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Bachmetievas priešingas da- 
vimui laisves mažoms tautoms 

Lenkai gauna Silezijos 
balsus 

\ • 

Austrai nori, kad skolinusieji 
karei, užmokėtu skolas. 

% 

Keblus padėjimas Anglijai. 
BACHMETIEVA5 PRIE- 
ŠINGAS DAVIMUI LAIS- 

VĖS MAŽOMS TAUTOMS 

Paryžius, liepos 23 d. Bu i 

vusis Rusijos ambasadorius 
Suv. Valstijose, priklaususis 
prie Kerenskir.es grupės,1 
Bachmetiev mano, kad A-j 
merikos žmones ir jų atsto- 
vai sutiksią su tautininkų 
(rūstį) partija lietuvių, lat- 
vių ir estų klausime. Šitos 
mažos tautelės negalį pa- 
čios vienos stovėti nei eko- 
nominiai, nei politiniai. Jos 
turį turėti pilną autonomi- 
ją, bet turį sudaryti dalį 
didžiosios Rusijos, kuomet 
toji bus atsieigta. 

LENKAI GAUNA SILEZI- 
JOS BALSUS. 

Katowitz, Augs. Silezija, 
liepos 22 d. Lenkai jaučia- 
si, kad plebiscitas augštutK 
nėj Silezijoj virs lenkų pu 
sėn. Lenkai tikisi, kad jie 
išlaikys dabartinę poziciją 
ir dar laimės ateityj. 

AUSTRIJA NORI, KAD 
SKOLINUSIEJI KAREI 
UŽMOKĖTŲ SKOLAS. 

Vienna, liepos 23 dieną. 
Austrija niekuomet viešai 

nepasiūlė pieno paskaidy- 
mui karės skolų buvusios im 

pėrijos tarp naujų valsty- 
bių, bet ji griežtai tvirtino, 
kad vokiškoji Austrija ne- 

galinti viena užmokėti. 
Vienok sakoma, kad se- 

k imas pienas patinku Aus- 

tr jos delegatams: 
Trimi svarbiausiais prin- 

cip. is yx*a: 
Vitna, karės skola turi bu 

ti paskaidyta tarp visų bu- 
vusios imperijos valstybių. 

Antra, kiekviena valsty- 
bė turi apsiimti užmokėti 
jai paskirtą dalj. 

Trečia, karės skola turi 
buti padalinta lygiai tarp 
įvairių valstybių. 

KĖBLUS PADĖJIMAS 
ANGLIJAI. 

Londonas, liepos 23 die- 

ną. Kaip atrodo, tai strei- 
kas plėsis toliaus. Triguba- 
se; jis stengsis apsaugoti tik 

šių, gelžkelininkų ir trans- 

porto darbininkų, susirinkt 

slapta Londone, manoma 

paskelbs visuotiną streiku 

prisivertimui valdžios liau 

tis kišusis į darbo ginC-us, 
sustabdyti konskripciją, iš- 
traukti talkininkų kareivius, 
iš Rusijos ir paliuosuoti są-1 
žininguosius karės prieši- į 

Kabinetas turėjo susirin- 
kimą šj rytą aptarimui pa- 
dėjimo. Premier Lloyd 
George šį vakarą matysis su 

kasyklų savininkais, o Bo- 
nar Law su angliakasių vir- 
šininkais. Padėjimas labai 
kritiškas. jtmm 
VALIJOS ANGLIAKASIAI 

ATSISAKO PRISIDĖTI 
.... PRIE STREIKO. 

Londcnas, liepos 23 d. 
Linksmiausiu dalyku angli- 
nio streiko padėjime yra Va 
lijos angliakasių nutarimas 
suvažiavime Cardiffe nepri 
sidėti prie Yorkširės judė- 
jimo. 

Skaitlius streikuojančių 
angliakasių siekia 275,000 
vyrų; streikas paliečia dau 
giausiai Yorkširę, Derbyširę, 
Nottinghamą ir Manmouthą 

ninkus. 

suiyg vaicizios praneši- 
mų, ministeris be portfoho 
SIr Eric Geddes, yra Leed- 
se; is stengsis apsaugoti tik 
tuos darbininkus, kurie ap-. 
siima dirbti prie pumpų ir 
nesikiš i streiko judėjimą. 

Valdžios atstovas bute A. 
Brnar Law pasakė, kad kiek 
raidžiai žinoma, nėra nei 
vieno, kuris tyčia keltų ne- 

ramumą tarpe angliakasių 
ir kad streikas yra protestu 
prieš padidintas kainas ang| 
lims, pragyvenimo brangu-' 
mą, karinį įsikišimą Rusi- 
jon ir priverstinį kareivia- 
vimą. 

SUV. VALST. PASIRAŠIS 
PO TAIKA SU BULGARI- 

JA IR TURKIJA. 

Washington, liepos 23 d. 
Šiądien buvo paskelbta val- 

stybes skyriuje, kad Suvie- 
nytos Valstijos pasirašys po 
taikos sutartimis su Bulga- 

I rija ir Turkija. 
Nors Suvienyk/i* Valstijos 

po teisybei nekariavo su Bul 
erarija ir Turkija, bet jos pa 
sirašys po sutartimis, kad 
parodžius, jog jos sutinka 
su tomis išlygomis, kurios 
yra dedamos ant tų Voki e- 

^ tijos ir Austrijos talkinin- 
kių. 

Dreba kinkos. 

H 
Me^ięo 

^i//iP 

į leKsiką ima baimč tik pamąsčius apie amerikonų nuveiktus darbus Europos karėj 
SIBIRO BOLŠEVIKAI 

ORGANIZUOJA KARIU 
MENĘ. 

Tokio, birželio (korespon 
Associated Press). Bolševi 
kai Sibire vis dar tebevaro 
propagandą ir organizuoja 
savo kariumenę. Pietinėj 
pamario provincijoj jie už- 
baigė organizavimą savo ka 
riumenės, nes nuo gegužio 
pradžios jie naikina gelžke- 
lius, ^.puldinėja traukinius 
ir paima stotis. 

Apie 1,500 bolševikų ank 
sti rytmetyj birželio 3 d. už- 
puolė japonų garnizoną Ipo 
litovkoj ir kelis užmušė. Vi- 
sa jų pajiega Suchano apie- 
linkėj, nuo Ipolitovkos į pie 
tus siekia nuo 4,000 iki 5,- 
000. i. -i 'i 

Bolševikai Amūro provin 
cijoj užsiima vien propagan 
dos darbu ir nėra susispietę 
į didelį skaitlių. Zabaikalo 
apskrityj jie susispietę arti 
Nerčinsko, skaitliuje 4,000. 

PRAŠO KONGRESO 
NUSTATYTI TAISYKLES 

ORLAIVIAMS. 

Washingtonan, liepos 23. 
Dėlei nelaimės su balioni- 
niu orlaiviu Chicagoje, Illi- 
nojaus senatorius Sherman 
šiądien padavė projektą, rei 
kalaujantj, kad butų paskir- 
ta orinės kelionės linijos ir 
kad butų reikalaujama leis- 
tinio patvarkymo lakūnams. 
Dirižabeliaus su užsidega- 

; Dirižabeliams su užsidega- 
! drausta lėkti viršum miestų. 

|BUTTE PAKĖLĖ IKI 7C. 
UŽ VAŽIAVIMĄ. 

i Helen, Mont., liepos 23d. 

į Montanos viešojo patarna- 
vimo komisija, nesenai ap- 
turėjusi prašymą nuo Butte 
elektrinių karų kompanijos, 
kad jai butų leista imti dau 
giau kaip 6 centus už va- 

Ižiavimą, pakėlė kainą iki 
17 centų. 

BOSTONO POLICIJA SU- 
TVĖRĖ UNIJĄ. 

Boston, Mass., liepos 23d. 
Bostono policija padavė pra 
šymą Amerikos Darbo Fe- 
deracijai. kad jai išduotų 
narystes čarterį. Nariai ža- 
da reikalauti pakėlimo al- 
gos ne kas sau, bet organi- 
zaciniu budu. 

VOKIETIJA NUSTATO 
6 MILIJARDUS DOL. ME- 

TINIU MOKESTU. ir 4, 

Šiaurės vokiečių laikraš- 
tyj Gazette šiądien tapo pa 
skelbtas Vokietijos finansi- 
nis programas, reikalaujan- 
tis kas metai sudėti 25,000,- 
000,000 markių (apie $6,- 
000,000,000) su sutikimu f i 
nansų ministerio Erzberge- 
rio ir grupės žinovų dalyko. 
Suvažiavimas sako pilnai su, 

tikęs su finansų reformo- 
mis. 

Aštuoni bilijonai markių 
bus gauta iš karės mokes- 
čių, o likusieji 17 bilijonų 
iš naujų šaltinių. j 

FRANCUZIJĄ LAUKIA 
DUONOS BADAS. 

Paryžius, liepos 23 dieną. 
Francuziją laukia duonos 
porcijos rugsėjo mėn. šią- 
dien buvo kalbama, kad 
duoninių kortų systema gal 
bus įvesta vėl tą mėnesį dėl 
kviečių neJerėjimo. 

KAPITONAS ŽUVO, 5 
GAISRININKAI SUŽEISTI 

South Chicagoj vakar va 

kare lenkų apgyventoj apie- 
linkej begesinant gaisrą 
gaisrininkų kapitonas Jas. 
Murray žuvo ugnyj ir 5 ug- 
niagesiai sužeisti. Trisde- 
šimts penkios šeimynos liko 
b j pastog's. Nuostolių ap- 
skaitoma ant $200,000. Su- 
degė šešiolika namų prie 
Buffalo ave. 

LENKU KAREIVIAI PA- 
IMA TARNOPOLI. 

Kopenhagen, liepos 23d. 
Lenkų visuotinoji žinyba pa 
skelbė, kad lenkų kareivija 
paėmė Tarnopolį rytinėj 
Galicijoj, ukrainiečių ir len 
kų ginčijamame apskrityj. 

