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Vokietija rūpinasi ateinančiomis 
gentkartemis. 

Francuzu kabinetas 
arti puolimo. 

Wisconsino darbininkai protestuoja prieš 
Įvedimą Namines Gvardijos. 

DIDELIS PLIENO TRUS- 
TAS BELGIJOJ. 

Bruxelle, liepos 17 d. — 

Dešimts ar dvylika galin- 
giausių korporacijų, kurių 
dirbtuves vokiečiai sunaiki- 
no, nusprsnde sujungti sa- 

vo reikalus į vieną didžiulę 
įstaigą. Atskirų kompanijų 
dalimis rūpinimąsi pagal su 

liejimo metodą vartojamą 
daugelyje dirbtuvių Suv. 
Valstijose Vienintelis daly- 
kas liko nustatyti vertę ru- 

dos kasykloms Briey klony- 
ję ir Luxemburgo kunigaikš 
tystėje, kurios bus naujojo 
trusto dalimis. 

VOKIETIJA RŪPINASI 
ATEINANČIOMIS GENT 

KARTĖMIS. 

Londonas, liepos 17 d. 
Gauta čia bevielinė žinia sa 

ko, kad "VVeimaro susirinki- 
mas priėmė projektą pasta- 
tantį motinystę po valsty- 
bės priežiūra. 

Nepriklausomųjų socialis- 
tų pasiulinimas, kad moti- 
na bešliubinio vaiko turi bū- 
ti oficialiai laikoma kaipo 
"frau" (moteris), priimta 
138 balsais prieš 133. 

Susirinkimas taipgi nuta- 

rė, kad toks pat apšvietimas 
ir visuomeninis stovis turi 
buti teikiamas taip neteisė- 
tiems vaikams, kaip ir tei- 
sėtiems. 

FRANCUZU KABINETAS 
ARTI PUOLIMO. 

Paiyžius, liepos 18 d.— 
Atstovų bute šį vakarą bal- 
suojant pragyvenimo bran 
gumo klausimu valdžia bu- 
vo mažumoje 14 balsais. 

Klausimas kilo dėl dieno- 
tvarkio. Valdžia priėmė at- 
stovo Renardo dienotvarkį, 
o butas priėmė buvusio jū- 
reivystės ministerio, Auga- 
gneur'o rezoliuciją. 

WISCONSINO DARBINI- 
KAI PROTESTUOJA 

PRIEŠ NAMINĘ 
GVARDIJĄ. 

Appleton, Wis., liepoi 
18d. \Visconsino Dar b. Fe 

deracija šiądien priėmė rezo 

linciją, kurią ja protestuojam; 
prieš organizavimą namini 

gvardijos dėlto, kad šitie ka- 
reiviai yra panaudojami strei- 
kams malšinti. 

PAKINĖ PAŠTA I VOKIE- 
TIJĄ ATNAUJINTA. 

Washington, liepos 17 d. 
šiądien pašto skyrius pa- 
skelbė, kad pakelių siunti- 
nėjimas pasta į Vokietiją 
tuojau vėl prasidės. Bus 
Į-riimarfii pakeliai iki vie- 
nuolikos svarų. 

21 UŽMUŠTAS, 20 SU- 
ŽEISTŲ KASYKLOSE. 
Kimball, W. Va., Jiepos 

18 d.—Šiandien per pietus 
Tazewell Creek anglies 
kompanijos kasykloj eks- 
pliodavus gazui, dvidešimts 
vienas tapo užmuštas ir 
apie dvidešimts sužeistų. 
Tuo laiku dirbo kasykloje 
daugiau kaip 100 žmonių. 
Pusiau ketvirtą valandą. 
šiandien po pietų išimta sep 
tyni kūnai. Gelbėjimo būrys j 
bando atkasti iš griuvėsių 

' 

likusius 14 kunų. 

VOKIEČIU UOSTAI DAR 
BE SUV. VALSTIJŲ 

KONSULŲ. 
Paryžius, liepos 17 u. Vo- 

kietijos uostuose dar vis ne- 

f a Amerikos konsulų, gi Ar 
] i'lijos, Francuzijos ir kiti eu! 

opiniai konsulai jau tušti- 
na laivus. Amerikos pašel- 
pinė administracija ištušti- 
no Vokietijos uostuose au 

maistų laivus ir vieną vatos, 
bet vyriausis direktorius 
Hoover atsisakė duoti po- 
pierius kitiems laivams be 
teisėto įgaliojimo. Vata bu 
vo Čecho-Slovakijai, o lai- 
vai su maistais vpkiečiams. 

ALABAMOS SENATAS 
ATSISAKĖ PATVIRTINTI 

LYGIAS BALSAVIMO 
TEISES. 

Montgomery, Ala., liepos 
17 d. Alabamos valstijos 
senatas šiądien atsisakė pa- 
tvirtinti valstybės pataisy- 

(mą, suteikiantį moterims ly- 
Igias teises su vyrais. Bal- 

1 savimas Įvyko p°! trijų va- 

I landų ginčo, laike kurio bu- 
-jvo skaitvta pranešimas nuc 

*!prez. Wilsono, kuriame j'f 
is paremia pataisymą. 

& 

Uždėjo su kaupu. 

Qi 

ui 

Vakarinese valstijose šįmet geras derlius ir ūkini r.inkams sinku apsidirbti. 

JAPONAI SUAREŠTAVO 
13,981 KORĖJOS SUKI- 

LĖLIŲ. 
St?ouį Korea, birželio 17, 

(koresp. Associated Press). 
Skaitlius suareštuotų korėjie 
čių dėl sukilimo Korėjoje 
siekia 13,981; 4,649 tapo pa 
liuosuoti; 3,967 nuteisti ir, 
2,990 nebuvo dar teisiami. 
58 tapo išteisinti. I 

ITALIJA NEGAVO AUS- 
TRIJOS KONCESIJŲ 

CHINUOSE. 

Paryžius, liepos 17 d. Tai 
kininkų salių taryba šiądien 
atmetė Italijos prašymą, kad 
Austrijos koncesijos Tien- 
tsine, Chinuose, butų paves- 
ta jai. 

ANGLIJAI TRUKS 70 MI- 

LIJONŲ TONŲ ANGLIES 
Londonas, birželio 20 d. 

(koresp. Associated Press). 
Pirklybos Komisijos prezi- 
dentas Sir Auckland Ged- 
des sako, kad ateinančiais 
metais Anglijai pritruks dau 
giau kaip 70,000,000 tonų 
anglies. Jis paskelbe že- 
mutiniame bute, kad per 12 
mėnesių nuo liepos 16 d. 
šių metų, kuomet įeina ga- 
lėn angliakasių 7 valandų 
darbo diena, iš Anglijos ka 
sykių bus iškasta tarp 214,- 
000,000 ir 217,000,000 to 
nų. 1913m. buvo iškasta 
287,000,000 tonų. • 

Net jei Anglija savo na- 
minei partonei pasitenkintų 
196,000,000 tonais, tai išve- 
žimui svetur liks vos 20,- 
000,000. 

ŠERIFAS IR JO UŽMUŠI- 
KAS UŽMUŠTI. 

Nevada Mo., liepos 18 d. 
— Yernon apskričio šerifai 
Fred Da\vcs tapo nušautas 
šiandien, o jo užmušikas Lee 
McCormick tapo sunkiai su- 

žeistas susikirtęs su šeiifo pa- 
i dėjėju. Jis pasimirė už keliu 

valandų. 

JŪREIVIŲ STREIKAS GA 
LIS IŠSIPLĖSTI I KITUS 

AMATUS. 
New York, liepos 18 d. 

Jūreivių, ugniakurių ir alie- 
juotojų streikas, kuris laiko 
kelis šimtus laivu pas prie- 
plaukas šitame uoste, tęsia- 
si antra sąvaitė. Laivų ir 
gelžkelių keliogalos tapo 
užverstos prekėmis. Tūk- 
stančiai jūrinių darbininkų 
neteko darbo ir jei greitai 
nebus susitaikyta, tai strei- 
kas gali išsiplėsti ir į kitus 
amatus. Keli privatiniai lai 
vų savininkai pasidavę strei 
kininkų reikalavimams, bet 
jų pasidavimas nedaug te- 
reiškia, kuomet 400 laivų Į 
stovi dyki šitame uoste, o 
kituose uostuose dykų laivų 
suskaitoma daugiaus kaip, 
100. I 

KUNIGAS SUARDĖ DAR- 
BININKU SUSIRINKIMĄ- 
ATSIDURĖ LIGONINĖJ. 

Mah&noy City, Pa., liep- 
13 d. Kun. F. J. Raštutis, 
Frackvilles ir St. Clair lie- 
tuvių katalikų Ląžnyčių kle- 
bonas buvo smagiai sužeis- 
tas parapijonų, jam pasikė 
slnus išvaikyti darbininku 
susirinkimą Frackvillėj. Jis 
yra ligoninėj. 

Dalykas yra paduotas 
Suv. Valst. Justicijos sky- 
riui. Įpykę lietuviai nutvėrė 
jį ir sviedė jį žemėn nuo 

platformos per 20 pėdų. 

PHILADELPHIJOS BAN- 
KAS SU $2,000,000 DEPO- 

ZITŲ UŽDARYTAS. 

Philadelphia, Pa., liepos 
18 d.— Valstybine įstaiga 
North Pennsylvania Bank, 
šiandien uždarė savo duris. 
Banko paskutinis praneši- 
mas išleistas birželyje, pa- 
rodė, kad jis turėjo* depo- 
zitų $2,066,643, turtų $2,- 
695,282 ir paskolų bei įdė- 
lių $2,304,533. 

NAUJA BADO LIGA. 

Praga, birž.,18 d. Nauja 
iiga apsireiškia pas vaikus 
nekuriose užuočiose-Čecho- 
Slovakijos apygardose. Tai 
yra bfedo liga, ji apsireiškia 
pirmiausia tuomi, kad kune 
perdaug vandens atsiranda 
nuo bado. Viena amerikie- 
čių, nuvykusių ten pagelbą 
nešti, įašo šitaip: 

"Labai reikia žiūrėti, kad 
maistas tektų patiems vai- 
kams. Tarytum negalima ti- 
kėti,' bet tėvai dažnai buva 
aršiausiais neprieteliais sa- 
vo vaikų. Viename mieste 
mums pasakojo, kad jokios 
motininės meilės nėra." 

SUV. VALSTIJŲ KAREI-1 
VIAI 12 KARTU PERĖJO 

MEKSIKOS RUBEŽIŲ. 
Washington, liepos 18 d. 

New Mexico senatorius Fall 
šiądien papasakojo senate, 
kad bėgiu šešių mėnesių A- 
merikos kareiviai dvyliką 
kartų perėjo Meksikos sie- 
ną, kad atmušus L.eksikie- 
eių užpuolimus; jie rasda- 
1 o meksikiečių lavonus Car 
ranzos kareivių uniformo- 

GRAFAS KAROLYI AT- 
VAŽIUOJA Į AMERIKĄ. 

B^rlinas, liepos 18 dieną. 
Graf. M. Karolyi, buvusis 
Vengrų republikos preziden 
tas po kelių bandymų ap- 
leisti Vengriją, atvyko j Ita- 
liją ir iš ten žada vykti 
Amerikon. 

HOLLANDIJA IŠDUO- 
SIANTI KAIZERĮ. 

Paryžius, liepos 18d. Su 
lyg Berlirio žinia, atėjusia 
Paryžiaus laikraščiams, Ber 
lino laikraštis Norddeutsche 
Aligemeine Zeitung, buvu- 
sios imperialistės valdžios 
organas sako, jog jis gavęs 
žinių, kad Hollandija su- 

tiksianti išduoti buvusį im- 
peratorių Vilių. 

MIESTAS PALIEPĖ KOM- 
PANIJAI ATSIIMTI 

KARUS. 

Toledo, Ohio, liepos 17d. 
Miesto tarybos nariai šią- 
dien paskelbė, kad jie lai- 
kosi savo paliepimo Tcle- 
dos gatvekarių ir šviesos 
kompanijai atsiimti savo ka 
rus ir bėgius šitam mėne- 
siui pasibaigus. 

Paliepimas išduota kom- 
panijai pakėlus kainą už va 

žiavimą nuo 5 centų ir vie- 
no cento už transferį iki 6 
centų ir 2 centu už transfe- 
ri- 

l Miestas nerado išrišimo 
šitam klausimui; sumany- 
mas miestui įsigyti už $2,- 
000,000 automobilių vietoje 
gatvekarių tapo atmestas. 
Jei nebus nusileidimo, ar 

kokio pakeitimo gatveka- 
riams, tai Toledos žmonės 
po liepos 30 J, vaikščios 
pėsti. 

JUREIVJU STREIKAS SU- 
LAIKO 132 PASAŽIERIU 

UOSTE. 

New York, liepos 17 i. 
Dėlei jūreivių streiko 132 
pasažieriai važiuojantieji į 
pietų Amerikos uostus tapo 
sulaikyti New Yorko uoste 
ant Anglijos laivo Tennyson^ 
i?uo pirmadienio. Darbinin 
kai apleido laivą pirma ne- 

gu jis pasiekė kvarantiną ir 
priplaukė prie krašto valti-1 
mis. 

N 

JAPONAS UŽMUŠĖ 6 
MOTERIS, KAD IŠSIGY- 
DŽIUS NUO MELANCHO- 

LIJOS. 

Nagasaki, Japonija., bir- 
želio 23 d. (pačta). Kal- 
nakasis Tokiči Hori prisi- 
pažino, kad jis užmušė še- 
šias moteris ir iš kiekvienos 
išpjovęs šmotą mėsų, suval- 
gė. Jis tą darė norėdamas 
išsigydyti nuo melancholi- 
jos. Jis pasakė, kad jis 
atsėdėjo už tai 10 metų ka- 
lėjime, bet išėjęs iš kalėji- 
mo vėl gydėsi tuo patim 
"va;stu," kada tik jį apim-į 
davo melancholija (liudnu- 
irias). 

PLIENO KARU DIRBTU 
VĖ UŽDARĖ 5,000 DAR 

BININKŲ. 
Hammond, Ind., liepos 18 

d. Hammondo didžiausia 
pramonė Standard Steel 
plant, kuri karės laiku sam 

dė 5,000 darbininkų savo 

važbinių kam ir kanuolių 
skyriuose, šiądien nuo pietų 
stovi, mažne visiems 'darbi- 
ninkams apleidus dirbtuve. 
Nesenai sustreikavo daily- 
dės, o hydraulinių presų ope 
ratoriai išėjo trečiadienyje. 
Šįryt kompanijai iškabinus 

| pranešimus, kad ji nemokės 
didesnės mokesties, visi me 

tė darbą. 
Trečią valandą po pietų 

kompanija iškabino antrą 
pranešimą, kad dirbtuves 
yra uždaromos neapribuo- 
tam laikui. 

