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Lenkai uzeme Minską 
Morganthau užsigina, kad jis 

mažik »s pogromus Lenkijoj 

36.000 skerdyklų darbininkų 
streikuoja. 

!'l 
% 

",A 

Clyne reikalauja pasodinti į kalėjimą 
pakuctojųs. 

I — 

LENKAI UŽIMA MINSKĄ 
Paryžius, rugp% 8 diens. 

Telegramas iš Varšavos pra- 
neša, kad vietos likraščiai skel- 
bia, jog lenkų kareiviai 'užėmė 
Minsko miestą. 

MORGANTHOW UŽSI- 
GINA, KAD JIS MAŽI- 

NĘS POGROMUS LENKI- 
JOJE. 

Washington, rugp. 7 d. 
Henry Morgą n t bau, perdėtinU 
Amerikos misijos tyrinėjimui 
sąlygų Lenkijoje, kabeliavo V»i 
stybės skyriui is Varšavos, už- 

sigindamas pranešimo. ku^į ler. 
kų telegrafo agentūra liep. 28 
priskaitė jam buk "tuo trumpu 
laiku savo buvimo Lenkijoje 
jis įsitikino, jog visi taip vadi- 
nami žydų pogromai yra bega- 
lo perdėti. Morganthan pasakė 
tą dieną, kad Amerikos komisi- 
ja nei nepradėjo tyrinėti pogro- 
mų. Misija, girdi, būdama Var- 
sa voje pašventė didesne dalį sa 

vo laiko surinkimui abelnų įs- 
pūdžių iš esančių skirtumų kas 

^ dėl ekonominių boikotų ir aps- 
kritų ekoneminių sąlygų. 

36,000 SKERDYKLŲ DAR- 
BININKŲ STREIKUOJA 

Chicago, IUV rugpjučio 8. 
Ap:e 36.000 skerdvklų darbi- 

ninkų išėjo j streiką nežiūrint 
to, kad majoras ištraukė milici- 

ją iš skerdyklų apskričio. 
Streikininkai sako, kad jie 

streikuoja ne dėl rasinių daly-, 
lykų. Kaip skerdyklų Darbo 'f 3 ^ 
rybos sekretorius J. W. John- 
stone vakar ber telefoną pasa- j 
kė majoro sekretoriui Chasa. 
Fitzmorris, tai streikas galim:i 
lengvai sustabdyti šitomis išly- 
gomis : 

Darbininkai nori, kad majo- 
rAs pasakytų, ar gatvės sker- 
dyklose yra viešais keliais, ar 

ne. Jei jos yra viešais keliais, 
tai unijistai neturės nieko 

prieš policijos saugojimą jų. 
Jeigi jos yra privatine nuosa- 

vybe, tai jie streikuos to- 

liaus ir prašis aukštutinių ir 

žemutinių karu linijų darbiniu 
kų, kad jie neatvažiuotų su 

karais j skerdyklas ir negaben- 
tų streiklaužių ar neunijistų. 

Jei gatvės yra viešais ke- 

liais, tai unijistai turi teisę jo- 
se organizuoti negrus. Jei jo> 
nėra viešais keliais, tai uni- 

jos neturi tcs teisės. 
Darbininkai sako, kad skei 

dyklų kompanijos uždarė gat 
ves nuo karės pradžios ir ne 

atidavė jų. Todėl jie klausi: 
ar jos priklauso miestui, ar 

kompanijoms. 
Darbininkai sako, kad jie ne 

; mano riaušes Kelti su negrais, * 
•» 

bet jie nori organizuoti juos, 
bet bijosi, kad policija juos 
trukdis. 

Šiądien dešimtą valandą 
ryto bus konferencija taarv po- 
licijos ir skerdyklų darbo ta- 
rybos narių. 

Taikintojas skerdyklų firmų 
ir jų darbininkų teisėjas S. 
Alschuler vakar bandė matytis 
su unijos vadovais, bet jam tas 
nepavyko. 

Milicija dėl kurios'buvimo 
skerdyklose darbininkai išėjo 
į-streiką, vakar naktį tapo iš- 
traukta. I 
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CLYNE REIKALAUJA PA 
SODINTI KACĖJiMAN PA 

KUOTOJUS. 
Chicago, 111., rugpjučio 9. 

Suv. Valstijų apskričio pro- 
kuroras vakar sugrįžo Chi-1 
cagon iš Washingtono su fe- 
deralės valdžios pienais 
traukti kriminaliu teisman 
penkias Chicagos skerdyklų 
firmas. 

Kaip jis sako, bus reika- 
laujama kalėjimo bausmė 
skerdyklų firmų viršinin-! 
ksms ir taipgi bus užvesta 
bylos atjieškojimui didžiu- 
lių sumų pinigų, kurias fir- 
mos išspaudė iš visuomenės. į 

Bylo bus užvestos pagal į 
Shermano prieštrustinj jsta-! 
tymą ir busianti reikalauja- 
ma kuodidžiau3ia bausmė 
už kiekvieną prasižengimą 
iš specialio didžiojo posė- J 
dininkų teismo, kuris susi- 
rinks rugsėjo 1 d. 

SUAREŠTAVO SUOKAL- 
BININKUS. 

Berlinas, rugpjučio 8 d. 
Pagal apturėtą žinią iš Vien 
nos, Viennoje daugelis tapo 
suareštuota už suokalbį pa- 
daryą ar.t gyvasties Austri- 
jos kanclerio ir Austrijos 
'taikos delegacijos pirminin- 
ko Dr. Karlo Rennero ir vo- 

kiečių Austrijos prezidento 
| Dr. Seitz'o. 

BELGIJA PATVIRTINA 
į.. VOKIEČIŲ TAIKĄ. 

Bruxelle, i'ugpjučio 8 d. 
Atstovų butas šiądien*vi^nu 
balsu patvirtino taiką su Vc 

■ kietija. 
■ Parlamentas šiądien užgyrė 
^ sumanymą, kad Ispanija pr; 

sidetų prie tautų lygos. 

u 

Neprigulmybes Iškilmes. 
"" -111,1 '■"* 

Kaune prie miesto rotužes pamaldos su procesija dienoje apvaikščiojimo 
Lietuvos Neprigulmybes. 

ESTAI PRAŠO LAISVĖS 
IR VIENYBĖS SU SUO- 

MAIS. 

Berlinas, rugp. 5 dieną. 
Komitetas atstovaujantis Ber- 
lino estus, Amerikos karinės 
misijos viršininkui, pulk. II. 
A. l'arkeriui atsisakius jo pi a 

švma 7>r iimti nes GTvnai 
: 1 

į 
a ; 

p:>,-finis adiyKas. kreipėsi 
į* Tribune'o korespondentą, 
prašydamas jo pasiųsti Suv. 
Valstijoms prašymą nepriklau 
somybės nstoniiai. Tasai me- 

morialas šitaip skamba: 
"Męs pasitikime, kad talki- 

ninkai ir susijungusios vald- j 
žios neatidėlios ilgiaus Kstoni- 
jos nepriklausomybės? atidė- 
liojimo. Męs stengiamėsi susi- 

vienyti su Suomija, kuri \ra 

gimininga mums pagal tauty- 
bę ir kalbą, bet ne su Rusija. 

<4Be talkininkų pagelbos ne- 

galima bus mums atsiekti lais- 
vės ir męs tikimės,'"Kad talki- 
ninkai, ynatingai Anglija ir 
Amerika, suteiks mums mūsų 
pilnai užpelnyta nepriklauso- 
mybę ir kad musii pageidavi- 
mas bus perduotas talkininkų 
šalių valdžiomis ir žmonėms. 

PIRMAS SUV VALST. 
LAIVAS IŠPLAUKĖ IŠ 

PHILADELPHIJOS I HAM 
BURGĄ 

Philadelphia, rugp. 7 d. 
Amerikos garlaivis Tliala šią- 
deen išplaukė Hamburgan, ve/, 

damas iš Philadelphios daik- 
tus vokiečių uostui. Daugumas 
r. i unč i amų. daik tų, pada ra nč i ų 
6.000 tonų, susideda iš maistų 
drabužių ir toaletinių daiktų, 
iuriuos siunčia pavieniai sav- 

aiminėms ir draugams. 

DAR 800 SKERDYKLŲ 
DARBININKU PRISIDĖ- 

JO PRIE STREIKO. 

Milwaukee, rugp. 8 d 
Šiądien išėjo į streiką 80C 
Cudahy skerdyklų darbinir 
kų. Streiko vadovai sako 
kad darbininkai streikuoja 
dėlto, kad kompanija atlei 
do iš darbo du darbininki 
už tai, kad jie prisirašė pri< 
unijos. 

TRUKUMAS ANGLIES 
VOKIETIJOJ. 

Berlinas, nigp. 8 dieną. 
Pirusijos gelžkelių ministeris 

j paskelbė, kad gelžkeliai turi 
(anglies tik dešimčiai dienu. Vie 
šuju darbu ministeris šiądien ir J V- *, V 

grieštai prisakė sumažinti skait 
lių ilgakelht traukiniu ir panai 
kino kelis vietinius traukinius. 

Vakar anglinėj konferenci- 
joj darbdaviai ir darbininkai 
paskyrė komisiją suradimui bu 
du padidinimui išdovio anglies, 
kad ateinančią žiemą neparsi- 
citii Vokietijoje šalti ir badu 
mirti. 

Imperinis anglies komisinin- 
kas praneša, kad anglie", iška 
simas Ptihr apielinkėj nei 
kiek nepagerėjęs ir kad :škasa- 
rn.'V apaštiės augliu neištenka bė 
gamiems reikalams. 

HONDURINIAI MAIŠTI- 
NINKAI SUMUŠTI 

San Salvador, rugp. 8 d 
Hondurinius revoliuci jonierius 
sumušė valdžios kareiviai pa- 
sienyje. 

Maištuoliai panese didelius 
nuostolius užmuštais ir sužeis 
tais ir valdžios kareiviai pa- 
ėmė daugybę medžiagos. 

Muštuoliai pasitraukė Salva 
doro pusėn; valdžios įtarei via i 

nuėjo ant revoliucijonieriii nau 

jų pozicijų. 

! BROOKLYNAS DAR VIS 
!.. EINA PĖŠČIAS 
I New York, rugp. 8 d. Ka- 
!dangi tik keli žemutiniai ka 
irai ir vienas kitas augštu- 
Itinis ir žemutinis traukinys 
; tevaikščioja, tai tūkstančiai 
į Brooklyno gyventojų šią- 
dien vel turi naudotis bu- 

Į sais, automobiliais ir tro- 
kais. Sustojus Brooklyno 
tilto karams vaikščiojus, 
Rūkstančiai eina pėsti. 
I 
KALTINA SEPTYNIS PIE- 
NININKUS TRUSTINIO 
AKTO PERŽENGIMU. 
Cleveland, rugp. 8 dieną 

Sustatvta apkaltinimai prie: 
O'iios ūkininku kooperatvves 

1 pieno asociacijos nariu?. Vis 

'(kaltinami peržengime Valenti 
ne'o prieštrustimčfįstatymo. 

PRAŠO 7 CENTU UŽ 
VAŽIAVIMĄ. 

Hammond, Ind., rugpj. 8. 
Chicagos žemutiniu linijų ša- 
kos Green linijos Hammonde, 
\Yhitinge ir E. Chicagoje pa- 
duyė tų miešti! viešųjų darbų 
komitetui aplikacija kontrak- 
tams, jgaliojantiems 7 centus 
už važiavimą tų linijų gat- 
vekariais. I .aukiama karštų 
ginčų. 

SUSKALDO TRAKIJĄ 
i ŠMOTUS 

Paryžhis, rugpjučio 8 <1 
Taikos konferencija vakar r. 
rišo Trakijos klausimą, pada 
iindania ją į daugelį daliu j viena jos dalis eina prie (irai 
d jos, kita bus laisva Konstai. 
tinopolio valstija ir trečia vai- 

| stija po tautų lvga. 

pripažįsta, jog spė- 
ka NEVEIKIA AIRIJOJ. 

į Londonas, rugp. 8 d. At- 
sakydamas žemutiniame bu- 
te liberalui. Sir Donald Mac- 

i Lean'ui, kuris paklausė apie 
valdžios politiką sulyg Ai- 
rijos, premieras Lloyd-Ge- 
orge vakar išreiškė nuomo- 

nę, jog dabartinis aptarimas 
nenuvestų prie patinkamo 

j sutaikymo. Jis sakė turė- 
jęs omenyje poliiką sulyg 
Airijos, bet patyrė, kad yra 
naujos kliutįs, kurios gali 
priversti valdžią švelnyti, 
ar atmainyti savo pažval- 
gas. 

ERC-HERCOGAS JUOZĄ 
PAS NESIDĖS VENGRU 

KARŪNOS 
Vienna. rugp. 7 d. Kaip 

čia apturėti iš Budapešto 
pranešimai skelbia, tai ven- 

I grų karalius, eks-gercogas 
■Juozapas busiąs tik prezi- 
dentu. 

Nors jis yra apsiaustas 
senų monarchitinių įtekmių, 
bet jis žada eiti tuo pačiu 

I keliu, kuriuo ėjo grafas M. 
Karolyj. Jis sakosi, esą tik- 

? ras demokratas ir jo noru 

į esą vesti valdžią tik iki 
rinkimi1 o paskui pavesti 

■ sprendi. _ alykų parlamen 
tui. 

BOLŠEVIKU VEIKLU- 
MAS GRĘSIA VLADI- 

VOSTOKUI. 

Pekin, įugp 8. d. Vladi- 
vostoko padėjimas yra pa- 
vojuje del bolševikų propa- 
gandos ir bolševikų papro- 
čio veikti slapta. Patilta, 
kad reikia labai didelio sau 
gumo tarp Vladivostoko ir 
ir Harbino, kur bolševikų 
būriai tolydžio nukerta ge- 
ležinkeli ir išsprogdina til- 
tus, priversdami panaudo- 
ti stiprias pajiegas užlaiky- 
mui ir apsaugojimui komu- 
nikacijos. 

Vienvalinis streikas ant 
sibirinio geležinkelio yra di 
džiausia kliūtimi pasekmin- 
gam kariniam operavimui. 
Visokis judėjimas geležin- 
kelių, priskaitant karinius 
traukinius visai sustabdy- 
tas. Yra manoma, jog bol- 
ševikai surengė šitą streiką 
tam, kad neleidus vešti šo- 
vittius ir,karės daiktus Kol- 
čako kariumenei 

DIDELIS UŽDERĖJIMAS 
SUOMIJOJ. 

Stockholm, mgp. 8 d. 
Suomiai tikisi turėti duonos 
iki birželio, 1920 m. Šie- 
met geriausiai užderėjo ja- 
vai nuo 1912 m. Tas vie-1 
nok nereiškia, kad suo- 

miams nieko netruks jau. 
rikro pagerėjimo nelaukia- 
ma kol nepagerės dar vis 
tebepuolanti maisto kaina, 
3 tąsyk suomai galėsią at- 
sigriebti išgabendami sve- 

tus medžius. 

TALKININKAI REIKA- 
LAUJA VOKIEČIU GENE- 

ROLO 
Londonas, rugp. 8 d. Tai 

kininkai pareikalavo, kad 
jiems fcutų išduotas vokie- 
čių belaisvių stovyklos ko- 
mendantas Kaiseryj, gen. 
Kruska, kaipo pirmutinis 
vokiečių oficialas, kuris bus 
teisiamas už peržengimą 
tarptautinio įstatymo karės 
meiu. 

Ant gen. Kruskos deda- 
ma atsakomybė už karštines 
epidemiją Kaiserio stovyk- 
loj, kur išmirė 3000 fran- 
cuzų belaisvių. 

SENATAS NUBALSAVO | 
IŠTIRTI PADĖJIMĄ ME- 

KSIKOJE. 
Washington. rugp. 8 d. 

Be pasipriešinimo ar svars- 

tymo senatas šiądien priė- 
mė rezoliuciją, įgaliojančią 
užsienio santikių komisiją 
gerai ištirti piktadėjystes 
daromas amerikiečiams ir 
jų nuosavybei Meksikoje ir 
pranešti, jei galima, kas- 

galima padaryti išvengimui 
'ų piktadėjybių. 

GARLAIVIS SU 285 PA 
SAŽIEFIU UŽĖJO ANT 

UOLŲ. 
.. Boston, rugp. 8 d. Gar- 
laivis North Star, kuris pa- 
leido šitą uostą su 285 pa- 
sažieriais vakar ir plaukė į 
Yarmouthą, N. S., šiądien 
ties Green sala užkritus tirs 
tai miglai užėjo ant uolų. 
6 myliose nuo Yarmoutho. 
Keli laivai buvo netoliese 
ir pasažieriams nėra pavo- 
jaus. 

MILTŲ KAINA VARTO- 
.. TOJUI $12.00. 
New York, ragp. 8 dieną. 

Suvicnvtu Valstijų "kviečiu di- V •' v v 

rektorius Julius H. I'arnes šia 
dien paskelbė smulkmenas Suv. 
Valstijų javų korporacijos pie- 
nu parduot įpiltus po $10 baskai 

Pagal šitą pieną nustatoma 
kainos aplaminlnkams, mekle- 
riams ir retailininkams. 

Maišas miltų nuo 140 sva- 

rų bus -{pardavinėjama po ŠIO. 
teritorijoj gulinčioj į vakaru* 
nuo Illinois ir Indiana linijos 
ir vakarinėj Mississippi upės 
pusėj nuo Cairos iki Meksikos 
užlajos, neskaitant pneifinio 
pakraščio, o visur kitur šalyj 
bus pardavinėjama po S 10.25. 
ketailininkai negalės imti dau 

giau kaip $12.00 maišui. 

SUV. VALSTIJOS ESĄ 
ANARCHIJOS STOVYJ. 