KONGRESAS IGNORUO 
JA BERGERIO NUTEISI- 
.. MĄ CHICAGOJE. 
Washington. liepos 23 d. 

Kongreso komitetas, paskir 
tas ištyrimui Bergerio tin- 
kamumo* į kongreso narius, 
šiądien' pasakė jo advoka- 
tui Henry F. Cochems, kad 
jis nežiūrės teismo nuspren 
dimo, apkaltinančio V Ber 
gerį neištikimumu. 

SUV. VALST. PALIUO- 
SUOS PRIEŠU ŠALIŲ 

SVETIMŠALIUS. 
Washington, liepos 23 d. 

Visi internuoti pasauliškiai 
priešų šalių svetimšaliai, iš- 
skiriant prasikaltusius skel- 
bimu anarchistinių idėjų ir 
tų, kurie r ori grįžti savo tė- 
vynėn, bus tuojaus paliuo- 
suoti Suv. Valstijų. 

PJAUŠr.S V/ASHINGTO- 
.. NE SUSTABDYTOS. 

Washington, liepos 23 d. 
Nors kai-kuriose negrų ap- 
gyventose vietose šaudymai 
tęsėsi iki pat ryto, bet di- 
desnės nelaimės vakarykš- 
čių baltųjų su juodaisiais su 

sidėjo tik iš vieno balto už- 
mušto ir kito pavojingai su- 

žeisto. Daugybės yra su- 

žeistų, dangaus ar m^iaus 

kumščiais, lazdomis, ar pei- 
liais, bet nei vienas jų ne- 

sužeista pavojingai. 
Nežiūrint to, kad sostinė 

atrodė kaip tikra ginkluota 
stovykla, bet ketvirta juod- 
veiižių su baltveidžiais ka- 
rės naktis nebuvo tokia 
smarki kaip pirmadien', 
kur keturi buvo užmušti ir 
apie dešimts sunkiai sužeis- 
tu. £ 

I STREIKUOJANTIEJI REI 
KALAUJA LAISVĖS. 
Fort Leavenworth, Kas., 

liepos 23 d. šiądien suki- 
lusieji čia baudžiamose ka- 
zarmėse streikuojantieji bu- 
vusieji kareiviai, aidoblistai 
ir sąžiningieji kares prieši- 
ninkai šiądien tolydžio rei- 
kalavo, "paleiskite mus". 

"Sovietas" reikalavo vi- 
suotinos amnestijos pirma j 
negu kaliniai grįž dirbti. 
Komitetas atstovaujantis su 

kilusius kalinius taipgi rei- 
kalavo, kad jų reikalavimas 
laisvės butų pasiųstas prez. 
"VVilsonui. 

VILLA VAŽIUOS JAPO- I 
NIJON GINKLŲ GAUTI. 

El Paso, Texas. liepos 23. 
Vakar atvykusieji čia iš Chi 
Tiuahila miesto amerikiečiai 
pranešė, kad Francisco Vii- į 
la ir gen. Felipe Angeles at j 
leido savo kareivi jas iki rug-' 
sėjo ir paskelbė kareiviams, 
kad jie važiuoja i Japoniją 
amunicijos gauti Vilios re- 

voliucijai. 
Jie sakė, kad Villa išlei- 

do prisaką savo kareiviams 
grįžti namo iki rudens, kuo- 
met jis pašauksiąs juos vėl. 

Šitą pranešimą vakar taip 
gi išdavė Juareze gen. Ysi- 
dro. 

DEŠIMTS UŽMUŠTU VO- 
.. KIEČIŲ RIAUŠĖSE. 
.. Berlina*. liepos 22 d. Čia 
vakar dešimts žmonių tapo 
užmušta suirutėje, kuri kilo 
socialistų didžiumiečių susi- 
rinkime. 

Buvusieji amatinės unijos 
susirinkime norėjo nulinčuo 
ti tą, kuris šaudė, bet ligo- 
ninės patarnautojai išgelbė- 
jo ji. 

SUV. VALST. AGENTAS 
SAKO MOONEY NUTEIS- 

TAS NETEISINGAI. 

Washington, liepos 23 d. 
Buvusis specialis Justicijos 
skyriaus agentas John B. 
Densmore, tyrinėjusia Moo- 
ney'o bylą valdžiai, savo 

pranešime apie tai sako, kad 
Tomas J. Mooney negavo 
pilno teisingumo savo byloj 
San Franciscoj už menamą 
prisidėjimą prie bombos 
sprogimo pasirengimo die- 
noj. Pranešimas datuotas 
lapkričio 1 d., 1918 m., šią- 
dien įteikta kongresui atsa- 
kyman į rezoliuciją. 

RUSAI BANDO TAIKYTIS 
SU RUMUNAIS. .. 

Londonas, liepos 23 die- 
ną. Kaip Berlino valdžios 

įbevielinė žinia sako, bolše- 

jvikų delegacija atvyko Ki 
šenevan Lenino vardu siū- 
lydama taiką rumunų Dnies 
tro kareivijoms. Ji sutin- 
ka pavesti rumunams Bes- 
sarabiją tąja išlyga, kad jie 
neleis per Rumunijos sieną 
Ukrainos piliečių ir Kolča- 
ko gaujų. 

Padaryta muŠių pertrau- 
ka Bessarabijos fronte aš 
tuonioms dienoms ir dele- 
gacija nuvyko rumunų se- 

dybon. 

Popiežiiis širdingai 
pritaria Lietuviu 

Troškimais, 
(Specialė telegrama 

'"Lietuvai") 

Washington, D. C., 
11:09 vai. ryto, liepos 23 d. 
"Lietuva/ 

3253 S. Morgan St., 
Chicago, 111. 

Kablegrama iš Paryžiaus 
skamba šitaip: 

"Antroji lietuvių delega- 
cija pas Popiežių: vicepre- 
zidentas Staugaitis, prof. 
Grigaitis, sugrįžo iš Vati- 
kano šiądien. 
.. "Popiežius priėmė su ypa 
tingu palaiminimu. Išreiškė 
širdingą užuojautą lietuvių 
tauto» troškimams. Užlaikė 
juos dvigubai ilgiau negu 
buvo paskirtas laikas audi- 
encijai. į 

"Atsisveikinant suteikė 
p&laiminimus visai tautai. 

"Nuo šio laiko Lietuva 
žada laikyti pastovų atsto- 
vą V itikane." 

Vinikas. 

JAPONAI UŽGINA 
ŠANTUNGINĮ MAINĄ. 
Paryžius, liepos 23 d. Ja- 

ponų delegacija taikos kon- 
ferencijon šiądien išleido už 
gynimą tvirtinimams, buk 
šantunginis susitaikymas vo 

kiečių taikos sutartyj buvęs 
padarytas už japonų atsiė- 
mimą savo reikalavimų, pa- 
liečiančių tautinę sąlygą tau 
tų lygos sandoroj. 

BANDYS PRIVERSTI KA- 
.. LINIUS DIRBTI. 

.. Leavenworth, Kas., liepos 
23 d. Pasak pulk. Sedg- 
wick Rice, pribuvus rytoj j 
Suv. Valstijų baudžiamą- 
sias kazarmes dar 1,300 ka 
reivių iš aplinkinių stovyk- 
lų, 2,500 politinių kalinių, 
kurie nuo antradienio yra 
saugojami eilėse, bus prista 
tyti prie darbo. 

Kalėjimo kazarmėse bu- 
vo ramu šiądien, pribuvus 
dadėtiniams sargams iš nuo 

latinio forto garnizono. 

REIKALAUJA ŽODŽIO 
IŠ JAPONŲ. 

Washington, liepos 23 d. 
Reikalaujama iš japonų vai 
džios, kad ji viešai pasaky- 
tų ką ji mano daryti su Šan 
tungu ir Tokioj šitas reika- 
lavimas yra rimtai svarsto- 
mas. Yra tikimasi, kad kliu 
tis senatoriams užtvirtinti 
taikos sutartį neužilgo bus 
prašalinta. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Ketverge gražu: po pietų į 

vakarą vešiau. Pėtnvčioje gra 
h\ su vidutine temperatūra. 

Augščiausia temperatūra 
vakar 92 laipsnia1' apie 6 vai. 
vakare. 

Saulėtekis, 5:36 vai. ryto; 
saulėleidis, 8:17 vai. vakare. 
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Kare Lietuvos su Lenkija. 
Lenkai ištikro yra rytinės Europos hu- 

nai. Jie į nieką neatsižvelgia, nei į teisy- 
bę, nei teisę; jie neturi nei morališkojo 
jausmo. Jie norėtų pavergti visą pasaulį, 
jei tiktai galėtų. Pirmiausiai jie pas save 
namie je surengė žydų pogromus, paskui 
pradėjo skersti rusinus Galicijoje nepalik 
darni nei žydų. Užsipuolė ant ukrainiečių 
norėdami paveržti jų žemes. Buvo many- 
ta, kad lenkai bent su čekais sugyvens, nes 
iš pirmiau tos tautos neturėjo kivirčų. Bet 
juk lenkai negali su nieku sugyventi iri 
prasidėjo karė tarp lenkų ir čekų. Su vo- 
kiečiais irgi nesutinka, su rusais kariauja. 

Iki paskutinių laikų dar su lietuviais 
lenkai nekariavo, nors lenkai visaip skriau 
dė lietuvius, nors lenkai užgriebė Lietuvos 
sostainę. Vilnių, lietuviai vis dar sukan- 
dę dantis kentė. 

Ant galo ir aliantai matydami lenkų 
imperialistinius ir užgrobimo tikslus, įsake 
generolui Fochui paliepti lenkams, kad jie 
nesiveržtų tolyn Lietuvon. Bet ar lenkai 
klausys, juk tai neglimas daiktas, kad len- 
kai iškęstų ką nors neskriaudę, negrobę. 
Ir čia jie laužydami aliantų įsakymą už- 
puolė lietuvius pereidami alijantų užbriež 
tą liniją. 

j^iv^iuviu ueganms Kantrumas truKO-n 
stojo musvn. Lietuva stojo atviron karei: 
su musų didžiausiais neprieteliais lenkais, 
šiądien jau liejasi Lietuvos žmonių mų? 
brolių kraujas už Lietuvos laisvę ir Ne- 
prigulmybę. Šiądien jau vėl visa Lietuva 
paplukusi kraujuose ir ašarose musų sesu- 
čių ir tėvų, šiądien vėl karės šmėkla vieš- 
patauja musų tėvynėje. 