Kuu. Dobužis jau 
Paryžiuje. ' 

Iš privačiu, bet tikrų šal- 
tinių sužinojome, kad fran- 
cuzų valdžia ilgai nenorėju- 
si įsileisti kun. J. Dcbužį į 
Paryžių, pagaliaus įsileido 
ir kun. J. J. Dobužis jau pri- 
buvo Paryžiun. 

Tas parodo, kad lietuviu 
akcija Paryžiuje kįla. 

Dabar Paryžiuje amerikie 
čiai lietuviai pilnai atsto- 
vaujami.: nuo tautininkų yra 
inžinierius T. Naruševič us 

ir B. K. Balutis; nuo kata- 
likų kun. J. Žilius ir kun. J. 
Dobužis. Jie visi abiem: 
sriovėms priimtini ir turi 
bendrus Egzekutyvio Komi- 
teto įgaliojimus. 

VOKIETIJA LAUKIA PA- 
SKOLOS AR KREDITO IŠ 

AMERIKOS. 

Bėrimas, liepos 17 d. Vo- 
kietija nori gauti paskolą ar 

kreditą iš Amerikos. Tą 
šiądien pasakė Deutsche 
banko direktorius "Vvasscr- 
man; jis nurodė, kad Vo- 
kietijai yra reikalinga neda- 
ryta medžiaga ir maistai, 
jei ji nori išpildyti talkinin- 
kų reikalavimus ir patapti 
pastoviu pasaulio draugijos 
nariu. 

TRIJŲ VALSTIJŲ ŽMO- 
NĖS GESINA GAISRUS. 

Spokane, Wash., liep: 18. 
Federalė girios žinyba ir pri 
vatiniai girių apsaugojimo 
susidraugavimai sukvietė vi 
sus žmones, kokie tik buvo 
gaunami vakarinėj Monta- 
noj, šiaurinėj Idahoj ir lyti- 
mame Washingtone girių 
gaisrams gesinti Montano- 
je ir Idahoje, kurie grūmo- 
ja dviem miestams vakari- 
nėj Montanoj ir milijonams 
pėdų stovinčių pusių. 

VOKIEČIAI RAWDĖ UŽ- 
MUŠTI MAJ. GEO. 

COCKRIEL. 
Coblenz, liep. 18 d. — 

Du vokiečiai vakar kėsinosi 
užmušti vyriausi Amerikos 
kareivių maršalą Vokietijo- 
je, maj. Geo. Cockriel. Ma- 
joras nesužeistas. Užmuši- 
kai pabėgo paleidę kelis šu- 
vius. 

NUBAUDĖ LYNČUO- 
TOJUS. 

Bay Minette, Ala., liepos 
18 d. Nagrinėjimas 23 vy- 
yų kaltinamu lumušime i\ Fou 
kai, kuris tapo nušautas kalėji- 
ne maskuotu vyrų. šiandien 
;taiga pasibaidė, kuomet pri- 
sipažinimai buvo priimti nuo 

visų, išskiriant du. Kaltinin- 
kai buvo nubausti kalėjimu ir 
oi n i^iskai. 

ORAS, 
Chicagoje ?r apielinkeje: 
Subatojc gražu, lengvas ry- 

tinis vėjas. 
Augščiausia temperatūra 81 

laipsnis auie 3 vai. po pietų. 
Saulėtekis, 5:31 vai. ryto: 

saulėleidis, 8:21 vai. vak. 
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Susinėsimas Paštu su 

Lietuva. 
.į;1 ■••■f- 

Vienas iš svarbiausių dienos klausimų, 
tai kaip galima susinešti paštu su Lietu- 
va. Visi lietuviai nori išgirsti apie savo 

gimines Lietuvoje, juk daugelis per pasta- 
ruosius keturis metus negavo iš tėvynės 
jokio laiško, visi su nekati umu norėtų pa- 
rašyti laiškus tė/ams, broliams, seserims, 
giminėms, pažįstamiems, draugams. Bet 
kaip parašyti? Laiškai į Lietuvą iš Ame- 
rikos ir eina ir neina. 

Mums žinoma, kad paštas Lietuvoje 
pilnai sutvarkytas, išskiriant nedaugelį vie 
tų, kur dar bolševikai ar lenkai valdo. Apie 
tai oficialiai užreiškė užsieniui Lietuvos 
Prezidentas. Tiesa, Lietuvoje paštas eina 
gana pamaži, nes sakysime Šiauliuose iš- 
ėjusieji Kaune dienraščiai gaunami tiktai 
į 10—15 dienų. Tas paeina nuo to, kad 
Lietuvos geležinkeliai gana silpnai veikia, 
nes stokuoia garvežių, vagonų ir kitų reik- 
menų. Paštą prisieini; važioti arkliais, ku- 
rių taipgi labai šokuoja. Dėlto ir dikčiai 
vėlina. Bet visgi nors vėlai, paštas pilnai 
eina, nepražūva nei laiškai, nei laikraš- 
čiai. Ir Lietuvos paštas kasdien vis geri- 
nasi, nes nauji pastoriai vis geriau pripran- 
ta prie darbo. 

Švedija, Norvegija, Suomija ir Dani- 
ja jau pilnai pripažino Lietuvos Neprigul- 
mybę ir tarp tų šalių ir Lietuvos paštas pil- 
nai jau eina. 

Amerikos Suv. Valstijos iki šiol dar 
nepripažino Lietuvos neprigulmybės ir kaip 
tikrai yra su paštų, męs negalime pasaky- 
ti. Pavyzdžiui, jau daug kartų iš Chicagos 
ir daugybei kitų miestų buvo siunčiami 
laiškai įietiįvon, bet kaip tiktai įmeti laiš: 
ką j pašto dėžutę, taip ant rytojaus tą laiš- 
ką sugrąžina su primušta antspauda, kad 
tenai nėra pašto arba, kad jis tenai ne- 
veiki. Taip yra Chicagoje ir daugelyje 
kitų miestų. Bet p. Jonas Stanislovaitis 
"Drauge" liudija, kad iš Binghamtono, N. 
Y. laiškai j Lietuvą eina ir esą net galima 
pasiųsti registruotus laiškus. Jis sako, kad 
buk esąs paliepimas iš vyriausio krasos 
viršininko priiminėti laiškus Lietuvon. 
Vienu žodžiu yra tas, kad Suv. Valstijų 

« paštas pats tikrai nežino ar priiminėti Lie- 
tuvon siunčiamus laiškus, ar ne. 

Musų nuomone, butų gerai, kad lietu- 
viai visose kolionijose rašytų Lietuvon laiš- 
kus, padėdami antrašą lietuviškai, o ant 
galo clarašydami žodį "Lithuania". Te- 
gul vietinis paštas tuos laiškus sugrąžins, 
bet tuomet reikia nueiti pas vietini post- 
masterį su tokiu laišku ir užklausti prie- 
žasčių. Žinoma, postmasteriai lengvai pa- 
sitesins, bet visgi lai žino postmasteriai, 
kad yra didelis rekalavimas. Jiė tuomet 
apie tokius nuotikius raportuos vyriausiam 
pašto ministeriui p. Burlesonui ir paga- 
liaus jis lieps visur Amerikoje paštuose 
priiminėti laiškus į Lietuvą. Atminkime, 
kad ir čionai turime kovoti ir reikalauti. 
Nedirbsime, neprašysime, tai'nieko ir ne- 
turėsime. Tas atsieis mums nikelius, bet 
tuom daug sau gero padarysime kartą ant 
visada. 

I šį klaurimą būtinai turi atkreipti 
atydą ir mųs Egzekutyvis ar Administra- 
tyvis komitetai. Turi ką nors daryti, kad 
Amerikos paštas visur priiminėtų siunti- 
nius j Lietuvą. 

Vienok daugelis lietuvių tuojaus nori 

pasiųsti laiškus Lietuvon, todėl męs čio- 
nai paaiškinsime, kaip tas dabar galima 
padaryti. Kaip žinoma, iš Amerikos laiš- 
kai eina į Daniją, o iš Danijos eina į Lie- 
tuvą. Taigi reikalinga, kad kas nors tuos 
laiškus Danijoje perimtų. O tokiu žmo- 
gumi yra Lietuvos valdžios pastatytas Da- 
nijoje, p. Jurgis Savickas. 

Kad pasiųsti per Daniją Lietuvon laiš 
ką, reikia šitaip padaryti: 

Parašyti laišką ir užlipinti į konvertą 
ant kurio reikia lietuviškai užrašyti kam 
siunčiamas laiškas, adrisas ir dar pridėti 
žodį "Lithuania". 

Paskui tą laišką reikia indeti Į kitą 
didesnį konvertą. Apart to, reikia nupirk- 
ti pašte internacionalį pastos kuponą už 
6 centus ir palaidai, neprilipinus, indeti i 
antrąjį konvertą greta laiško. (Geriau į- 
deti tokius du, ar tris kuponus, tai butų 
kaip ir atlyginimas už darbą L. Atstovy- 
bei Danijoje). Paskui užlipinus antrąjį 
(virštutinį) konvertą užad*esuoti šitaip: 
Mr. Jurgis Savickis, Box 214, Copenhague, 
Denmark. Ir užlipinus Anerikos pastos 
štampą už 5 ar 10 centų įmesti į pastos dė- 
žutę. 

Su tuo laišku taip bus. Jis be jokios 
kliūties pasieks ppną J. Savicką Kopen- 
hagoje, Danijoje. Ponas Savickas atplės 
virštutinį konvertą ir jame ras laišką jau 
užadresuotą ir kuponus. Jis kuponus iš- 
keis ant Danijos paštos štampių, prilipys 
prie to jusų laiško ir įmes į pašto dėžutę. 
Iš Danijos jau, kaip žinote, paštas Lietuvon 
eina, nes Danija jau Lietuvą pripažino. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuviusj 
ERZBERGERIO LAIŠKAS. 

(Vokietijos klerikalų vadas Mathias 
Erzberger šių metų balandžio pabaigoj 
pasiuntė įžymiam vokiečiui laišką, kuris 
pateko į vokiečių priešų rankas. Šitame 
laiške jis pabriežia, kad jų tikslu vra ne 

tik atkeršinti savo priešams — francu- 
zams ir anglams, bet ir atgauti didelę ga- 
lę Europos sausumoj. Jis mano, kad vo- 

kiečiai atsteigs Rusiją ir penkiolikos metų 
bėgiu sumuš francuzus, o paskui busianti 
paskutinė kova su "užjuriu". 

šituose vokiečių militaristų plianuose 
svarbią rolę lošia lenkai kaipo frančuzų ir 
anglų politikos įrankiai ir todėl kenksmin- 
gi jų, vokiečių politikai. Kad sumažinus 
jų galybę, vokiečiai stengiasi atitraukti 
nuo jų ukrainus ir lietuvius. Žemiau pa- 
duodame Erzbergio žodžius, paimtus iš jo 
laiško). 

Rusija vedė savo politiką su lenkais 
musų naudon ir dažnai po musų tiesia į- 1 tekme, bet tas gali atsimainyti. 

Vienok sumanytasis ukrainų ir lietu- 
vių darbas karės metų buvo puikus. Lie- 
tuva ir Ukrajina atsisakė but buvusios Len- 
kų karalystės dalimi. Musų veikli pagel- 
ba atplėšė nuo lenkų mažne visą rytinę 
Galiciją ir pavedė ją musų rytiniams šali- 

ninkams. 
Visokia literatūra įvairiomis kallbo- 

bomis apie lietuvių ir ukrajinų klausimas 
musų platinama visose neutralėse ir prie- 
šų šalyse, taipgi Amerikoje, yra tie šalti- 
niai, kurie sudaro viešą nuomonę iš abel- 
11 ų žinių apie lietuvių ir ukrainų klausimą. 

Dideli musų pastangų pasisekimai ši- 
toje šalyje leidžia mums tikėtis atsiekti 
musų tikslą. Ką vokiečių valstybės filozo- 
fai sutvėrė kaipo teorijas ir visa tai, Kas 
tapo Įvesta praktikon, skelbimo srytyje 
vis dar pasilieka jauna. Sąprotis apie 
vokiečių politikų iš Vienuos ir Berlino 
''lenkus" yra labai senas. Tuo tarpu iš- 
mestas, iš valstybės žodynų jis reikia tik 
atnaujinti. Jis nėra naujoku europiniame 
politikos regratyj. Didžiumai šalių reikia 
tik pasižiūrėti į savo archyvus,' kad supra- 
-Uis lenkų lošiama rolė. 

Kitaip yra su musų naujai sutvertais 
talkininkais, lietuviais ir,'ypatingai ukrai- 
niečiais. Tai yra didelis musų laimėjimas, 
kad jie tapo sutverti, ir kad jie ne tik 
nėra susijungę su lenkų politika, bet dar 
priešingi jiems. Bet męs neturime už- 
miršti, kad šitie jauni ir daug žadantieji 
augmenis reikia gerai prižiūrėti ir užlai- 
kyti, norint juos toliaus išvystyti. 

Musų propaganda stiprinimui šito tva- 
rinio sąmonės ir atkreipimui jo prieš len- 
kišką elementą neprivalo apsistoti nei ant 
valandos. 

Užpuolimą ant lenkų rytinėje Galici- j 
joje męs Išmintingai ir energingai paremsi- 
me. Bet svarbiausiu dalyku yra propa- 
ganda vėliaus. 

Pasirašymas po kontraktu, kuri męs 
galime formaliai atlikti, žinoma, nereiškia 
galo musų politikos tikslų vystymuisi. 

Rytiniai klausimai, kiekvienas kas sau 

yra mums tik dižiojo rusų klausimo dali- 
mi, lygiai taip, kaip tas yra tik paskutiniu 

ARCHANGELSKO FRONTE. 
9 

(Tasa iš pereito Nu.J 

Komisijon jėjr» p. Keršulis,} 
kuris .Archangelske turi savo 

vaistinyčiį. 1'. Keršulis kita 

syki gyveno Amerikoje ir to- 

dėl labai gerai vartoja anglu 
kalba ; p. Markevičia, valdinin- 
kas Archangelsko pastos ir te- 

legrafų, ir j). V. Yegis, virsi 
įlinkas kokios tai Archangel:' 
ko apsaugos draugijos. 

Toliaus buo išnešta rezoliu- 
cija, kad Archangelsko lietu 

viai,reikalauja pilnai neprik- 
lausomos Lietuvos. Kalbose 
visi pageidavo, kad tik kuo- 
greičiausiai grįžai j Lietuva. 

Susirinkimą papuošė savo 

gražiomis dainomis p-lė Dau- 
tieniutė. Užbaigta vėl su Lie- 
tuvos hymnu. 

Elnių Mes a. 