Washington. rugp. 8 d. 
Texaso demokratų atstovas 
ttlanton šiądien padavė rezoliu 
ciją, kurioje sakoma, kad Suv. 
Valstijose esąs tikras anarchi- 
jos stovis ir {reikalaujama, kad 
prezidentas paliuosuotų tarp- 
valstijinius siuntinius ir kelius 
nuo tolesnio neteisėto trukdy- 
mo ir užtenkamai apsaugotų 
piliečių savastines tei«es. 

COLOMBIA GRŪMOJA 
UŽGRĖBIMU ŽIBALO. 
Wr shington. rugpjučio 8. 

Senato užsienių santikių ko- 
mitetui tapo įteiktas Columbi- 
jos valdžios birželio 20 d., ku 
rianie užreiškiama, kad C'o- 
lumbijos žibalo žemė turi bū- 
ti šalies nuosavybė ir ačiu tam 
komitetas Columbijos svitai 
ties patvirtinimą atidėjo ne- 

ipiibuotam laikui. 
Pagal šita įsaką dideli žiba. 

iniai plotai C )lumbijoje, pri- 
klausantieji amerikiečiams bu 
tų konfiskuoti. 

ATSTOVU BUTAS PRI- 
ĖMĖ 7 VAL DIENĄ 

ANGLIAKASIAMS. 
Londonas, rugpjučio 8 d. 

Atstovu buas šiądien pri- 
šmė projeką, pripažįstantį 
septynių valandų dieną ang- 
liakasiams. 

COSTA RICOS PREZIDEN 
TAS NORI IŠVAŽIUOTI. 

Washington, rugpjučio 8. 
Prez. Tinoco prašė pas Cos- 
ta Kicos kongresą leidimo 
apleisti šalį, pranešama val- 

stybės skyriui. Telegrama 
Associated Pres iš San Del 
Juan. Nicarguoj pranešė, 
kad prez. Tinoco apleido sa 

vo vietą. 

ANGLIJA IR ALGAMIS- 
TANAS PADARĖ TAIKOS 

SUTARTI 
Madridas, rugpjučio 7 d. 

Anglija ir Afganisanas pa- 
darė sutarti. Sutartis pada- 
ryta 11 valandą šio ryto ir 
buvo oficialiai paskelbta po 
pietų. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkčj: 
Subatoj gražu, vidutine tetn 

peratura. 
Aukščiausia temperatūra va 

kar 69 laipsniai apie pietus. 
Saulėtekis, 5:50 vai. ryto; 
Saulėleidis, 8:01 va!, vak. 
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Reikalavimas Išduoti 
Atskaitas. 

Dabar pergyvename sunkiausius ir rus" | čiausius laikus. Dabar reikia kodaugiau-j 
siai aukų, ko.clidžiausio pasitikėjimo mūsų 
centralinemis įstaigomis, nes be to viso juk 
męs nieko negalėsime nuveikti. 

Bet ir centralinės įstaigos turi eiti 
priešais tokius reikalavimus,- neturi duoti 
mažiausios progos nepasitikėjimams. Cen 
tralinės įstaigos ir fondai dabar būtinai 
turi išduoti pilniausias atskaitas. Tiesiog 
nesuprantama, kodėl atskaitos neišduoda- 
mos, juk to reikalavo Lietuvių seimas 
Chicagoje, reikalavo laikraščių redakcijos, 
reikalavo pavieni žmonės. 

Kuomet fondai į tuos reikalavimus 
atsako tylėjimu, tai juk patįs žmonės, 
draugijos (kaip kad Philadelphijoj, likosi 
padaryta), * išneša rezoliucijas reikalau- 
damos atskaitų. Vėl kitos draugijos kaip 
kad Detroite jau ir atskaitų nereikalauja 
iš fondų, o tik stačiai nenori pasitikėti ir 
aukas savo stačiai siunčia Paryžių p. A. 
Voldemaro '.vardu. Vienu žodžiu fondai 
neišduodami atskaitų iššaukia nepasitikė- 
jimą. 

Smulkiau svarstant apie fodus turime 
juos perkratyti kiekvieną paskirai. Pra- 
dėsime iš kairės pusės. 

Męs žinome, kad Brooklyno seime su- 
sitvėrė Lietuvos Šelpimo fondas, kuris pas- 
kiau pasilko socialistų sriovės fondų. Te- 
nai sudėta kelesdešimts tūkstančių pinigų. 
Vėliau tas fondas dar leidęs Žemaitės raš- 
tus, bet po to tai jau niesigirdėjo nieko. 
Tad reikia pareikalauti, kad to fondo iž- 
dininkas p. Šidlauskas ir turtų sekretorius 
p. Dundulis kogreičiausiai išduotų pilną at- 
skaitą ir kad pinigus pasiųstų LIETUVON 
(o ne Rusijon), nes pingai buvo suaukauti 
Lietuvos šelpimui. Jei to tas fondas nepa- 
darys, tai lietuvių atstovai to fonc'o na- 
rius turi patraukti teisman už visuomenės 
prigavystę. 

Daug vėliau socialistai menševikai ar' 
ba teisingiau sakant "Naujienų" štabas su- 
tvėrė kitą, jau ne šelpimo, bet politišką 
fondą, kuri užvadino "Laisvės Fondu", ku- 
rio vyriausybėj yra p. A. Lalis, X. Gugis, 
Grigaitis Jurgelionis ir kiti. T tą fondą iš 
visuomenės sulinkta apie 800 doliarių. Kur 
tie pinigai? Kodėl dabar nieko nerašo 
apie tai? Kodėl "Naujienos" .tyli? Jei 
tuos visuomenės pinigus- suaukautus Lietu- 
vos laisvei kas nori paisavinti, tas turi būti 
patrauktas teisman. Sutveria fondą, pa- 
renka kiek aukų, paskui nutyla, visuome- 
nė užmiršta. Ne, to užmiršii negalima! 
Išduokite pilnas atskaita^ o pinigus ati- 
duoktie ten, kam žmonės aukavo. 

Toliau turime Neprigulmybės Fondą. 
Tas fondas begalo turi išalidų. Veda vi- 
są politiką, užlaiko savo atstovus Wash- 
ingtone ir Paryžiuje, apmokėjo lėšas įstei- 
gimo atstovybės Londone, tris kartus', ro- 

dos, po penkis tukstančius siuntė Lietu- 
vių taikos delegacijai Paryžiuje ir tas 
išlaidas v'si matė, taipgi matė pakvi- 
tavimus atėjus iš Paryžiaus nuo L. Taikos 
delegacijos, bet ir jis galė pakartoti savo 

išlaidai, vnors jos paprastai paskelbiamos 
kas mėnuo. Neturi buti mažiausio šešėlio. 

Centralis Komitetas irgi turi išduoti pil- 
nas atskaitas. Jis skelbia, kiek įplaukia, 
bet kiek išleidžia nežinia. Turi buti pilnai 
paskelbta, kiek bent per paskutinį pusme- 
tį įplaukė, kiek pasiųsta Lietuvon, kiek ofi- 
so užlaikymas lėšavo. Dabar męs girdime 

visokių nepamatuotų kalbų apie Centrali 
Komitetą, o neturint atskaitų, negalima nu- 

slopinti tas kalbas. Atskaita turi buti iš- 
šluota. 

Kuomet prieini piie Tautos Fondo, tai 
jau nežinai ką nei mąstyti. Jis skelbiasi 
surinkęs į 350 tūkstančių, bet kur tuos pi- 
nigus padėjo? Juk iki šiol ntei Lietuvos 
raidžia, nei Taikos delegacija negavo nei 
/ieno cento iš Tautos Fondo. Tiesa, tas 
fondas užlaiko savo atstovus Wahingtone, 
siuntė kiek pinigų Šveicarijon, bet sulygi- 
namai, tai nedideli pinigai. Dabar neišduo 
da jokios atskaitos, pinigus laiko čionai 
sudėję ir nesiunčia Lietuvos valdžiai L. At- 
tovybei Paryžiuje. Sulyginus su Neprigul- 
mybės Fondu Ltai kas pasirodo. Neprigul- 
mybės Fondas surinkęs apie 60 tūkstančių 
užlaikė beveik lygiai visas atstovybes kartu 
su Tautos Fondu, ir dar išteko keliolika 
tūkstančių pasiųbti Paryžiun. Tuum tarpu 
Tautus Fondas sirinkęs 350 tūkstančių ne- 

pasiuntė Lietuvon a y Paryžiun nė vieno cen 

to. Atskaitų nėra, pinigai nežinia kokiems 
tikslams laikomi čionai bankose ir'tai to- 

kioje valandoje, kuomet musų priešai ver- 
žiasi ant Lietuvos ir užiminėja Lietuvos 
žemes. 

Ir ištikro reikia tiktai stebėtis iš lietu- 
vių visuomenės kantrumo, kuri tokioje va- 

landoje pakenčia tokius fondus, kurie neiš- 
duoda atskaitų ir pinigus susikrovę laikosi 
nežinomiems tikslams. 

Fondai! Išduokite atskaitas, to visuo- 
mene reikalauja. Ir pasiųskite greičiausiai 
ten kur tos aukos skirtos. Jeigu ir šito 
nepaklausys, tai visuomene jau ras kaip 
elgtis. Ji netik daugiau neduos nei vieno 
cento tokiems fondams, kurie rūsčiausioje 
valandoje laiko sukrovę pinigus ir neper- 
siunčia, bet ras budus ir kaip nubausti. : 

Xuįie fondai teisingai pildo žmonių 
valią, tie išduos atskaitas, kuriems gi rupi 
kas kitas, o ne Lietuvos Neprigulmybės 
gelbėjimą, tie žinoma išsisukinės nuo at- 

skaitų. 
Dabar patirsime, kam ištikro rupi Lie- 

tuva ir jos laisvš ir kas tiktai gražiais var- 

dais dangsto savo užpakalinius tikslus. 

i Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
f 

LIETUVOS VAIKAI DĖKOJA AMERI- 
KIEČIAMS UŽ MAISTĄ. 

,Tacomos laikraštyje "Tacoma Tri- 
būne" už liep. 25 d. įdėta žinia iš New 
Yorko, kad Amerikos Pašalpinės Adminis- 
tracijos direktorius p. Edgar Richard ap- 
turėjo knygelę su parašais 200 vaikų ir 

mergaičių iš Kaimo, kurioje jie išreiškia 
padėką ir geras linkėjimus Amerikos žmo- 
nėms už jų suteiktą jiems pašalpą. Per 
laikraščio, ar žinios padavėjo klaidą šitie 
vaikai pavadinti "lenkučiais". 

Vaikų padėka, kaip ji tame laikrašty- 
je paduota, skamba taip: 

"Męs, nelaimingi Kauno vaikai, ku- 
liuos gelbėjo geraširdžiai Lieuvos žmonės, 
dideliu džiaugsmu išgirdome, kad musų ne- 

laimingas gyvenimas yra žinomas toli už- 
juryj, Amerikoj ir kad ta šalis ištiesė sa- 

vo pagalbos ranką mums, ir mums labai 
.-magu pasak ti ačiu jums, ačiu jums! Męs 
linkime Anier.xai kuogeriausio užderėjimo, 
užderėjimo, užderėjimo ir ilgo pagyvenimo 
Amerikai". 

LENKIJOS KLAUSIMU. 
Lenkų tautininkai nori žemės reformų 

Lietuvoje. 
Dr. Hans Delbruck pasakė, kad ko- 

kias nenustatytume sienas naujai lenkų val- 
stybei, po karės užbaigimui ji visuomet bus 
neramumo šaltiniu pasauliui. Reikia pripa- 
žinti, kad jstoka gamtinių rubežių visai len- 
kų žemei padaro Lenkiją neaiškum klausi! 
mu, o lenkų noras turėti savo šalį atstaty- 
tu senovinėse teritorinėse ribose, nepai- 
sant poliinių, eknominių ir demogratinių 
atmainų, kurias padarė praeitieji šimtme- 
čiai žymiai supainioja klausimą Pan-po- 
lonizmas, jei jis nebus sutvetras, žymiai pa- 
didins sunkenybes europiniams susitaiky- 
mams. Šitas ve pan.polonizmas paskatino 
įsiveržimą Ukrainon ir jis yra užpaklyj ju- 
dėjimo aneksuoti Lietuvą. Bet lenkų tau*- 
tinis sentimentas Lietuvoje daugiausiai re- 

miasi milijonais akrų žemės, priklausančios 
lenkų bajorams. Čia žemės klausimas, ku- 
ris dabar apima visą rytų Europą, yra su- 

jungtas su tautiniu kontrastu tarp lenkų že- 
mininkų iŠ vienos pusės ir lietuvių bei balt- 
ęudžių kaimiečių iš kitos. Vienas dalykas, 
kurio lenkai tautininkai niekuomet neno- 

rėtų leisti' Lietuvoje, tai pamatinga že- 
mės reforma^ kuri yra pirmutiniu dalyku 
;autiniame lietuvių ar baltgudž^ų pragra- 
me. Lenkų viešpatavimas reikštų viešpa- 
;avimą žemės Navininkų klesos, ko-*labiau- 
ai negeidžia kaimiečiai gyventojai, pasi- 
•ĮŽę gauti žemę. 

.—Iš New York Journal of Commerce.' 
V 
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Priėmimas Brazilijos prezidento Washingtojie. 
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Delko Dabar Išsiplatinęs 
* Materializmas. 

į Jau rodos butų bereikalin 
Iga kalbėti, kas yra mate- 
rializmas, jau rodos mūsų 
žmonės tai gali gerai supras 
ti, bet męs visgi dar tai pa- 
kartosime. 

Materializmas tai tokis fi- 
lozofiŠKas mokslas, kuris sa 

ko, kad nėra pasaulyje nie- 
ko daugiu, kaip tiktai spėka 
ir medžiaga. Kad toki pa 
jautimai, kaip meilė, gražy- 
bė, w tam panašiai, tai vis 
tiktai spėkos ar pasismagini 
mo dalykai. Materializmas 
tai tokis mokslas, kuris ne- 

pripažįsta •jokių augštesnių 
prekių. Materialistui nėra 
dievų, nėra šventųjų, nėra 
įsitikinimo į ką nors augš- 
tesnį, nėra nieko ko jis sa- 
v*o protų nepajiegtų išrišti. 
Jei ko jis neišriša, tai jis 
Paleidžia, kad kiti gudres- 
ni žmonės gali išrišti. Jei 
jau ko ir didžiausi materia- 
listai mokslinčiai neįstengia 
išrisi, tai jie pakaltina pa- 
tį mokslą, mokslo įrankius 
ir sako, kad kada nors ateis 
laikui, kuomet žmogaus pro- 
tas viską išaiškins su p gel- 
ba spėkos ir medžiagos. 

Pas mus materialistai yra 
perdėm visi socialistai ir 
laisvamaniai. Sosilistai ir 
laisvamani J juk daugiau į 
nieką netiki, kaip tik į me- 
džigą. Socialistu ir visas 
ateities surėdymas vien tik 
tai materiališka. Jiems bile 
mažiau dirbti, daugiau ir 
gardžiau pavalgyti, o apie 
tokius dalykus, kas vadina- 
si "siela", tai jie nedaug te- 
sirūpina. Jei ir rubinasi. tai 
tiktai pasism^guriavimu, 
kaip va: pasiskaitymu ko- 
kio užimančio romanso, nu- 

ėjimo j teatrą arba papras- 
tu užgpnėuinimu savo žmo- 
giško žingeidumo. Materį# 
lizmas, tai filozofija arba 
mokslas, kuris vienu kirčiu 
išriša visas visatos paslap- 
tis, išaiškina visas gyvenimo 
problemas. Jis net tokius 
supratimus kaip "geras" ir 
"blogas" irgi lengviausiai iš 
riša. Geras tas, kad didina 
žmogaus materiali visokerio 
pą gerbūvį, blogas tai tas, 
kas materialiai skriaudžia 
kitą. Čia tik reikia tą žo- 
dį plačiausioje reikšmėje 
suprasti. 

Moksle, filozofijoje ma- 

teiralizmas šiądien jau ne- 

turi sau vietos. Materializ- 
mas jau atidėtas į archivą. 
Šiądien filozOfų marerialis- 
tii jau daugiau nėra. Net 
pirmiau socialistai rėir ę mo- 

kslą ant materialzmo ra- 1 

miausiu budu po savo. na-.. 

mu"pavedė kitus pamatus ir, 
sau ramiai toliau stato so- 1 
nalizmo narną. Vienok męs !< 

ja j tas filozofijos gelmes 
čionai neįsigilinsime; nors 

į ir norėtume tai padaryti, bet 
nėra jokios galimybės. Kad 
aiškiai prirodyti materializ- 
mo subankrutijmą, reikėtų 
parašyti tomus ,o čionai męs 
turime vietos kelesdešimčiai 
eilučių. SKaitytojai.jau tam 
patikės ant žodžio. 

Bet jei materializmo mo- 

kslas yra griuvęs, jei jau 
mksliška kritika jį pasiun- 
tė i mokslo istorijos archi- 
tą, tai kodėl šiądien tiek 
daug žmonių yra materialis 
tais. Gali juk kiekvienas 
nužklausti, kodėl žmonės iš- 
pažįsta tą mokslą, kuris jau 
neturi vertės. Delko gi ma- 
terialitsiškos pažvalgos žmo 
nėse taip plačiai išsiplėtę. .. 

v įsiskai paprastas daly- 
kas, kad materializmas iš- 
siplatinęs. Jis išsiplatinęs 
dėlto, kad jis žmonėms leng 
viausiai suprantamas. • Jei 
b liti daktaru* reikia ilgai mo 

kytis, jei buti inžinierium, 
reikia mokslus baigti, jei 
buti kunigu reikia bent 
lotinų kalb.t išmokti, žinoti 

I bažnytines teises ir apei- 
gas, bet kad buti materia- 

listu, nereikia jokio mokslo. 

jKamgi mokytis, kad nieko 

| nežinoti. Užtenka žinoti, 
kad ant žemės yra daiktai, 
tai ir visas mokslas. Kiek- 

l vienas žmogus žino, kad 
yra miestai, namai, medžiai, 
žmonės gyvuliai. Dar mate- 
rialistas žino, kad yra spė- 
ka ir to jam pakanka. Dau- 
įgiau jam nieko nereikia. 