Ką męs lietuviai amerikiečiai turime 
daryti šioje valandoje? Nejaugi ir dabar 
:nęs sėdėsime rankas suglaudę ir aircainau 
sime? Męs turime tikru darbu prisidėti! 

Pirmiausiai Lietuva reikalauja iš ame 

rikiečių, kad męs suteiktume paskolą. Juk 
Lietuvai begaliniai reikia pinigų. Ameri- 
ka jau parduoda Lietuvos valdžiai reika- 
lingas reikmenis. Be abejonės parduos i* 
amunicijos, tik reikia pinigų. Lietuvos 
valdžia užtraukia naują paskolą sumoje 
trisdešimties milijonų doliarių ir prašo, 
kad męs amerikiečiai paimtume arba rea- 
lizuctume čionai dalį tos paskobs. Ne- * 

jaugi ir to męs nepadarysime? Ne, to t?.i 
jau nuo amerikiečių negalima laukti. Ame- 
rikiečiai lietuviai mažiausiai turi paskolinti 
Lietuvai bent 15 milijonų doliarių. Bū- 
tinai! Kitaip juk mųs tėvai, broliai ir se- 
serįs esanti Lietuvoje ir liejanti kraują 
už tėvynę prakeiks amerkiečius. 

Taigi kolionijos, veikėjai, draugystė.4 
kiekviename Amerikos kampelyje, kiek 
vienoje kolionijoje tuojaus šaukite masy- 
vius susirinkimus ir sutverkite Lietuvos p? 
skolos komitetus kiekvienoje vietoje. Taip- 
gi tuojaus rinkite pasižadėjimus, kiek kiek- 
vienas lietuvys pirks Lietuvos paskolos 
bondsų. Tuojaus tą darbą reikia pradėti 

Gi Centralės Tarybos tuojaus turi pa 
daryti bendrą susivažiavimą, išdirbti plhi 
nus, kaip ta paskola bus tvarkoma. Tuo- ; 

jaus reikia pradėti realizavimą Lietuvos pa skolos. Negalima atidėlioti nei vienos mi- ; 
nutos. Jei šiame reikale tarybos neatliks 
savo užduotis, jos prasižengs prieš tėvy- 
nę. 

Diena po dienos laukiama. Ameriko- 
je pribūvant atstovybės iš Lietuvos. Rei- 

kia viską suorganizuoti, kad jie pribuvę 
iš karto galėtų pradėti darbą. 

Kitas vėl labai svarbus darbas, tai or- 

ganizavimas lietuviškos kariumenės. Visur 
kolionijose jaunimas, vyrai turi organizuo- 
tis į burius ir lavintis karinėje gimnastiko- ] 
je. Gimnastikos palavinti gali buvusieji 
kareiviai Dėdės Samo armijoje. O pas- ; 
kui kaip tik pasidarys proga vykti Lietuvon 
ir mušti mus neprietelius lenkus. 

Moteris irgi turi neatsilikti. Jos turi 1 

rašytis prie Lietuvos Gelbėjimo Draugijos, 
tai yra prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, 
tverti kolionijose komitetus, susinešti su 

centru, rinkti drabužius, aukas. Atminki- 
me, kad Lietuvos Prezidentas Lietuvoje se : 

nai jau paskelbė mobilizaciją. Pas mus gi 
tokią mobilizaciją turi paskelbti Egzekuty- 
via Tarybų Koimtetas. 

Dabar kritikos, srioviškumai, partijos 
šiame darbe turi išnykti Atminkime, 
kad visa Lietuva, taipgi ir męs kaipo jos 
žmones esame Kariškame paciejime. u ko-| 
kios teisės veikia laike kariškojo padėji- 
mo, tai turbut kiekvienas žino. Tankiai 
už prasižengimus ir neišpildymą pereigų 
eivilizurtose šalyse mirtimi baudžiama. 
Taigi ir pas mus už neatlikimą jei ir ne 

ba*is niekas mirtimi, tai bent ant tokių lie- 
tuvių neišpildūnčių savo pereigų lai krin- 
ta amžina ir nenykstanti paniekos dėmė. 
Jei dabar kas išdrįs šiame karės momente 
naudotis aplinkybėmis sudrutinimui savo 

partijos ar pasinaudoti asmeniniam labui, 
tas lai traukiasi iš mus tarpo. 

Kovon visi už tėvynę! Atgimusi Lie- 
tuva ginasi nuo dižiausių savo priešų. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius! 
PASIENIU VALSTYBĖS SPRĘS APIE 

.SAVO LIKIMĄ. 
(Rašo Rank J. Taylor). 

.. New York, liep. 16 d. — "Tegul pa-| 
sienio valstybės nusprendžia pačios, kokios 
valdžios jos nori. Šitą sumanymą davė 
bolševikai mažosioms tautoms, apsiaučian- 
čioms sovietinę Rusiją. B,et bolševikai ne- 
nori ištraukti savo kareivių 1 ol pasienio 
valstybių gyventojai nenubalsuos. Baltieji 
(bolševikų priešai) laikosi tokios pat po-, 
litikos. 

Vienok bolševikai skatina organizuo- 
ti atskiras valdžias, Latvijai, Ukrainai ir 
kitoms pasienio provincijoms esančioms po 
jų kontrole po Maskvos globa, kuri išlei- 
do komisams vesti nauju valdžių steigė- 
jus, Raudonoji Latvija ir Raudonoji Uk- 
raina virsta bolše vik iškesnėmis ir už pa 
čius bolševikus. 

Liudniausiu dalyku yra tas, kad pusė 
pasienio tautų yra po Raudonaisiais, o pu- 
sė po Baltisiis. Lietuva yra šitos rūšies 
pavyzdžiu. Lietuviai ^virtiną, kad jie yra 
atskirą tauta, visai skirtinga nuo rusų 
Daugelis lietuvių reikalauja neprigulmy- 
bės. Kiti gi mano, kad mažoji šalis privalo 
buti prijungta prie dižiosios šalies. Di- 
džiuma lietuvių, kurie buvo išnaudojami 
senojo rėžimo rūpinosi vien duona ir 
sviestu. \ 

Tuo tarpu didelę Lietuvos dalį laiko 
jžėmę bolševikų priešų kareivijos, daugiau 
sia vokiečiai ir lenkai. Lietuviai turi ma 

žą kariumenę, kuri yra išblaškyta per vo- 

kiečių burius. Ją veda rusų generolas iš 
Krymo. Bolševikų priešų pusę valdo pu- 
siau organizuota, pusiau atstovaujama val- 
džia. Vokiečiai remia pinigais naują šalį 
m dieliu pelnu sau. Maisto sąlygos eina 
^eryn, atėjus maistui iš Amerikos. Gyvc- 
limo sąlygas yra nelemtos ir beveik nepa- 
kenčiamos. Lietuviai sako, kad jų svar- 
biausiu miestu yra Vilnius. Lenkai tik ne- 
senai atėmė Vilnių iš bolševikų; lenkai 
^ako, kad Vilnius priklauso lenkams. Jie 
>ako, kad jie neatiduosią jo. 

Vieninteliais apšviestais žmonėmis 
Lietuvoje yra dvasininkai, kurie, žinoma, 
/ra bolševikų priešai. Jie laiko kaimiečius 
;okiame padėjime, kuris nedaug nutolęs 
įuo labdarngojo feudalizmo. 

^ 

Lietuva viena iš daugiaus kaip tuži 
10 valstybėlių, apsiaučiančių tikrąją Rusi- 
'ą. Šalutinės valstybės yra jsigeidę jas p ri- 
mti ir todėl bolševikai nenori pavesti jų 
:>e gyventojų sutikimo. Į šiaurę nuo lie- 
;uvos yra Kuršas ir Estonija, abi šalis yra 
naž-daugr po vokiečių įtekme. Šitos šalis 
-ra beveik tiek pat tamsios ir biednos kaip ; 
r Lietuva. Estonija ir Kuršas su vokieti- 
os pagelba užlaiko kareivijas kovai su bol- 
ševikais. Anglijos laivynas ir jūrinė ka- ] 
eiviia kelbsti estams, kurio dabar grumo- ] 
a Petrogradui, anglai yra susivieniję su < 

-okiečių kareivijomis prieš bolševikus. 1 
—iŠ Pittsburgh Sun. i 

Petrogrado Gyvenimo Vaizdeliei. 

(Iš žurnalo "Les Annales", 1 
)arašė M. Ciaude Anet. Iš t 
Tuncuzų kalbos vertė C. i 

K.) 
^ 

- 

Kasdieną aš sau vaikščio- ; 
ju milžiniškame mieste. Aš ; 
šiuriu ir klausau. Aš temi- 
ju žmonių upo mainus. Ka- 
reivių visur daugybė. Kaip 
Rusija turtinga zoninėmis! 
Revoliucijos pradžioje Pe- 
trogradas turėjo suvirš du 
šimtų tūkstančių žmonių ka 
tarmėse. Daugelis iš jų nu 

s jo, bet daugybė jų dar yra, 
dabar yra ... 