Po vakarienei p. Markevi- 
čių ir Y egi s užprašė mus ka- 
reivius ir nekuriuos iš dalyva- 
vusiu pas savę Į namus. Čia 
męs turėjome nepaprastą va- 

karienę, ant kurios mums teko 
paragauti vietinių elnių mė- 
so$ ir visokių šiaurinės žuvų 
Elnių mėsa yra labai skani. 
Ilgai ir smagiai pašnekėjome 
su veltiniais lietuviais. Jie la- 
bai žingeidauja Amerikos lie- 
tuviais ir tikisi nuo jų didelės 

pagalbos. 
Žmonių gyvenimas Archan- 

gelske vargingas. Archangels- 
ko gyventojai apskritai yra 
pusėtinai aprėdyti, bet maiši'; 

jiems trūksta. Čia viską valdo 
langiai. Pačiame mieste darbi- 
ninkas gali pirkti kasdiena 
vieną svarą prastos duonos. 
Nedarbininkas tiktai pusę sva- 

ro. l>e korteliu svaras duonos 

[kainuoja rublių. Svaras 
į arklienos nuo 7-nių iki 10 rub- 
lių. Svaras cukraus 3 rubliai. 

Kainiosc žmonės tiesiog ba- 
dauja. Nekuriuose kaimose 
valsteičiai nuo anglų gali pirk- 
ti kas mėnesis 15 svarų miltų, 
svarą cukraus ir trupitį ryžių. 
Paprastai kaimuose žmonės 
maitinasi ypatinga duona, lai- 
na jie padaro įs samanų ir 

šiaudu, prie kurių prideda tru 

putį miltų. Bandžiau aš ta 

duoną, bet netik kad negalė- 
jau jos praryti, bet net ir su- 

kramtyti. Kalbose visi valstie- 
čiai tiktai ir kalba apie Ame- 
riką, laukdami iš jos pašalpos. 

Anglų orlaivis per klaidą 
bombardavo amerikonus. 

Prabuvę dvylika dienų Ar- 
changelske, kur taip smagia- 
paleidome laiką lietuvių tar 

)e, turėjome vėl grįžti į fron- 
'ą.' Jokių mušiu beveik nebu- 
/o, tiktai retkarčiais sargy- 
)on>s priseidavo susiremti 
■u bolševikais. Gruodžio 4-tą 
lieną anglų orlaivis per klai- 
lą pradėjo mus bombarduoti 
š kulkasvaidžių. Palaikė 

-mus už bolševikus. Vien';. 
Amerikos Kareivį užmušė ir 
vieną sunkiai 'sužeidė. Su an- 

gliais męs apskritai ne kas žiu 

•kaip sugyvenome, bet po to 

bombardavimo, tai tiesiog 
jau jų šnaravon. 1- 

žingsniu suvedime apskaitų su anglosaksaisnet aklam. Rusija tąsyk bus prinokus, iei 
ir linkui valdymo pasauliu. 

Męs reikalaujame Lietuvos ir Ukrai- 
nos, vokiečių sargybų, kadangi Lenkija tu- 
ri buti susilpninta. 

• Kaip Francija vakaruose, taip Lenkija 
rytuose yra kertiniu akmeniu anglosaksų 
galybes sausumoj. Apstačius Lenkiją sar- 

gais, kelias j Rusiją bus uždarytas. Jei' 
mums pavyks palaikyti Lenkiją prispausta 
prie žemės, tai tas bus mums dideliu lai- 
mėjimu.- 

Viena, Francijos pozicija sausumoj, 
galų gale, yra neišlaikoma. Antra, kelias 
į Rusiją yra tąsyk atdaras. 

Tai tokia Vokietijos ateitis, matomai 

ji bus užsėta vokiečių sėMa. Nereikia nie- 
ko išsigąsti dideliame klausime, kuris sto- 
vį prieš mus. Lenkija yra vienintele, bei 
labai galinga kliūtimi. 

Męs imsimės atsteigti Rusiją ir kada 
turėsime tokią paramą, busime prisirengę, 
bėgiu dešimties ar penkiolikos metų, be 
jokios bėdos paimti Franciją savo galy- 
bėm Žygis į Paryžių bus lengvesnis, negu 
1914 m. 

Tąsyk bus pasiektas paskutinis žings- 
nis linkui valdymo pasauliu. Sausuma bus 
mus. Po to seks paskutinis laipsnis, už 
baigtinė kova tarp sausumos ir "Užjūrio". 

— Iš New York American. ^ 

Int rincgos fronto trisdc- .1 

Yunt šešias dienas be drabužių \ 
mainymo. 

Gruodžio 18 dieną mums 

l)iivo paliepta eiti į kitą fror. 

Lą netoli nuo miesto Pinega. 
C* i a męs turėjome smarkiau 
sius mušius. Nuo Piųegos 
mums pasisekė atstumti bolše 
vilais ant šešisdešimt "viorstų. 
Čia man teko matyt? bolševiku 
kareivius paimtus į nelaisvę. 
Apskritai jie aprėdyti yra la- 
bai prastai. Daugelis iš jų api 
plyšę, o nekurie tai dėvi ei vi 
lius drabužius. 

Kitame fronte netoli Pine- 

gos mums prisiėjo prabilti 
trisdešimt šešias dienas nemai 
nant drabužių. Valgio beveik 
neturėjome, nes komunikacija 
buvo labai sunki. Ant laimės 
šį tą galėjome pirkti nuo val- 
stiečiu, daugiausiai bulviu ir 

K. C 

pieno. Už bulves mokėjome 
I > 60 rublių už pudę, o už pi-; 
ną po 3 rub. už kvortą. 

P-as J. Morkfvičius, 
Archangelsku pašto ir 
telegrafo viršininkas 

Bolševikai vengė susirėmimu 
su amerikonais. 

\ 

Buvo laikai, kada rusų bol- 
ševikai buvo apsupę mus ič vi- 
sų pusių ir lengvai galėjo mus 

visus arba išmušti, arba išma- 
rinti. Jie to nedarė. Išaiš- 
kinti męs ta galime tiktai tuo- 

mi, kad jie amerikonų abelnai 
nenorėjo mušti. Bet, anglams 
ypatingai, tai kila syk kliu ja- 
vo gerokai. Jų bolševikai ne- 

kenčia. 
f. 

Propaganda Fronte. 
Laikas nuo laiko męs gau- 

dą vom lapiebus, kuriose bol- 
ševikai geroje anglų kalboje 
aiškino padėjimą dabartinės 
Rusijos ir klausė mus, kam 
mes čionai atvažiavome muš-, 
lis. Tuose lapeliuose jie labai 

apgailestavo, kad męs ameri- 
kiečiais vietoje gelbėti jiems 
atvažiavome jos mušti be jo- 
du tikslų ir priežasčių. 

Kitą syk nekurie bolševikų 
kareiviai patįs pasiduodavo, J 
)et mums buvo liepta per an-l 

| ąiti vyriausybę lK)lsevikus ne 

j imti. Bolševikai gi su v 1- 

sais belaisviais apsieidavo vi- 
ntiniai. Dažnai jie juos pa- 

liuosuodavo. Važiuojant atga' 
■ 

er Krancuziją, Breste aš suti 
ivius iš mūsų kompa- 

įijos, kurie buvo paimti į ne- 

laisvę. Jie j Prancūziją atvy- 
ko greičiau nei męs. 

]š kalbų patčmijau, kad vi e 

tini gyventojai bijo bolševikų. 
Anglų jie neapkenčia, ameri- 
konus gi labai myli. Nežinau 
iuoiiii tą išaiškinti. Męs Ame 

rikos kareiviai apsiedavome su 

gyventojais gerai. Už viską 
mokėjome ir kitą syk net dali 
nomės su savo menka valgio 
porcija. 

Rusų pulkai. 
Anglai suorganizavo rusu 

pulkas iš vietinių gyventojų. 
\ ieną syk mūšyje 400 rusų ka 
reivių perėjo į bolševikų puse, 
o kitą syk penki šimtai. Vė- 
liaus jau rusai nenorėjo dė 
vėti angių uniformos, bet rei- 
kalavo savosios. Jie sakyda- 
vo: męs esame rusai ir neno- 
rime dėvėti svetimo krašto ka 
riškus drabužius." 

Cholmogorai. 
Yra gražus miestelis ant 

kranto Dvinos ulpės. Priva 
žiuojant prie jo, ypatingai sau 

lėtoje dienoje, cerkvių bokštai, 
kurių čia taippat kaip ir be- 
veik visuose rusų miesteliuose 
yra nemažai, padaro labai gra 
žų reginį. 

Cholmogoruose man teko bu 
ti keliatą sykių. Apsistodavo 
me čia važiuojant ir grįžtant 
tarpe mušo fronto ir Archan- 
gelsko. 

Cholmograi yra garsi Rusi 
jos vieta. Čia gymė Lomono 
sovas, žynius rusų mokslin 
čius ir tvėrėjas dabartines ru 

su literatiškos kalbos. ; 
Teko man čia buti ant užtai! 

gimo vietinės rusų mokyklos, 
kuri randasi prie moterų vie- 
nuolyno. Mergaitės ir vaiki- 
nai, matyt, neblogai čia lavi- 
nami. Jie gražiai dainavo ir 
dekliamavo. Amerikos aficie 
|rams tas labai patiko. 

Šitame vienuolyne męs pasi- 
likome nakvuoti ir čia pirm,? 
sykį priderančiai pavalgėme 

ir išsimėgojome. 
Keletas musu kareiviu čia c. c- 

susipažino su rusų panelėmis. 
Vėliaus jie su jomis apsivedė 
ir dabar atvežė į Ameriką. 

k (Bus daugiau) 

Amerikos garbės 
Paminklas. 

Traiupai Kalbantį 
MONOPOLI J A. 

Jei kas netiki, kad da- 
ba/ nėra žmonių, kurie rei 
kalautų privilegijos ir mo- 

nopolių savo kastai parti- 
jai ar luomai, tas labai ir 
labai klysta. Dabar mono 

polių reikaluja socialistai, 
štai vienas socailstų dien- 
raštis išgirdęs, kad Lietu- 
vos valdžia dalina žemes 
bežiamiams, kumečiams ir 
grintelninkams tuojaus sa- 
vo editoriale sušuko: 

— Kokią tiesą' Lietuvos 
valdžia turi žemes dalinti 
bežemiams. Tai negeras 
negražus ir neteisingas dar 
:bas- jtiijyi 
f ir kur gi bus teisingas ir 
gražus Lietuvos vaidilos 
tas žemių dalinimas, kuo- 
met socialistai senai bando 
užmonopolizuoti žemės da- 
linimo ir pasidalinimo klau 
simą. 

Teisinga sena zulusų pa- 
tarlė: "Jei aš darau, tai la- 
bai gerai, bet jei tu tą pat 
darai, tai niekingas žmo- 
gus". 

"VANAGAS" UŽ DAVIMĄ 
ŠLIUBO LIKOSI 

APIPAŠIOTAS 

Klyvelėdne kan. Jonušas 
rėdo juokų ir satyros laik- 
raštuką "Vanagą". Tas "Va 
"nagas" pastaruose dviejuo- 
se numeruose prisispyręs 

Įsiūlė šliubą Fabijonui ir An 
taninai ir kitaip dar juodu 
"bagaslovijo". 

Kun. Kemėšis išgirdą, 
kad tas "Vanagas" imasi ne 
savo darbo, tai yra davimo 
šliubų, kuris pilnai priklau- 
so kunigų kompaticijai, kaip 
girdėtis, pasiskundė vysku- 
pui. 

Viskupas, žinoma, tuo- 
jausir apipašioja, tiktai ne 

"Vanagą", bet kun. Jonu: 
šą. a į 

Bracia, nėra ant svieto 
teisybės: už vaikų darbus 
atsako tėvai, o už vanagų 
—kunigai. 

EINA TAUTININKU 
PĖDOMIS. 

Savo laiku tautininkų tar 
pe buvo nemažas skanda- 
las delei "šnipijados". Da- 
bar socialistai pas save dar 
"mandresnę" šnipiadą išnė- 
le. Jų vieni redaktoriai tie= 
siog intarinėja kitus šnipais 
besant ir prie to dar ilgiau- 
sius straipsnius savo laik- 
raščiuose talpina. 

Bent nors nesigirtų, kad 
jie pirmeiviai! Jie mažiau- 
siai pora metų užpakalyje 
'pasilikę. 

I PASIŪLYMAS ATMES- 
TAS. 

Nesenai "Naujienos" ar- 
ba menševikai pasiūlė bol- 
ševikams armistice. Bet da 
bar bolševikai "Laisvėje" 
.šušuko: 

—Nėr susitaikomo ir nie- 
kados; jo nebus, 
/ Ir matyti, kad eis karė vi. 
su frontu. 
f Bet visgi dabar jau užei- 
Yia raimeji taikos laikai, o 
čia po šonu tokia "baisi ka- 
rė". Ar neatsiratsų kur nors 
(toks geradėjes, kuris išgal- 
votų soeialistiškų tautų ly- 
gą, kad prašalinti kares 
tarp socialistų. 



IS GYVENIMO LIETUVIO AMERIKOJE 
CLEYELA\*IJ, OIIIO. 

A. L. T. Saniaros 18 kp. 
laikė savo pusmetinį susirin- 

kimą 12 d. lic|K)s 1919 m. Su- 
sirinkimas buvo nepaprastas 
del to. kad gerb. musų delega- 
tas \". K. Jurgilas, išdavė r:i- 

portą iš atsibuvusio Chicago- 
je Lietuviu Seimo. Prasidė- 
jus raportui užviešpatavo di- 
delė tyla. Matyt buvo vi i pi' 
ni žftfgeidumo, kad išgirsti ko 

naujo i> atsibuvusio Lietuviu 
Seimo Chicagoje (ierb. mus 

ir delegatas pasistengė pasina 
hr.ti visais savo įspūdžiais ir 

plačiai įsipasakojo apie nu- 

veiktus (linelius darbus lai- 
ke seimo ir apie jo pasistumia. 

Vėliaus nutarta išrinkt k> 

misija kuri darbuotųsi delei 
sutvėrimo skyriaus Gelbėjimo 
[Draugijos (Raudonojo Kry- 
žiaus). Išrinkti Į komisiją sa- 

kanti: 15. K. Jenkevičius ir 1. 

Ąpšego: jų užduotis yra susi 
/žinoti su centru taipgi su k: 
/tomis draugijomis, kalbinant 
kitas draugijas pristoti prie t" 
darbo. Smagu yra pranešti, 

f kad ir Clevelandiečiai prade- 
da ru])intis Lietuvos Raudo 

mtojii Kryžiumi. 
Sandarictis. 

MTIAVOl'KEE, WTS. 
SLA. kp. atsimesta kuo 

apskričio. 