Kiekvienas gyvulys pa 
materialistas. Jis nieko ne- 

žino daugiau kaip tik suės- 
ti pašarą. Primityvis žmo- 
gus irgi buvo materialistu, 
nes ir jam niekas daugiau 
nerūpėjo, kaip tiktai tas, 
kad jis butų pavalgęs. Bet 
taip greitai, kaip tiktai žmo 
gus pradėjo suprasti, kad 
jis visko nežino, jis tapo Jau 
ne materialistau. Materializ 
mas, tai ir yra grįžimas žmo 
nijos j pirmityviską dvasios 
kulturinį laipnį. Ir kuomet 
tik mokslas priėmė materia- 
lizmą, jis ilgiau negalėjo 
jam pasilkti ir vėl pradėjo 
savo naują kįlimą. Istorija 
pasikartoja, sako pasauli- 
niai gudruoliai, o jei ji pa- 
sikartoja, tai ir buvo pir- 
mutinis kultūrinio rato apsi 
sukimas nuo primityvio ma- 

terializmo, per visų religi- 
jų istorijas, per visas scho- 
lastikas iki devynioliktojo 
rnetšimčįo materializmui. 
Tai uelko materializmas iš- 
siplatino. 

Ir ištikro kaipgi jis ne- 
dus išsiplatinęs, jei j j kiek- 
vienas berniukas supranta. 

Ir jis bus išsiplatinęs tol, kol 
liaudis, nebus apšviesta. Ma 
terializmas per amžius pa-' 
siliks filozofija visų ne filo-1 
zofų. Ir tik pamąstykite. 
Žmogus, paprastas darbinin! 
kas gerai supranta, kad, sa- 

kysime, stalioirauti reik mo 

keti, kad nors kokį paines- 
nį darbą dirbti, reikia išmok 
ti. Bet tas pats žmogus, 
kuris žino, kad kiekvieno 
darbo reikia išmokti, tas 
pats žmogus gyvenimo svar 
biusias problemas, buities 
klausimus, giliausius filozo- 
fijos dalykus riša šau, kaip 
nieko. Pasakyk tokiam 
žmogui, kad jis nesupranta 
apie tai, jis įsižeis. 

Paimkime męs taip vadi- 
•namus socilistiškus laikraš- 
čius, kurie atstovauja pas 
mus materializmą. Nerasi- 
me nei vieno numerio, ku- 
riame nebūtų profonacijos 
filozofijos. Ištisi jtraips- 
niai prirašyti, kuriuose "pri- 
parodoma", kad apart daik 
tų ir spėkos nieko nėra. Bet 
jau tų temų rašymas yra 
profonacija, nežinystė, nes 

dar kaip pasaulis pasauliu 
yra, dar niekas ir niekados 
nepriparodė ir nepriparodys 
to, ko nėra. 

Sakysime žmogus svars- 
to apie sielą. Tas žmogus, 
kuris gyvenime prityręs, ku- 
ris augštus mokslus baigęs 
suras pas žomgų tas ypaty- 
bes, kurios jį skiria nuo gy- 
vulio ir jis tą pavadins žmo- 
gaus siela. Gi žmogus tam- 
sus, o ypačiai dar sudemo- 
ralizuotas, tarp žmogaus ir 
[guvulio matys tiktai tą skfr 
tumą, kad pirmasai moka 
kalbėti, o antrasai^ ne. Jis 
tik tokį skirtumą ir teraS. 
Paklausk tokio materialisto, 
kas yra lakas ir jis negalės 
pasakyti, kad tai spėka ar 

medžiaga; ir apskrtai tik 
į tą vieną klausimą susidau- 
žys sav6 visas teorijas. 

Taigi materializmas išsi- 
platinęs dėlto, kad jis yra 
visų tamsesnių žmonių pa- 
saulėžvalga ir jis tolini bus, 
kol draugija bus ant žemes- 
nio apšvietos laipsnio. / 

K—kis. 

STOCKHOLMAS NAUJAS 
PIRKLYBOS CENTRAS 

EUROPOJE. 

Prieš Europinę karę dide- 
liais pirklybos centrais buv:» 
\ okietijos pajūrio miestai: 
per juos eidavo (iicieie uaiis 

prekių skiriamų iš Vakarinės 

Europos Rusijai ir išdalies Au 

Sirijai ir kitoms šalims. \ o- 

kietijos pirkliai taipgi didžiu- 

moj Suplikdavę žaliąją me- 

džiagą Rusiioje ir paskui per 

parduodavę Rusijoj pirktas 
prekes kitoms šalims. 

Laike karės pirk lykinis ju- 
dėjimas buvo stiparaližuotas: 
visos kariaujančių šalių spė- 
kos buvo įtemptos, kad laimė- 
jus karę. ('Ji neutralės šalį- j 
buvo priverstos apsirubežiuo- 
ti tik namine pirklvba. Ka- 
rei užsibaigus vėl prasideda di 
dėsnis tarptautinis pirklybini» 
judėjimas: vienok pirklvbiniai 
centrai iš Vokietijos keliasi ki 
tur. 

Vienu iš svarbiųjų naujų 
pirklvbos centrų bus Stokhol- 
mas, Š,vedijos sostinė. Šiam 
miestui yra proga tapti vie- ■ 

nu iš didžiausių pirklvbos cen- 

trų ir Švedijos pirkliai, kaip 
rodosi, stengiasi f.uo pasinau- 
doti. 

Griuvus Vokietijos galybei, 
taigi griuvos ir jqs pirklybinių! 
centrų autoritetui, taigi Rusi- 
:a nustoja žymaus tarpininko 
pirklybbje. Čia Stokliolmui ir 
patogu užimti tarpininko role.] 

Antra, Švedija būdama ncu 

:rale šalimi, beabejonės, turi 
užmezgusi ryšius su Rusijos 
ištaigomis, ir tas daug paleng ą vina Švedijos pirkliams užim-^ 
ti Rusijoje pirklybines pozici- 
jas. 

« v* 

Trečia, Europos kariavusios : 
šalis yra gerokai susilpnėja i,K,. 
nansiniai ir j u pirkliai, be- 
abejonės, negalės sulygti .su 

Švedijos pirkliais ištvermėje., 
savo finansais ir prie t<> kiek- 
viena šalis turi daug kuo ni- 
pintis viduje šalies, todėl 'n 
galės daug kreipti domos Į pir- 
klybą Rusijoje. 

Ketvirta, Švedija iš pramo- 
ningų šalių, žinoma neminint 
Vokietijos, šiuo laiku arčiaii-. 
siai stovi prie Rusijos ir kirai 
rytnės Europos šalių ir todėl ! 
geriausiai gali sekti tų krašin j ekonominį pulsą, kas yra -bu- \ tina pirklyboje. \ 

Švedijos pirkliai, kaip p;ir 
sirodo tai permatė ir reiV^ėsV 

! naudotis proga. Stokholme- 
baigiama įtaisyti vien-į iš di- 
džiausių pasaulyje 'doštų. Jis 
pasižymi milžiniškais sund'č}- 
liais, kurie neužilgo bus' Uv.y baigti: jie bus aprūpinti m'o-* 
derniškais įtaisymais ir š'au- 
gumu nuo ugnies. 

« 
j»• i» A Švedijos pirkliai daug krei- 

pia (lomos Į Ameriką, kurį 
nors buvo karėje, bet yra stijvį ri finansiškai ir industrijoje, bet turi gana silpnus pirklvb'5* 
nius ryšius su rytini Euvj-r 

pa- \:j. 
Neseniai Xc\v Yorkan a<- 

vyko švedų pirklių ingalioti- 
nis Ulrich, kuris parsis su Ame 
rrkos prkliiais ir pramonin- 
kais,1-kad prikalbinus juos nau 
dotis Stokholmo uosto naujais 
sandėliais už prieinamą atly- ginimą. • |°->« 11; "i.. .11. 

Jis nurodo, kad Amerikos 
fabrikantams yra labai paran- ku sukrauti savo išdirbiniu^ 
Stokholmo sądėliuose. nes' iš 
ten Į trumpą laiką galimi'iš- 
pildyti, kad ir nedidelį parei- 
kalavimą, kaip dėl Rusijos 4 ?r 
kliu, taip ir dėl I>altiko jaUlUi 
šalių. C ii siunčiant prekes 
tosna šalysna tiesiog iš Ame- 
rikos, reikia turėti į vieną viv- 
tą didelius užsakymus, ka-s-ap sunkina pirkliais, taigi t nik: ̂  do ir pirklybą# 

Antra Stokholmo sandėliu % w svarba ta, kad švedų pirkliai' įgali supirkti Rusijoje /.al:i 
medžiagą, kad ir nedidelėmis 
partijomis ir paskui perpar- duoti tai vakarų Europai-Ame 
rikai ir kitur sulyg -eikalo'." 

Švedų pirklių iugaliotinis j tarp kit ko pasak.1 ja, kad kii: sijoje, nepaisant betvarkės, jau pradedama reikalauti iv- 

kurių tųašinų. ir ūkio įrankiu,. 
Girdi, Petrograde daugyba dar 
biirinkų esą be darbo tik todėl, Ikad neturi reikalingų darlnii 

I mašinų. 
Taipgi permatoma di'delis, 

pareikalavimas ūkio mašinų Haltikn šalyse, jei tik bus dm- 
ta proga tiems krantams sava- 
rankiai tvarkyti savo šalies 
Ukę. 

Gali but, kad 'turtingos, is- 
(lirbvstčniis Šalįs ir stengsis^t > kiu ar kitokiu budu užmegs U 
su rytine Europa tiesioginius, ryšius, bet Stokholmas, kaip-> pirklybinis centras, pradės miai kilti, nes jojo geografinis > padėjimas tam daug gelbėk gi s\edai, beabejonės,, mokės tū>>- iiii pasinaudoti. 

r. a: • 

SKAITYKITE 
IR 

platinkite 
"LIETUVA" 



RACLVK, W1S. 

toUįiigsta lietuviškos knygos :š 
Iy Miesto knygyno. 

Miesto knygynas yra gana 
gražus ir turįs gana didelį riu 
fcinį įvairių knygų, kurių tar- 

pe )ra ir lietuvišku. Prieš ka 
rę knygynan taipgi ateidavę į 
ir lietuviški laikaščiai. Bet kai 
Tci užstojus kitataučių laikniš' 
čiai tapo prašalinti iš knyg\ -1 
nu, taigi sykiu neįsileido ir lic 
tuviškų laikraščių. 

Išeinant kariuinenč'n pado- 
vanojau miesto knygynui T. i 

M. O. leidinį ''Kulturos lst >-j 
rija/' nes tokios knygyne dar j 
-nebuvo. Nunesus knyga, kny-į 
'gyno užvaizdą išklausinėjo | 

, apie knygos turinį; paaiškinus 
j dalyką knygą priėmė. 
| Sugrįžus i> kariumenės ir ! 

nuvėjęs knygynan pažingeida-' 
vau pamatyti ar daug kas skai 
tė mano knygą, bet negalėjau 
jos surasti; pasiklausiau pri- 
žiūrėtojų, bet ir jie nežinojo 
kur ji randasi. Keletą sykių 
teiravausi ir pagaliaus man m 

.reiškė, kad knygyne visai nr- 

fcinc kur ta knyga dingo. 
F Rasiniečiai pasakoja, kad 

kunigas Slavėnas labai perse- j 
kiojęs kultūros Istoriją ir net 

liepiąs ja naikinti, tai, girdi,' 
gal ir knygyno vyriausybę įkali 
bė jo idant ir jie sunaikintų, 
tą padovanotą jiems ekzemp-j 
liorių. Jei taip pas mus dary-j 
tusi, tai butų labai pektinas 
dalykas. 

Lankinaitis. 

.. BROOKLYN, N. Y. 

/steigta a>natninkų biuras. 
JRugpjučio atsibuvo f-ietu- 

vių Mechaniku Sąryšio antras 

susirinkimas, kuriame nutarta 
šaukti mechanikų amatninku 
seimą New Yorfce rugpjučio 
31 (J. ir rugsėjo 1 d. (Labor 
P-y>- 
i Šis susirinkimas buvo gana 
gyvas; prisidėjo prie amatnin- 
ku šeimynos 8 nauji naria;, 
6 geležies ir 2 medžio amat- 
'. 
rlmkai. 

Iš daugelio girdėjosi nusi- 

skundimai, kad, nesant lietu- 
viams susiorganizavus, daug 
Jietuvių išradimų pagerinimų 
■turėjo pereiti į bosų rankas, gi 
patįs išradėjai dažnai trumpa- 
me laikt buvo pravaromi iš 
darbo. 

Apsvarsčius nuodugniai si 
ir kitus klausimus tapo įsteig- 
ta Lietuvių "Amatninku Biu 
ras, kuriame lietuviai amatnin 
kai galės gauti įvairių Įfor- 
macijų, kaip darbo reikaluose 
taip ir įvairiuose kituose rei- 
kaluose, kurie lyti amatnin- 
$% VI V*» 

SmHgti yra pranešti visuo- 
menei, kad prie pirmų žings- 
nių. ]auno savo gyvavaimo 
Lietuvių Amatninkų Sąryšys, 
jau pradeda dirbti konstruk- 
tyvi darbą. Susinėsimų adre- 
sas J. Kripaitis, 120 Grand str. 

Brooklyn, N. Y. 
J. Kripaitis. 

COLLINSVILLE, ILL. 

Angliakasių streikas. 
Collinsvilles ir apielinkes 

kasyklų streikas vis pietojas. 
Jau 6 dieną rugpjučio strei- 
kavo apie 10,000 angliakasių 
ir galimas dalykas, už keleU 

p dienų streikuojančių skaičius 

pasieks iki 50,000 angliakasių.' 
Angliakasiai, snlyg čionyks 

čių aplinkybių laiko didelius j 
mitingtis asparstymui savo1 
reikalų. Tuose mitinguose j 
apa~t vietos streikierių esama: 

atstovų ir nuo tolimesnių uni- 
jas kuopų. 

Streiko priežastimi yra ne- 

susitarimas dėlei naujas ska- 
lės r.iOkcsčių. Mat senoji su- 

tartis tarp unijos ir kompani- 
jų užsibaigė 1 diena liepos. 
Dabar unija, atsižvelgiant i 
pabrangusį gyvenimą, nori pa 
daryti naują algų lentelę, gi 
kompanijos su tuo nesutinka. 

Strcikicris. 

VALSTIJA ["/ LIETUVOS 
XEPRIGl'LMYBE. 

Aplaikėme oficialę kopiją re 

zoliucijos, kuria Massachu- 
setts valstija reikalauja Lietu- 
viai Xcprigulmybės. Rezoliu- 
ciją talpiname ištisai anglų i" 
lietuvių kalbose. 

TUK COMMOX\VEALTH 
OF MASSACl U;SETTS. 

In the year One Thousand 
Xine Hundred and Xineteen 

Jntroduced by Representative 
Elilui D. Stone, of Boston. 

RESOLUTIONS. 

IX FAVOR OF LITIIUA- 
XIA X 1XDEPEX DEXCE. 

\VHEREAS, The future 
prosperity and peace of the 
\vorld depend upon a just and 
eąuitable settlement'of. the pro 
blems of the European vvar 

\vhereby each and everv uati<»- 
nalitv, ho\vever small, be gran 
ted the liberty to detcrmitii 
its own destiny and the oppor- 
tunity of living its o\vn life, 
and 

YVHEREAS, The govern- 
ment ęf the United States o f 
America is recognized as ar. 

ardent exponent of the rights 
of the small nations; and 

W11E R E AS, The people 
of Lithuania, by their heroic 
eonchtct and voluntary saeri- 
fices in the great \var, have 
proved themselves \vorthy o<* 
the blessings of freedom; 
therefore be it 

RESOLVED, That it is 
the oplnion of the General 
Court of Massachusetts that 
the ancient people oi Lithua- 
nia ought to be free and inde-' 
pendent, and that as a matter 
o f elementary justice express 
p'rovisions should be made p.t 
the Peace Conference fur the 
pi-rpose of granting and guar- 
anteeing the coniplete indepęn 
dence of the Lithuanian 
people; and be it further 

RESOLVED, That copies 
of these resolutions be sent 
by the Secretary of'the Com- 
monvvealth to the President of 
the United States, to the Re- 
presentatives of the United 
States at the Peace Conferen- 
ce and to the Senato* s in Con 

£ress irom this Common- 
vvealth. 

Tn House of Reprcsenta- 
tivcs, adopted, June 25, 1919. 

In Senate, adopted. in coii' 

currence, June 27, 1919. 
A true copy. Attest: 

Albert P. Langu g. 
Secretary of tlie Common- 

wealth. 
VALSTIJA MASSACHU- 

SETTS. 
Tuksiantis devyni Šimtai de- 

vyniolikti metai. 
įnešta per Atstovą Elihu L). 

Stone, iš Bostono. 