Rusų kareivis apskritai 
/ra labai malonus, draugiš- 
kas ir kalbus. Kokias tik- 
cai pašnekas aš turėjau pir- 
muose revoliucijos mėne- 

siuose su rusų kareiviais, 
beskaitliniuose mitinguose 
ant gatvinių kampų, name 

pas save, — ir todėl aš mė- 

gstu gyventi kazarmės šo- 
ne. Ir mano pašneka su 

kiekvienu iš jų, tai buvo at- 
viros širdies pašneka, nes 

kiekvienas iš jų kalbėjo tą, 
ką jisai jautė, ar turėjo pa- 
sakyti. Musų nuomonės ga- 
lėjo skirtis, bet tas nėra 

svarbu! Kareivis žingei- 
įdavo viskuomi, kas jam bu- 
yo paskojama ir dėkojo su 

satviru širdingu prasijuoki- 
mu. Tai buvo malonu, ypa 
.tingai tas jų laisvas apsiė- 
jimas. > 

Šiądien jau ne tas pats. 
As vis dar gyvenu kazar- 
,mės šone. Aš visados su- 

tinku kareivius. Daugiau 
aš su jais nebekalbu. Męs 
susitinkame, męs pasisvei- 
kinamo, bet dabar jų akyse 
,matosi kas tai tokio nepa- 
prasto, ko pirmiau nebūda- 
vo. Tartum koks tai pavy- 
das neužganėdinimas ir slap 
tybė. Matyt, tai yra šešių 
mėnesių maximalistų vieš-i 
patavymo vaisiai; — klia- 
'sų propagandos ir kliasų 
kovos. Rodosi, tikti ne la- 
bai senai visų žmonių buta 
tos pačios pažiūros. Šią- 
dien pasirodė du abazai: 
jųjų ir musų. 

Jie nekabina manęs; a j 

negirdžiu nuo jų jokios n< 

malonybės. Bet, tas senas 

jų atvirumas, tas laisvas si 
žmonėms apsiėjimas, taip 
;gerai žinomas Rusijoje, pra 
nyko. 

Jau trįs savaitės, kaip as 

vėl atvykau j Petrogradą; 
,aš dar neturėjau su karei- 
viais jokio pasikalbėjimo. 

* * 

Mitingų ant gatvių jau 
nebėra Kur dingo daugy- 
bė tų gyvų mitingų, kurie 
buvo beveik kiekvienoje va 

landoje revoliucijos pra- 
džioje? Kokių tiktai karš- 
tų ginčų neteko man tada 
girdėti. Atmenu vieną ka- 
reivį, viename iš tų liepos 
gražių vakarų, neprilygina- 
mų baltos nakties Vakarų, 
tų šiaurinės gražybių. Tai 
buvo laikuose kada forma- 
vosi moterių batalijonai, 
kad užimti vyių vietas fron 
te. Tas kareivis užlipo ant 
laiptų "Večernieje Vremia" 
laikraščio, ant Sadovos gat- 
vės kampo. Kairėje ran- 

koje jisai turėjo rožę. Mi- 
lia iš penkių šimtų žmonių 
jį su atyda klausė. Garsiu 
3alsu jisai tarė: 

—Piliečiai, dabar užėjo 
aikai, kad moterįs eina i 
nušių frontą, kad atlikti 
/yrų priedrmę. Jos dėvi1 
celines, o mums palieka si-j 
onus... Kokia sarmata, pi-Į 

iečiai!.. Aš to negaliu kęs- 
i... Jei jųs visi nepripažįs- 
te man tiesą, kad tas yra 
lidžiausia gėda visai Rusi- 
iai, tai aš čia tuo jaus .prieš 
iumis padrysiu sau galą... 

Ir musų kareivis išsiėmė 
iš kišeniaus mažą peilį. Jo 
agitacija daro įspūdį. Išsyk 
3U verksmu: 

— Pripažinkite, kad tai, 
^ėda! 

Jisai bando atlenkti pei- 
lį. 

— Pripažinkite, tuojaus 
pripažinkite, o jei ne, tai 
aš pats save čia nužudysiu! 

Galop peilis jau atlenk- 
tas. Jisai jį taiko į savo 

pilvą j ̂ 

Iš minios girdisi kįlantis 
kliksmas ir šukavimas: 

— Taip, taip, męs tą pri- 
pažinome, pripažinome! 

Ir kareivis uždaro savo 

peilį. 
« * 

Atmosfera jautri. Žmonės 
gyvena nervais. Kiekvie- 
nas nerimstauja, rūpinasi, 
juda. Vis naujos žinios 
žmonėse platina kokią tai 

baimę. Tie, kurie gali iš- 
važiuoti, važiuoja. Dauge- 
lis norėtų bėgti į užsienį, 
,bet sunkenybės neišpasaky- 
tos. 

Lemnistai visi apginkluo- 
ti. i\ jenis. Narsus 
draugai bolševikai lavinasi 
gatvėse ir piečiuose, kur ka- 
reiviai jau nuo senų laikų 
neturėjo jokių muštrų ir la- 
vinimų. Kareiviai, kuriuos 
sutinki ant gatvių, neturi tos 
kareivių išvaizdos ir ypaty- 
bės. Jie dar atlieka sagybą, 
bet jie ne dirba. Mažomis 
grupėmis, berūkant ir saule 
graižį belukštenant, jie sau 

po miestą valkiojasi. 
Po šešių mėnesių jie už- 

miršo tą, ką jie kitą syk ži- 
nojo. Jie miega kazarmė- 
se, jie to nori, jre yra aprū- 
pinti valgiu ii aprėdalu — 

ir, kad laiką praleisti ir šį 
tą uždirbti, jie griebiasi 
tūkstančių visokių užsiėmi- 
mų. Jie pardavinėja gėles, 
cigaretus, vaisius, avalines 
ir degtukus. 

bėriau jiems butų jų Kai- 

muose, kur jie galėtų ant 
savo žemės dirbti, bet juos 
laiko čia, kur jie neturi nie- 
ko veikti. 

* * 

Politinė situacija vis dar 
nepastovi. Begalo vis dar 
kalbam, kad sudaryti stip- 
rią valdžią. Bet, ant ko ji 
gali remtis ta stipri valdžia 
o raugi joje, kuri vis dar ba- 
ladojasi viešoje anarchijo- 
je? Ar yra čia organizuota 
kiiasa, kuri galėtų apimti 
valdžią? Ar vai but kade- 
tų partija, tas genralis šta- 

t bas be kareivijos? Ar dar- 
bininkai socialistai, kurie 
vos išmano politinį gyveni- 
mą ir pas kuriuos yra taip 
pat patyrimo, noro, apšvie- 
tos ir disciplinos stoka? Ar 
gal but valstiečiai, masa be 
jokios dar organizacijos? 

Ar gal but armija, armi- 
ja be vienybės, ta armija 
sunaikinta garsiu "Praka- 
zu", kuris pakėlė kareivius 
prieš savo aficierus? 

Tauta, kurioje viešpatau- 
ja anarchija, turi anarchijos 
valdžią. 
Kornilovo apgailėtinas ban 
dymas pagreitino krizio ryt- 
mą, kuriame cUbar balado- 
jasi Rusija. 

Sovietai dabar duoda vi- 
są iniciatyvą. Jie išgelbė- 

o demokratiją. s 

Petrogrado taryba yra v 

naximalistų rankose. Le- s 

lino šešėlis, kiekviename i 
gatvių kampe, priduoda j 
Daimę praeiviams» c 

Miesto maitinimas vis ei- \ 

na blogyn. Vienas menkas c 

ir blogas valgis per dieną, s 

re tinka, kad Petrogrado gy i 

ventojams priduoti drąsos, 1 
kurie ir taip jau visados 
sirgdavo neurastenijos liga. 
Jie gauna po du arba po i 
tris šimtus gramų tiktai duo i 

nos kas dieną. Dabartinia- 
me laike sviesto nėra; du 
šimtai gramų mėsos savai- 
tei; miltų ir pieno visai ne- 

gauna. i >> * > ** 

Tas maistas yra labai 
menkos vertės — ir jį kitaip 
negalima gauti, kaip eilės 
laukiant ilgose elėse prie 
krautuvių durių. 

Kas dieną prisieina sto- 
vėti eilėje po dvi ar tris 
valandas, kad gauti ką nors 

tokio, su kuriuomi negali- 
ma apmalšinti bado. 

Vasaros Gamta. 

Tyla. Didmiesčio gatvėse 
nesijaučia nei mažiausio vėje- 
lio. kuris nors truputėlį pa- 

judintų pakrikdytų vis besidi- 

dinančią mieste kaitrą. Saulės 
karšti spinduliai kuo tplyn tuo 

labyn kaitina didmiestį. 
Is ryto didmiesčio gyvento- 

jai, it tos skruzdės bėgiojo tai 
šian, tai te*i su milijonais įvai- 
riu svarbių, nesvarbių ir be- 

verčių reikalų. Visi bėgiojo 
be nuoilsio. 

Bet saulė vis kilo augštyn ir 
kaitra didinosi. Pagaliaus sau 

lė pasiekė savo augščiausį so- 

stą ir tartum apsistojo aug 
štumoje; apsistojo kad dar 
smarkiau užkaitinus ir pake- 
pinus nubaudus išdidų didmie- 

stį, it kokį prasikaltėlį. 
Narsiai didmiestis kovoja su 

karštais saulės spinduliais, 
stengdamas palaikyti savo au- 

toritetą, bet veltui. Visos jo 
pastangos pašalinti ar bent su 

mažinti, kaitrą kuri slopina did 
mieščio gyvumą, lieka be pa- 
sekmių. L 

Pirmiau apsukrus miestie- 
čiai jau nebėginėja, net vaikš- 
čioja, bet tik slankioja; kiek 
vienas slenka pavėsiu. Pir 
miau, pilnos judėjimo gatvei 
pradeda tuštuti, ir tik kur ik 

kur prasineša sunkiai pukšėdi 
mas automobilius, sukeldamas 
debesius dulkių ir siųsdamas 
jas viršun, tartum covcn prieš| 
saulę. 

Viskas mieste aprimo apsnu| 
1 do, tik ekvatorių traukiniai, it 
milžiniški siaubimai, sukinėjasi 
laksto bepaliovos po miestą, 
gabendami miestiečius į girias| 
ant ežero kranto, kad nuto- 

linus juos nuo didmiesčio. 
Ir taip išdidus didmiesti 

tapo nugalėtas, gi puošni grak| 
sti giružė suteikia priglauda 
milijonams pabėgėlių ir nieko | 
neatbildama auklėja milžiniš- 
kus chorus girių paukštelių. 

il/. K. S'Uis. 