Jau '"Keltuvoje" tūlas ko- 
respondentas pranešė apie ta;, 

kad YViscousin SI.A. apskrity? 
savo1 susivažiavime rūpino ;i 
daugiau Leninikvste negu 1 .it 
tu vyste. Tokis dalykų stovi: 
apskrityje nepatiko ir nuisų. 
kuopai, kuri net atsimetė niv 

apskričio. 

SLA. 177 kuopos susirink;-] 
nic (> diena liepos buvo pinčiai 
apkalbėta apskričio taktika ir 

prieita prie išvedimo, jog 
SLA. tikslas yra lietuvyste, gi 
apskritys daugiau remia Lėni 
no reikalus, todėl kuopa ne- J 
matė reikalo prigulėti prie ap- 

skričio, jeigu apskritys neina 
Įu/briežtu SLA. keliu. 

('ionykštė SLA. 177 kp. ga 
i na gerai gyvuoja, tik per pas- 
kutinį pusmetį prisirašė 22 
nariai; tai yra viena iš pavyz- 
dingu kuopų. 

i* M. i). (>Q kuopa irg: prr. 
dėjo judėti po ilgo ir, taip sa- 

kant, saldaus miego. 12 dienį 
liepos pradėjo nauja veikimą 
net su 12 nau ju narių ir drau 
gija ketinanti pradėti tikrai 
smarkiai veikti. Tūli draugi- 
jos nariai norėtų, kad T. M.i 

ii). įvestu pašaipos skyrių. 
.Vaujon kuopos valdybon pa| 

puolė šie asmenis: 
Pirm. j. P>aukus, pinu. pag. 

P. Matulis, rašt. J. Rerszan 
skienė, ižcl. A. Ginčauskas, iž- 
do globėjais J. Boreišis ir J. 
Stinga i la ir org. A. S. Demeti- 
tis. 

Tai gana veikli ir sumani 
valdyba ir tikimasi nuveiks ne 

mažai gero. 
1 / i'\ 'cttikcc S o din ink zs. 

VvTV?LLE, J/LL. 
Snsitzrrč L.. '. R. Kr y. sky- 

rius. 

Šiame miešti- lictuvūi y:a 
nelabai (laug, i et ir tie išsi- 
skirstę j vieni kitiems priešin 
gas grupes ir tik ginčus va- 

rinėja tarp savęs, nau :ingo gi 
darbo dėl Lietuvos muša va r g 
staneios tėvynės čia nesimato. 

Taip dalykams stovint rado 

si būrelis gerų tėvynainių, ku- 
rie susiliko visuomeniška su- 

sirinkimą a]įkalbėjimui klausi- 
mo, kac! prigelbėjus musų bro 
liams Lietuvoje, kurie daug 
vargo ir vis dar vargsta. Su- 
sirinkusiejie labai užjautė lie- 
tuvių vargui ir nusprendė su- 

tverti West villvje Lietuvai 
(iell)ėti i ) raugi j < is (Lietuvijs 
Raudono Kr\žiaus) skyrių. 

Susirinkusiejie labai prijau- 
tė tvėrimui Raudono Kryžiau*; 
skyriaus ir viena diena pri- 
sidėjo prie skyriaus nemažas 

būrys, įmekė:;'.ui sekančiai' 

Po $2.00: 
J. Norkus, J. Urbas, A. F.e- 

viekas, \V. Donblesky, T. Lu- 

košius, Ld. Zianauskas, K. 

Katcziusis, J. Smigias, 1>. 

Dilijcnas, \ Stanevich, J. 1/ 

pavėnis, \\ Latkauskas, Mag- 
dalena l'rbas, A. (iird/.iuli>, 
I'. Karbauskas, AL kauzas, 
K. Lugauskas. S. \\ a r nagi s, 

Eva Latkauskas, J. Alekna, K 
Kadzevicli. ltessie Slažas, I. 

Stuiis>ilskas, J. GaJinauskas, 
K. Beniuszis, P. L raszkas. 

K. Katcziu^, $1.00 
Viso abu ^ b i. 00 

Varymui tolimesnio uarbo 

tapo išrinkta valdyba iš sekan 
čin asmenų: pirm. T. Luko- 

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS 
RENGIA 

Medelioje, Liepos-July 20tą, 1919 
BLINSTRUPO DARŽE. 

WILLOW SPRINGS, ILL. 

PRADŽIA 10 VAL. RYTO 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai -it 
silankyti suit. mūsų didelio ir iškilmingo pikniko, kur linksmai pra- 
leisti laik.ą ir prio gražios muzikos pasišokti. KOMITETAS 

inis Didelis Piknikas 
RENGIAMAS 

DRAUGYSTĖ SV. JUOZAPO APIEKUNO 

Nedsiioje, Llspos-Jaly 20ti, 1919 
GEO. M. ČERNAUCKO DARŽE.' 

Lyons, 111. 
PRADŽIA 9-tą VAL. Iš RYTO INŽANGA 25c. YPATAJ. 

Maloniai užkviečiame vigus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jau- 
nus atsilankyt! ant musŲ pikniko kur, galėsite linksmai praleisti lai- 
ką, prie gražios muzikos pasišokti, nepamirškite cJiencs. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Pas mus galite lengvai įsi- 
gyti ant lengvų išmokėjimų 
tiktai po $7.00 } savaitę ir 
he jokio procento. 

Aš pranešu, kad tik TRIS 
(3) DIENOS beliko laiko, 
t. y. nuo 

Toliaus bus pakelia 
šimtai doliarių ant kiekvie 

nos prapertės. Visas patar- 

navimas veltui. 

Padarau kontraktus ir pri 
statau warranty deed policy 
į v'eną savaitę laiko. 

Reprezentantas Britigan Gr 

ganizacijos ar Chicago Titie 

and Trust Company. 

Su visoV^fs reikalais kreipkitės pas: 

A. J. KVVEDARAS į 
Room 846, First National Bank Building 

Telephone RandoSph 7400 

Gyvenimo vieta: 3122 S. Union Ave. j 

sius, vice-pirm. V. Staneviclt, 
iždininkas J. L"rims, iždo 
bėjai I'. Karabauskas ir 1 

1 'raksa, raštininkai \V. Don- 
blesky, ir J. Xork:.is. 

Taigi nors ir.r>ii kolionija ! 
ir nesiskaito tarpe didžiųjų 
lietuvių kolionijų, bet su 

v;elba Lietuvai. remiant dakta- 
rų užmanymą, pasirodė pui- 
kiai. Linkėtina skyriui ir ant 
toliau pasekmingai darbuoti" 

II'. Donblcsky, rašt. 

E X T R A. 
Parsiduoda krautuvė—cigarų ciga- retų, tabako, saldainių, "ice cream" 

ir visokių "saft drinks". Labai gera 
proga dėl vedusio? poros. Priežastis 
pardavimo — vienam negalima apsi- dirbti. Biznis puikiai eina, išdirbtas 
jau per dešimts metų. 

015 "ĮVEST IStli STREET. 

AMERIKOS LIETUVIU. 

MOKYKLA 
Mokinama: angli&kos lr lietuiiškos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- pevvriting, pirkly bos teisių, Suv. Valst istori- 

jas, abclnos istorijos, geografijos, politikind 
ekonomijos, pillctys'ės. dailiarašystčs. 

Mokinimo valandos: nuo S ryto iki S va- 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

REIKALINGI AGENTAI, 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

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

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

i i. 

DR. S. NflIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

I] 
3442-3444 S. Hakted St. 

iH 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias VyrŲ ir 

Kampas Iowa St. ^^^moterų ligas taipgi ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^i1'rur9iškas ligas. 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
~~ 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žiuių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

Ar norite kad jūsų pinigai butų SAUGOS! 
PERKELKITE a'oa pradėkite DĖTI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 WEST 35TH SI (3 blokai nuo Halsted St) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus j šią. VISIŠKAI SAUGIĄ BANKKAPITALAS $550,000.00. TURTAS $4,500,000.00. 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto • 

Vice-Prezidtmt 

John W. Gorby 
Vlce-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubežinio ir 
Lietuv Depart. 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pp ̂  Kasininke 

Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vt įėjai Real 

Insu- 
rance ir Mort- 
gage Denartm. 

♦ J lt 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 

(July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų banku, at- 

neškite jusų bankinę knygutę, o męs iškolektavosim 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygelę ŠIO 
BANKO. 

SKAITYK DARBUS 

1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO Į porą mėnesių 
tiek, kiek kitos Bendrovės į metus ir mano kapitalą padidinti, prisiėjus rei- 
kalui, iki $5,000,000. 

2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių doleriu iv 
darbas varomas visu smarkumu iu išpildymui. 

3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdir- 
bystei Lietuvoje. Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija su- 
sidedamą iš specialistu žmonių. 

4) Įsteigta GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris 
tarpininkauja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, 
turto, žemes; taipgi padaro-legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, Įgalioji- 
mu afidavitu, konsulio paliudijimu, etc. 

5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui mai 
sto prekių, mašinų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami 
išplaukimui. 11 

< 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo 
kuri suteiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose di- 
desniuose Amerikos miestuose. 

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inkorporuotu 
kapitalu $100,000 prie šios bendrovės, iš kurios konstrukcijos šaka, statymui 
dirbtuvių, namu, etc. Pakol to skyriaus veikimas bus galima perkelti Lie- 
tuvon dabar apipirkta plotas žemės iv budavojama gyvenimui namai mieste 
Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko bendrovė turės nemažai 
pelno. 

Visas pelnas bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėri- 
ninkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, taigi darbinin- 
kai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana didelis, bet serų 
kaina nepakelta. Kurie pasiskubins^ nusipirkti gaus sena kaina po $10.00 
šėra, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividendais, kurie mo- 
kėsis netrukus. 

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai, nieko nelaukiant, siųskite pinigus 
ir klauskite informacijų šiuo adresu: 

LSTHUANIAN AMERICAN TRADING CO. 
112 GREENE STREET BALTIMORE, MD' 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Kj 

SLAVIKAI. 

(Sakių apskr.) 
Slavikų valsčius yra pačian 

pasienyj. Jo plote yra laba 

daug evangelikų, kurie sudarc 
net visų gyventojų 1-3. Evar 

gelikai, nors yra lietuviai ir 

dauguma visai nemoka vokiš- 
kai, vis dar negali visai išsi 
žadėti Viliaus dvasios. Daugu 
mas jų pašiepia nauja Lietu 
vos valdžią, sakydami, kad ji 
neilgam, ir tiktai milicijos pri 
spirti pildo jos įsakymus. Ai- 
šku, kad toki gaivalai nemažai 
trukdo tvarkomajam darbui. 
Ne vienas apie Slavikjs yra 
nuomonės, kad ten tautinė dva 
sia yra nuslopinta. Gali taip 
rodytis, nes ligi šio laiko iš Sla 
vikų dar jokios žinutės nepa- 
sirodė laikraščiuos, bet ištik- 
rųjų yra kitaip. Juo labiau 
tautinė slavikiečių dvasia bu- 
|vo spaudžiama, juįo aiškiau 
nukritus svetimam jungui ir 
apsireiškė viešam gyvenime. 

Gan? atsiminti taip puikiai 
atliktos 16 vas, tautos iškil- 

mės, kad suprasti, jog slavi- 
kiečui tautinė dvasia dar gy- 
va. Aplink stovėjo vokiečiu 
žandarai, kai Slavikų milici- 
jos būriai ir jaunimo kuopa, 
pradėjo iškilmės. Graudu bu- 
vo lietuvio širdžiai, kuomet 

puikiai išlavintas jaunimo cho 
ras sudainavo "Lietuva Tėvy- 
nė mušu," o kainui milicija, 
sus ibu rusi \ raitarijos pulke- 
lius, užtraukė kariškiu daine- 
lę. Pirmą kartą toje mtvargu 
šioje Šešupės pakrantėje su- 

skambėjo tautos himnas, su- 

plevėsavo tautinės vėliavos! 
Ir vidaus tvarkoj slavikie- 

čiai niekuo neatsilieka nuo ki 
tų valsčių. Kaune dar labai 
daugelyj vietų matai vokiečių 
ir rusų parašus, taip pat ir Ša 
kiuos, įit-kalb. .t jau apie at- 

skirus valsčius, kuriuos, retai 
pamatys kitokį, ne vokiška pa- 
raša. Slavikiečiai jau senai 
užmiršo tas svetimųjų lieka- 

wt, 

nas, nes ant visų kryžkelių jie 
jau turi grynai lietuviškų pa- 
rašų. 

Kuomet kiti valsčiai lig šiai 
dienai tariasi apie mokesčius 
ir su vėl ima jų mokėjimo, sla- 
viki'čiai jau senai sumokėjo 
ir laukia naujų įsakymų. Jei- 
gu labiau suvokietėjusi mėgi 
no priešintis, tai privertė juos, 
nusileisti milicija. Garbė sla- 
vikiečiams, kad jie moka taip 
tvarkytis kaimynų svetimtau- 
čių akyse! 

Rausvis. 

KAUNE. 
— Aleksotas. Gegužio 2S 

d. š. m. vokiečiai darė Alek- 
sote kratų, j ieškodami pavog- 
tu vinių. Tam tikslui, vokie- 
čiai atlankė daugelį gyventoju. 
Kai kuriuos suėmę nusivedė j 
Aukštinę Freidą. 

Taip gegužio 29 d. vokiečiai 
ai ėjo [ A. Ivanauską, kurio 

neradę namie, padarė kratą. 
Neradę vinių, vokiečiai pasi- 
ėmė kas jiems patiko ir kas 
panašus buvo į vokišką. Tai}; 
vokiečiai susikrovė j vežimą 
visus Ivanausko stalio įran- 
kius ir šiaip tinkamus jiems 
daiktus ir išsivežė. 

Nors ir buvo Komendante 
paskelbta, kad vokiečiai rietu* 
ri teisės jokių kratų daryti k 
Komendanto ar Milicijos vir- 

šininkų žinios, bet anie šitą 
vokiečių kretimą nei vietos m 

lieija nežinojo. Kad mjlicinii 
kas Mickus, paklausė, ar jie 
turi leidimą kratą daryti ir 
dk 5 kįo j ir nepranešė vietos 
milicijai, tai vokiečiai ji nu 

gin k ta v o ir nusivarė į savo 

Komendantūra. 
A. P—/a. 