REZOLIUCIJOS. 
Remiant Lietuvos Neprigul- 

mypę. 
Kadangi, ateityje gerbūvis 

ir taika pasaulyje priguli nuo 
teisaus ir bešališko išrišimo 
problemų Europos karės kai- 
po suteikmas kiekvienai tauty- 
stei, kad ir mažai, liuosybes 

i. LĮJL 

nuspręsti savu likimą ir pro-, 
gas gyventi savytu gyveniniu; t 
ir !( 

Kadangi, valdžia Suvienytu < 

\ aisti j u Amerikoje yra pripa- 1 
žinta kaipo uoli perstatytoje 1 

teisiu mažuju tautą; ir \ 
Kadangi, Lietuvos žmonės, 

su j u geroisitii elgimosi ir liu« »s 1 

noriu pasišventimu didžiojoj' 
karėj, prirodė esą vertais pa-!: 
kiimos laisvės; todėl lai bus i 

Nutarta, kad nuomone Ain; 
ščiausio Massacluisetts R u 

1 

mo, kad sena lietuviu tauta i 

privalo butilaisva ir neprigui-' 
minga, ir, kaipo dalykas ele-, 
mentario teisingumo, Taikos1 
Konferencijoje privalo bu t pa 
daryta provizija reikale sutei- 

kimo ir užtikrino visiškos ne- 

prigulinybės Lietuvos žmo- 
nėms; ir toliau lai bus 

Nutarta, kad kopijos Šių 
rezoliucijų bus pasiųstos Vai-i 
st i jos Sekretoriaus Preziden! 
tui Suvienytų Valstijų. Suvie-| 
•iytų Valstijų Atstovams T ai-! 
kos Konferencijoje ir Sena | 
toriams Kongrese nuo šios Vai! 
stijos. 

Atstovų Bute priimta, Bir- 
želio 25, 1919. 

Kopijos teisingumą liudija; 
Albert P. Lanytiuj. \ 
Valstij' >s Sekretorius. 

KLAUSIMAI IR ATSA- 
KIMAI. 

Klausimai ? 

1) Koks skirtumas yi*a į 
tarp: klerikalo, krikščionio 
-demokrato ir kataliko. 

2) Koks skirtumas yra 
tarp tautininko, liberalo ir 
laisvamanio. 

3) Koks skirtumas tarpi 
cicilisto, social-demokrato, į 
menševiko ir bolševiko. 

4) Kaip reikia elgtis, kad 
galėtum but tikras patrijo- 
tas. 

Pranas P. Samuolis. 

Atsakymai. 
1) Katalikas labai daug 

kuomi skiriasi nuo klerika- 
lo ar krikščionio-demkrato.* 
Kataliku yra tas žmogus, ku 
ris yra nariu Katalikų baž- 
nyčios, kuris išpažįsta Kris- 
taus mokslą. Katalikas tai 
tam tikros tikybos žmogus. 
Kataliku būdamas žmogus 
gali buti tautininku, libera- 
lu, socialistu ar kitos parti- 
jos nariu. 

Klerikalas — tai jau kle- 
rikalų partijos žmogus. Kle- 
rikalu gali buti net tikras 
laisvamanis, netikintis. Juk 
galimas atsitikimas, kad 
pats asmeniškai netikintis 
žmogus gali pageidauti, kad 
viską valdytų vieni tik ku- 
nigai. Katalikas su kleri- 
kalu nieko bendro neturi, 
katalikas tikybos žmogus, 
o klerikalas politiškos parti- 
jos žmogus. 

Krikščionis demokratas, 
tas pats ką klerikalas, tik 
krikščionių-demokratų par- 
tija daug pažangesnė negu 
klerikalų. Ta partija de- 
da pamatan demokratišku- 
mą ir krikščionišką dorą. 

Taip yra teorijoje. Bet 
gyvenime yra kitaip. Par- 
tizanai lošdami ant žmonių 
jausmų dangstosi katalikų 
vardais. Ir dabar papras- 
tai klerikalų ar krikščionių 
demokratų politiškas įstai- 
gas vadina katalikiškomis, 
kas neteisinga. 

2) Laisvamanis su tauti- 
ninkais nieko bendro netu- 
ri. Laisvamanis yra tas 
žmogus, kuris netiki į Die- 
vą, kuris bedievis, materia- 
listas. Laisvamani? gali 
buti bolševiku, socialistų, 
tautininku, krikščionių de- 
mokratų partijos nairių. 

Tautininkas pas mus lie- 
uvius yra ir demokratu; jis 
autininku likosi pramintas 
Įeito, kad jis jau iš senu 

nikų svarbiausiu sau užda-Į /iniu laikė lietuvių tautos 
gaivinimą. 

Liberalas — tai apskritas 
/ardas tiems žmonėms ir 
partijoms, kurie gana pa- 
sangųs, progresuoja, vienok 
;ai produktas istoriškos bur- 
žuazijos. Demokratai ar 
.autininkai ^ėra liebralais, j jie yra tikrais demokratais,; 
les demokratizmas nėra li- 
Deralizmu. Klerikalai gana 
tankiai vadina tautininkus 
liberalais, kad tuomi juos 
nužeminti. 

3) C cilistas, tai pajuo- 
kiantis žodis tokio žmogaus, 
kuris save skaito socialistu, 
bet apie socializmą neturi 
mažiausios nuovokos. So- 
cialistas — tai partijos žmo- 
gus. Vienok socialistai ria-l 
linasi į šiuos skyrius: valsty 
biniai socialistai, Krikščionis1 
socialistai, socialistai men- 

ševikai, socialistai bolševi- 
kai, social-revoliucionieriai. 
Męs čia trumpai negalime iš 
dėstyti jų partijų programų, 

s visų socialistų kraštuti- 
niausiais yra bolševikai, o 

kas jie yra, jau dabar dau- 
gelis girdėjęs. Bolševikai 
stengiasi įvesti komunizmą, 
kuomet kitoki socialistai ne- 

pripažįsta komunizmo. 
4) Lotinų žodis patria 

reišKia — tėvynė; patriotas, 
reiškia tėvynainį. Milijonai 
budų yra buti geru patriotu. 
Reikia mylėti savo tėvynę, 
del jos žmonių pasišvęsti ir 
dirbti, neapleisti tėvynės. 

PAVYDUS. 
* 

— O, aš labai įsimylėjus į 
tuos karielius, kn pas auksoriu 
lange išstatyti. 

— Eikime greičiau šalin, 
juk tu žinai, kad aš labai pa- 
vydus. 

RED. ATS. 

p. Didutis, Amstcrdam, A". 
)'.—Tamistos korespondenci- 
ja negali eiti laikraštin, nes 

paduodate, Redakcijos žiniai, | 
nei savo tikro vardo nei ant-j rašo. Toki raštai, be parašo 
ir adreso eina tiesiog gurbai'..! 

TEISINGAI IŠSKAITĖ. 
Męs su draugu nuvažiavome 

maudytis. l>uomet aš nuplau 
\iau toliau nuo kranto, užpa- 
kalyje išgirdau, kad mano 

draugas šaukia pagalbos, jis 
skęsta. Aš skubinausf prie jo, 
bet žmogus nuo kranto jį iš- 
griebė. 

— Duok jam tris dolarius 
.iž tai kad i'.s tau gyvybę iš- > 

gelbėjo. 
— Kaip trL doliarius? Aš i 

buvau pusiau numiręs, tai jam' 
priklauso pusė tų pinigų, tr.iį 
vvi\ $1.50. 

VALENTINE DRESSMAKING | 
COIiLEOE 

Vlofelna niūrimo, Kirpimo, Otsigning i 
llenomit lr vaiarala del bizuic ir Į 
lamy. Paliudijimai išduoda*nl lr rl» 
00 parūpinamos oykal. Atsilankykite 
urba raiyklte, o męs paaistnngsiiop 
iutelktl lumg pfttfinra*. 

SARA FATKK. Principal 
2407 Madlton St. 

!306 3. dalated SL. ift&U tf aUe 61 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

■Mokykla. 
Mokinama: angliškos ir liettni&kos kalbų, ritmetikos, knvgvedystės, stenografijos, 

iewritin«. tirldybni teisiu. t>uv. Valst iatori- : 
os, abelnos istorijos, geografijos, politikinb I 
konotnijos, pilictysNSs. dailiarašystSs. 
Mokinimo vaknCos: r-v»o S ryto iki 4 va| 
ftndos po j)iet. Vakarais nuo fi iki 10. 

5106 S. Halsted st., Chicago1. 

f REIKALAVIMAI. 

REIKAL AUJAME MAI- į 
NIbRIU IR VIDURYJ 
DIRBI 1 DARBININKŲ. \ 
Mums reikia 100 mainie- | 

rių ir 35 kompanijos darbi-1 į 
ninku. Anglįs nuo 3 iki £ | 
pėdų augučio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
iž toną. UŽ pikavą anglį į 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriameį 
randasi apie 7,000 gyven-l 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkites pas 

jos. Kalavaitis, 
P. O Box 65 

Solvay Colliers Compan} 
Hemphill, W. Va. 

Pranešimas. Sįgf | Chicagp. laikinai priiminėju H -į 
gonius savo | ^gvvenimr- viero-Į 
ic: 3125 \V. 38th St, arti Kci-j 

1 7.ie Ave. Kaip greitai Ims gata- 
va, atidarysiu ofisą ant riet-i 
vaka iru) kampo Ltavitt ir 2? 
gatvių. Yal.: nuo 4 iki 7 vA 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinlev 4988. 

LIETUViSKAS H0TEL9S| 
?el pakeleviu kurie į ali į| 
gauti kambarius ant r. ak 3 
ties, nedėlios ar mėnesio- b 

PREKĖS PIGiOS 

MRS. T. RODOVICZ I 
36 W. 33 St. Chicagc 1 

Yr-rtb 2750 I 

DEJ. 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
v; oo.' o 

Amerikoje 
Kaina J5c. 

JOHN NOVA K CO. 

J 024 £. Ashland A v. 

kicago, 111. 

IU<lllli:ill!lllll!l!!lll1l!l!IIUINUIII!llll!ll!ltt1!l[nilll!llllllllllllllliyi!!IH!llll 
P-LE Jr. G. MAKAR | 

PIANO MOKYTOJA 
4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinimo įli£* \ į nu pagal sutartį. 
! Baigusi muzikos mokslu3 Chica- ; 

gos Muslcal College. 
nu m m u «... 

F.XTRA!!! .... EXTRA!!! 
PRANEŠIMAS 

ĮSIGYKITE VISĮ OFICIALĖ 
Ll c FU VOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ 

Kiekviena Lietuvių šeimyną. ir 
Kiekvienas pavienis lietuvis būtinai 
privalo Įsigyti tikrą ir oficialę Lie- 
tuvos Respublikos VĖLIAVĄ, ir pa- 
sirodyti save esančiais tikrais lietu 
viais tėvynainiais dabar ateinančio- 
je Amerikos šventėje (Fourth of 
July) 4-tą dieną liepos. 

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

Jų kaina: 8x14 colius 15c., šilki- j 1 

nes 35c.; 12x18—25c.; 24x36—75c., i | vilnor.šs $1.75. Taigi galite gauti ir ! 
didelių pagal reikalavimus yra iš- J pildomi užsakymai. 

SKOLINU j'INJGUS 
aat antro morgeč.'o labai pnain&rco 
mis sąlygomis. Kam rcM»allnga sko- 
linti pinigai, įpgul atsilanko j ofis^ 

H. EPŠTEIN 
Room 708; 5 No. LaRaJ.'e St. 
Telof'nar Franklin :Iš03. I 

| dr. i. e. makaras! 1 
;• LIETUVIS RYTOJAS ^J^CHiRTIRGA^ ^ t Ofisas: 1741 W."~47th STRF.ET. •* 
J- Vai. t 5:30-12 Ą. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 1 
f Tlcfouas: Boulevard 3480. J T Rezidencija: 4515 So. \Vood Street. 
£ Telefonas: Yards 783. .j 
I. ►j* ^ y»J« 

Lietuviška Gydykla DR. DiCKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias Ligas naujausiais budais ir su pagelta 
naujausių ir tobuliausiv elektrikinivj jtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vale. Nedėldleniais 10 ,bi 12. 1645 Wesi 47-ta netoli nuo Marshfle'd A ve. 

%irenęta» 

Dr-stes šv. Alfonso 

i Nes!,, Rugp.-Aug. 101a, 1919 
BERGMANN'S GROVE 

Riversicfe. III. 
PRADŽIA Ki VAU RYTO IR TRAUKSIS IKI V£LUMUI 

1 IjUb duodnmi praizai už išrukym? pypkės, kas pirmas išrūkys, § Kf.iiK b;tksų cigarų. Kuri pora dailiausiai) pašoks gaus saldainiu Į buksų, taipgi bus dar d&ugiaus gražiu parimi ginimų. Todėl nepra- 1 tokio kražaus išvažiavimo. Tikietas 25c Porai. 
Kviečia KOMITETAS. E 

a 

Didelis Įvedybtnfs 
a v i m as Pa r 

Dabar 

eparfment Store 
3323-25 So. Halsted St. 

I PUBLIKĄ 
Tegul tai bus žinoma visiems, kad Ponas P. K. Bruchas 33-23- 3325 So. Halsted St. pardavė savo Dry Goods ir Furnishing Store ir visai pasitraukė iš mšles biznio. Ši tavorą męs pirkome gana pigini ir parduosm* tą švarų ir augštou rūšies tavcrą pig omis kai- nomis: Męs turir. užtektinai patyrimo šioje va'sbos šakoje kur ir 

kaip pirkti, idant y3lėtume pardavinėti žemesnėmis ka'nomis ir tei- singas mastas gvarantuotas kiekvienam, pirkite pas mus ir per- sitikrnsite teisingume mu6Ų žodžių. Pin kus su mielu noru grąži- name atgal už kiekvieną neužganėdinantį pirkinį. Ateik'te pas mus 
susipažinti. Visuomet pasirengę ju<ms patarnauti BECK'S DEPT. 
STORE. 

Męs uždarome 
iJtgrniR. ir Pėtnyč. 
nuo 6 vai. vakare. 

ATDARA 
kas vakarą išskiriant 
Utarn-ką ir Pėtn čia 

■į Šis diedlis išpardavimas prasidės Panedėlyj iš į ryto Rugpjučio 11-tą ir tęsis iki Subatos Rugpjueio- 
a August 17-tai. Kiekvienas daiktas pardavimui uus * išstatytas ant pažiūros Subotoj ir jųs galėsite pirkti | pasirinkę kas jums geriausiai tiks. 

Męs duosime savo ženklelius — pradėkite tau- 
'į pinti Juos — Jie bųp tiek verti, kiek auksas pane- 
lį dt'.yj 

Ar norite fcsti jusu pinigai butu SAUGĮS! 
PERKELKITE ar.'-a pradėkite DĖTI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. «. cw 

i Central Manufacturing District 
j A State 
5 Bank 

A State 
Bank 

1112 VVEST 35TH ST (3 blokai nuo Halgted 8t.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į šlg. VISIŠKAI SAUGIA BANKĄ. KAPITALAS $550,000.00. TURTAS $4,500,000 00* 

\ ♦ 

W. N. Jarnagln 
Prezidentas 

M P. 

■V.cp-PrP7Jd°Tit 

W. 

S. L. Fabijonas 
Vedčjas 

Užrubežinio ir 
Lietuv -Deoart. 

Frank L. VVebb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebsl 
Pag Kasininko 

A. Petratis ir 
A. Malooly. 

vedėjai Real 
Etstate, Insu,- 
ranca ir Mort- 
gage Departm. 

UŽ PINIGUS PADSTUS PIRM 15 D. LIEPOS j (July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. Į 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus ia kitų bankų, at- j neškite jusų bankinę knygutę, o męs iškolektavosim | 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygelę ŠIO J BANKO. 1 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
• M A LETAI. 

Ketvirtadienį lenkai įėjo j 
Malėtus iš trijų pusių. Bolše- 
vikų buvę apie 300 žm. Len- 
kai įėję puolėsi plėšti krautu- 
ves. Geresnius daiktus patys 
pasiėmė, menkesnius atidavė* 
žmonėms. Iš žmonių atiminė 
daug pinigų iŠ kišenių. 

Bolševikai pajutę, kad lenkų 
f čia maža tėra, norėjo juos 

Malėtuose apsiausti. Lenkai 
pasitraukė iš miestelio, ir pra- 
dėjo Šaudyti armotomis. Atė- 
jus stipresnei lenkų pajėgai, 
bolševikai buvo nuvyti. 

Sekmadienį bolševikai buvo 
jau toli nuo Malėtų. 

SKUODAS. 

Sedos apskr. 
Pereitais metais čia apylin 

kėj buvo privisę eilės įvairaus 
plauko plėšikų, ypač sodžių 
žmonės taip buvo jų įbauginti, 
kad tiesiog nebeįmanė kur dė| 
tis. Šiemet, susitvėrus lietu- 
vių valdžiai ir keletą plėšikų 
sušaudžius, plėšimai buvo 
kiek sumažėję, točiau pasta- 
ruoju metu vėl ginkluotų plė- 
šikų žmogžudžių keliose vieto 
se pasirodė, plėšikai veikia la- 
bai žiauriai: užpuola naktį žmo 
nės, pakorę degina kojas ar 

peiliais bado, pinigų ar ko kito 
reikalaudami. Šiemet, per ve 

lykas Skuodo milicija sučiupo 
tokių žmogžudžių plėšikų visą 
gaują su visu jų pavogtų tur- 

tu; suimta viso jau 13 žmonių; 
bal. 25 d. 7 žmogžudžiai, dau- 
giau kalti čia pat, Skuode, bu- 
vo viešai sušaudyti; del kitų 
tebeina tardymas. Ši plėšiku 
organizacija buvusi susidariu- 
si iš 3—4 dešimčių žmonių, 
kurių kiti dar tebe j ieškomi. 

D. Treiej. 
—j—— 

KAŠEDORYS. 
Gegužyno dvarelis, kuris 

priklauso baronui Korfsui, nuo 

moja Saltanavičius. Nuomos 
sutartis baigiasi tik 1920-tais 
metais. Nesulaukdamas nuo- 

mos sutarčių gąlo, baronas 
korfas įsigeidė savo nuominin 
ką išmesti. Pasikvietęs savo 

drauga dvarininka Bendzin- 
O v/ o 

skj ir apie 10 vokiečiu karei- 

vių, užpuolė Saltanavičiaus na- 

mus, sulaužė užraktus savo 

rankomis, išmetė visus daiktus 
iš trobų į lauką, o paveikslus 
sudraskė. iŠo darbo labiau- 
siai pasižynfejo Bendzinskis. 
Kada Salfcanavičius parodė 
jiems išduota komiteto raštelį 
patvirtint jo teisių gyventi ta- 

me dvare, tai 'ponai" sudra- 
skė ją sakydami: "Lietuvos 
valdžia ir komitetai tik klo- 

pams, bet ne ponams dvarinin- 
kams. Kilus truksmui subėgo 
žmonių. Vokiečiai kareiviai 

gąsdinę nušausią Saltanavičių, 
o žmones patrauksią į atsako- 

mybę už bereikalingą kišimąsi 
ne į savo dalykus. 