JAU GALIMA SIUSTI* 
LAIŠKUS 1 PRUSU 

LIETUVA. 
Daleidus Suvienytųjų Val- 

stijų valdžiai siųsti laiškus V o 

kietijon, galima siusti laiškus 
ir Prūsų Lietuvon, kadangi rv 

line Prūsija dar ir dabar, skai- 
;osi \"okietijos dalimi. Kadan 
^i Prusų Lietuva dar nėra 
>riskirta prie Didžiosios Lie- 
uvos, man rodosi, reikia rašv- 
i antrašus kaip po senovei— 1: 
'o kiška i. Nes lietuviškai rašo- s 

ni laiškai vargiai pasieks ta k 
:mogų, kuriam jie siųsti. j: 

Norintieji susižinoti su Pru- 
ų Lietuva turi pirmiausiai at- k 

įšaukti pas šituos Prūsų lietu- 
iu veikėjus: p. p. E. Jayoma- 
tq, J. Vanagaitį, J. Stikliorin, 

V. S t or oštų (Vydūną). Visi 
ie, regisi, gyvena Tilžėje, to- 
,ėl nors ir nežinome jų gatvės 
ardo ir numerio, po kuriuo jie 
labar gyvena, galime vienok 
iųsti jiems laiškus užrašant 
įekurio iš tų žinomųjų Prūsų 
ietuviu vardą ir žodžius "77/- i. t. — 

it, Ostprcnssen, Germany " o 

ie gaus. Ant laiškų reikia už 
ipinti krasos ženklelis už 5 cen 

:us. 

Butų gerai, kad simpatizuos 
Įanti Prūsų lietuviams Ameri- 
kos lietuviai paremtų jų viena-i 
tinį organą—laikraštį "Prūsų 
Lietuvių Balsę?' užsisakyda- 
mi jį, ,arba ir pinigiškai suteik 
dami jam pašelpą. Prūsų lie- 
tuviai, taip pat kaip ir kiti lie> 
tuviai kovoja už savo tautos 
gyvastį. Bet jų jiegos yra silp 
nosi, o priešų turi perdaug. Gefl 
bedami Didžiąją Lietuvą neu(z 
mirškite ir Prūsų Lietuvos. V 

Kun. J. J. D. Razokas. \ 

Trumpai Kalbant 

A'c primato. 
"Draugas'' labai greitai pa- 

mate "Lietuvoje" apskelbimą, 
kuriame pasakyta kad p. B. K. 
Balutis rašinėsiąs "Lietuvon". 
Jis tuojaus pasako pamoksla 
temoje apie atstovų dorybes ir 
pereigas. 

uerai. rasistengsime pasi- 
mokyti. Bet visgi "Draugas" 
tą pat jau daro ką "Liefuva" 
tik ketina daryti. "Drg" ta- 
me pat N išspausdina kun. Yi- 
limavičiaus kišką, kuris taip- 
gi yra atstovas. 

Reiškia, kad ką pats daro 
10 visai nemato, o ką kiti t'k 
rengiasi daryti, tai jau paste- 
bi. Matyti "Draugas" j rei- 
kalus žiuri tiktai viena akia. 

Ir y i su-f rauta Marksą. 
Bolševikiškoji "Laisve" N 

57 labai moksliškai raso ap:e 
socializmą ir Marksą 11* šitaip 
išguldo: 

"Bet kada įvyks pilna ly- 
gybė? K. Marksas sako, 
kad pilna lygybė galės įvyk 
ti tik antrame arba aukš- 
čiausiame socializmo laips- 
nyje; pilna lygybė galės 
įvykti tik tuomet, kuomet 
draugijoje išnyks buržuazi- 
nė teisė "už lygų darbą— 
lygus atlyginimas," kuomet 
draugija ant savo vėliavos 
galės užrašyti: "Kiekvienas 
sulyg iš galės, kiekvienam 
sulyg reikalu,"—tai yra tu;» 
met, kuomet kiekvienas dra.u 
gijos narys dirbs tiek kiek 
išgali ir tokį darbą, kukį ga- 
li." 

Taigi lygybė įvyks, kuomet 
žmonės dirbs kiek jie išgali. 
Žmogus paprastai išgali die- 
įoje dirbti po 12 ir net 14 va- 

andų. Taigi laisvė ir lygybė 
)us ant žemės, kaip žmonės 
lirbs po 14 valandų. Daugiau 
uk žnfonės neišgali dirbti. 

Tai taip supranta socializ- 
ną mus bolševikai. 

Pasijuokimas iš nelaimes. 
Brooklyno Garsas N 29 ap- 

rašvdamas nelaiminga atsit»- 
;ima šitaip išjuokiančiai rašo: 
cituojame raidė raidėn): 

Labai nemaloni ir liūdna s 
nelaimė patiko jauną lietu- 
vį Juozą Alaknavičių liepos 
2 dieną. Jis pametė abi ko- 
jas prie darbo ir guli ligoiv 
būtyje 'Memorial Hospital.' 
Jei žmogus gali p?mesti a V. i 

o ji, tai kr s nors jas gali ra- 
li ir sugražinti. Belieka tik 
tikraščiuose išspausdinti pa- 
eškojimo apskelbimą. 
Visgi redakcijose pasitaiko 

urijozų. 



jlSM^ 
SEATTLK, VVASH. 

Šiame mieste yra žymi lie- 
tuviška draugyste, D. L. K. 

Gedimino, kuri visuomet remia 
lietuviškus darbus; tai viena 
i: žymesniu draugysčių viešoj 
apielinkėje. 

Ši draugystė turėjo pusme- 
tinį susirinkimą 13 diena lie-j 
pos, kuriame, įnešus J. Martin 
kaičiui ir kitiems parėmus, 
ypač A. Kalvaičiui ir J. Re- 
vutai, kurie plačiai .paaiškino 
a,.ie suorganizuotą Lietuvos 
Raudoną Kryžių, kurį vedą 
lietuviai daktarai, tapo paau- 
kauta iš draugystės iždo $25.- 
00 reikalams Lietuvos Raudo- 
no Kryžiaus ir nutarta pasių- 
sti minėto kryžiaus pirminin- 
kui I)r. Biežiui. 

Tai gražus pavyzdys, kurį 
parodė mūsų draugija, aukau- 
dama teikimui daktariškos pa 
šalpos Lietuvai per Raudoną 
Kryžių. Butų gerai jei ir ki 
tos draugijos pasektų D. 
L. K. Gedimino draugystės 
pėdomis, tada tikrai lietuvių 
vargai butų palengvinti. 

Vidinis. 

RAGINE, WIS. 

Šaukiamas svarbus susi- 
rinkimas ant 24 d. liepos, 
ketvergo vakare 7:30 Union 
Hali. Šio susirinkimo tiks- 
las sudaryti komitetą Rau- 

donojo Kryžiaus, išsirinkti 
valdybą ir išdirbti plianus 
tolimesniam veikimui. Vi- 
si geros valios Lietuviai at- 

eikite j paženklintą vietą. 
M. K. 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvių Mokslo D-ja nuta- 

rė kvicst j Pittsburghą Lietu- 

vos Laisves Varpą. Tai vie- 

nas iš pagirtinų nutarimų ku- 

riuo L. M. D. galės pasitar- 
nauti dėl Lietuvos labo. Nors 
seniau L. M. 1). neapleisdavo 
nei vieno priešo '*eikalo nesu- 

teikus paramos, bet per pa 
skutinius porą metų tai buvo 

apsirubežiavusi nuo aukų. Ka 

dangi daug kaštavo nauja s ve 

tainė, tai pinigų aukauta ir ne- 

buvo galima, bet svetaine nie- 

kad neatsisakė paaukaut dėl 
kokio geresnio reikalo. Dabar 
ties turint gražų namą galės 
gana puikiai priimt Lietuvos 
Laisvės Varpa. 

Taigi ir mums Pittsburgie 
čiams teks pamatyt ta lietuvių 
budintoju. Čia ištikro yra dar 
daug tokių kuriems reikės ge- 
rai prie ausies pridėjus stt- 

skambint, nes iki šiol, tai net 

gėda būdavo į juos žiūrėt. 
Nors jie lietuviai lietuviškai 
kalba bet neapkenčia savo Tė 

vynės ir visaip stengiasi ap- 
juodyt tas ypatas, kurios dirba 
dėl labo lietuvių ir Neprigul- 
mingos Lietuvos. 

Oi kad tik greičiau tas var- 

pas suskambintų, ir mus visi 
suklydėliai atsiverstų ir pamy 
lėtų mųs brangiu Tėvynę Lie- 

tuvą. Tėvynainis. 

BROOKLYN, N. Y. 
Rackaus prakalbos. 

L. D. S. 12 kp.' surengė pra- 
kalbas, Liepos 17 ir 18 d. Apr. 
Pan. Šv. parap. svetainėje, kai1 
bėtojum užkviesta, anot jųjų, 
garsiausis tarpe Amerikos lie- 
tuvių kalbėtojas Raekus, iš 
Cl.icagos, medicin. studentas, 
Loyola Universiteto. 

Pirmoje pusėje prakalbos 
kalbėtojas aiškino, iš senų la1'- 
kų, apie rymiečius, atenieęius. 
kaip ten kad buvo, vieni pa- 
tricijušai, antri plebijonai, vie- 
ni pertekliuje, girtuokliadav«>.; 

. palaidunavo, o antri liedavo 
kraują, būdami vergijoje; dei- 

to kad ten buvo dar visi stcb 
meldžiai anot prakal. pago- 

'nįs). Po tam kaip p asidėjo 
krikščionybė, kaip pi miejie 
krikščionjs užėjo i Vokietija 
ir Franci ja ir ten rado žmo- 
iiįs dar, beveik, puslaukinius, 
necivilizuotus. Krikščionįs- 
gi atnešė ten kulturą, mokslą, 
civilizacija ir išmokino tuos 

puslaukinius dirbti žemę, aiv 

ginti augmenis ir t. t. 