I JURBARKAS. 
23 ir 24 gegužės diena bu- 

vo naujokų'ėmimas Jurbarko 
rajono Raseinių apskr. Prie 
valsčiaus valdybos susirinko 
daug žmonių. Milicija prane- 
šė Komendantui kar. Vitkau 
skini apie 11 vai. ryto, kad vo- 

kiečiai kareiviai neteisėtai ja- 
vus veža. Komendantas tuo 

jau pasiuntė į pagalba milicijai 
esančius prie jo tris kareivius. 
Nesustojus šmukleriams karei 
viams prasidėjo šaudymas. 
Tik tąsyk sulaikytas vežimas 
tapo, bet j pagalbą vokiečiams 
iš viso Jurbarko pradėjo rink 
tis apsiginklavusių šautuvais 
ir bombomis vokiečių kareivių. 
l>et nė vieni ne kiti prisiartint 
negalėjo: susirėmimas tęsėsi 
veik visa valanda. Norėda- 
mas išvengti bereikalingo krati 
jo praliejimo lietuvis Koiiien 
dantas kar. Vitkauskas krei- 
pės j vokiečių valdžia, reika- 
laudamas j a-u transportą su- 

! stabdyti. Vokiečiai nusileido 
ir javai buvo atvežti lietuviu 
kareivių prie valsčiaus valdy- 
bos, o atvykus daugiau karei- 
viu, nusiusti j Šilines suėmi- j t,' w c 

mo komiteto sandėlį. Žmonės 
liko patenkinti, kad šmugelis 
vokiečiams nepasisekė. Atva 

žiavus iš Raseinių vokiečių 
konsului p. Notuzins, paaiš- 

kėjo, kad \ienam vokiečių ka- 
reiviui buvo peršauta kepurė, 
kit?m munduras, trečiam kulp 
ka pataikė i šautuvo užrakta 
ir sugadino šautuvą. Lietuvių 
nieks nenukentėjo. 

D r. J. Dc nikis. 

VIRISALIS. 
Pereitais metus buvusio 

Virbaly kitn. Dailydes rupes- 
niu buvo Įsteigti prie moky- 
klos vakariniai suag. kursai, 
k 11 r si s tų buvo į pora šimtų, 
bet Šiais metais nežinia kodėl 
kursai užsidarė. 

Šiais metais susitvėrė prie 
"Žiburio dr. "Pavasarnikų." 
jaunimo kuopelė, airi jau savo 

chorą, ir 4 gegužės dieną su- 

rengė vakarėlį; vaidino "Neat 

mezgamas Mazgas," dainavo 
dailiu ir deklamavo eilių. Tu- 
ri virbalieeiai ir blogų pusių: 
užlaiko perdaug smuklių. Prieš 
karą buvo čia 3 užeigos namai, 
kurie turėjo svaiginamų gėri- 
mų, dabar jau jų yra 5, su iš- 
kaboms prie durų "Užeigos 
namas," bet nieko daugiau, 

kaip svaiginamų "lašų" ten 

negausi, nors lietuvių kareiviai 

apylinkėj ir uoliai j ieškojo cleg 
tindarių. Kai pritrūksta ru- 

ginės, o gal pinigų ruginei, tai 
musų smuklininkai vaišina s:\- 

vo svečius "brenspiričiu," mat 

jis daug pigesnis užruginę. Ar 
gi čia patys virbalieeiai kalti; 
jeigu tų smuklių niekas ne- 

lankytų, tai jos taip nčdygtų 
kaip grybai, viena po kitai. Ar 
nelaikas butu girtuokliavimą 
pamesti? 

Masčiau Milda. 

GARLIAVA. 

Gegužes 29 d. čia buvo krik 
ščionių demokratų partijos 
Garliavos skyriaus susirinki- 
mas. Žmonių prisirinko pilna 
sale. K. Račiūnas atidarė su 

sirinkimą, pabrieždamas rieka 
lingumą spiestis į organizaci- 
jas. St. M. kalbeio apie šių 
dienų politikos įeikalus. Jisai 
nupiešė mūsų santykius su kai 
mynėmis tautomis, nurodė len 
kų grobiamuosius, norus. Taip! 
pat nupasakojo kitų kraštų po- 
litikos dalykus ir taikos kon- 
ferencijos darbus. Pabaigoj I 
nurodė Steigiamojo Seimo rei 
kalus ir svarba. 

J. St. pasakojo apie pa ti jų 
atsiradimo priežastis, jų svar 

ba gyvenime ir išdėstė reikala U O•> c. 

pažinti ])art i jas ir prie kurios 
nors iš jų būtinai priklausyti.! 
Taip pat pabriežė krikščionių 
demokratų partijos nuopelnus 
Lietuvoj valstybės atstatymo 
reikalu. 

Susirinkusieji vieno kito 
dalyko klausė; jiems buvo pa 
aiškinta. Toliau buvo papil- 
dyta valdyba ir sumanymuos 
kalbėta apie darbininkų, u k i- 
n i 11 k ų p 1* o f c s i n e s 

sąjungas ir jaunimo or 

ganizacijas. 

VIEVIS. 

Kelionėje iš Vilniaus j Kai 
šedorius Vievy lenku legioniu 
kai sulaikė ir kratė Petkevi- 
čienę ir Jakštą. Paėmė 1 pūdą 
miltu, 10 žvakių ir įvairių k:- 

Itn daiktų. Petkevičienė Įverti- 
na išplėštuosius daiktas arti 
1 (>00 auksinų. 

Lenkai jokių leidimų iš Vii 
niaus neduoda, sako j priešų 
šalį leidimų negali duoti. 

KĖDAINIAI. 

"Lietuvos" Kr. 94 yra žinn- 
tč iš Kėdainių, kurioj kaltina 
n:ap Kėdainių apskrities mili- 
cijos vii šininkas neveiklume. 

Mat, kpkiam tai valsčiuje 
milicijonieris netinkamai el- 

gėsi, tai galėjo buti ir žinoma 
korespondentui, tur Imt, leng- 
vini pamatyt, kas dedas vie- 
nam valsčių v, negu Apskri- 
ties milicijos viršininkui ma- 

tyt visą apskritį iš 15 valsčių. 
Korespondentas maža vaiz- 

duojąs sau ir įdomauja, koks 
darbas guli ant valdžios orga- 
nų steigėjų penų, kad iš vieno 
milicijanto elgesio sprendžia 
apie visą apskrities milicijos 
viršininko darbą. 

Toj pačioj žinutei pasakyta, 
kad žmonės kalba: "vokiečiu 
žandarams .vežėm pieną, o lie 
tuviams—degtinę.'* Aš ir nu 

vykau į ta valsčių ištirti, av 
tikrai tokių kalbų yra. 

Susirinkus kaimų atsto- 
vam , kurių tarpe buvo ir pa- 
šaliečiu, paklausiau, ar girdė- 
jo kas tokių kalbų ir ar jos tei 
singos. "asirodė, kad tai iš- 
mislas; visaip stengiaus suži- 
noti, ką blogo žmonės mano 

apie savo valsčiaus miliciją, 
bei niekas blogo nepasakė, tik 
kalbėjo, kad paskalus leidžia 
žmonės, turinti su milicija as- 
mens reikalų. 

Tat gerb. korespondentas 
veltui prieš visuomenę 3in:lžia 
ir taip daug turinčius darbo 
žmones. 

L. Lingvis. 

DR. L E. MAKARAS. 
LirniV^GYD^J^AS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 \V. 47tli STREET. 

\ nl.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. AI. 
Tlefonas: Koulcvard 3480. 

Rezidencija: 4515 L'o. \Vood Street. 
\ elefonas: V:irj5 723. 

Br. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau *.? metai 

[ 3149 8. Morgan St., karti 32 st. 

6peclali>ta« Mcterlakų, Vyriokų, 
ir Chroniškų Ligų. 

| Valandos: p—10 ryto, 12—2 90 
plef 11—s t (A., NedSl. 9—2. 

TELElrONAB YARD9 687. 

Dp. m. ftmm 
iŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam ilnomu pw 16 
tų kaipo ištyrę# lydytoja*, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias, Ir chroniikas lig*v Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal jiaujuuiiM 
metodas. X-Rty <r kitoldui elektra 
prietaisus. 

Ofisai' fr Laboratorija: 1025 Vf. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10-13 pietų. Ir 
6—8 rskarels. Tclephon* Caaal 3110 

GYVENIMĄ?: J412 S*. Ualsted St. 
VALANDOS: »—9 rr*¥. tiktai. 

Dr, Virpia Narbutt 
Phyalcian St Surgson 

2ooi West 22rrd Street 
am Mar8haD Blv<? 

Ofi6o valandom 
t iki 4 b© pii»* 
T Un f v aktu j 

lai. Uvvrtdįle 
Oyvęiiijnii; 

Tei RockweU 1681 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 
Net Gydytojai 

Jas Pataria 
Parsiduoda 

vlsojo 
Am«rlkoJa 
Ktiina 2£>o. 

JOHN NOVAK CO. 

klG24 B Ashland Av. 

Cliicago, UL 

DOVANAI 
... 

Vėliavos Akyvaizdoje 
Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 

štai keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 

"Išvogtas" "Laivas*Ebba," 
"Dvi c?ieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Sąvaitės Apvrrstoje Taurėje", 
,''Mušis tarpo 'Kardo" ir Povand, Laivo". 

Si knyga perkant kainuoja $1.00. 

K 
A 
T 
R 
Ą 

? 

Lietuvos Žemlapis 
Originalia iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestui, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir geriausis, labai gra- žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- darytas. Šį Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė i Paryžių Taikos Kon- 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

3TI • iv 

Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. šiąs dovanas galima gauti per " Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 
dienraštyje rasite daug žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metų amžiaus 
ir visjomet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
rašykite ir gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
* 

3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: j Kitur^Y. $5.00 
Čekius ar Money Orderius siųskite at'.resu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, III 

Vardas ir Pravardė 

No. ir Gatvė 

Miestas ir Valstija 

kurią dovaną norite? 

LIBERTY MC )TV I 1 
M v« N< M V>-< 

Męs perkame Uberty Bonds n. 
piinį "Cash'* vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais Ketvergais ir 
Subatomia 9—9. 

>*o«« >* ». * J- 

CAStd 
J.G- SACKHEiM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nusla'mtjimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas spėkų nus*«jiraas 
viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 

«i. \'isur jieįkojau »au pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

IJet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 
Kraujo vaiytnjo, Nervatoną, Inkstų ir ReumatlUno 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, u^nu 
pilvas prEil^jo atsigauti, stiprit, gerai dirbt. l\fpujas 
iislvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, uiegllai nebebadė po. krutinę. 
Vidurių rėžimas iinyl-o po užmušimui visu ligų. l'ė- 
giu i.ifcnislų išgerdavau kas savaite po buteli Sa- hit&r&i, Blttcrla, ir po 3 mfn. caro paveiksle pama čiau tokį skirtumu kaip tarp dieno* Ir nakties. I)a-bar jaučiuos imagai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoje SslutaMB myliitų gnradCjlstel ir linkiu vi-siems *.-*o draugams ir pažįstamiems ta tokiai* tt aptikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

6ALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION J. BALTRENAS. Prof 
1707 6c. Halcted St., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois 

v 

MAGDE. "Ak', kaip man niežti gal- 
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimu 
trinkimui, muiląn'mu.t — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo r.uo t\ bjauriu pleū- kanu... Man gėda net darosi!" 

MARE. ".Va, tai kam tau kęst be- 
reikalingai.' Žiūrėk, kokie mano plau- 
kai graius, irt Inu.* ir lygti. O tai 
todėl, kad ai vartoju Rl'FFLES t" 

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? Ne!! Rl'F- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos suitiprintoiis. 

tams prigciDi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 
KUPFLBiŠ 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia lcclių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę apti^koje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai- 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
——•F. AD. RICHTER G CO„ 326-330 Broadway, NewYork—- 

North-Western 
Trust 8s Savings 

BANK 
•1201 Mfiwaakee Aveau e 

Kampas Division Gatvės 

Turtas $11,000100.00 
Po Fefleralės Valstijos ir CIearing Huose priežiūra 

t 

Nuo laiko kuomet ši b&nka įsisteigė ji vis didė- 

jo ir kas kart išsidirbo geresnį vardą, pakol įsigijo 

neabejotinu vardą (apusi 

Didžiausia ir Geriausia Banka 
Siaur-Vakarirdc Miesto Dalyje 

VALDININKAI: 

John F. Smulski, Prezidentas, \ \ \ 

Wm. H. Schmidt, Vice prezidentas, j ; f 

John A. Prebis, Vice-prezidentas,1 K \ \ j 

Walter J. Raymer, Vice-prezidentas, į 

T. M. Heilnski, Kasierius, \ 
August J. Kowalski, Jr., Kasieriaus pag. 

» Pinigai padėti i mušu taupomąjį skyrių iki Liepos 
19 tai dienai, nesa nuošimtį nuo Liepos Imos dienos- 



Kuri Iš Ju. 
i 

A Js- 

— Na, kaip jaučiatės? 
Šie paprasti žodžiai buvc 

taip maloniai ištarti, kad 
jie skambėjo mano ausyse 
kaip muzika. 

— Nelabai gorai, ligonių 
prižiūrėtoja. 

Persistatykite sau, kad 
į mano šį atsakymą gražio- 
je mėnesienoje praskambė- 
jo sidabrinis juokas. 

— Aš ne ligonių prižiurę 
toj a. Aš esu panelė Diniu- 
tė, duktė daktaro Dino. 

—Daktaro Dino? 
— Argi tamista nežinote 

kur esate? 
— Ivlan galvoje viskas su- 

simaišė — nedasipratau. 
Aš lyg per miegus atsi- 

miniau, kad mane kur tai 
vežė geležinkeliu, paskui pa 
guldė į lovą, keno tai ma- 

lonios rankos aprišo man 

galvą. Na, bet kur gi ma- 

pe atvežė ir kur aš esu?... 
Bet apie tai man mažai rū- 

pėjo, aš labai bijausi, kad 
nelikcia visam amžiui n-- 

regiu. 
— Tamista esate namuo-, 

se daktaro Dino, — kalbė- 
jo toliaus tas niuzikalis baF- 
sas, — esate namuose dak- 
taro Dino, tikro brolio gar- 
saus okultrsto Dino iš Grad- 
česterio. Daktąrą Diną pa- 
šaukė pas jumis, kuomet su 

tamista atsitiko ,-nelaimė. 
Juk, tamista, buvai medžiok 
lėje Tire ir tamistai tenai 
pagadino akį. Ar tamistai 
labai skauda? — prij^učian 
čiai pasiteiravo nematoma 
panelė Diniutė. 

— Mano dėde, — kalbė- 
jo ji,—išrodo, kad tamistą 
negalima palikti tamistos 
draugo namuose, kur tartiis 
ta svečiavotės, nes ten kam- 
bariai revedusio žmogaus, o 

tamistą reikia gerai prižiū- 
rėti. Tokiu budu tamista ir 
likaisi čionai parvežtas. 

— Bet aš visgi nesupran- 
tu, kokiu budu aš galėjau 
tapti tamistų svečiu? 