Per trukšmą, Saltanavičiaus 
bute dingo 1000 rub. ir daug 
mažmožių. Kaišedorių apskr. 
viršininkas Stasiūnas,'ištyręs 
tą dalyką; ponus suėmė. By- 
lą perdavė karo teismui. Abu- 
du ponai sėdi Kauno kalėji- 
me. Žmonės matydami tokių 
Lietuvos valdžios žingsnių, 
džiaugi?-i kad jau praėjo tio 

laikai, kada ponai buvo neat- 

sakomingi, o dabar visi lygus 
įstatymams ir vienodai atsako, 

\ ZARASAI. 
Zarasų ("Ežerėlių") šalį 

darytebeviešpatauja bolševikai 
kurie Jausdami, kad jų' kava 
liav«imoNpaskutinė? dienos l>ąj: 
giasi, stengiasi kuo giliausia 
palikti say;o viešpatavimo ant 

spauda. V 

Pirmų pirmiausia-šuregiš 

Iravo visus vyrus nuo 17 lieji 
40 metų ir atėmė jiems pasus; 
dabar jau mobilizavo vyrus, 
gimusius 1895, 1896 ir 189/ 
metais. Žmonės į armija nei- 
na, slapstosi po ežerus ir gi- 
rias, užtat bolševikai smaugia 
pasislėpusiųjų šeimynas (drau 

įges). 
Antra bolševikų kultūros 

žymė—tai suėmimai. Yra nu 
\ skirta Zarasų krašte suimti 50 
!žm. įkaitų: 35 pačiuose Zara-» 
įsuose ir 1-5 apylinkėj. Suima 
daugiausia lietuvių ukininkus, 
turinčius 20 dešimt., žemės, 
mokytojus, kunigus; studen- 
tus. Žydų ir lenkų neima, ties 

visų vyriausias tenai bolševikų 
į Komisaras yra žydiškas lenkas 
Olskis, "garsus internaciona- 
lizmo gyvendintojas." 

Trečia bolševiku kultūros 
žymė—rekvizicijos. Raudono 
ji armija minta tik tuom, ką 
išplėšia iš žmonių. Jsako: 
"Tiek ir tiek pudų keptos duo- 
nos ir lašinių ir mėsos turite, 
pristatyti—ir galas. O jei ne- 

gyvenimas ševeliais nuris. 
C/rudus—kur kiek tik randa 
pila į maišus ir gabena. Ru- 
sijon. Dabar ir laukininkuo- 
se kita mada virtusi: žmonės 
laukus aria dauginusiajiaktį, 
nes diena arba tau r.rklj rekvi- 
zuos, arba ir tave kaip ir tavo 

arklį, Į komisarų žinia pasiims. 
Žmones "garbavoja" bolševi- 
kus kaip įmanydami ; kiti tai ir 
keikti jau nebemoka. Visa b ė. 
da esą, kad neateiną jokios ži- 
nios iš Kauno. Bolševikai 
provokuoja: "e, laukit, laukit; 
ateis vokiečių žandarai; vėl vi 
štas rasinės (bolševikas vista 
geriau paims, negu ją užra- 
šys), vėl pavergs jus" ir t. t. 

Apie lietuvių kariuomene žmo- 
nės nieko nežino. Mano, kad 
s v bolševikais kariauja vokie- 
čiai. Ateina gandas, kad esą 
kažkokie legijonai, bet kas jie 
tokie—galas žino. Esą, tur 

but lenkai. Žmonės klauso 

bolševikų provokacijų ir tyli 
sulyindę dantis. Jei žinotų, 
esą, kad yra tokios narsios lie- 
tuvių kariuomenės, tai patys 
bolsevikus iš savo pakrantes 
basliais, dičkaįs, šakėmis išbu- 

bytų; kaip mėšlą iš žaliosios 
pavasario pievos... 

IŠ LAIKRAŠČIU. 

"Pcrdaiug apžiojęs, paspringsi" 
Tokiu pavadinimu yra įdė- 

tas Esmaičio straipsnis Vil- 
niaus lietuvių laikraštyje "Ne 
priklausomoji Lietuva" Nr. 9. 
Esmaitis rašo* 

"Lenkai, j.c igeidę pagrob 
ti visa plotą tarp Baltijos ir 
Juodosios juros, susikovė su 

visais savo kaimynais. Savo 

gimtojo krašto nesutvarkę, 
lenkų dvarininkai siunčia 
nesąmoningus savo ''chlo- 

pus" svetimų žemių kariau- 
ti. Eina kova visais fron- 
tais: ir pietuose, ir rytuo- 
se, ir žiemiuose. Kur tik 

jaučiama keletas lenkų gyve 
nant, ten skelbiama lenku 
žeme; dabar Lvovas, Danci- 
gas; Vilnius, Minskas—grv 
ni lenkų mitalai; vėliau, tur 

but; išgirsime paskelbtus 
lenkų miestais Liepoją, Ry- 
gą, Dvipską; Revelį ir ki- 

tus; o dar vėliau gal gausi- 
me žinoti, kad ir Kijevas 
su Odesa yra lenkų miestai. 
Be abeic, visuose 'šituose 

.. ^ ; 
miestuose atsiras' pp«tukstan 
ti kitą lenku,' įr galima'bus 
jie sukviesti mitin'gan, kui- 
sai nutars. ;k;id'į'ie!n}ię|m 
reik*'a jiitigfci. prie. Lenki jp^ 

i ir, mitinge Išrinkę atstovus, 

sius juos Vnršavos seiman 
Tai bus vietoj' žnio^įų apsr- 
sprendimas., 

'V v '! * 

KAUNAS. 

— K a u 11 o M i c s t o 

T a r y b o s p o s ė 
d ž i o kurs bus' gegužės 15 
diena 7 vai. Miesto Rotušėj, 
dienotvarkė: 

1) Apie pridėjimą brangu- 
mui Miesto Valdybos tarnau- 

tojams. 
2) Apie visokiu asmenį] 

skundus Komisijos traktyrinį 
mokesni paskirstyti nutari- 
mais. 

3) A])ie miesto duonos ke- 
pyklos ir miesto krautuvių ati- 
darymą. 

4) Paskyrimas naujų mok v 

klų užlaikymui. 
I 5) Priverčiamas nutarimas 
apie Kauno mieste statymo 
darbų taisykles. 

6) Priverčiamas nutarimas 
apie limpamu ligoniu registrą 
•vimą. 

7) Priverčiamas nutarimas 
aj)ie traktvrinį mokesnį. 

8) Priverčiamas nutarimas 
apie ,skelbimus viešose vietose. 

9) Einamieji klausimai. 
— L c n k u vi d u c 

r i n ė j m o k y k 1 o j, 
vadinamoj gimnazijoj, mažiau 
mokslo, kaip politikos. P. Mo- 
kytojos Paško, užuot dėsčiu- 
sios reikalingu mokslui daly- 
ku, aiškina vaikams moki- O 

niams politika ir skiepija kitu 
tautų neapykantą, išskyrus tik 
lenkus ir išgamas. 

Pirm?., mokykloj buvo tik 
erelis, kaip paveikslas, o dabai 
liepė mokiniams p. Paško nu- 

piešti "Vytį" mažiuką ir pri- 
dėti prie erelio, kaip unijos žen 
klą. 

Dabar didelė linksmybė 
jiems buvo, kai lenkai paėmė 
Vilnių. 

Mokykloj mokina visokiu 
šovinistinių dainų, dainuoji 
pavyzdžiui: "Niech na Lit\vie 
polskiej pogon zaržy, niech na 

Žmudzi polskiej częsci niedž-'1 
ivtedž ryknie, niech ich glosy 
w jedno z oriem laczn. się į pod 
jedną opiekę stają sie" ir t. 
t. (Tegu lenkų Lietuvoj žir- 
gas ("vytis") sužvengia, tegu 
lenkų Žemaičiuos garbės mes- 

ka staugia, tegu jų balsai su 

ereliu jungiasi ir jie po viena 
^loba stojasi). 

Taip pat visokias dainas ir 
eiles mokiniams užduoda su- 

statyti apie Vilniaus paėmima 
ir su Lenkų žeme su junginio 
lietuviu nofa. u c 

Tai]) lenkai vaikus moko, 
nuims priešininkus auklėja, f n 

tikrąjį mokslą pro pirštus žiu- 
ri ir lietuvių kalbos pamokų 
nėra. 

Ten būręs. 
— A t-k ų k o n c e r- 

to reikalu. Kaune 
rengiamas .tradicinis Ateitinin 
kų Koncertas. Kviečiamos 
žymiausios niusų artistinės pu 
jėgos. 

Organizuojamas choras, ku- 
rį ves A. Vaičiūnas. 

P i r m o i i d a i n iv 

repeticija bus P c n k t d- 

d* i e n j, g e g u ž ė s 1 6 
dieną "Saule s" 
g i m n a z i f o s salėje, 
Laisvės Alėja Nr. 55. 7 vai. 
vakarą. 

Prašome visti draugijų, drau 
gų ir prijaučiančių būtinai a:- 

silankyti. 
A. C. T. O. Komisija. 

— 12-tą dieną gegužės 
Rotušės salėje (viešoji 
<aikštė) buvo žydų susirinki- 
mas paminėti gailestingiems 
atsitikimams Vilniuje, 
y — IDar;lkį'\šįo laiko'^nįusji 
ini4įęrja';:neĮšnioko "lietuvių kai- 
•bosni:'''ne.titakiutisc. a'tsitikimuo'- 

kaij)^k.ririuoniL.-nv> piiit^av- 
kav dary^lauii -itvarką,' Wveik 
visur kalbėjo,ąr rusų ar lenkų 
kalba, i -Ar tai• tyoi'a"; darohia, 

• •• 

ar tik senu -papratimu? M• 

KELME. 
Ne taip senaį dar gavome 

teisės savarankiškai vaklvtis, o J 

kiek jau "Kelmes respublikos" 
piliečiams teko pergyventi ka- 
ru, revoliucijų ir valdžios kry 
žių. Tiesa, viešai "respubli- 
ka" dar nepasiskelbė, bet iš- 
tikrųjų ji jau gyvuoja, nes dar 
buose Kelmės "valdžia" (ko- 
mitetas) dažniausiai vaduoja- 
si ne bendrais Įsakymais ir in 

strukcijoniis, bet dirba visai 
savarankiškai. 

Štai "respublikos" gimimas 
ir "valdžios" nuopelnai. Dar 
vokiečiams viešpataujant susi- 
darė komitetas, kurio pirminiu 
kas buvo a. a. Ruzgas. |is ne- 

galėdamas su daugeliu dalykų 
sutikti su kitais komit%lo na- 

riais, atsisakė ir išvžtžiave* 
Kaunan garbingai padėjo sa- 

vo galva Lietuvos gynėjų ei- 
lėse. Kartu su komitetu buvo 
išrinkta ir milici ja iš kelių žmo 
nių. Greitu laiku tamsieji mie 
sto elementai, toliau pasirodė, 
kad tai "bolševikai," grasinda 
mi komitetui pareikalavo, kad 
butų pririnkta daugiau milici- 
jos, bet tik iš jų i ų 
t a r p o. Šis reikalavimas 
buvo patenkintas. 

Tašyk tvarkadariai nutarė 
apsiginkluoti. Pradėjo kra- 
tyti ūkininkus ir šiaip miestie- 
čius, kur tikėjosi rasti šautu- 
vu. Tuo bildu surinkta apie 
30 šautuvų ir keletas revolve- 

rių. Pasijutus milicija galiu 
ga, sutikus ir padedant kai ku 
riems komiteto nariams, pa- 
skelbė kara popierio pinigams 
(kitų Kelmėj nebuvo) ir deg- 
tinei, kuri laike visokių kratų1 
ivko iš piliečių kišenių ir in- 
;laujų. Narsiai kovojo ir su 

Smukliu. Paraginti tam buvo 
išduodami rašteliai maž-daug 
^io turinio: ''Leiski d-ui gau- 
lyti šniuklį perpus su komi-! 
tetu. Pirmininkas S., rašt- 
vedys L." 

Atėjus bolševikams į Šiaua- 
ius, mūsų milicija, be. kelių 
žmonių, persikrikštijo "rauda- 
įarmicčiais" ir net siuntė de- 
egaciją, kad greičiau atvyktų 

Kelmę. Bolševikai neapsi- 
ikubino atsitraukti. Tuo tar- 
Hi vokiečiai ėmė Kelmę ir be- 
bėgantį Tuniką vadą raudon- 
armiečių nušovė; kiti "tikrie- 
ji bolševikai" suskubo išbėgti Į 
Šiaulius. Vokiečiai padarė 
Kelmėj bazę, ir per pusantro 
mėnesio "medžiojo'' bolševi- 
kus. Kai kada medžiotojams 
labai pasisekdavo, nes j jų ran 

kas patekdavo kasos su kelio- 
lika ir daugiai* tūkstančiu rub- O c 

lių. Atlankydavo jie gan daž- 
nai ūkininkus ir dvarus, kur 
buta lašinių, kumpių ir kiauši- 
nių. Neatsižvelgiant į tą ir di 
clelį vargą su vežimais dau- 

guma žmonių sako, kad vis del 
to lengviau nešti vokiečių jun- 
gą, negu "s a v ų j ų b o 1- 
š e v i k ų. Gyvenimui kiek 
aprimus pradėjo eiti ž:nių iš 
Kauno. Kelios dešimtys vyru 
išvažiavo j Lietuvių kariuome- 
ne (daugiausia sodiečiai). 

Per šita, gali sakyti, anar- 

chiją, susidarė iš kelių sodžių 
valkatų būrys plėšikų, kuris 
pasivadindamas b: >lševikais, 
arba persirengę vokiečių karei- 

vių uniformą, ar užsidėję mi- 

licijos ženklus per pusantro 
mėnesio terorizavo Kelmės gy 
ventojus. Po priedanga kratų, 
būtinai naktimis, apiplėšė ke- 
liolika pasiturinčių1 ūkininkų. 
.Jei>kas viiasipinešindavf>; gerin- 
•ju^atidi^otii pinįgus, kafnkinda^ 
vo. ir.' grasi iv»; sušaudysią. .(b 

M a '.i,, Ik'I- virHmmk.^ į,ra 
S' k ,i-,r tai. milicijai. (kuvi 

j'rkr šiol darbuojasi pavvzdin- •fV'v.Vr, >•••;•: 
':i^isisel>ie> .išgaudyti veik 

visus; plėsikiis. 
•''?'*'!/ 

Nesenai sugrįžo į Kelmę Žu. 
rakauskis ir Šemiotas vietiniu 

j bolševikų vadai ir išblaškyto 
jai bolševikiško "Žemaičiu •' 

o 

pulko" dalyviai. Jie tapo vo- 

kiečių paimti į nelaisvę Pane- 
vėžio 'srityj ir po kiek laiko pa- 
leisti Apskrities Komitetui įsa 
kius milicija juos suėmė. 

Pitone Doulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN ŽJUSI03 

L i G O S 

Valandos: 9 iki 12 Ir i iki a 
vakarais. 

3303 SO M0K6A& STHEET 

rel YARD3 

DR. , J. KIIUS 
LIETU VIS GVŪYTOJ A5> 

IR CHIRURGAU 
x»ydo visokias llgua moterių 
valkų lr vyrų Specifiškai gf- 

,do limpančias. užsiRenėJutila* 
ir ^aslttp'iaiįua vyrų llgM 

SZ59 So. Halstcd Si,. Orica^o, '3 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jao 21 raitai 

2149 S. Morgan 8t., kerta 32 *t 

6peclal!«ta* Moteriškų, Vjrlflkų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 5<o 
plet. *—« Tak., Not.ėl. 9—5L 

TELEFONAS YARD8 8S7. 

,• g gąąBBaiBBgaBBt 

IA*IR&$ 
alskls 

LIETUVIS G8ADU8IUS 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

rlanntal, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, l:ad 
męt patjs dirbame grabus ir 
turimo savo karabonus ir au- 

tomobilius lr per lai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šack- j 
Men: Taipgi namdome automo- 
bilius veselljoins, krikštynoms 
Ir kitiems reikalam* fiienę ar 1 

inkt). 

j 330j Tel, Drom 4139 

LDr.M. Herzman 
IS RUSIJOS 

!» Gerai lietuviams žinomas p'.'r 16 we- 

į* t g kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
Ir okuserls. 

i* Gydo aStrias Ir chroniškas ligas, ry- 
rg. motėm ir vaikų, pagal naujausias 

į» mrtodas. X-8ay Ir kitokiu* elektros 
į* prietaisus, 
£ Ofisas Ir Lafcoratorlja- 1023 W. 18tk 
[, Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
.• 5—8 vakarris, Telephone Canai 3110 
f GYVENIMAS? 3413 S<v TTnUfed 3t. 
i VALANDOS: R—o -t>. Hktt.1 

Gr. Vilnia Narbutt 
Physlcian & Surg^n 

3001 Wost fl2nd Street 
am Marshal] Blvd, 

Oflcc valandos: 
2 iki i po fi«t 
7 iki 9 T&4ar« 

Tai. Lawn4ci« 66C 
ayvefllrnae: 

Td. Flockwell 1631 

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 25<4 

Pradėk Naujui Ketus su tobulu aki" r< 

Kfjiinu, taip. IcaJ aep-uletstunvi ncr r 

uis metus, kas> t",a ;,ail auti naudingu. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalini altių ii 

galvos skaudėjimus, trumparegystė tiba teli 
leff.jtt prąMlipanu. pr.sitūrkite su manirv 
priti einant kur kitur. Egzamlnacija DKJK.A. 