Antra pusė prakalbos, kaip 
buvo pranešama apskelbimuo- 
se, anti-bolševikiška, daugiau- 
sia taikyta j jausmus žemiau- 
sioms davatkoms, kad sukelti 
jų didesnį kerštą ant bolševi- 
kų. Nuolatos kartojosi žod- 
žiai. cicilikučiai, bolševikai, 
bolševizmas, mister Trockis, 
Kapsukas ir t. t. 

Suiyg kalbėtojo Socializmas, 
tai yra dviejų žydelių biznis 
ir tai ką bolševikai dirba Rusi- 
joj ir Lietuvoje su Mister Troc 
kiu, kas yra lietuviški bolševi- 
kai, K. Yidikas buvusis kovos 
redaktorius, girdi, ir dabar 
slaptosi užsiauginus barzdą, 
taipgi Pruseika,—Vabalas bi- 
josi ir savo tikrą pavardę 
skelbti. Kalbėdamas apie Pri 
seiką išvadino žmogžudžiu, 
paaiškindamas, kad Rygoje 
užmušė žmogų. 

Kas yra padaryta gero Lie- 
tuvai, anot kalbėtojo, tai tik 
T. Fondo centai tą padarė, gi 
kitų veikimą skaito visai be- 
verčiu. V. N. 

PITTSBURGIEČIU DAI- 
LĖS MY/.fiTOJU ATYDAI. 

liekas neužginejs, kad 
Dailė kelia tautą. Ji tai 
išreiškia puikiausias tautos 
ypatybes ir perstato tautą 
tikroje šviesoje. Jeigu tau- 
ta yra turtinga savo Dailės 
menu, tuo augščiau ji išsi- 
kelia ir turi didesnę garbę 
pasaulio akyse. Musų gi 
tauta atsižymi ypatingai 
Dailės skoniu, bet pasaulis 
rna^ai težino apie jos Dai- 
lę. Nun-gi, kuomet Lietu- 
va turi apturėti savo Nepri- 
gulmybę, tuo labiau privalo 
kitų tautų atydą atkreipti į 
save. 

Štai pasitaiko ir proga. 
Viešų j1] mokyklų ir Pittsbur 
ho Universiteto muzikos di- 
rektorius, muzikas dailinin- 
kas Earhart, rengia milži- 
nišką Tautų koncertą rug- 
pjučio 6 dieną, Schenley 
Parke. Jis tai užkvietė ir 
lietuvius per p. Joną P. Jan- 
kų, šv. Kazimiero parap. 
vargonininką, kad visi lietu 
viai Dailės mylėtojai, imtų 
dalyvumą tame koncerte. 

Tat-gi liepos 10 d. Šv. 
Kazimiero parap. choras 
svarstė tą užkvietimą ir nu- 

tarė dalyvauti, užkviečiant 
ir visus kitus lietuviškus cho 
rus. Dėl tos priežasties, že 
įmaus pasirašiusieji, tapo 
išrinkti į literatišką komisi- 
ją, kad per laikraščius užr 
kviesti visus Pittsburgho ir 

apielinkių kolionijų lietu- 
viškus chorus, kad, tinka- 

mai prisirengus ir sudarius 
suvienytų lietuvių chorą, 

i imti dalyvumą minėtame 
koncerte. 

To pačio choro susirinki; 
n.e liepos 22 d. šv. Kazimie- 
ro parap. choro vedėjas ap- 
siėmė lavinti visus, kurie 
norės dalyvauti. Dėl to tai 

'šiuomi užkviečiame visus 
'Dailės mylėtojils susirinkti 
į Šv. Kazimiero parapijos 
'svetainę liepos 27 dieną, 
nedėlioje, lygiai 7 valandą. 

TBus aptarta budai, kaip ge- 
lius prisirengti. Praktikos 
gi atsibuviiiės toje pačioje 
svetainėje liepos 29 ir 31 
dcL, lygiai S vai. vakare. 

^ Tat-gi, Dailės mylėtojai, 
nepamirškite ir visi kam tik 
.'rupi lietuviu vardą iškelti, 
pribukite! 

įgaliota komisija: 
Kun. A. Tamoliunas, 
Jonas P. Jankus, 

Šv. Kaz. Par. vargonininkas 

Tel YARDS 13SJ 

'.IET&VIS GYDYTOJAS 

l^t CHIRURGAS 
v*yuo vit-v.' 3 ligaa moterlig, 
vaiky ir vy. Specmliškal gy- 
do limpančias. užsisenėJUBla® 
i: ^aslaptoguB vyry liga* 

3259 Sc. Halsted Si., Chicauo, flr 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio laoal prieinamo-j 
aus sąlygomis, liam reikalinga Bko*> 
linti pinigai, tegul atnilanku i ofls^. 

H. EPSI EIN, 
Room 708; 5 Mo. LaSalie 3t 
Telefonas Franklln W03. 

Chicago, 111. liepos 8, 1919. 
ATSKAITA AMERIKOS LIETUVIU SEIMO 

RENGIMO FINANSŲ KOMISUOS. 
INPLAUKOS. 

Už Auditorium atsibuvusio priešseiminio va- 
karo inžangos tikietus inplaukė $3?12.13 

Už Bankieto Tikietus inplaukė 1000.00 
Už apgarsinimus Auditorium Vakaro prog. 632.00 
Už parduotus programus Auditorium Va- 

kare ir Seime 113.64 

Inpalaukų Viso 5057.77 
IŠLAIDOSc 

nuomą Auditorium Teaftio, įvairius 
prirengimus ir patarnavimus $944.20 

War Tax ant inžangos tikietų 373.36 
St. Šimkui už muzikalį programą Auditorium 

Teatre 450.00 
Geo. Thampson Setton už spausdinimą pro- 
gramo viršelių 6 spalvose. 245.00 
Pontiac Engraving Co. už padirbimą klišų 

programo viršeliams 6 spalvose 90.00 
J. Šileikai už nupiešimą programo viršelių.. 50.00 
Lithuanian Publishing Co. už spausdinimą 

programų, plakatų ir kitų darbų 441.70 
J. Martinkui ir Elz. Šatkauskienei už vli- 

kimą apgarsinimų ir išrinkimą pinigų 62.00 
Telegramai Į Senatorius, Kongresmanus ir 

kitus asmenis prieš seimą 32.02 
Short Hand Reporter už surašymą kalbų 

Anglų kalbėtojų Auditoriume 18.00 
Už papuošalus ir rubus mergaitėms prie 

Varpo. 12.45 
Lietuvai fStaniuliutei) rūbai ir nanuošalai 6.85 
Columbiai (Drangelienei) rūbai ir papuošalai 5.40 
Mildos Svetainei už 4 susirinkimus po $6.00 24.00 
H. Hermanui už svetainę. 1.00 
K. Griksui už svetainę 5.00 
Ponui Lukui už dalinimą plakatų. 5.00 
"Vienybei Lietuvninkų už paskelbimus seimo 11.20 
"Naujienoms" už paskelbimus seimo 45.5C 
"Dirvai" už paskelbimus seimo 15.75 
"Sandarai" už paskelbimus seimo 9.00 
"Lietuvai" už paskelbimus seimo 121.50 
Pennoyer Merchants Transfer Co. už par- 

vežimą Varpo iš stoties į Auditorium, į Morrison, 
j Storage * 53.94 

Lithuanian Printing & Binding House—Kau- 
lakis už 2 lietuviškas ir 2 amerikoniškas vilno- 
nes vėliavas, stiebus ir nikius G0.65 

American Badge Company už priėmimo ko- 
miteto ženklus •. 3.25 

Lietuvos Laisvės Vai pas ir užsakymo lėšos. 500.99 
Cable Piano Co. už pianą Auditoriume 16.00 

Morrison Hotel už dainų progiamą bankiete 35.00 
Morrison Hotel už banHetą ir kitus patarnavi- 

mus. 810.00 
Pervežimas programų iš Auditorium Teatro j 

Morrison Hoteli. 1.00 
500 Korčiukių. (ox5) 1.00 
Garlandas apvainikavimui Varpo prezen- 

tuojant Seimu] .,, 5.00 
ur. k. LnangeJTiu generaliam sekretoriui už 

darbą ir Įvairias išlaidas 200.00 
Sugrąžita pardavėjam už neparduotus Audi- 

torium tikietus už kuriuos buvo iš kabo užmokėta 46.00 
Už 2 baiikieto tikietus inteiktus svečiam. .. 5.00 

$4714.77 
SUTRAUKA. 

Inplauke $5057.77 
IšmoKeta. ........ ....... 4714.77 

Lieka $343.00 
JOSEPH J. ELIAS, 

~ MIKOLAS DŪDAS, Fmansų JONAS BIFŽIS, K-omlslJ.a PETRAS PIVARUNAS, 
JONAS i. BAGD2IUNA5. 

Šis rapoiias lytisi tik seimo rengimo. reikalus. Jis 
buvo skaitytas ir priimtas Chisagos draugijų konfe- 
rencijoje, liepos 8 d., 1919 m. 

Gi finansinis raportas linkui reikalų pačio seimo 
ir jame suplaukusių aukų bus paskelbtas atskirai trum- 
pame laike. 

Parengtas ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS KLIUBO 

Nedelioje. Liepos 27, 1919 II Leafy Grove, Slinstrupo Darže 
WILLOV/ SPRINCfS, ILLINOIS 

Prasidės 9 vai. ryto. Tikietas 25c. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus atsilankyti ant inusy iš- 
kilmingo PIKNIKO, nes sis 1'ikniUu- n C* ra surengtas tuomi, 
kad išnaudojus publiką, bet tuomi, kad užganėdinus jaunuo- 
menę. Yra puikiausios vietos dėl pasilinksminimo lr pa- 
kvėpavimo tyro oro po žaliais lapuotais medžiais. Taipgi 
bus puikiausia muzika, kuri griež Lietuviškus ir Angliškus 
šOKiyS. Atsilankykite visi. Kviečia vii-us 

RENGIMO KOMITETAS. 