Ji vėl linksmai nusijuokė' 
ir tarė: 

— Tamista ne svečiuose 
pas mus, bet paprastai gy- 
\ensite pas mus. už atlygi- 
nimą. Tamistos draugas po- 
nas Mibras jau ir susitarė 
su mano dėde. Pas mus 
užtektinai kambarių, o ma- 
no tėvas turi užtektiną prak 
tiką ir todėl męs padarėme 
iš mus namų kaip ir ligon- 
butį. Suprantama, ligonių 
prižiūrėtojos pas mus labai 
geros. 

— Ir tamista priklausote 
jų skaiČiun? 

— Nevisai taip. Ištikrujų 
aš prižiurau visą ukę. Bet 
ar pataisyti pagalvį, gal 
jums nesmagu gulėti? 

Aš pajutau apie galvą ma 
lonias jaunas mikles ranku- 
tes. Ant valandėlės akis 
man nustojo skaudėti ir aš 
norėjau pamatyti tąją, kuri 
turi tokį malonų balselį Ir 
rankutes. 

• Padėkavodamas jai, aš iš 
reiskiau tą savo norą ją ma- 

tyti. Ji nusijuokė maloniu 
ir linksmu juoku. 

— Jeigu tamista butum 
galėjęs matyti, tai butum 
nepakliuvęs čionai. Tai 
vis vien butum negalėjęs 
manęs matyti. 

— Bet ar pamatysiu aš 
jus kada nors? — atsidu- 
sau aš. 

— Suprantama. Argi ta- 
mista nežinai, kad daktaras 
Dinas vienas gedausiu dak- 
tarų visoje Anglijoje. 

Ji pradėjo man pasakoti 
apie stebėtinus išgydymus, 
kuriuos atliko jos dėdė gy- 
dytojas, paskui išėjo žadė- 
dama sugrįžti. Aidas jo- 
sios balso, kaipo kokja 
kvą>snis, skambėjo tamso- 
je- .. i 

Štai kaip viskas prasidė- 
jo. Tai buvo meilė nei iŠ 
pir no pamatymo, bet iš pir 
mo išgirdimo jos balso. 
Kuomet ji atankydavo ma- 

ne ir kalbėdavo apie menk- 
niekius, aš klausydavau su 

didžiausiu noru. 

— Ką tas reiškia? — pa- 
klausė manęs vieną kartą. 
— Prižiūrėtoja man sakė, 
kad tamista pasidarei ner- 

višaks ir neramus. 

— Aš mirštu iš noro ta- 

mistą matyti. 
— O nuo kada jau tamis- 

'ta miršti? 
— Nuo to momento, kaip 

aš pirmą kartą išgirdau ta- 
mistos balsą. Man pikta, 
kad aš negaliu matyti ta- 
mistos veido. Jis turbut la- 
bai puikus, kaip tamistos 
balsas. v 

Ji nusijuokė ir tarė: 
— Jei mano balsas butų 

tiktai vieninteliu mano tur- 

tu, tai sunkiai man gyven- 
tųsi ant svieto, 

— Prižiūrėtoja labai už- 
veržė man aprišimą, — aš 
pasiskundžiau ir, žinoma, 
sumelavau norėdamas, 
kad ji savo rankutėmis pa- 
lytėtų.. Kaip tiktai ji ėmėsi 
pataisyti užrišimą, aš savo 

rankomis palytėjau jos ran- 

keles. Ji maloniai sudavė 
man per ranką ir pasakė: 

— Ne žaiskite. Kuomet 
atris jums akis, tai prieš 
save pamatysite pačią pa- 
prasčiausią merginą, ku- 
rios daugiau nenorėsite ma- 

tyti, kaip ir visi kiti. 
► — Kaip ir visi kiti? 1 

— Ką, ar tamista mano- 

te, kad jus čionai pirmutinis 
ligonis. 

— Papasakokite ką nors 

apie save. Aš žinau apie 
jus tik tiek, kad vadina jus 
Valeiija, kiek jums metų? 

Ji nusijuokė. 
— O, aš dar nesena. Man 

eina dvidešimts trečias me- 

tas. Ugio 5 pėdų ir 4 co- 

lių, figūra pakenčiama, vei- 
das paprastas. 

— Apipasakok apie save, 
aš noriu žinoti. 

— Veidas išbalęs, oda su 

dėmėmis, kakta žema. Akių 
ir antakių linijos paraleliš- 
kos. Tai labai negražu. O 
plaukai skįsti ir juodi. 

— Pavelykite man juos 
palytėti. 

— JNa tai dabar. Supran- 
tama, kad nepavelysiu. 
Akįs mano vandeniuotai mč 

lynos, kaip murmulines ir 
nedidelės. Nosis nelabai 
butų negraži, bet stora. 
Ugio gana didelio. Aš da- 
bar stoviu prieš veidrodį. 
Dantįs balti. Taip, dantįs 
mano balti, bet stambus, 
žinote, kaip karikatūrose. 
Ot aš visai tokia ,kaip ko- 
mikai piešia anglikes. 

— Tai netiesa netikiu. 
Tai negali buti. 

— Bet tai tiesa! 
— Aš žinau, kad tamista 

tyčia taip pasakoji apie sa- 
ve. Prie to dailumas ne tei 
singume veido linijų, bet iš- 
reiskoje. 

— Taimista turbut įsikū- 
nijąs malonumas. 

Ji atsiduso ir rodos užsi- 
mąsčiusi tęsė tolyn savo kai 
ba: Tv 

— Tai nelaimė merginai 
turėti tokią negražią išvaiz- 
dą. Ypač man labai ne- 

smagu, kuomet aš buvu kar 
tu su kitomis merginomis, 
kartu su savo pusesere. 

— Kokia pusesere? 
— Nugi tai duktė mano 

dėdės. Ar papasr.koti apie 
ją? Ji labai graži. 

— O man kas darbo prie 
jos. Tamistos puseserė man 

visai nežingoidi. 
Prisipažįstu, kad aš bu- 

vau apsigavęs. Aš persista- 
čiau ją angelu, o dabr su- 

lyg jos pačios apipasakoji- 
mo, ji buvo negraži. Bet 
laikui bėgant mano minty-N 
se ji vis darėsi gražesnė ir 
gražesnė. Ant galo aš nors 

ir negražią Valeriją smar- 

kiai pamylėjau, nors dar jos 
nebuvau matęs. Jos malo- 
numas, jos angeliška kalba 
man buvo dangiška. • 

E prigimties aš nedrąsus, 
.tuom labjau nedrįstu išreikš 
ti savo meilę. Prisirengiu, 
bet vis negaliu išpildyt1' — 

prisipažinti tai negražiai, 
bet auksinei Valerijai. 

Akis man jau visai nusto- 
jo skaudėM, bet dar vis bu- 
vo užrištos. Aš jau apčiuo- 
pomis atsiekldavau, apsi- 
rengdavau. Rytoj jau man 

|ant trumpos valandėlės ža- 
dėjo atrišti akis. Aš džiau-i 
giausi pamtyti Valeriją. Bet 
ji atėjo pas mane nusiminu- 
si. Aš net truputį supykau, i 

— Kaip, tau negėda nusi- 
minti. O aš taip džiaugiuosi. 
Aš senai svajoju tamistą pa 
matyti. Juk tai vis tiek, 
kaip dangų pamatyti. 

Taip, dangų. Bet manęs 
rytoj čionai nebus. Aš va- 

žiuoju pas savo lerganč-'-į 
tetą. Turiu važiuoti. 

Ji atsisėdo ant krašto lo- 
vos ir paėmėjnano ranką. ( 

— Aš nekalta! 
— Na, tai verčiau palikti 

mane neregiu. 
— Aš maniau, kad tu 

taip pasakysi. 
Jos ašara nukrito man ant 

rankos. Aš susilaikiau nuo 

sujudimo ir ji tarė man: 
— Ačiu, ponas Virteri. 

Aš labai mylia tetą ir man 

labai gaila, kad manęs ne- 

buš, kuomet pirmą kartą po 
ligos išvysi pasaulį. Bet 
"sudiev". Galiu ant trau- 
kinio pasivėlinti. 

Ji pakilo palytėjo ranko- 
mis mano veidą ir aš pa- 
jutau ant lupų lengvą buč- 
kį ir nutirpau. Barkš- 
telėjo duris — Valerija iš- 
ėjo. 

Jos teta ilgai sirgo. Va- 
lerija negrįžo, o man reikė- 
jo būtinai išvažiuoti į v^ien- 
ną. Tokiu budu musų par- 
siskyrimas pasiilgino. 

Užbaigęc ant greitųjų rei- 
kalus Vienoje, aš vėl sugrį- 
žau Anglijon. Aš stengiau- 
si sutikti Valeriją, mąsčiau, 
kad jos veidas nors negra- 
žus, bet ji man brangi ir 
nepamainoma. 

Aš buvau netoli n?mų, 
buvo tik kelios valndos va- 
žiavimo geležinkeliu. Ant 
vienos nedidelės stoties Į 
mano geležinkelio vagoną 
Įėjo jauna mergina. Įėjo už- 
dususi, matyt labar skubi- 
nosi. Įėjo, pasidėjo rankinį 
lagaminėlį tiesiog ant že- 
mės. Aš pasilenkiau, kad 

j paimti ir padėti ant lenty- 

į nos. Tuom pat laiku ir ji 
1 pasilenkė ir musų rankos su 

sitiko. 
— O ačiu tamistai. 

I Tas balsas tiesiog strigo 
man širdyn. 

Juk tai buvov Valerija. 
Gražus liemuo, bet negražus 
,veidas, kokį ji man apipa- 
sakojo. Ir tas balsas. Aš 
pažiurėjau į ją ir stebėjausi. 
Širdis mano smarkiai pla- 
kė. Ji nuėjo ir atsisėdo j 
tolymiausį kampą vagono. 
Aš pribėgau prie jos ir at- 
sisėdau sale. 

— Tamista esi Diniutė? 
— Taip tai mano vardas. 
— Valerija! — sušukau 

,ir norėjau griebti glėbin 
mylimą merginą. 

— Bet kokią tiesą tamista 
'turi taip su manim apsiei- 
ti? 

— Aš esu Vinteris, — su- 

šukau aš. — Nejaugi tamis- 
ta manęs nepažįsti? 

— Aš Niekados tamistos 
savo akyse nemačiau. Ta- 
mista eikite sau, nes aš pa- 
šauksiu konduktorių.~ 

Aš nustebau. 
Atleiskite! Aš visai ne 

nachalas, bet aš tris mene- 
# sius jau vien mąstau apie 

jus, kad pamatyti jūsų vei- 
dą. Tikiuosi atleisite man, 
kad prakalbėjau į nepažįs- 
tamą. 

Ji pažiurėjo i mane,, kai- 
po į beprotį ir jau norėjo 
šaukti konduktorių. 

— Bet tamista esi Diniu- 
tė, duktė Daktaro Dino? 

— Taip. 
— Tai ko nusisukate nuo 

manęs. Ar tai gerai ap- 
sukti vyrui galvą ir paskui 
nuduoti, kad jo nepažįsti. 
Tai išjuokimas! 

Ji pašokusi sušuko: 
— Aš pašauksiu konduk- 

torių. r fig 
— Aš apsiginisiu. Aš pa- 

rodysiu jusų laiškus. 
, Ji atsisėdo. 
, 

— Ką tas reiškia? Ko- 
kius mano laiškus? 

Nugi tuos ką rašei 
man būdama pas tetą. 

Ji išvertė akis, o aš iš- 
traukiau kelis laiškus iš ki- 
šeniaus ir padaviau jai. 

— Tie laiškai ne mano 

rašyti. 
— Tai kas juos rašė, jei 

ne tamista? 
— Mano puseserė Vale- 

rija. 
, — Aš nesuprantu. 

— O aš suprantu. Tamis- 
ta palaikei mane vietoj ma- 

no puseserės Valerijos. 
, 

— Pas jus labai vienodi 
balsai. — tariau. 

— Taip, bet męs ant vei- 
do nepanašios. 

— Aš niekados jos nema- 

čiau. 
Aš jai viską papasakojau 

kaip buvo ir priduriau: 
Aš ją persistačiau lygiai, 

o lygiai kaip jus ir pažinau. 
Ji daugiau neklausinėjo 

nenorėdama kištis i pusse- 
serės reikalus. 

Męs permainėme kalbos 
temą. Aš tik pažinojau iš 
jos, kad pasesere jos, kurią 
aš myliu, dirbo ligonbutyje. 
Taip męs privažiavome mū- 

sų miestą. 
Aš ant stoties palikau sa- 

'0 daikt* 3 ir greitai nusi- 
skubinau pas savo Valeri- 
ją. Aš kaip viesulą įbėgau 
į Valerijos kambarį. 

Įėjęs pamačiau stebėtino 
tiesiog dangiško gražumo 
jauną merginą. Buvo taip 
graži, kad jos gražumą ne- 

galima aprašyti. Geltoni 
įplaukai, gražiausis veidelis, 
| liemuo, akis — tai ang°l^s. 
Aš nustebau ir tik vos išta- 

riau: 
i — Atleiskite. 
! Tas angelas nusišypsojo 
i ir maloniai draugiškai atkiš 
dama man rankas tarė: 

j —Jums tiesą pasakė. Čia, 
'aš Valerija. 
| 

j Mano akįs visai aptemo. 
Tai balsas ištikro prigulė- 
jo Valerijai. Jos išvaizda 
nieko bendro neturėjo su 

tuomi, ką man apie save 

pasakojo. 
— Kaip gyvenate? — 

kvalai užklausiau. 
— Argi tamista nelinks- 

mas mane matyti! — pa- 
klausė gražuolė. 

— Suprantama! Aš tam 
tik ir atvažiavau. 

— Bet ko, tamista, tokis 
nusiminęs? — paklausė ji. 

— Mat, — aš nežinojau 
ką atsakyti. — Aš tikijau- 
,si pamatyti jus visai kito- 
kia. 

Ji maloniai nusijuokė i 
užklausė: 

— Tai tamista mane per- 
sistatei kokia baisybe. 

— Visai ne! Aš sutikau 
jusų puseserę. 

, Čia aš papasakojau viską 
1 kaip aš susitikau su jos pus 
į sesere. 

Ant galo ji pradėjo aiš-1 
kinti, kodėl ji pasisakė, kad 
negraži: 

— Pas mus gydoma daug 
vyvų ir visi jie i mane Įsi- 
mylėjo ir tuomi man pada- 
rydavo nesmagumu. Kad 
neturėti tų nesmagumų, tai 
aš tyčia nupasakojau apie 
save, lyg kad aš bučiau 
mano puserė. 

— Tai tamista tiktai juo- 
kiausi iš manęs per visą 
laiką? 