JOHN SMETAMA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., <>-MCAGr 

Kampas IMcu Gaivia. 
3tio» Iuboi, vli'ti V'l.itfo arti'ftkos. Tim^k'*" 

'.*sUio tK-"i>;s 
valandos: nuo 9tug v«i. i y o ik". Z vai. v. k. 
fccdilioj: -Uv vk:. iyUi iia U vai. dienas. 

i...ii«ilHNiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiilllllllllll!lllllllllllllliilllllHllillllIIWIHIIiU4i!JPP) 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ( ant Turų, L«ntŲ, R3mv ir 8tcgam« Poplorlc SPECIALIA!: Malcva malevojimtii s.ubų iš vidaus, po $1.50 u* £Slionq 

CARR liKOS. Vv'RECKING CO. 
3003-3039 80. HAL3TC3 STREET, CHICAGO, E L L. 

HIHl|HlllimilllllHHIIIIIIIlllllllllllllll1IHtilUIHIIIIIIIHi;nilil!iiiiiiiiiiii:iniiiiiiiiiiiiiimii mniim.m..i 

L-l B ti KT Y BON13© , 
iuęa ii«rnaine UDfirty Bondf? n 
I»iln!5 "Cash" ?ort*. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—5 
Utarnlnknls Keivergaij !» 
Subatomis 9—9. * 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO. 5 
1335 Mihvauke A ve., 
tarpe Wood lr Paulina gatvių: į 

i.* Žmogiie kasosi galvą, i 
'<ad palengvint niežėjimą. | Kasjmasi pasidaro papro- j 
čiu, ir tuomet žmogus ka- | 
sosi nejučiom?. Bet jis i 
žino. kad jam niežti, ir j visi kiti tą žino. s * 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes' ta niežėjimą galima 

—- ^— 't lengvai prašalinti. Nebu^ daugiau niežžj'mo, kasįnjosi, plaukų slir'-imo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou pleiskanų. 
RUFPLBS 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką-, nų atsinaujinimo. I RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, z 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES,' jei turite pleiskanų. * 

> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto j markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: C j AD. RICHTER O CO., 326-j20 Broadway, New York ©«•«—«& 

A5 ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: ji Ai labai sirgai per 3 metus, nuslabnėjcs pilvęį- 

buvo. Blspepsijo, nevirjnimas pilveli-, r.usiabnfji:n« 
Krauju, Inkstų, Nervų ir abelnas s[čkų nustajimfr 
viso kuno, ir buvau nustoięs vilties, kad begyven* t, 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau viloje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pasžibos. 

IWt kada pareikalavau Salutaras vaistų, liltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatl2©o 
gyduole?,* tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvis pradūjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatitr.as j/ranyko, diegliai nebehodė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyPo po užmušimui visų ligų. Dė- 

— įiu o nicnofių išgerdavau Kas savaite po buteli Sa- 
g Ictaras, Ilitterta, Ir po 3 mėn. savo paveiksle pama čiau tekį skirtui.4 kaip tarp j| dienos ir naktie*. Da-bar jaučiuos smakai ir esu linksmas ir 1000 sykiv dikoju j§ Salutans mylistų geradijlstei ir linkiu Vi-sieir.s savo draugams ir pažįstamiems 
= su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutarai: 

| SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

i| 1707 £c. Halstcd St., Phone Canal 6417 Chicago, tliinola 
(H! IM 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYB1NL BANKA AMERIKOJE 

i 807-809 W. 35-th STREET 
x 

\ KAMPAS SO. HALSTED ST. 

i Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
| tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
9 kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 

į išmokėti, kuomte jųs pareikalausite, 
j 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
IN Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

...M.iMiMiiHiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiillUllIlillHllllllilliUfnRIIIil 

MEW CITY GARACE 
I 1543 W. 46th St., Telefonas Yards 7125, £5 

m 

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

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SiUNČiA FiKS j LIETUVA 
ir gvarantu oja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank* 
141 Washington Street, New York, N, Y. 



SLAPTINGA ISTORIJA. 
Juozas Bertulis jaute, 

kad jis truputį perpildytas. 
Puikus koniakas, kuriomi jį 
vaišino jo žentas Povylas, 
buvo gana paslaptingas; iš- 
rodė visai minkštas kaip 
skįstimas, o iš tikro smar- 

kiai veikė. Prie to Bertulis 
nebuvo tiek daug pripra- 
tęs gęrti; — jis kaipo se- 

nas ir žymus prekėjas ne- 
buvo palinkęs prie tokių 
kvailysčių. Jis tiktai pra- 
važiuodamas užsuko pas 
žentą Povylą, kuris buvo ve 

dęs jo pačios seserį. Būvant 
užstalėje buvo daug suval- 
gyta, dar daugiau išgerta ir 
kuomet reikėjo užlipti ant 
viršaus savo kambarin mie,- 
goti, tai reikėjo didelės žen- 
to pagelbos. 

Wuomet Bertulis atsisto- 
jo, tai jam išrodė, kad jau 
jis eina ne savomis kojo- 
mis, bet kojomis savo diedu 
ko, kuris jau senai numirė. 
Jojo atmintis pasibaigė tuo- 

rni, kad jis žentui palinkė- 
jo labos naktis- ir savo kam- 
baryje užsirakino. Daugiau 
jo atmintis nieko nežino. 
Dar lyg atsimena, kad jis 
užsuko elektrišką šviesą, 
bet jau daugiau tai tikrai 
nieko neatsimena. 

Apie šitą atstikimą Ber- 
tulis mąstė, kuomet jis^ant 
rytojaus anksti pasibudo. 
Jis jaute galvoje kokį tai 
tuštumą, bet tas tuštamas 
jam neleido. Nežiūrint} kad 
jis blogai jautėsi ir kad bu- 
vo šalta diena, reikalai pri- 
vertė jį atsikelti. Jis ste- 
nėdamas atsikėlė ir tuo jaus 
atkišo ranką, kad greta nuo 

stovinčios kėdės pasiimti ke 
lines, kaip jis paprastai per 
dvidešimtį metų kas nakt 
darydavo, bet ant kėdės ke- 
linių nebuvo. 

N e jai ̂  kas nors jam mie 
gi n užėjo jo kambarin ir 
paėmė jo kelnes, kad išdul- 
kyli? Jis priėjo prie durių 
ir rado jas užrakytas iš vi- 
durio. Jis truputį nusigan- 
do, juk kelnių kišenėje bu- 
vo jo pinigai. Jis apsidai- 
rė aplinkui, apžiurėjo sie- 
nas stengdamasis surasti 
kur nors paslėptasias duris, 
bet nieko intariamo nepas- 
tebėjo. Jis vėl pradėjo jieš- 
koti pražuvusias kelnes^ bet 
jo jieškojimas nedavė jokių 
vaisių. 

Bertulis atsisėdo ant lo- 
vos ir vėl stengėsi atsimin- 
ti iš eilės, kaip vakar atsi- 
tiko. Paskui jis vėl pradė- 
jo jieškoti savo kelnių, bet 
ir vėl nieko nesurado. Jam 
daugiaus nepasiliko nieko 
daryti, kaip tiktai paskam- 
binti -tarnaitei ir paprašyti, 
kad pakviestų žentą. 

— Kas atsitiko? — pa- 
Klause įėjęs žentas' Jfovy- 
las. 

— Mano kelnės įTražuvo. 
— Kam'jųs čia juokus kre 

eiate! Kaip gi galėjo jo 
kelnė^ pražūti? Juk tu va- 

kar pats iš vidaus užsiraki- 
nai. 

— Tas mane tai ir stebi- 
^ 

na, Povylai. A$ užsirakinau 
duris, kelnes pasidėjau antį 
kėdės pas patt lovą, o da-! 
bar jos išnyko. 

Povylas netikėdamas pa- 
lingavo galva ir kartu su 

Bertuliu iš naujo apžiurėjo 
visą kambarj. Kelnės ne- 

atsirado. Povylas atnešė 
savo atliekamas kelnes ir 
nors jos buvo Bertuliui per- 
ilgos, bet tas buvo privers- 
tas jomis apsiauti. Jis to- 
se kelnėse išrodė labai juo- 
kingas, taip kad negalėjo 

tą visą atsitikimą paslėpti 
nuo Povylo žmonos Ago- 
tos. Agota gi sulyg ponių 
pritarimo davė šimtus pata- 
rimų, kur jieškoti kelnes, 
bet ant nelaimės jau tas 
viskas buvo pirmiau atlikta. 

Povylas nuraminimui pra 
dėjo pasakoti: 

— Aš skaičiau vieną ste- 
bėtiną istoriją, Tenai irgi 
visas reikalas buvo apie pa- 
prastas kelines. Tas viskas 
atsitiko senoviškame palo- 
ciuje, kur būdavo vaidina- 
si, — bet pas mus namas 

naujas ir jokio vaidinimosi 
dar niekas nėra matęs. To- 
je angliškoje istorijoje pa- 
sakojama, kad pas vieną 
poną apsistojusi tuose4 pa- 
loti uose iš uždaryto ir už- 
rakyto kambario pirmą nak 
tį pražuvo kelnės. Tas 
pasikartojo antrą ir tre- 
čią nakt. Tas paliociaus 
savininko svečias turėjo ke- 
letą kelnių, bet tai sakau 
visai jums neišmėtinėda- 
mas. Ir taip palociuje pra 
žuvo trejos svečio kelnės, 
kuris tai u nat ant nakties 
iš vidaus savo kambarį už- 
sirakindavo. Ketvirtą nak- 
tį palociaus savininkui ne- 

simiegojo gerai ir jis dirs- 
teli į karidorių pamatu 
kad tas pats svečias išėjo iš 
3avo miegamojo kambario 
rankoje nešdamas savo kel- 
nes. Jis išėjo su savo ke- 
linėmis į sodą, nuėjo į kam- 
pą, kur stovėjo lopeta, už-> 
kasė į žemę savo kelines ir 
paskui vėl atgal sugrįžo į 
savo kambarį Pasirodo, 
kad tas svečias buvo luna- 
tikas. Rytmetyje, kuomet 
vėl svečiai pasigedo kelnių, 
palociaus savininkas nuve- 

dė jį į kampą sodo, atkasė 
ketverias kelnes. Gal but 
ir tamista, ponas Bertuli, 
eftate lunatikas? 

Bertulio veido išreiška 
pasidarė nevisai protinga, 

— Nežinau, — atsakė Ber 
tūlis, — man iki šiol dar 
niekas nepasakė, kad aš bu- 
čiau lunatikas ir miegoda- 
mas naktimis vaikščiočiau. 

Geroji Agota vtuojaus pra 
dėjo raudoti. Juk tai ne 

baika; jos tikra sesuo yra 
ištekėjusi už lunatiko. Juk 
jos vyras nakčia gali užlip 
t i ant stogo, ar ant bažny- 
čios bokšto, nupulti iš tenai 
žemyn ir ant vietos užsimuš 
ti. 

-v- 

— Gal but tu ką nors sap 
navai? klausinėjo Povylas. 

— Taip, iš tikro man 

šiąnakt prisisapnavo, kad 
rodos, aš vikščiojau krantu 
siauros upes ir man buvo 
labai šalta, — tarė Bertu- 
lis. 

— Už mano sodo ištikro 
teka upė, o šiąnakt naktis 
buvo šalta, — daug reiš- 
kinčiai ts;e Povylas. — 

Gal but tu ištikro esi lu- 
natikas, nuėjai su savo kel- 
nėmis iki upės ir įmetei jas 
į upę. O gal būti dar jos 
kur pamestos sode. 

Povylas buvo žmogus, 
kuris jei ką sumąstydavo, 
tai greitai ir išsipildydavo. 
Jis tuoj pašaukė tarną vi- 
rė ję ir sodauninką ir pats 
kartu su Bertuliu nuėjo kel 
nių jieškoti. Visi jieskojo 
ištisą valandą, bet visi su- 

grizo su iusciomis ranko- 
mis. O tuom laiku, kaip 
jie jieškojo kelnių, geroji 
šeimyninke Agota ką tai 
sumąsčius kalbėjosi per te- 
lefoną. 

Po pusryčių Povylas pa- 
siūlė Bertuliui nuvažiuoti j 
krautuvę fr nusipirkti nau- 
jas kelnes. 

— Aš neturiu nei cento; 
—pastebėjo Bertutis.— Ma- 
no visi pinigai, keturi šim- 
tai doliarių buvo kelnių ke- 
šeniuje. 

į — Aš tau paskolinsiu pi- 1 

nigų, — tarė Povylas. — Tu 
sakai, kad kelnių.kešeniuje 
buvo keturi šimtai doliarių. 
^ai kas kita. Gal but kas 
inors žinojo, kad tu tiek 
daug turi pinigų kelnių ke- 
šeniuje, tai ii* pavogė tavo 
kelnes. i 

Tuom laiku kas tai pa- 
skambino 'iš lauko pusės. 
Tarnaitė įėjo ir pranešė, 
kad atėjo gydytojas. Pasi- 
rodo, kad Agota talefolia- 
vo savo pažįstamam dakta- 
rui, kad jei Bertulis ir ne- 

sugrąžins jau jos vyro pa- 
skolintų kelnių, tai ji visgi 
nors dažinos ar Bertulis iš- 
tikro yra lunatikas. 

Daktarui Išpasakojo visą 
istoriją. Jis irgi atrado, 
kad tas viskas yra labai 
keista. Prie to vįso, tokių 
ligonių jis savo gyvenime 
dar niekados nėra gydęs, 

į — Ar neapžiurėtum mus 

žentą poną Bertuli, — pa- 
siūlė apsiverkusi geroji Ago 
ta. 

— Tai bereikalinga! at- 

Įsakė gydytojas, y- Aš ma- 

tau, kad ponas Bertulis 
dvutas žmogus, kad jo ner- 

vai visai tvarkoje. — Dak- 
taras paėmė Bertulio ranką 
ir dar pridėjo. — Pulsas vi- 
siškai normalis. O žmonės 
taip sveiki ir su taip drūtais 
nervais nebūva lunatikais. 

— Tuomet aš apsiskusiu 
teisman! — iškilmingai už- 
reiškė Bertulis. 

—Tu jau to jokiu budu 
nepadarysi! — sušuko Ago- 
la nusigandusi. — ši visa is- 
torija pasiskelbs ir mus visi 
laikys ant juoko. Aš neno- 

riu, kad mano namas apvirs 
tų virš kojomis. O gal kal- 
tininkų ir visai nėra. 

i- O aš būtinai reikalau- 
ju, kad viskas butų pilnai 
išaiškinta. Tas man reika- 
linga delei mano saugumo, 
'o taipgi man gaila mano 
žento. Juk keturi šimtai do 
lianų tai pinigai. — Garsiai 
kalbėjo Povylas. 

Ir vėl pradeda jieškoti 
kambarį. Agota iškratė šie- 
nikus, išvartė pagalvius. 
Staiga ji sušuko: po apati- 
niu pagalviu gulėjo gražiai 
sulankstytos kelinės. Ber- 
,tūlis jas pagriebė, pažiurė- 
jo ir rado, kad tai jo kel- 
inės. Įkišo ranką į kišenių 
į ir tenai pilnai rado savo 

[visus pinigus. 
i Niekas netarė nei žodžio. 
Povylas ir Agota išmėtinė- 
jančiai žiurėjo Į Bertulį, ku- 
ris stovėjo viduryje kamba- 
rio kaip prasikaltęs vaikas. 
Bertulis tarė: 

— Dabar aš atsimenu. 
Kuomet vakar vakare aš 
atsiguliau į lovą, tai man 

buvo galvai žema ir aš tur- 
but sulankščiau kelnes ir 

''pasikišau, kad man butų 
'aufščiau. .Bet aš visiškai 
neatsimenu, kaip aš tą vis- 
ką atlikau. 

Nežiūrint, kad kelnės at- 
sirado. niekas nenudžiugo. 
Povylas ir • Agota pyko ant 
savo žento, Bertu- 
lio, o Bertulis buvo neuž- 
ganėdintas, kad' ant jo už- 
metė, buk jis lunatikas. Nie- 
no negelbėjo nei tas, kad ši 
istorija pasirodė ne paslap- 
tinga istorija, bet paprastu 
atsitkimu. 

Bertulis pranešė, kad jam 
! reikia skubintis su biznio 
reikalais ir jis apleido savo 

gimines. * 

Nuo to laiko tarp tų žen- 
tų daugiau jau nebuvo su- 

tikimo. Ir' tam visam kal- 
tos kelnės. Veriė Jonukas. 

Juokeliai. 
PATARIMAS. 

— Tamista šiądien nelink- 
smas ? 

— Aš visai ištižęs kaip sc 

na smnika. 
— Patariu apsivesti, pati 

užtems naujas stygas. 

KARČIAMOJE. 

# 
— Čionai tik du "pulte- 

beliai" o tiek daug lazdų 
"bolėms" badyti? 

— Tai jei susipeštų, tai 
kad žiūrėtojai galėtų padė- 

BABYLION1 JOS BOK- 
ŠTAS. 

Vienas našlys turintis kelis 
vaikus vedė našlę taipgi turin- 

ei:} kelis vaikifs. Paskui pas 
juos dar gimė keli vaikai. Taip 
ir susidarė: jos vaikai, jo vai- 
kai, jų vaikai. 

PUOLUSI. 
1 

— Kodėl tokias moteris 
kaip tu žmonės vadina puolu- 
siomis ? 

— Už tai kad prie tokių 
moterų kojų puolė daugybė 
žmonių. 

PAMIRŠO. 
— Katre, ar ištikro nežinai 

kas yra tėvu tavo kūdikio? 
— Kurgi nežinosi. Žinau. 

Tai motormonas nuo gatveka- 
rio; aš tik neatsimenu, kokis 
jo numeris. 

