo.dali {mokė- 
jimo ant farmų. Dul platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANEJORN COMPANY, 
Eagle River, Wiscor.3in. 

FARMŲ f 
JIEŠKOTOJAMS- 

Tiems, kurio jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolionl* 
joj, \Vlsconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kud vis- 
kas gerai auga; randasi prie gert) ke- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriamo dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir avigščiau až aknj. 
Galite pradėti pirkti fainių su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą, farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra iSvažinėję po daug valstiją, 
bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisccnsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paoišk.nimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta] knygelė su platesniais paaiškinimais 
lir žemlap'u. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie^ 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki £ 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pi kavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Soivay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

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

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

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

nau ant miesto propartes 80 
akrų farmą, Grand Rapids. 
Mich. kaina <ik $3,000 verta 

$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gi re, 20 akrų išd;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. •Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

PARSIDUODA namas su 
2 lotais Brighton parke ant 
labai lengvių išmokėjimų, 
visai mažai tereikia įmokė- 
ti. Yra clvi karvi, siena ga- 
li prisišienauti uždyka, 
kiaulių, žasų, vištų ir an- 

čių galima laikyti kiek nori. 
Atsišaukite vakarais nuo 6 
iki 10 vai. vakaro. 

Peter Rishkus, 
2837 So. Emerald Ave. 

1-mos lubos iš fronto. 

VERTA $9000 UŽ $7300. 
Tik-ką gavome kelis vi- 

sai naujus murinius namus, 
kas laike 5-kių dienų nu- 

pirks, tai galės uždirbti po 
$1,700 roitJiamo, nes tokio 
BARGENCJ visoj Chicagoj 
nerastumėt. Kas truite $1,- 
500, galite pirkti, o likusius 
iš randų išmokėsite, nes ne- 

ša daugiau kaip 10%. Na- 
mai pabudavoti ant 30 pė- 
dų pločio, gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos. Randasi labai 
gražioj vietoj netoli nuo 

Marquette Parko tarp Lie- 
tuvių apgyventos vietos. Na- 
mai pabudavoti, pagal uau- 

jaus'ą madą su "sun par-. 
lors" padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarp duryse, 
su knygų šėpoms ir ugniavie 
te "fire-places" su elektra 
ir gazais, puikus beismentai 
iscimentuoti, su skalbyklo- 
mis su naujausia systema ap 
šildomi, žrdžiu sakant, vis- 
kas pirmos klesos, kuriuose 
ir milijonierius gali gyventi. 

Norintieji pasiskubinkite, 
nes tokių NAMŲ niekad už 
tokią prekę negausite, nes 

jie yra verti apie pora tūks- 
tančių daugiau, negu už 
kiek dabar parsiduoda. 

LIBERTY LAND & 1N- 
VESTMENT CO. 

3301 S. Halsted St. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

f ft&fcda t niaadą kat tik**, 

Bnktfcn* Ir oadUkal I t«L jm p 

Žemai* 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokoojum ir karei mokestį 

Pratuštinimo Išpardavimas Liepoj Męs pasiūlome visuomenei šiame išpardavime čeverykus ir šlipe- 
rius po 50 centų nuo ctcli&rio. 

Yra didelis če/erykų s.mdčlis ateinančiam, rudeniui 'r padarymui 
jiems vietos mes beveik atiduodame musų čeverykut ir žemus 
čeverykus. 
Kainos šiam išpardavimui yra veik nesulyginamos ir mes pažyrr.6> 
s:me keletą numerių Jusų patikrinimui. 
Moterims taivsiai rudos skuros oxfordai, francuziškom kurkom, la- 
bai slaiIiškos petrenos, visų mlerų. 

Pirmutinė kaina $4.85. Pratušti- 
ni mo išpardavimo 

Paaugusioms merginoms tamsios 
nulos arba juodos skuros oxfor- 
dai, visi geros skuros, mieros iki 
6. Pirmutinė kaina $5.30. Pratuš- 
tinimo išpardavimo da- OO QF 
bartinė kaina tiktai ytiuv 
Merginoms baltos skuros oxfordai, 
pačios vėliausios stailes, francu- 
ziškos kurkos. Pirmutinė kaina 
$7.85. PratuŠtinimo 

kaino 

Merginoms rudos skuros Co]onial 
pump, puikus susegimai, francu- 
ziškos kurkos. Pirmutinė kaina 
$7.85. Pratuštinlmo 
pardavimo kaina .. $4.35 
Balto audeklo oxfordai, aukštomis 
farncuziškomis arba žemomis fran 
cuziškomis apvi'ktomls kurkomla, 
rankomis siūti. Pirmutinė kaina 
$3.50. Pratuštinlmo O O O C 
pardavimo kaina y4iwO 

Daug yra numerių šioje sankrovoje, kunij 
šiame apgarsinime paminėti. Bet visi veik 

Ceverykai ir šliperial aiškiai pažymėti mu 

su languose art kiekvienos poros, taigi atei 
kite ičanksto ir pasirinkite geriausius. 

šie geri dalykai nega]i labai ilgai tęstis, to 
del tie kurie ateis pir miau turės, naudą, iš 
šio pasirinkimo. 

Ateikite pažiūrėti j musų langus pirm negu 
jus pirkaite kur nors kitur. 

r V Reliable Shoe 
-=Stor©-= 

1341 S, Kalsted Street Chicago, Illinois 
KAMPAS LIBE Y STREET 

RT 
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