— Ne, ne per visą laiką! 
Aš kelis kartus norėjau pas- 

| kui pasakyti teisybę, kad aš 
I graži, bet vis nenorėjau pa j 
daryti nesmagumą. 

— Ir ištikro, Valerija, pa- 
darėte man nesmagumą. 

— O aš taip svajojau apie 
tą dieną, kaip tu mane pa- 
matysi tokia, kokia aš esu. 

Pasikalbėjome. Bet aš ir 
vėl neišdrįsau prisipažinti 
meilėje. Išėjau. ! 

Vaikščiojau gatvėmis. Ne 
tikėtai užėjau pas antrąją 
Valeriją, tai yra pas negra- 
žiąją. Ji sode vaikštinėjo. 
Aš nuėjau prie jos. 

— Na ir ką? — paklau- 
sė ji. — Tamista matei ma- 
no pusererę gražuolę. 

Taip. ^ 
—Aš sakiau, kad ji nepa- 

naši į manę. 
O kad ji butų panaši 

i tamistą! Kaip aš bučiau 
laimingas. 

Ji atvirai ir maloniai pa- 
žiurėjo man į akis. 

— Paaiškinkite savo žo- 
džius, — paprašė ji. 

— Aš myliu vieną moterį. 
Ir niekados nenustosiu my- 
ieięs to veido. 

— O moteries. 
— Aš nežinau. 
— Na jau nesitikėjau 

kau vyras galėtų įsimylėti 
i negražią merginą. 

Ji dar pažiurėjo į mane, 
bet paskui staiga atkišo 
rankas, ištarė "sudiev". Jos 
akyse sužybejo tokis malo- 
numas, kad ir akmuo gali 
sutirpti. Ji nubėgo sau.- 

i 

Naktimis aš negaliu už- 
migti. Abi Valerijos neduo 
da mano vaidentuvei ramy- 
bės. Aš myliu, myliu be- 
protiškai. Nykstu del mei- 
lės. 

Myliu, bet kuria iš 
jtf? 

Verte Jonukas. 

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

čių galima laikyti kiek nori. 
Atsišaukite vakarais nuo 6 
iki 10 vai. vi Karo, 

Peter Rishkus, 
2837 So. Emerald Ave. 

1-mos lubos iš fronto. 

Lietuviškas israejas 
Šiuo vardu knygutė paro 
dys jums kiek žmonės pel- 
no padarė ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Ta brangia knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa 
i ukalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (expertai) 
patentų bandome išradi 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knvgos. 

AM. E. PATENT 
OFFICE';. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

TELEPHONE: 
YAP.DS 155 

YARDS 551 

Res. Phoat Drovtr 7781 

UETUViSKA APTtEKA 
F. A. JU0ZAPA1TIS, R. FH. 

ORUG STORE 
/ 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halstcd Street 
Kampas 36tas Gatves 

C3ICAG0 

l'radSk Naujus Metui su tobulu akitĮ r. 
gijitT. taip. kad niel"' ncpraleistumei per % 
sus -etus, kas tau jall buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki'4 ii 
galvos skaudt'jimus, trumparegystė ciba toli' 
(eg",!itS prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. E^zamlnadja DYKAI. 

JOHN SMET4NA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OHICAGO 
Kampas 18tcs GatvS*. 

3čio» lubos, viii ^latt'o aptiekus, Ttrayklte 
» !?.:.no p:.ra§3 

Valandos: nuo Sto« vai. rytn ik". L vai. va k. Kedėlioj: "".oo Tai. įytc iki 1<! va], dienos. 

p.LE E. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 80. WOOD ST. 
Duoda lekcjjas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslu3 Chlca- 
gos Muslcal College. 

Tcl YARDS 158« 

LIETUVIS GVDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

vjrydo visokias ligas moterių 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsifienėjuslaa 
ir paslaptingas .Tyrų llga#v 

3259 So. Halsted Si,, Chicayo, Hfc 

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 13 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

A.JViassisIkis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dolto, kad 
męs patjb dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynose 
ir k'dems reikalams dieną ar 

naktj. 
330) Auburn Ave. Tel, Drover 4139 

LIETUVIŠKAS HOTELIS 
De! pakelevių kurie gali 
gauti kambarius &nt nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio* 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
S36 W. 33 St. Chicago 

Phcne Yards 2750 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UĮ31SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir i iki 9 
vakarais. 

33G3 SO. MORGĄ* STREET 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro mcrgečio labai priainamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofiaį. 

H. EPŠTEIN, 
Koom 708; 5 No. LaSaJIe St 
Telefonas Franklln 2?03. 

VALENTINE DRESSMAKING 
CGLLEGE 

Mokina 6luvlmo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl hizulo Ii 
namų. Paliudijimai i^duodaTii ir Yle- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti Jums patarimu. 

I SARA F ATEK, Principal 
£«507 W- IViadisor "H. 

u205 S. rlaiBtoU vV'alla St 

...i— ■■ ————i—m 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant C"urŲ, L^ntų, RSmų ir Stogams PoplerJo 

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubu Iš vidauc, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

S0CS-3039 SO. KAUG7ED STREET, " CHICAGO, ILL. 
HiimiiiililHiiniiiiiHimM"".'".."*""""" 

....................m 

IIEW CITY GĄRAGE . 

1543 W. 46th St, Telefonas Yards 7125. 
Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

cioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilis ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 
tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius paršam d ome visokiems reikalams dieną ir naktį. Savininkas P. Wilteraitis. 



VIETINĖS ŽINIOS 
i' A 

KAKV DARBINIKAI NU- 
BALSAVO STKEI KL'OTL 
\ akar gatvekarių ir eleva 

torių darbininkai balsavo ar 

eiti streikan, nes kompanijom 
atsisakė išpildyti jų reikalavi 
mus. 

Didelė didžiuma darbinin- 
kų dalyvavo balsavimuose. 1- 

11,100 gatvekarių darbininkų 
balsavo apie 9,8oo; ir balsavo 
apie 4.400 elevatorių darbinin- 
kų. Balsavimui buvo dvi vieti 
viena gatvekarų darbinin- 
kams, kita elevatorių darbi 
ninkams. 

Moterįs, elevatorių darbi 
ninkės, irgi balsavo ir jos no- 

rinčios eiti streikam sykiu s v. 

vyrais. 
Vyriausias gatvekarių dar- 

bininkas John McLain balsa- 
vo vakar anksti už streiką, kas 
iššaukė darbininkuose dideli 

entuziazmą. 
Balsavimai užsidarė raka; 

vakare 9 valandą. Unijų vir- 
šininkai sprendžia, kad strei 

j kuoti nubalsuota apie 50 ba!. 
Į prieš 1, bet dar balsai nesus- 

kaityti. 
Skaitlingas dalyvavimas bali 

savime džiugina unijų virši- 
ninkus, tas, girdi, yra žyme 
kad darbininkai tvirtai stos u>. 

savo reikalus. Bet streiko Li- 
k,v. dar r,tnuspr;'las; tuli ma- 

no, kad jis anksčiau sąvaitės 
neprisidės. Šiame klausime bu£ 
sušauktas darbininkų susirin- 
kimas sekančioje savaitėje. 

i Darbininku tiubalsavimas 
jl o 

Streikuoti suteikia didelį nera- 

mumą miesto viršininkams ir 
! majoras skiria specialę komi si 

y,\ tirinejiinui šio klausimo. 
i 

j NAMŲ STATYMAS CHT 

CAGOJE SUSTOK). 
.. f 

■ 

}' 'Vakar ryte karpenteriai ne* 

stojo dirbti ir visi kontrakto 
riai sulaikė savo darbus. Toks 

darbų ulaikymas paliuosuoja 
nuo darbo dar apie 80.000 dar 

bininkų. Gi tuomi taipgi sus- 

j tabdyta ]vairių darbų sulyg 
! kontraktų apie už 50,000,000. 
1 Darbdaviai praneša, kad 

sulaikymas darbų labai atsi- 

lieps ant darbininkų, kurie 
i pirmiau, sykiu paėmus, gauda- 
| vę apie $600,000 algos į dieniu 

Sulaikymas statymo namų 

jį taipgi atsiliepia ir ant kitų 
% sryčių dirbtuvių, kaip tai plyt- 
s nyčių, tartokų ir kitų, kurios 
; pristPtydavę medžiaga namų 
; st A tymui. 

Streikuojančiu ir bedarbiu 
v \ *' 

į sarysvje su streiku Chicagoje 

STASYS ŠIMKUS 
Fine A.rts Suilding, Room 427. 

Muzikos studiją, perkelė { 
ant Michigan Avp., arti Van Buren. 

Mokiniai priimami dalmr. Lekcijos prasidės nuo 1 d. rugpjūčio. 
Studija afdi ra nuo ii—12 dienomis ir nuo 7 iki 9 vakarais. 

Kitu laiku kreipkitės telefonu HYDE PARK 6967 

jau priskaitom aapie 150,000 
darbininku, tai bene pirmas 
tokis atsitikimas Chicagos is- 

torijoje. 
i Apie 4000 siuvėju moterų ir 

-merginu, dirbančių įvairiose 
i darbavietėse, pereito ketvergo 
[naktį turėjo masinį susirinki- 

mą, kur priėmė rezoliuciją; ku- 

rioj reikalauja 44 valandų dar- 
bo savaitės, pakėlimo algos sa- 

nitariškesnių darlx> sąlygų ir 

pripažinimo unijos, 
Abelnai paėmus Chicagos 

miesto tėvai turi nemažą prieš 
save uždotį, kad išlaikius mies- 
tu gvveninia lvgsvaroje. " 

TVĖRIMAS LIETUVIŲ 
HARYBOS CMIGAGOJE. 

Utarninko Vakare, Liepos 
22, 1919 m., 8 valandą, Wod- 
niano Svetainėje, kampas 
ir 33-čios gatvių, atsibus Clu 
cagos Lietuviškų Draugijų 
Konferencija sutvėrimui Ta- 
rybos s n lyg Amerikos Lietu- 
vių Seime išnertos rezoliuci 

jOo. 
Komitetas išrinktas sufor- 

muliavimo pliano išduos savo 

raportą ir įteiks svarstymuipa- 
gamintą plianą. Visų drau- 
gijų atstovai ir valdybos yra 
kviečiami atsilankyti. 

Bcn Butkus, 
Pirm. Draugijų Konferencijų 

IŠ TO\VN OF LAKE. 
Ccsnulis Šmeižia katalikiškas 

ilra u o ijas. 
Liepos 14 dieną Coiumbin 

svetainėje atsibuvo prakalbos; 
kalbėjo pp. Česnnlis ir Mos- 
ovvski. Nors '"Lietuvoje" ga 

>ia plačiai buvo apie tai rašy- 
ta, bet bus leistu ir man šį tą 
tarti link tų prakalbų, kas ki- 
tų tapo nepažymėta. 

Vors p. Čespulis, perstatant 
j j, buvo išgirtas, kaipo labai 
mokytas ir dargi diplomatas, 
vienok jis savo kalboje nepri- 
silaikė jokios logikos. 

Jis užsiminęs apie katalikiš- 
kas draugystės, kurios dalyva- 
vo Amerikos Lietuvių Seime, 
v.žreiškė, kad jos esą Mockaus 
evangelijos pasekėjos ir nei 

[priklauso prie Mockaus para- 

į pijų- 
Girdėjus pranešimą, kad 

! p. Česnulis yra mokytas ir 
! dargi diplomatas, be to tikint, 
'kad p. Česnulis yra doras ka- 
talikas (o tą tur but kiekvie- 
nas parapijonas panašiai ma- 

ino), niekad nesitikėjau, kad 
į jis ims šmeižti katalikų drau 
I gijas už jų dalyvavimą Ame- 

jrikos Lietuvių Seime. 
• Pereito Amerikos Lietuviu 
v t. 

Seimo darbai yra visiems ge- 
rai žinomi, ir jame nepadary- 
ta nei vieno žingsnio, kuris 

butų priešingas katalikų tikė- 

jimui. Jame judinta klausi- 
mai Iv tinti tik Lietuvos Xe- 

prigulmybę; o tas juk nesiprie- 
šina katalikų tikėjimui. 

Tai kodėl gi p. Česnulis 
pranešė viešai, kad tos draugi- 
jos yra šalininkės, pasekėjos, 
kokio ten Mockaus bliuzniji- 
tnų? Ar tik todėl, kad drau- 

gystės nesiklausė pas p. Čes- 
nulį leidimo dalyvauti minėta- 
me Seime, juk kitos priežas- 
ties nesimato. 

Jeigu taip butų, tai iš p. Ccs- 
nulio yra niekos rūšies 

mokslavyris, nes net nesupran- 
ta pamatų visuoineninio veiki 
1110. 

Diplomatas iš jo irgi men- 

kas, nes jis turėtų žinoti, kad 
'algą gauna iš Tautos Fondo, 
kurį taip šauniai renra tos pa- 
čios draugijos, kurios dalyva- 
vo Amerikos Lietuviu Seime. 

Apie jo katalikiškąja dorą 
irgi reikia dikčiai paabejoti, 
nes geras katalikas nešmeiž 
neteisingai netik katalikiškų 
draugijų, bet nešmeiž bereika- 
lo t stabmeldžio. 

Lš augšeiau pasakyto kiek 
vienas gali matyti, «.ad iš šių 
prakalbų to\vnlaikiečiai jokio 
pamokinimo negavo, nors dau 

gelis to tikėjosi; nes nekaltai 
apžmeižti kitus jau, ačiu Die- 

vui, nesiskaito pamokinimais. 
O gal p. Česnulis, kaipo mo- 

kytas, ir ištikro tari kokius 

prirodymus, kad draugijos, 
dalyvavusios Amerikos Lietu- 
vių Seime, kurių ant Tovvn ot 

Lake randasi apie 13, yra pa- 
sekėjos Mockaus bliuzuijimii. 
Butų labai gerai, kad p. Čes- 
nulis tokius prirod/mus, jei 
juos turi, paskelbtų viešai 
Mat tos draugijos šiuo laiku 

priklauso ir prie Šv. Kryžiaus 
parapijos, taipgi butų nevie- 
toj, jei mockiniai priklausytų 
prie katalikų parapijos. Lauk- 
sime, gal p. Česnulis ištikro ką 
nors ir labai svarbaus praneš 
apie draugijas, Mockaus pa- 

sekėjas. Ir tai turėtų padaryti 
delei labokatalikų tikėjimo. 

Draugijų Narys. 

Draugystės Birutės Kalnas 
sekantis mėnesinis susirinki- 
mas įvyks nedėlioje, 20 diena 
liepos 1' vai. popiet, VVodmano 

svetainėje, 3251 Lime St. Šia- 
me susirinkime bus svarstyta 
apie dalyvavimą iškilmėse iš- 
leidžiant Lietuvos Laisvės 

Varpą, ir taipgi yra daug kitu 
svarbių reikalų todėl visi na- 

riai malonėkite atsilankyti 
kad tarus savo žodį. 