ŠIŲ PIENŲ PASAKA 
Asilas pamatęs lakštingala 

tarė jai: 
— Tu tikra artistė ir užka- 

riautum visą pasaulį jei tik tu 

apart dainavimo dar mokė- 
tum taip spardytis, kaip aš. 

LIEŽIUVIS. 
— Atmink, Jonai, priežodį: 

"Akis už akį, dantis už dan- 

i1'-" ... 
— Gerai tau atminti ta prie 

žodį, kad tavo visi dantis įdė- 
įtiniai, o akis stiklinė. 

Juo brangesni atsiminimai 
arba vynas, tuom ilgiau jie pas 
žmogų užsilieka. 

Vokietijoje prasidėjo naujas 
streikas. \ okiečiai streikuo- 
ja, kad nebūtų streiko. 

Prezidentui \Yilsonu1* pasi- 
sekė. Jis sugrįžęs iš Prancūzi- 
jos gavo tą patį darbą. 

'LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, fcalnytkiemlus, miestus Ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
iEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Iš 8 dallŲ. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po MIndauglu (1242—126S). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341), 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1430). 
7) Lietuvos Valstybu prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE "L-JEUVA" 

PUIKUS PIKNIKAS 
Rengiamas 

.ŠVENTO KAZIMIERO KARALAIČIO DR-STĖS 

RUGPJUČIO-AL'GUST 10. 1919 
W. FERNWOOD DARŽE 

Labai gora proga lietuviams privažiuoti iš Milwaukee, So. Mil- ! waukee ir Racine. Bus visokių išlaimėjimų, važiavimų, mušimų juodų beibių, ledinės košės ir daugiaus visoko. Pažymėti čionai perdaug užimtų vietos. Turėsime labai puikų Lietuviškę. Benį (Iš Lietuvos) Ir galėsite šokti kiek tik norėsite. 
Kviečia Draugystės KOMITETAS. 

PASARGA: Važiuoti reikia So. Milvvaukee karais. Išlipkite ant Fernvvood Ave. ir eikite vieną bloką i pietus. 

KOKIO DAR CHICAGIEfclAI NĖRA MATE, PARENGTAS 

West Side Lietuviu Viešojo Knygyno SUSIDEDANČIO Iš 13-kcs DRaU^IJU 

Nedel., Rugpjučio-Aug. 10, 1919 
National Grove Darže 

v RIVERSIDE, ILL. 
Pradžia 9:00 vai. ryte Įžanga 25c. ypatai. 
Ant serijų eis 25 dalykai del išlaimėjimo, yertės ^ 200, ir darže dar bus serijos pardavinėjamos 
EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

12 DALYKŲ SKIRIAMA DEL LENKTYNIŲ VER- TĖS $50.00. BUS LENKTYNĖS: VYRAMS, MO- 
TERIMS IR MERGINOMS. 

Ir taipgi dar tie gaus DOVANAS—Prizfis, kas bus už visus st&- riausias, didžiausias; kas pirma bulve nuskus, krajavas vyžaa nu- pins ir kas augščiau per virvutę peršoks, ir kas pirmiausias tu kiau- šiniu nubėgs paskiHan vietan, kas pirmas atras savo čeverykus ir apsiaus, tie visi gaus DOVANAS—PRIZES. 

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lie- 
tuvaites ant šio milžiniško pikniko, nes kas atva- 
žiuos, tai tas ir laimės, o kas neatsilankys išgirdęs graudinsis. Už tai visi atsilankykite, nes griežš pui- ki mizikė Įvairius šokius. Kviečia visus Komitetas. 
P. S. Iš visų daliu miesto važiuokite iki 22-rai gatvei, ir 22-ra gatvė iki sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, kurie atveš iui daržo. 

Atiu. r("me naują subdivižiną ant South 
Sidės. Niekur nesate girdėję nei matę, 
kad už tokias žemas kainas galetumėte 
nupirkti. 
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Pirkdami dabar galite nupirkti su $5.00 
penkiais doliariais, o likusius išmokėti po 
$5.00 doliarius į mėnesį. O jeigu negalėtu- 
mėte mokėti po $5!00 doliarius, tai pada- 
rysime dar mažiau. 

Aš noriu, kad pats sau butumei. savinin- 
ku, o nemokėtumei kitam. Dabar dar gali 
išsirnkti vieną iš šių properčių, kur vėliaus 
negalėsite gauti. 

4 

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas: . Unirtn Ave. 

Oftsas 846 IHirst National Bank Ruilding, Telefonas Randolph 7400 
% 

Reprezentantas Wm. H. Britigan Organization. 



VIETINĖS ŽINIOS 
SENATORIUS McKOR- 

MICK/RŪPINSIS LIETU- 
VOS KLAUSIMU. 

Pon. l>». Andrešiunas ra>j 

senatoriui Mc Connickui, pru 
šylamas jį pavartoti savo įtek 
nie Lietuvos pripažinimui. Se 
natorius atsakė p-nui Andro 
šiumii, kad jisai iš savo pusė* 
padarys viską, gą ^alčs, kad 
Lietuva Imtų pripažinta kaipo 
nepriklausoma valstija. 

SL STABDYTI NEKURIE 
TRAUKINIAI IŠ PRIE- 
2.-VSTIES STREIKO 

Beveik visi tavorini trauki- 
niai buvo sustabdyti Chicago- 
je iš priežasties treikuojančių 
darbininkų karšapėse. 

Pasidarė taip pat suirute ir 
su pasažeriniais traukiniais. 

Sustabdytą septynių >lika pasa- 
žerinių traukinių, kurie eidavo 
į Tovvos, fllinois'o ir \Viscon-] 
sin'o valstijas. 

Pulmano vagonu patarnau- 
tojai taip pat grūmoja streiku 
ir nori sustabdyti visa Pulina-1 

v 

no systemą. 
P>eveik visi Chi» agos gele- 

žinkeliai permainc surašą savo 

traukinių iŠ priežastes streik 

MESTAS PLIANUOJA PA 
IMTI TRAMVAJŲ LINI- 

JAS. 

Miesto advokatai paskutinė 
v 

se dienose labai užimti išdirbi 
mu legališku planų, kad paimti 
visas Chicagos tramvajų lini- 

jas į miesto savastį i. okiu bu 
du numažinti neseniai uždėtas 
už važinėjimą kainas. 

Majoras Thompson isleid" 
atsišaukimą, kad jisai kovos j 
iki paskutiniųjų, kol ne iškovos' 
vcl miestui seną 5 centų kainą 
už važinėjimas}. 

SKERDYKLŲ DARBININ- 
KAI REIKALAUJA PRA- 
ŠALINIMO ..MILICIJOS. 

Skaitlius darbininku, kurie | 

pametė darbą skerdyklose vis! 
didinasi. Pirmieji buov keturi 
šimtai kiaulienos pjovėjai. Jie 
atėjo , darbą ir pamatę visu. 
miliciją ir policiantus, pametė| 
darbą ir nuėjo j Columbia sve | 
tainę, kur yra skerdyklos dar ! 

bininkų unijos biuras. 
Unijos viršininkai sako, kad! 

jei milicija ir policiantai nebu:.j 
prašalinti iš skerdyklų, 320001 
darbininkų, kurie priguli prie' 
unijos, atsisakys dirbti toliaus.i 
Išrodo, kad skerdyklos bus už- 

darytos tūlam laikui. Unijos 
darbininkai nieko neturi prie- 
šai juodveidžius darbininkus, 
kurie priguli pne unijos. Jie su 

ko, kad unijos sagute yra ge- 
riausia kaip balto taip ir juo- 
do darbininko apsauga. 

VALSTIJA PRADEDA 
KOVĄ PRIEŠ BOLŠEVI- 

KUS. 

Illinois valstija pradėjo ko- 

vą bolševizmą išnaikinti savo 

rubcžiuose. Tani tikslui yra pa 
gamintas specialis statutas 

Vakar padaryta krata Chicagos 
rusų bolševikų laikraštyje 
"Svobodnaja Rossijn", kuris 
yra leidžiamas per D.. R. Or- 

lovskį. Buvo reikalinga ketu 

rių detektyvų, kad išnešti vi-« 
sas popieras ir dokumentus, 
kuliuos valstija paėmė, užda- 
rius tą laikraštį. Federalė val- 

džia j tą dalyką, nesik'ša. 
Nauias valstijos įstatymas 

dabar kiek\ ieną pamegzdžio 
jin.ą nuversti valstijos arb; 

federalę valdžią raštais, žod 
žiais arba demonstracija, pa 
daro j j prasikaltininrr, bau 
džiamu kalėjimu. 

SUAREŠTAVO VILIMA- 
! VIČIU 
J *» 

} 

"Chieago Tribūne" paduo 
da sekančią žiriią: "Stepo- 
nas Vilimavičius, aptiekos 
savininkas ant 8924 Cottage 
Grove Avenue, "real estate" 
kompanijos sekretorius, n 

vienuolikos kalbų žinovas, 
yra dabar laikomas polici- 

1 joj iš priežasties tūlos p-os 
; Florence Devitto, 22 metų, 
[nurodymų, kuriuos ji padavė 
kelioms minutėms prieš sa- 

jvo mirimą pavieto ligonbu- 
tyje, pereitam nedėldienyje. 
Šita jauna moteris mirė nuu 

kraujo užnuodijimo, kas pa 
si darėn uo nelegalės operaci 
jos, kurioje ji apkaltina Vili- 
mavicių. 

Vilimavičius, kuris turi au 

tomobilių vertas $8,500, ir, 
sakoma, užlaiko gražiai iš- 
puoštą apartmentą viename 
viešbutyje, šiaurinėje #mie- 
to dalyje, pirmą syk sutiko 
tą mergaitę keturi metai tam 
atgal, kada ji dar buvo 18- 
kos metų. Tas buvo metai 

prieš jos apsivedimo su Ni- 
kotu Devitto. 

Vyras ją palieka. 
Tuojaus po apsi vedimo jos 

vyras ją paliko iš priežasties 
aptiekoriaus > ir jo automo- 
biliaus. Ji gavo vietą pas 
Sears, Roebuck & Co. ir Vi- 
/imavičius ją vis atlankyda- 
vo savame automobiliuje. 

Apie dvi sąvaitės tam at- 

gal p-ia Devitto skundėsi sa 

vo motinai p-nei F. Jankows- 
ki, 1544 W Henry gatvė, 
apie kokį jai nesveikumą. 
Motina nugabeno ją į pavie- 
co ligonbutį. Pereitoje pėtnv- 
eioje pne Josefina Feilbach, 
sesuo tos jaunos moters, da 
vė žinią Shakespetr Ave. po 
licijai, kad jos sesuo miršta 
nuo nelegalės operacijos. De | 
tektyvų saržentai Samuel 
Comerford ii FrankMcCanu! 
nuėjo į ligontbutį ir pradėjo' 
ją klausinėti. Ji atsisakė nu- 

rodyti kaltą vyrą. 

Apkaltina Vilimavičių. 
Vienok nedėldienyje, trum 

pai prieš savo mirimą, p-ė 
Devitto pašaukė savo mo- 

tyną ir seserį prie lovos ir pa- 
sakė, kacl tą operaciją pa- 
darė Vilimavičius savoje ap- 
tiekoje. Jinai paaiškino savo 

motinai kur jinai.gali rasti 
instrumentų, kurį Vilimavi- 
čius vaitojo operacijai. Ins- 
trumentą surado. 

Policijai vėl buvo apie tai 
duota žinia, bet Vilimavičids 
dingo. Jisai perkėlė savo au- 

tomobilių į kita garadžių ir 
permainė savo antrašą. Už- 
vakar apie 1:30 iš ryto detek- 
tivai surado Vilimavičių už- 
rakinant savo aptieką. Jo au- 

tomobilius stovė gatvėj, ku- 
riam jo laukė jauna moteris. 

Nepaspėjo Vilimavičių už- 
rakinti cipėje, kaip tuojaus jį 
aplankė atstovas jo advoka- 
to. Vilimavičiaus draugai pa- 
sakoja, kad jisai laike karės 
buvo Suv. Valstijų slaptu a- 

gentu Rusijoje. 

BRIDGEPORTO LIE- 
TUVIAI! 

Jau ne sykį matėme laik- 
raščiuose, kad ant Bridge- 
porto susitvėrė "Lietuvos Gel 
bėti Dr-jos" skyrius No. 17, 
kuris jau pradėjo veikti. Mie- 
li broliai ir seserys, visi su- 

bruskime ir nieko nelaukda- 
mi pradėkime dirbti! Visi 
prisidėkime prie tos prakil- 

j nios organizaci jos ir su ją ii 
iper H gelbėkime Lietuvą! 

Neškime pinigus, drabužius, 
skalbinius, apvalinės ir tt. 
Musų viengenčiai Lietuvo- 
je yra pusnuogi, basi ir ser 

ganti, o žiema jau artina- 
si. šiądien Lietuvoje yra 
daug vaikų-siratų, kurių tė 
vai dingo karės baisenybė 
se. Kas juos aprėdys, pa- 
valgydys, nuramins, jei ne 

męs, Amerikos lietuviai, ku 
rie dar bėdų nematome ir 
sulyginus esame turtingi? 

Atsiranda kietaširdžių 
lietuvių, kurie per nesupra- 
timą, arba per ištvirkimą, 
netik, kad nenori paremti 
tokį šventą darbą, bet dar 
juokiasi iš tokio prakilnaus 
darbo. 

Man teko sueiti su žydu, 
| kuris paeina iš Lietuvos. 
| Aš jam užminiau apie Lie- 
tuvai Gelbėti Dr-ją (Liet 
Raudonas Kryžius). Nieko 
nelaukdamas tas žydas tuo-! 
jaus man davė $5, tarda- 
mas, kad tokiam prakilniam 
darbui jisai ir daugiau dar 

duos, jei aš jį aplankysiu. 
Matote, žydai duoda mums 

gerą pavyzdį. Taigi, bro- 
liai ir seserįs, sukruskime 
visi ir paduokime brolišką 
ranką musų vargstančiai, 
ašarose papludusiai tėvy- 
nei- Lietuvai! Lietuvos 
vaikai ir žmonės šimterio- 
pai mums atidėkuos už mu 

sų menką pasišventimą. 
Neužmirškite, Bridgeporto 
skyriaus biuras randasi 
Brolių Martinkų krautuvė- 
je, 3324 So. Halsted gatvė, 
kur yra priimami drabu- 
žiai, avalinės ir t.t. 

Vardu Bridgeporto L. G. j 
D. Skyriaus. T. J. i 
PRANEŠIMAS SLA. 176 

KUOPOS SUSIRINKIMAS. 
Susivienijimo Lietuviu Anie 

rikos, 176 kuopa laikys savo 

mėnesini susirinkimą nedėldie 

nyje, rugpjūčio 10 d., 2ra va- 

landa po pietų, Tarno Maženio 

sVetainėje, 3834 So. Kcdzie 
Ave. Yra patartina visiems 
nariams užmokėti savo užliku- 
sias mokestis, nes kitaip jie ga- 
lės 1>uti suspendoti. 

Kuopos I'aklybei. 

SIM. DAUKANTO DR-TĖS 
NARIU DOMAI. 

Sima'.io Daukanto Draugys- 
tės sekantis susirinkimas įvyks 
nedėlioje, rugpjučio 10 d., 1 
vai. po pietų, Mark \Yhite 

Sąuare mažojoje svetainėje. 
Yra daug svarbių reikalų, to- 

dėl nepamirškite \ isi atsilanky- 
ti susirinkimam 

M. Tamulhinas, pirm. 
P. Kcnutis, rast. 

SLA 36-OS KUOPOS NA- 

RIŲ DOMAI. 
S. L. A. 36 kuopos vsekantisj 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioje, 10 diena rugpjučio, 
11 valandą ryto, Aušros sve- 

tainėje, 3001 So. Halsted st. 

Tokia permaina sušaukimo su- 

si rinkimo yra priežastimi nega- 
vimo Mildos svetainės. 

J. Juknis, pirm. 

NEBUS "BIRUTĖS" IŠVA- 
ŽIAVIMO. 

Liuomi pranešame, kad dėl 
tulų priežasčių "Birutės" išva- 
žiavimas, kuris buvo garsintas 
ant nedėlios, 10 d. rugpjučio, 
neįvyks. Serijos geros iki toles- 
nio išvažiavimo, apaie kurį bus' 

pranešta vėliau. 
Valdyba "Birutės''- 

/. Uktvcris, pirm. 
K'. Vilkcvice, Rasi. 

"LIETUVOS" STOTIS 
< HICAGOJE 

DOWN TOWN 
N. W. f-or. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 

1 N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Franklin 

PAJIBQKA1J HROI.O ANTANO "VVAR 
kalinus, pirma gvveo Liepojuje, per, 

karę išbėgo j Rygą. Malonėkite at-' 
įsišaukti žemiau paduotu adresu. Taip-Į 
gi pajieškau savo pačios Onos \Varka- 
lienės, paeina iš Kauna gub, Telšiy i 
pavieto. Pikelių parai), Juodi.škių dva- j 
ro. Tegul jie patįs at;;K-auki.t arba 
kas j-ios žino, tegul praneš ši: o ad- 
resu: A. W ARK AUS, 500 Kast b St. j PittsHeld, -Masbi. 

[PAJIEŠKAU f vVO DiODžlU, JONO 
ftimkau*, Vincento Šimkaus ir tetą 

Elzbietos šimkaltės ir Onos šitnkai- 
t,ės. Jie visi paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kolainių vals< .aus, Vai- 
guvos parapijos. Kilonią kaimo. Pirma 
jie visi gyveno Chica^jje, o dabar no- 
iinau kur. Aš r svi A n. a v. o Šimkaus .'li- 
nus ir pajieškau savo tėvo, broliu ir 
seserų. Paeinu iš tos pačios vietos. 
Meldžiu širdingai atsišaukti šiuo adre- 
su arba kas žinote, duokite man žinią 
kur jie gyvena. ALEX SHIMKUS, 721'. 
Van Ruren St. N. 10. Minaeapolis, Minu 

REIKIA PAGELBOS. 