NEPAMIRŠKITE ŠIO PIKNIKO 

DR. I. E. MAKARAS. 
IJETUV^IS^JįYDYT^JAS Ii. CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlefonas: iioulcvard 3480. 

Rezidencija: 45iŠ So. Wood Stieet. 
Telefonas: Yards 723. 

DR. S. NfllKBLlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 80. ASHLAND AVE. 

Telefonas Drc er 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

A« Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dSlto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikšty oms 

lr kitiems reikalams dieną ar 
naktį. !-i 

3305 AuburnAve. Tel. Drover 4139 

PJione Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U281S EN ĖJUSIOS 

L I Q O 8 

Valandos: 9 lkl 12 Ir 4 iki 9 
vakarais. 

3303 SQ. MORGUS STREET 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
™t L.urų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popisrio 

SPECIALIA!: Maleva malevojimul ctubų iš vidaus, po $1.50 u* galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TEP STREET, CHICAGO, ILU. 

Žinomas per 25 rnetng ir Valdžios prižiūrimas 
Henry J. Schnilzer State Bank 

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žiuių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S.SHANKS 

Pagyvenimi' Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. ^ Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St. ^^^^^^nioterŲ ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare ^^Į^birurgiškas ligai. 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėlioiris 11—1 popiet. Chicago^^^^^^^. 

GARSINKI T liS 1)1 l£X KAŠTYJE "LIKTUVA" 

"Vienintelis Kelias" i STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUZIOImoelKI SPALIO20tos, 

————1— /f| M /V 15 Chicagos Archer Ave., ,i"\v ————————— 

.n Abi Pusi S 2 lnAbiPuSi 
— T M,VK vTa pat kaina iš Argo, III 63-rd St., X ^ — 

KAifOS INEJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 5, 1918 

<T>ą g A Bunuo&e nuo 50 ir mažiau O CA Buriuose nuo 200 tyu»u\J kaip 200 žmonių. įr daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stotj, imk 1 pietus eina tį gatvekarj ant State gatvPs arba Archer Arenue 
pažymėtą. "Arclier-Cicero," arba imk transferą, nu kitų gatveakrių perkertančių linijas. 3PECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ išeina iš Chicago kas Utaminkų, Subatį ir Nedelę. 
Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Bureau 1110 Otis Buiiding, 10 3c. La Šalie St„ Telefonas Franklln 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Jollet, III. relkalauda n aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: Joliet 251t. 

J 

Tik išpildykite ir prisiųskite mums šitą kuponą, 
o mąs parodysime jums 

5-AKRU FARNA 
įWMWsaĮgi?r»iin>| ■'■hbmt, imu mmtmvi n g jgHg p ai ATIMF I? t 

iirrmnfiirįTrfį-frniiriuffftm iiill 1 rtLrtll.^Ci, LjJLi. 

Tas bus del Jus Naudos 
PrisiųsJcite šiandien, o aplaikysite piin as informacijas- kaip gali- 

te įsigyti priemiesčio f&rma. 

ARTHUR T. McINTOSH & CO. 
Main Office Telephone Locai Office 

106 N. LA SALLE ST. Main 2043. 1404 W. 18th ST. 

Arthu- T. Mclntosh & Co. g? 
106 N. La Salle Sb. Chica^o. 

Gerbiamieji:— Prisiųskite man pilnas informacijas kaip aš galiu įsigyti 
5 akrų farmą. 
Vardas ir Pavardė 

Adresas 
Telefonas 

,. 

Lietuva—7—24 



j VIETINES ŽINIOS 
.......... 

P. GRIGAITIS VĖL 
"NAUJIENU REDAKTO 

RIUS. 
Vakar "Naujienų" skyl- 

tyse p. P. Grigaitis rašo, 
kad jisai vėl lieka "Naujie- 
nų" redaktoriumi. Jis sako, 
kad jo svarbiausias tikslas 
bus sustiprinti lietuvius so- 

cialistus, kurie paskutiniuos 
laikuose visai pakriko, nu- 

smuko. 
Priežastis to yra aiški. 

Lietuviams šiądien svarbiau] 
sias idealas yra neprigulmin < 

ga savistovi Lietuva. Lietuj 
viai nori gyventi kaipo tau-j 
ta. Su tuomi nesutinka tik- 
tai maža dalis išeivijos, ku- 
riai apskritai niekas neru- 

pi ir kuri Lietuvai neatneš 
jokios ypatingos naudos. 

Kol "Naujienos" nesirū- 
pins daugiau lietuvių ir Lie 
tuvs bendrais reikalais, toli 
socilizmo posekmes lietuvių 
tarpe bus tokios, kokios jos 
buvo iki tam laikui — tuš- 
čias energijos eikvojimas. 

LAIVAS IŠ CHICAGOS 
ATPLAUKĖ I L1VER- 

POOL'Į. 
Laivas "Lake Grauby" 

pirmutinis tiesiog iš Chica- 
gos laimingai atplaukė į 
Angliją. Šis laivas išplaukė 
nuo upės, kampas Robey ir 
27-tos gatvių. Per Chica-, 
gos upę, ažerus, Šv. Lau-j 
įyno upę ir vėliaus per At-' 
lantiką tas laivas atkelia-1 
vo j Liverpoorį. Taigi., 
Chicago jau yra pasaulinis 
portas. j,-' 

ubagai APMUŠĖ 
POLICIANTĄ. 

Herry Girtling, policijos 
stenografas, vakar nenorė- 
jo pagelbėti ubagui, kuris 
jį užkabino. Ubagas pa- 
šaukė du savo draugu, ku- 
rie Girtlingą gerokai apmu- 
V « 

4 
•» fc 

se. 

TOWN OF LAKE 
šv. Jono Krikštytojo Dr- 

ja nuo Town of Lake, savo 

pusmetiniame susirinkime, 
kuris atsibuvo nedėldienyje, 
liepos 20 d., nutarė prisi- 
dėti ir dalyvauti "Laisves 
Varpo" išleistuvėse. 

Nors musų draugija dar 
visai jaunutė, bet visgi ne 

su tuščiomis rankomis. Iš 
musų draugijos iždo nutar- 
ta paaukauti $25.00 "Lais- 
vės Varpui". Atjaučiame 
Lietuvos reikalus ir dirba- 
me savo tėvynei kiek ga- 
lime. Valdyba. 

..CICERO, 1LL. 
Čionykštė "Lietuvių Ka- 

reivių Draugystė" laikyda- 
ma savo pusmetinį susirin- 
kimą liepos 20 d., Žvibo 
svetainėje, apsvarstė bėgan- 
čius reikalus. Pikninko ko- 
mitetas, kuris atsibuvo bir- 
želio 8 d. River Side, 111. 
išdavė savo raportą. Pelno 
iš to pikniko pasirodė apie 
$300.00. Toliaus raportą iš 
davė delegatai dalyvavusieji 
paskutiniame Ameirkos Lie 
tuvių Seime. Raportas bu- 
vo platus ir įspūdingas. Vi- 
si išklausė ramiai ir labai 
žingeidavo. Malonu buvo 
išgirsti, kad tas seimas taip 
pasekmingai pasisekė. Ra- 
portas liko priimtas vien- 
balsiai. 

Vėliaus buvo pakeltas 
klausimas kas link tvėrimo 
"Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos" (Raudonojo Kryžiaus) 
skyriaus. Vienbalsiai nu- 

tarta dirbti ir remti tą pra- 
kilnę lietuvių organizaciją 

'iš visų pajiegų. Tam tikslui 
išrinkta komisija iš trijų 

'ypatų — Jonas Pilkis, J. 
'Kirdulis ir K. Laudinskas. 

Ant galo pakeltas klausi- 

amas "Laisvės Varpo" išleis- 
tuvėse dalyvavimo, kuris 
atsibus rugpjučio 3 d. Po 
trumpų diskusijų didžiuma 
balsų nutarta dalyvauti. 
Priešinosi tiktai kHuri "di- 

plomatai". • 

Musų draugystė jau ne- 

labai šiądien nori gyventi 
siauru partyvišku gyveni- 
mu, bet kaipo tikri Lietu- 
vos kareiviai stengiasi rerr: 

te ir dalyvauti visuose pra- 
kilniuose Lietuvai ir lietu- 
vystei darbuose. 

Teisingas. 

CICERO, 
Vargiai kita kolionija ran 

dasi ant šios ašarų pakal- 
nės kaip musų ant tokio 

sklypelio žemės: — keturi 
blokai skersai ir keturi iš- 
ilgai. Gyventojų čia yra 
visokių, bet daugiausia lie- 
tuvių. Draugijų ir draugi- 
jėlių pas mus yra galybė. 
Visos veikia ir savo ratą su 

ka. Paskutinuose laikuose 
beveik kiekvienai iš tų drau 

gijų buvo priduoti laiškai 
su užkvietimu dalyvauti ir 

prisidėti prie "Laisvės Vai 
po" išleistuvių, rugpjučio 3 
d. Rodosi, tas butų visų 
lietuvių bendras reikalas, 
bet kur tau! Pas mus ei- 
na atkakliausia klerikalų agi 

1 tacija. kad tiktai kuomažiau 
siai lietuvių dalyvautų tame1 

iškilmingame apvaikšžioji- 
me. Lietuvoje žmonės šią- 
dien aukauja viską ant liuo 
sybės aukuro, o čia tai vi- 
sai kitaip. Męs mateme ką 
musų atkakli klerikalai ir 
visoki kiti ^amsunėliai da- 
rė prieš seimą — ir męs ži- 
nome kokios jų buvo pasek-, 
mes. Visi jų negeistini 
darbai nuėjo ant nieko, 
Nieko vyrai, laukite trečio 
rugpjučio ir pamatysite, kad 
Cicero lietuviai sarmatos ne 

padarysi Tarpe musų yra 
dar nemažai lietuvių tikrų 
tėvynainių—ir visi męs pe- 
tįs į petį dalyvausim dend- 
rame lietuvių reikale t. y. 
"Laisvės Varpo" išleistuvė- 
se. Ciceronas. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Piliečių Darbi- 

ninkų Pašelpos Kliubas, at- 
einančiame r.'jdėldienyje, t. 
i y. Hepos 27 d. rengia šei- 
; mynišką išvažiavimą i 

j Lyons, 111. 
Jau daug ižsiregistravo, 

bet galo dar nematyti. Tai- 
gi, kad išvengti daug nesma 

į gumų ir kad nebūtų didelio 
susigrudimo automabiliuo- 
se, visi kurie dar neužsire- 
gistravo, malonėkite ta tuo- 
jaus padaryti pas J. Miko- 
lajuną, 2334 So. Leavitt St. 
Registracija užsibaigs pėt- 

įnyčioje- liepos 25 d. Ant 
vietos taip pat bus suteikta 
informacija kaslink piekš- 
tininkų "sportų". 