Valdyba. 

"BIRUTĖS" IŠVAŽIA- 
VIMAS. 

Rytoj įvyks "Birutės" išva- 
žiavimas į Beverly Hills". Bus 

skanių valgių, kuriuos paga- 
mins "Birutė". Ji pasirodys, « 

kad netik dainuoti moka, bet ir 

valgius gaminti. 
Važiuokite bile karu iki Ash- 

land ave., o Ashland ir 87 j pu 
tus iki galo. Paskui paeiti po 

ŠEIMYNIŠKAS IŠYAŽ1 \- 
YIMAS Į M IŠKl'S. 

T. M. D. 28 <kp. ir S. L. A 
.109 kp. rūpestingai ruošia ne- 

jau susirašė imti dalyvumą.j 
nes vietiniai žino, kad šis "po- 
gromas" bus iš visų kitų šei- 

myniškų išvažiavimų skirtin- 

gesnis, nes sveikas iš visų at- 

žvilgių. 
Šifcis stebuklas atsibus ne- 

dėlioj, lielpos 20 d. miške į pie- 
tus už Chernausko daržo, 
Lyons. 111. po pliku dangum, 
taigi žemės drebėjimo nėr ko 

bijotis. 

dešinei. 
Kofiiilctas. 

paprastą įsvaziavima j mis- 

ka. Didelis skaitlius 

Jiskulapas. 

PAJIEŠKAU SAVO DĖDES, AUGUS- 
tino švedo, paeinančio iš Suvalku 

redybos, Punskio parapijos, Navinin- 
ku kaimo. Malonėkite pats. ar kas apie 
ji žino malonėkite pranešti, už ką bu 
siu labai dėkingas. 

V. Tamelis 
3 Smith St. Bellleville, N. J. 

PARSIDUODA PACKARD LIMO, 
arba žieminis automobilius 8 sėdi-1 

niu. Automobilius gerame padėjime. 
Kaina fSSO.Oy Antras \VJiite vasarinis 
automobilius 5 arba 7 sėdinių. Puikus 
automobilius išrodo kaip 1!)1G. Kain.j 

I $550.r0 vertas $800.00 Klauskite 
3238 So. Ilalsted St., Chicago, 111. 

PAPSDUODA BUOERNk IR CJUO 
sernė ir t rokas Ford išvažiuojtmui 

mėsos. Parduc u su furničiais arba 
be. Pigi prekė, geroj vietoj ant biznia- 
vo kampo 15-tos ir 48Ct., lietuvių ir 
lenkij apgyventoj vietoj. Parduosiu už 
$1,200 verta $2,000. 
Klauskite: 4828 \Y. lGth St., 

Cicero, 111. 

Parsiduoda: rakandai (furniClai) 
3 kambariu. Nupirkęs žmogus ga- 
lėtu ir >. yventi ten pat. Parsiduoda 
labai pigiai. 25c 4 Blue Island A v., 
3-čiasj. augštas pryšakyj. 

PARSIDUODA IN TRUMPĄ LAIKĄ 
btiėernė ir grosernė už pigią, prekią, 

visokiu tautu apgyventa, randa pigi, 
labai gori ruimai, priežastis pardavi- 
mo —turime važiuoti j kita miestu. 

5953 Stata St., Chicago, 111. 
Tel. EuKle\vood 3081. 

FARMŲ PIG vJ M A S. 
Dabar yrr laikas ir tiktai vienatine 

proga pirkti trasios žemės. Virginija 
Vai: tijoj 55 mylių nuo \Vashington, 
D. C. Parsiduoda 7,300 akrų viename 
plote tiktai po $ 8.00 už akrų, ča au- 
gina j 40 {vairių javų: daržovių, sodu 
vaisių, uogų. dobilų ir šienų. Pagal ra- 

portų Suvienytų Valstijų žemdirbys- 
tės Departamento, pasirodo, svarbiau- 

,i augalflii šie: kukuruzai, kviečiai, 
I avižos tabakas, žiemrie.šučiai ir bul- 
vės-. Sodu vašiai oboliai, slyvos, viš- 
n!os, persiškos slyvos ir visokios uo- 
gos, taipgi visokios dar/avės, ir vis- 
kas apsčiai uždera, o pelningos dėlto, 
kad ankstyvos ir arti prie d dėlių mies 
tų: Wasliington, D. C'.. Baltimore, 
Philadelphia ir Ne\v York. taingi yra 

į 5,000 akrų dirbamos farmor, ir kas 
200.akrų namai ir budavonės su visais 

I ūkių jtaisimais, 4 mylios nuo miesto 
r ir geležinkelio, kaina '$4iU»0 ir $45.00 
akrais, gali pirkti ir mažiau. Klimatas 
čia labai geras, r,veikas ir malonus, 
karščiausia lcbai i etai pasiekė 10 ) 
laipsnių. .asaros 270 dienų, žiemos 

I du mėnesiai, šalčiausia 3 laip. niai po 
nuoliu. Iš šitų vietų surenkam* pn 

1250,000 bačkų obolių j motus. Je gu 
pirkti ukę, tai yraproga ir biednam 
žmogeliui įgyti plotųžemės, it užtik- 
rinti savo ir eeimynos b v. v j ant atei- 
ties ir, kur ne reikės bijotis griavian- 
čių bedarbių ir blogu laikŲ, o kur ta- 
vo- darbas geri aus apsimokėtų negu 
miesto geriausio amatnlnko alga ant 
visados. 

Del aiškesnių žinių rašyk greitai, 
nes adbar laika;; ton pamatyti augalus 
ir ištyrinėti orą, o apsipirkti kol dar 
yra šita proga. Taipgi daug naudingu 

; žinių turime iš Valstijų, ū* Washing- 
ton, D. C. iš Agrikulturos-žedirbystės 
eDpartamento ka,slink ukininkišči j. 
Adresuok: Ūkininkų Taryba 2257 \V. 
23rd Place Chicago, 111. 

MAINAI. 
Išmainysiu namą ant 2-jų 

pagyvenimų, su gazu, mau- 

dyklėmis, tįc'letu ir porčiais 
ant farmos. Klauskite pas 
savininką A. Puisevie, 31st 
St. ir Halsted St., 3019 Pop- 
lar Ave. 

LIETUVIŠKAS MOTELIS. 
Pirm is lietuviškus, Motelis Cliicagpj, 

prie 1606 Soulh Malsted St. Šisai no- 
relis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nii.i, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočiain^ ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, ar )<i mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi s,u valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, S-vininkė. 

Jieškau darbo j banką arba j se- 

eurity cor^oration. Esu lankęs iligb 
School per tris melus. Kalbu gerai 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir lietu- 
viškai. Klauskite: 

M. N. SCHAFFER, 
P. O. 189, 

De Kalb, III. 

Parsiduoda Saldarių 
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. 

PARSIDUODA NAMAI. 
$500 Įmokėti o likusius 

ant lengvų išmokėjimų. 
Šiuo lengvu budu įgysi na- 

mus. 

3528 Lo\ve Ave., 6 kam- 
bariai Maudynė ir gesas 
Prekė $1,850. 

3543 Union Ave., 2 flia- 
tai 5 ir 6 kambariai. Pre.- 
kė : $2350. 
2853 Union Ave., 2 fliatai 
4 ir 4 kambariai. Toiletai ir 

gesas 
Prekė .... $2150. 

3212 Normali Ave., ply- 
tų namas. Prekė.. $1850. 

510 West 27th St., 6 kam 
bariai, maudynės ir ge- 
sas. $2,000 

3114 Wallace St., 3 flia- 

tai, 18 kambarių, 3 maudy- 
nės, elektros šviesa, karštas 
vanduo, garo šiluma $9500. 

Klauskite: 
ERNIS E. FEENEY 
603 West 31st St. 

1 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kuvie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmeriu kolioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė jau gy-, 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten! 

yra žemė labai derlinga taip, k.\d vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 

lių, geležinkeliu, gražiu leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Wordboro, 
kuriamo dauguma lietuviu gyvena ir i 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga, 
lietuviams dauginus b i 7. i nu užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai p: j 
eriii. po !?15.00 ir avgšC-iau už akrą j 
Gulite pradėti pirkti faima su $101. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 

mokėt.*) farm.*). Daugumas mušu žmo-j 
nių vra išvažinėj? po ejaug valstijų, | 
bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, ukip \Visconsine lietuvių 
kolionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

?301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

EXTRA BARGAINAS. 

Parsiduoda pigiai labai 
■puiki rezidencija su 9 lotais 
po 31 pėdą pločio, Morgan 
Parke ir puikus sodnas, apie 
30 vaisingu medžių, taipgi 
galima laikyti ir jsiganyti 
karvių ir prisišienauti šieno 
ii'ždyką, kiek nori. Friežas- 
tis pardavimo, savininkas 
turi važiuoti į kitą miestą. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės 3253 S. Morgan St., ar- 

ba į namus, ,1305 W. lllth 
PI., kampas Throop gatvės, 
K. J. Fillipovich 

ANT RANDOS. 

Krautuve ir 5 kambariai išsiduoda 
nnt raudos P. S. kampas 37-tow ir 
\\'allacc gntvša. Vieta labai t ir. kaina 
groaerniai ir bučernei, Hardware arba 
drapanų krautuvei. 

Atsišaukite am ds durjs, pirmas 
fiiatas nuo savininko 

ANT PARDAVIMO PUIKUS MŪ- 
RINIS NAMAS 7 KAMBARIŲ. GF- 
SAS, ELEKTRIKAS, ŠILDOMAS ŠIL- 
TŲ VANDENIŲ. PLIKUS BASĖMEN- 
TAS, NAUJI PORČIAI IŠ FRONTO 
ir iš užpakalio, dailus lotas. 
ANT LOVVL: AVE. TAR.PE 32 IR 35 
GATV. $1000.00 CASH, O LIKUSIUS 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. 

S. SHOKALSKIS 
3343 LOWE AVE. 3 LUBOS FROTAS 

TELEFONAS BOULEVARD 10011 

Auksas žmonėms 
Puiki žeme, farma 140 

akerių, parduodu arba iš- 
mainau ant namų kožnar»»e 
Amerikos mieste, kur negy 
ventumėt. Galit duoti namą 
ir dalį pinigų įmokėti. Aš 
už skolą nuo banko nupir- 
kau labai pigiai tą farmą, 
preke tik $20,000.00. Bet 
žiūrėk, kas yra ant jos: f ar 
ma randasi ant gerų kelių, 
tarp dviejų didelių miestų 
Clevelando ir Akrono; yra 
20 akerių užsėta kviečiais, 
20 akerių kornais, 20 ake- 
rių avižom, 5 akeriai rugiais 
15 akerių dobilais, 5 akeriai 
bulvėmis, 25 akerių motie- 
jukais, 4 akeriai sadno. Yra 
B karvės, 2 veršiu.. Karvės 
Jersey veisles. 1 buliu8, 11 
kiaulių, 4 geri arkliai, apie 
100 vištų, vanduo, visos ma 

šinos reikalingos farmai, bu 
ges ir vien javai yra apie 
4 tukstančius 'vertės, nams 

gyvenimui su 10 kambarių, 
barnės ir t.t. Arba perkant 
užtenka įmokėti (9000.00, 
iikusius pinigus duodu ant 

lengvų išmokėjimų. Skubė- 
kit greitai atvažiuoti, arba 
jei nori ant namo mainyti, 
tai rašyk, kur gyveni. Kaip 
brangas namas ir kiek pi- 
r.'gų turi Įmokėti. 

Dabar gerai matosi, kas 
auga ant farmos, kokie ja- 
vai. 

J. c. 
130 Woo3ter Ave., 

Akron, Ohio. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Pajieškau lengvo darbo už kasieriu 

arba už kolektorių. Galiu užsista- 
lyti $1,000 kaucijos pinigais. 

JOHN SMITU, 
3241 Lime St., Chieago. 111. 

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS. 

Kas nori {gyti 15 puikiu lietuvišku 
'atviručių, su vaizdeliais Lietuvos mies- 

tų ir kaimų, tegul prisiunčia už 75 cen- 

tų štampų. Taipgi yra likusios kelio;: 
atvirutės-fotografijos nuo garsaus lie 
tuvių dailininko, čiurlionies, piešinių 
Rąžykite reikalaudami: 

R. GEČIUS, 

3253 SO. MORGAN ST. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia, vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
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 
išmokėtu. Ir męs duodame darbą ant 

farmų, kurie oirks fermas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim ioiv^ kaipo dali įmokė- 
jimo ant faimų. Del platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvi.: direktorius 

SANBORN COMPANY, 
j Eagle River, \Vis2onsin. 

REIKALAVIMAI. 

Reikalauju pardavėjų. 
Man reikia penkių apsukrių 

1 vyrų, kurie gali kalbėti len- 
kiškai, bohemiškai ir lietu- 
viškai pardavinėti subduvi- 
žioną pietvakarinėj dalyj 
miesto, žemomis kainomis 
ir ant lengvų išmokėjimų. 
Prapertės randasi didelia- 
me industrialiame distrikte. 
Męs suteiksime nurodymus, 
pagelbą patyrusia žmonių ir 
automobilius. Mokėsime al- 
gą ir komišiną tinkamam 
žmogui. Atsišaukite bile 
dieną nuo 11 iki 12 vai. 
Klauskite: Mr. f ischer. 

FRED'K H. BARTLETT 
& CO., 

Chicagos didžiausi Real 
Estate Operatoriai. 
Room 200 — 69 W. Wash- 
ington St. 

REIKALAUJAME MA!- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBU DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka *nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 

I tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
i Hemphill, W. Va. 

Ar 

Apgalvojote 
apie tai, į kokią 

BANKĄ 
padėti savo 

Pinigus 

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

"Metropolitan State Bank" 
807-809 W. 35'th St., prie Kampo Halsted 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 bankoj, arba partrauks iš kitų bankų iki 30 dienai šio mėnesio, tai bus ro- 

kuojamas procentas nuo pirmos dienos šio mėnesio. 
Mokame 3% nuošimtį ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
Norintieji perkelti iš kitų bankų j musų, atneškit 3avo bankinę knygelę, o męs iškolektuosime visus 

pinigus su procentais bile iš kokios bankos ir iš bile kokio miesto, ir duosim tuojau.0 savo bankos knygelę 
pažymėję joje visus prigulinčius jusų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus 
(Liberty Loan) ir gerus pirmus morgečius. Norintieji jų įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreip 
kitės į "'METROPOLITAN STATE BANK". Patarnavimas visiems dykai. 

Banko Valdyba: 

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