It K t K A i A U J A M E S11EAHMONU prie 
No. 2 sheara dirbti serap iron yar- 

do. Pastovus darb- i. Gera mokestis. 
Atsišaukite: OHICAGO .\1 ET AL RE- 
F1NING C'O., 3000 So. Kedzie Ave. 

REIKALAUJAME LERERIIT DIRBTI | j serap iron vardą., l'astovua dar- 
bas. Gera mokestis. Atsišaukite: (TU-j 
C AG O META i, REFINING CO, 3000 
"o. Kedzie Avenue. 

$100,000 SUTAUPYS AMERIKAI 
Reikalingi Agentai 

Naujas preparatas taupymui Ga- 
solino, kuris sutaupys nuo 20 — 40 
nuošimčiu. Tūkstančiai vartotoju 
reikalauja. Varto: imas Automobi- 
liams,' Trokams, Motorinėms Val- 
iems, Motorcykliams, Gasolino kasi- 
mo inžinams ir Orlaiviams. Pašal- 
pa mokama: Sutrumpins tolumu 
nuo 20--40 nuošimčių. Padidins jie- 
gą motorui. Padaugins greitumu. 
Motoras trauks švelniai. Lengvas 
"užštardavimas" šaltame ore. Ap- 
saugoja nuo suodaių. Sutaupius Ga- 
ravo išlaidas. 

Agentai ir savininkai reikalaudami 
kr* ipkitės* 

Elect. Chemical Laboratory 
P, O, Box 164, Muskegon, Mich. 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA ANT DVIEJŲ LŲBU 
medinis namas cu nameliu (cottage) 
iš užpakalio. Atsišaukime greitai 351 -t 
S. LO\VE A VE., arba Telefonuokitc: 
STEVVART 5329. 

PARSIDUODA ANT TRIJŲ LUBU 
namas Ir šale lotas su nameliu (cot- 

tago iš užpakalio už, 1900,00, Atsišau- 
kite: 1027 S. MOP.GrA'N STREET. 

TURĖDAMI |500 PINIGAIS IR LO- 
ti.i Brighton Park apiellnkėje, gali- 

te mainyti ant 4 flatų namo nešančio 
$50,00 raudos j mėnesj. Kreipkitės pas 
LIBERTY LAND & INVESTMEN CO. 
330"! So, Halsted Street, Klauskite 
Mr. A. F, JONAITIS 

PARSIDUODA DU LOTAI ANT olsl 
ir Prancisco Ave. Labai žem:i kaina 

lietuviu apgyventoje apielinkėje. At- 
sišaukite po No.: 4."3T So. Hermltage 
Avenue, Leo, Butkievicz, 

PARSIDUODA NAMAS MŪRINIS, AK 
menu frontas, i f lėtai, 7—6—G kam- 

bariai. Kaina ?4500. Namas randasi 
3S23 S. Parnell Ave, Atsišaukite į s:i% 
vininkų: 3815 So. Halsted St. 

PARDAVIMUI N.iMAS 4 PA- 
gyvenimų. Randa į mėn.5»j $38.00, 

parsiduosi negirdėtu pigumu, nes tu- 
viu parduoti greitai. Priežastis parda- 
vimo patirsitu ant- vietos. Savininkas 
ant 1 lubų, 3S15 So iialsted St. 

Parsiduoda ant 8 lubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. P ndos neša $74.00 į 
mėnesj, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6601 So. 
Hermitage Ave. 

DAR VIENAS PIGUMAS 
BARGENO KAINOJE 

Už PARANKŲ NAMA, Parsiduoda 
Princeton Ave, 4 kambarių namelis 
ant mūrinio fundamento, 7 pėdų beis- 
mentas, su išgręžtu augštu, kur} gali- 
ma perbudavoti j 3 kambarius. Aržuo- 
lo apdirbimas. 'Toiletas, viskas ge-n- 
me padėjime. Lotas 25x125 pėdų Į 
alley. Kaina $1,500, Aadara, 

McLUN. 217 W. 63rd St. 

Phone Wentworth 1845 
i 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

$1375 už 4 kambarių plytų namj. 
)cottage) 
$3500 už 2 lubų augščio plytų namą. 
$3700 už 6 kambarių namų bu liotu. 
$4200 už 3 lubų namą. 

Visus augsčiaus minėtus n«-mm 

parduosime ant labai lengvų išmokė 
jimų. Atsišaukite greftai. 

PAVELCHIK, 

1948 \Vest 35th St., 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus 3 lubų mūrinis namas ge- 
rame stovyje, randasi Alarguette Ma- 
nor, netoli nuo 59 & Western Ave., 
Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 

; žingeidauja. Kaina S8.250. Reikale 

j matykitės su Mr. Dalku, 
H. P. ANDERSON & CO: 

5?th & \Vestern Ave. 

KAS NORI NAMU PIRK-, 
TI PERTIKRINKITE 
ŠIUOS "BARGENUS" 
Mūrinis namas tinkams 

del biznos ant 18-tos gat- 
ves arti Union Ave., neša 
780.00 į metus rendos tik- 
tai $6000.00 

Medinis namas intaisai 
del graboriaus ir 311 dide- 
liu garadžiu (mūrinis), H. 
W. šiluma dabartinė ren 

da neša 840.00 į metus, bet 
galima gauti 1200.00, ant 
18-tos gatvės prieš Apveiz- 
dos Dievo aBžnyčią. Grei- 
tas pardavimas tik $9000.00 

Murims nams ant Lowe 
Ave. 4 familijų neša 34.00 
rendos Į mėnesį tik 3700.00 

Medinis 4 ruimų namas 

su H. W. šiluma Marąuette 
Parke, Lietuvių kolionija, 
tik $3000.00 

Mūrinis 4 ruimų namas 

su H. W. šiluma Marąuette 
Parke, Lietuvių kolionija 
tik $4000.00 

3 liotai ant Washtenaw 
A ve. arti 63rd gatvės 75x- 
125 tik $1350.00 

1 liotas ant Ialman Ave. 
arti Šv. Kozimiero Vienuo- 
lyno gatvės ištisytos tik 

600.00 

Medinis namas, vienas 
įlatas su H. W. .šiluma ren 

do galima gauti $720.00 iį 
metus Marąuette Parko Lie 
tuviu kolionijoje, tik $5750. 
Lotas 30x125. 

Mūrinis namas ant Mor- 
gan St. arti 33-oios gatvės 
rendos gaunama 612.00 į 
metus tik $5800.00. 

Murins namas ant Wal- 
lace St. arti 35-tos gatvė 
rendos gaunama 1080.00 į 
metus, tik .... 7800.00 

Medinis namas 2 pagyye- 
nim ųir ekstra liotas, Mar- 
ąuette Parko, Lietuvių ko- 
lionija, tik $6300.00 

Su reikalais pirkimo lio- 

tų arba namų, kreipkitės 
prie manęs greitu laiku, nes 

jeigu ilgiau lauksi, bran-j 
ginu mokėsi. 

J. P. EVALDAS, 
Real Estate Loans & Ins. 

Tel. Prospect 107. 

Kam reikalinga geri na- 

mai, gražioje vietoje, visai 
prie McKinley Park, kaina 
$3,500. 

\ 

Murnis namas ant 2 augš 
tų, 6 ir 7 kambariai, su vi- 
sais intaisymais, kaina $6.- 
500. 

Mūrinis namas 2 augštų, 
po 4 kambarius, su visais 
intaiymais, dar nėra meto 
kaip pabudavotas. 

Turime ir visai naujų, 
dar nedabaigtų budavoti 
namų, kuriuos parduosime 
pigiai, viršminėtus namus 

galite pirkti turėdami tik- 
tai keletą šimtų doliarių 
pinigais, o likusius išmokė- 
sie randoms. 

Jeigu turite lotą ar kokį 
biznį, tai męs mainysime. 
Jei nori pats pasibudavoti. 

Męs jum pabudavosime 
gerai ir nebrangiai. 

J. A. JOKANTAS, 
Generalis Kontraktorius, 

3934 S. Rockwell St., 
Tel. McKinley 5277, 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plyty narnas (cottage) 
netoli nuo Stock Yardų. Parsiduoda 
pigiai ir ant lenevų išmokėjimų. 
Klauskite 5252 Indiana Ave., arba 
"Lietuva" klauskite pono šerno. 

SKUBINKIT PIRKTI. 
Visi namai tuojaus pabrangs, nes 

pabudavojimo materiolus eina vis 
brangyn, o darbin'nku a\gos kelia- 
mos kas kar augštyn, tokiu budu ma 
žal kas budavoja, o Chicgos gyven- 
toju skaitlius kožną metą. padidėja 
virš šit u aikštaičiu šeimyną tai toks 
skaitlius namu trūksta. Užtat dabar 
t'let tįrandavoti negalima gauti, o ran- 
dos buvo pavasari !,nt- fleti' pakel- 
tos, o dabar rudenj ir vel visi aavi- 
ninkai namu dar daugiau pakels. Už 
taigi pasiskubinkite nusipirkti namus 
pakol dar galima už prieinami}, kai- 
ną gauti, o kas mano ,kad Jąada nors 
namai atpigs, tai tas labai klysta, 
nes Chieagos žinovai pasiremdami 
faktais ant visu aplinkybių' sako: 
Nepaisant kad kiek ateiviu ir išva- 
žiuos j Furopą, tai tas Chieagos mil- 
žiniško augimo nesumažins ,tai kito 
išėjimo nėra, kad namai pigtu, kada 
viskas brangsta. 

Męs žemiau paminėję dar turime 
keletą namu, ant kurią kas pasisku- 
bins nupirkti, tai dar galės turėti 
pelną parduodant šįmet per musą 
korporacijos ofisą buvo keliolika šlm 
tu namą parduota, nekurie iš pirku- 
siuju jau uždirbo gerus pelnus, o ki- 
ti dar uždirbs. Todėl nieko nelaukda- 
mi atvažiuokite ir išsirnkito namą 
pagal savo norą, pakol dar galite pi- 
giau gauti. 

Parsiduoda 1 pag. namelis ant. 
bridgeporto tarp lietuvių už $1400. 

Parsidouad 2 pag. nams 4 ir 6 
kambariu ant mūrinio fudamen- 
to. Uandos neša $24.00 į mėnesj. 
Prekė $2000.00 tik $300. jmokėtl, 
likusius arndos išmokės. 

Parsiduoda 3 pag. muro ir me- 
dsio namas su puikiais. Įtaisymais 
ir garžioj vietoj. Raudos neša 14 , 

procentą, parsiduos už $3000 
Parsiduoda 4 pag. po 4 kamba- 

rius mūrinis namas už $3600 
Parsiduoda 6 pag. mūrinis na- 

mas už $7000 
Parsiduoda 4 pag. 2 pag. 4 kamba- 

iru ir pag po 5 kamb. namas visai 
naujas su puikiais jtaisyamis vidu- 
ry ir su 2 lotais. Randasi Brlmton 
farKe. 

Parsiduoda 3 pag. visai naujas mu 
rinis namas su augštu ir geru beis- 
mentu. Randasi ant Lowe Ave. ir 
33-čios. 

Parsiduoda 2 pag. naujas mūrinis 
namas su pirmos klesos Įtaisymais. 
Randasi ant Union Ave. ir 33-čios. 

Parsiduoda 2 pag. naujas mūrinis 
namas. Viskas j taisyta pagal naujau- 
sią madą. Randasi Brighton Parke. 

Parsiduoda 2 pag. tlk-ką pabaigtas 
budavoti mūrinis namas 5 ir 6 kamb.! 
su labai Jtaisymais, kad ir milionie- 
rius galėtų gyventi. Randasi netoU 
Lietuviško klioštoriaus. 

| 
Parsiduoda kelt' lotu BRIGHTON 

PARKE labai pig»ai. I 

Parsiduoda vienas lotaB prie lietu- 
viško klioštoriaus ui $600. Kit< par- 
davoja po $900. 'yra proga $300 už- 
dirbti. i 

Parsiduoda vienas lotas prie sv. 

Jurgio bažnyčios ant Bridgeporto ver- 
tas $-500. bus parduotas už $900. 

Turime dar daugiau gėry bargenų, 
bet del stokos vietos nededame, mel- 
džiam kreiptis j bendrovės ofisą, c 

užtikriname, kad galėsite išskiriant 
pagal savo norą ir gausite ant lengvų 
išmokėjimų pirkti. Taip-gi išmainome 
visokias prapertes. Į 

Liberty Land & Investment 
Cc. 

3301 S. Halsted St. Chicago. 

PARSIDUODA. 
80 akrų farn:a, Central Wisconsin; 

Gera žeme, visa ariama ir tptverta. 
4 kambarių gyvenimo namaB su ki- 
tais reikalingais budinkais. Viskas 
čia gerai deria. Geri keliai ir arti 

turgavietės. Parsiduoda su javais, 
gyvuliais ir mašinomis už $8000.00. 
Be gyvulių, 'r mašinų, plika farmą 
už $600J. Lai:i! prieinamos sąlygos. 
Tai yri. t.nras bargei ,3. Pagalvok 
.pie tai. 

J. DRUKTINIS, 209 VVisconsin, St., 

Kenosha, Wia. 

PUIKIOS FARMOS. 
>*uo vieno iki 5 akrų ft mos, prie 

bulvaro, arti nuo Torest Preserve. 

Derlingas juodžemis puiki sodyba, ge 

ra transportacija. Kaina nuo $450 
ir augščiaus. Sųlygos 20% jmokėti, 
o likusius ant ilgo išmokėjimo. 

RICHARD GOLDMAN & CO., 
64 W. Randolph St., Room 1501. 

PIGIAUSIAI. 

Parsiduoda liotas ir pusė 
(371/0 pėdos) ant Lowe Av. 
tarpe 33 ir 34 gat. A 

Vienas liotas prie Šv. Ka-' 
zimiero klioštoriaus. 

Pirksite stačiai nuo savi- 
ninko. 

Rašykite ir teiraukitės 

"Lietuvos" ofise 3253 S. 
Morgan St. 

FARMŲ PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMĄ gau 

kite platesnius paaiškinimus iš Lie- 
tuviu Bendrovvėš apie Lietuvių kolo- 
niją VVisconsine, kur jau daug lietu- 
viu gyvena ir dar tūkstančiai ap- 
sigyvens, nes ten žemė labai gera,', 
ant kurios nepaisant kokie metai ne-1 

b:uų, visad geras užderėjimas. Da- 
1 Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šjmet yra kad, 
iš kitu valstijų žmonės atvažiavę ste- 
fcūaBi. Dauguma nuo bendrovės pir- \ 
kusieji buvo isvažinėją po visų Ame- 
riką, bet geriau negalėjo atrasti 
kaip Wis.lietuvių kolonijoje, kur iš- 
lygos yra prieinamos ir bifdnlausiam 
žmogui, o prekė per pus pig?snė už 
žemes negu kitur. Gražios leikos- 
ežerai dabina dabina visų apielinkę, 
miestai arti bu visais parankumais 
del farmerių. Taip-gi ir keliai visur 
geri, kad ir blogiausiam ore galima 
išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, tinkamoj vietoj ir tarp savųjų. 
Tai prisiųskite savo adresą,' o męs/' 
jums prisiusime kuygeię su platės* 
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
.pleuu. 

LIBERTY LAND & INVEST 
MENT CO 

3301 S. Halsted st. Lhicago 

FARMOS. 

Pirkite farmas geriausioj 
apielinkėj, kur geriausiai 
jevai auga. Atvažiuokit, o 
pamatysite kornų uo 9 iki 
16 pėdų aukščio. 36 far- 
mos ant pardavimo tarpe 
Lietuvių Ūkininkų. Musų 
banka priims Liberty Bond 
sus. Iš mųs kaimo bus vie 
nas ūkininkas Chicagoj, ku- 
ris galės viską apsakyt. At- 
eikite Ketvergo vakre Au- 
gus 14 pas E. Wolk 712 W. 
14th PI. nuo 5 iki 8-nių. 
Pėtnyčios vakare nuo 5 iki 
6 pas J. Mironą 4904 W. 
14th St. Cicero. Subatoi 
po piet nuo 2 iki 6. Lietu- 
vos sapaustuvėj 33rd ir 
Morgan St. Ateikite pasi- 
kalbėt arba drauge važiuot 
\ Michigan galima važiuot 
iš Chicagos laivais. Laivai 
išeina kas vakaras pusiau 8 
nių į Muskegon, arba gele- 
žinkeliu nuo £th Av. ir Har- 
rison St. Traukiniai ateina 
pas mus tris kartus per die 
rą į pat musų kaimą. At- 
eikit pasikalbėt, arba rašy- 
kit i Amerikos Ūkininkas 
Box. 96, rlart, Michigan. 

I Dr. 6. GuDler 
| Praneša grįžimą. iš kariumenos 

24th St. & Oakley A ve. 

Valandos: 2 iki 5; panedSlio 
ir Ketvergo vak. 7 iki 8. 

Telefonas: Canal 3629 

1 ffTBflUfl rtlllllim Muilkos Studiją PsrkSli Į dIAulu c MKUuFineAruBldg-Ro°m427 v iiv i v \ uiiiivv ant Mlchigan Ave., «nl Van Buren 
ZZT MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
Pirm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 8967 

PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS CICERO j 
Atsidarė auja kepykla. prie 14-tos ir 48 tos gatvių, j 

UikvJiečlu lietuvius lr letuvates atslankyt. Stengsiuos visus už- 
ganėdinti jaunus ir senug. 

Kepu kvietinę ir ruginę duonę ir visokius kčksus lr parduodu 
pigiau negu kitur. Užtikirnu, kad atsilankę neslgailėsit. 

PETRAS P. SZATKAUSKAS, 
1400 So. 48 Ct. Cicero, 111. 
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