Komitetas. 

VASAROS NESVEIKA- 
TINGUMAI. 

Kaip jus galite kaltinti savo 

vidurius, kuoįret jus nesijaučė 
te gerai sinuse vasaros mėne- 
siuose? Jus valgote perdaug, 
iits daugiausiai megstate val- 
gius, kuriuos jūsų viduriai ne- 

gali suvirškinti, jus nevaikš- 
čiojate užtektinai, nes jus meg 

■ statė važinėtis savo automo-^ 
I biliuje ar t. p. Liet jeigu jus 
klausiate patarimo, štai jis: 

Prižiūrėkite savo vidurius 
reguliariskai su pagelba Trinc 
rio American Elixįr o f Bjtt.er 
\Vine! šios gyduolės veikia 
greitai ir be mažiausių nema- 

lonių simtomų. Jos turi laba. 
puikų skuiiį ir susideda iš tokių 
sudėtinių, kurios pasirodė už- 
sitikėtinomis vidurių valyme. 
Jas gausite pas savo vaistinin- 
ką. Jeigu kartais strėnų die- 
gimas apsilankytų, persikvie- 
skite kuogreičiausiai Trinerio 
Linimentą sutaisymas, kuris 
atneša palengvinimą ir nesu- 

traukia pūslių. J j gausite kiek 
vienoj vaistinėj. Joseph Tri- 
ner Company, 1333-1343 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
Thursday, July 24, 1919. 

Ffajieakau inodernA^ko švarla'i už- 
laikomo kambario su valgių. 

Atsišaukite i "Lietuva" N. 10— 
3253 So. Morgan St. 

Pajieškau savo pačios, Tulijonos Mi 
sulienės, švogerio, Antano Zubino ir 
sesers Magdalenos. Visi Kauno guD. 
Šiaulių par. Žagarės parapijos. Kas 
apie juos žino, arba jie patĮs. prašau 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalg.. 

Antabas Misulis, 
215 Miller Ave. 

Detroit, Mich. 

PAJIESKOJIMAI. 

Pajieškau JURGIO LOMSARGIO, 
paeinančio iš Kamio Gubernijos, Ra- 
seinių Pavieto, žviekšnos Parapijos 
Gidekiu Kaimo. Amerike api* 8 me- 

tai, dabar gyveno po num. 4349 So. 
Hermitage Ave., pirmiau visa laika gj 
veno ant Bridgeporto. 

Amžiaus apie 33 metu augščio apie 
6 .pedu sveria apie l&O ar 160 svarų,| turi geltonus plaukus, šviesu veidą 
eina pasilenkęs ir kalba labai žemai. 

Jisai prapuolė iš namų liepos 20 
d. apie 2 vai. po piety, neėmė su sa 
vinį nei box'o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadleniems drapanomis. Jis nega- 
lėjo nuvažiuoti toli nuo Chicagos nes 

pinigų s,u savim neturėjo. 
Broliai Lietuviai kurie patėinitu- 

mėte tokj žmogų malonėkite man pra 
nešti ar telegramų ar laišku o pirma- 
sal gausite dovanų $25. Atsišaukite 
sekančiu adresų: 

P. E. KSAULEIDIS, 
4349 So. Hernrtage Ave., 

Chicago, III. 

BARGAINAS 
Naujas, 2 aukštų mūras, 

Elektra, garas, maudynes. 
Randa $80.00 $7,500.00. 

J. J. HERTMANO\VICZ 
3133 Fmerald Ave. 

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 paraiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 ui 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
vertę. Imsim lotus kaipo dali {mokė- 
jimo ant farmų. Del platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Sagle River, Wis2onsin. 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant i Lietuvą, par- 

duodu per 9 metus išdirbtą "Pictures 
Gallery" biznj. Pelno atneša $200.00 į 
mėuesj. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite -nt ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 208 Valley Street, 
Oayton, Ohio. 

PARSIDUODA KRAUTUVE, CIGARU 
Cigaretų, Tabako ir rūkantiems 

reikmenis. Gerai pripildyta. Geriausios 
intaisos: 1 "Pooi'' stalas, vietos yra 
dėl dviejų, 28 metai pramonė; k graa- 
žųs kambariai. Geriausias pasjulini- 

mas ant inventoriaus. 2523 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

PARSIDUODA BUCERNE IR GRO- 
sernė, biznis išdirbtas, lietuvių ap- 

gyventoje vietoje.. Iš priežasties kad 
išvažiuoju ] kitą miestą, parduosiu už 
pusę kainos. Prieš pirmą rugpjūčio tu- 
ri buti parduota. Atsišaukite: 1334 3. 
49th Court, Cicero, 111. 

pARSJ DUODA valgomųjų da-iktų 
ir saldainių krautuvė (Grocery & De- 
iicatessen). Parsiduoda greitai, iš 
priežasties ligos. 

928 W. 33rd St. 

Daktaras * 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

VALENTINE D&ESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina Bluvlmo, Kirpimo, dtsigD.lng 
dienomis ir vakarais dėl biznio U 
namų. Paliudijimai lšduodanJ ir t1» 
toa parūpinamos aykai. Atsfiankyldtt 
arba raiiyklte, o męs paaistougsime 
sutelkti juma patarimą. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W, Mailson *1. 

C205 8. rialsted 3t« iftOl' Wells Si 

REIKALAUJAME MAi- 
NIER1U IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 makle- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3' iki t 
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 lan- 
das vieną mylią j vr.karus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

nu f- m r* unv m \j, 

Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 
5528 Lowe Ave.f medinis naraafe G kam 

bariu su maudyne. Kaina $1850. 
2853 Union Ave., 2 fliaitų 4—4 kamba- 

riai, su toiletais ir gesu. Kaina $2150 
J543 Union Ave., dviejų a'ugštų namas 

2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2550 
510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 

su maudyne. Kaina $2.000. 
2618 Wallace St. Puikus .namas. Kairia 

$2.000, jmoketi $300. 
3807 Emerald Ave., puikus dvejų flia- 

tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.50Qt. 

3331 Wallace St., 2 f]fatų mūrinis na- 
mas, 6_^.6 kambariai. Bargenas tiK-1 
tai $4.000. I 

3212 Normai Ave.. 6 kfmbarių namas.! 
Kaina $1850, jmokStl $200. Į 

Emerald Ave., netoli nuo 31-mos, 6 
fliatų inurlnls namas, randos neša 
$63. Kaina $6300. 

3128 Union Ave., 2 fliatij mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 
ER.NIS E..FEENEY 

603 W. 31 ma Gatvė Chicago, III. 

BARGENAS! PARSIDUO- 
įla greitu laiku 5 kambariu O u 

medinis namelis. Cimentims 
beismentaš, ailgštas skiepas, vi 
si kambariai' šviesus, elektros 
šviesos, gazai ir visi namų i>a- 
rankumai. Kaina tiktai $2,500 
"casli". G. W. Adamson, 1429 
S. 50th A ve.. Cicero, 111. 

PRANEŠIMAS 
DSI Mūsų Darbininkų Gerovis. 

MES UŽDAROME 
NĖDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

LIETUVIŠKAS MOTELIS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

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

Phone Yards 2750 

ur. m. tierzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 Me- 

tų kaipo patyrei gydytojas, ckirurga! 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
tyj. moterį; ir vaiktj, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 'r 
6—8 vakarris. Telephcne Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St 
VALANDOS: 8—0 -"n. Hktal. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan 8t., kertč \l st. 

8peclall«ta« Mctorišku, Vyrižkų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 fo 
piet. 6—8 vak., Nedčl. 8—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Svarbus Pranešimas J 
Chicagiečiams 
IR APIELINKES LIETUVIAMS 

Šiuomi pranešame gerbiamai lietuvių visuome- 
nei, kad nuo senai laukiama Lietuvių Tautos Kata- 
likų Bažnyčia Chicagoje, atsidarys Nedėlioje, Lie- 
pos 27-tą, 1919. Pirmos pamaldos atsibus Nedėlio 
je ant Bridgeporto, S. E. Kampas 35-tos ir Union 
Ave., 11 valandą iš ryto. Sumą laikys ir pamokslą j 
sakys J. M. Vyskupas S. B. Mickevičius. Sąvaitts Į dienomis mišios šv. bus laikomos 9 vai. iš ryto. 

Gerbiamieji, nepraleiskite šios iškilmės atida- 
rymo L. T. K. Bažnyčios. Męs tikimės gražaus bū- 
relio geros valios tautiečių kaip iš Chicagos taip ir 
iš apielinkės. 

PASARGA: Važiuokite iki Halsted gatvės, 
Halsted gatve iki 35-tos, paeisite du blioku į rytus 
iki Union Avenue. Kviečia, KOMITETAS. 

Lietuviška Gydykla DR. D1CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikiuių jtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 Iki 13. 
1645 Wtot 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

UI 1 IV 1 V BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds a /—-v t t 
pilną "Cash" vertę. Atneškite W 1 1 
"f atf'^'te- , J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 **•! v k 

Utarninkais Ketvergais ir "35 Mllwauke Ave. 
Suoatomis 9- 0. tarpe Wood lr Paulina gatvių: 

NEW CITY CARAGE 
1543 W. 46th St., Telefonas Yards 7125. 

Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti 
vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 
čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilua ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 
tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius paikam dome visokiems reikalams dieną 
ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 
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