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REIKALAUJA 3 
KOVAI SU 

Ifc*:,•■*** trr y r 

MIL. DOL. 
SMUKLĖMIS 

i i 

Nori Operuoti g^žke 
lius ne pelno. 

Oregono Advokatai Su- 
tvėrė Uniją. 

-a LJ— 

Susekta pienas didelio gelžkelių 
streiko Vokietijoje, 

SMUKLIŲ PRIEŠININKAI 
RENKA 3 MIL DOL. KO- 

VAI SU SMUKLĖMIS. 

Montgomery, Ala., rugp. 10. 
Pasaulinė smukliu priešininkų 
lyga apskaito kad jai reikia tu- 

rėti kas metai $3,000,000 jos 
kovai su smuklėmis; šita sumą 
padavė lygos finansinis komi- 
tetas — Sekamas susirinkimas! 
bus laikomas Chicagoje, rug- 
sėjyje. j g 

OREGONO ADVOKATAI: 
SUTVERĖ UNIJĄ 

..Bene!. Ore., rugp. 9tą dJ 
Deschules apskrityj bylinėji- 
masis pdbrango 50 nuošimčiu, 
aštuoniolikto teisminio apskri- 
ti. adv< katai šiądien sutvėrė 
BLtalio Oreg".no Juristu. 
Paaugi ją ir nutarė pakelti ad- 
vokatams mokestį uz jų patar- 
navimą del pragyvenimo pa- 
brangimo. 

UŽPUOLIMAI ANT ŽYDU 
BUDAPEŠTE. 

Budap^stas, rugp. 10 d.— 
Rumunai surankiojo visus mai- 
stus per istisas mylias aplink -i 

Budapeštą. Amerikinė maisto 
sto misija Viennoje atsiliepė ji 
graudžius prašymus ir apsiė- 
mė maitinti Budapešto moky- 
klų vaikus. 4 

Nekentimaš žydu Budapešte 
yra kibai stiprus. Daugelis žy- 
dų buvo sumušti gatvėse, o ru 

rnunų kareiviai žiuri j tai ir juo! 
kiasi sau. 

PASKYRĖ PERĖMĖJĄ AU 
ROROS IR ELGINO GEL2 

L1U. 

Elgin, 111. rugp. 9 d. — 

Suv. Valstijų apskričio teismo j teisėjas Evan Evans paskyrė 
šiądien Josepha TTioat'ą Ati-j 
roros, Elgino ir Chicago§ gelž 
kelio perėmėju. Šitas atsitiko 
no to. kain visuotinoji plektri- 

SUSEKTA PLENAS DIDE- 
LIO GELŽKELIU STREI- 

KO VOKIETIJOJE 

Berlina*, rugp. 9 d.— 
Valdžia paskelbė, jog ji suse- 

kusi didelį slapta streiko judė- 
jimą. kuris, jei hutu pasisekęs 
butų pagimdęs visuotiną gelž 
kelių streiką vidurinėje, o gal 
ir visoje Vokietijoje rugs. ld. 

Judėjimo vadovais esą spai 
takai ir komunistų vadovai, ku 
riuos valdžia stengiasi kaip ga 
lčtonrt nuslopinti. 

RUSŲ DIRBTUVES GAMI 
NA DAIKTUS TIK ŪKI- 

NINKAMS. 

Londonan, rugp. 10 d. — 

Rusų valdžios bevielinio tele- 

grafo žinia sako, kad žmonių 
sovieto komisarai išleido pri- 
saką, kad daiktai padirbti so- 

vietinėj RusijeJ'turi eiti tiV 

jj^inių gyventojams už duonr 

^r kitus maistus. 

$5 MINIMALĖ. ALGA ŽI 
BALO DARBININKŲ. 
Bakersfield, Cal., rugp 9( 

Dvylika tūkstančių Californi 
jos žibalo sčmyklų darbininki 

gavo $5.00 į dieną minama-lė 
algos,, taip kaip jų buvo reika 

lau tą. f 

nė kompanija iš Xc\v Yorkos 
už reiškė, kad ji subankrutijo su1 
tuo keliu. 

Kiek laiko atgal to kelio 
viršininkai prašė teisėjo Lan- 
di s-, kad jiems leistu iruti po 3 
centus myliai ir tuomi išgelbė- 
tų juos nuo bankrutumo. Lan* 
dis jų prašymą išpildė. 

I 

j BAZELIO STREIKAS PA- 
SIBAIGĖ; KOMUNISTU 
PLENAS NUĖJO NIEKAIS 

Bern. Šveicarija, rugp, 8d, 
Visuotinas steikas Bazekelyjo, 
taip kaip ir streikas T^uriche pa 
sibaigė šiądien, nedavęs jokiu 
pasekmių. Komunistų part'ją 
ir kraštutiniai darbininkų va- 

dovai, kurie tikėjosi išplėšti 
streiką po visą šąli ir net pra- 
našavo įsteigimą šveicarų sovie 

: to, tapo apveikti galutinai. 

ČILI TURI PLENĄ NERA- 
MUMUI GYDYTI. 

Santiago, Chili, rugPj- ?• 
I Miesto taryba šiądien nutarė 

priimti statymo programą iš 
i Į nešantį dešimtį milijonų do- 
* liariu tam, kad suteikus dar- 

•* 
V 

bo bedrabiams ir numalšinus 

vitmorueninį neramumą. 

ANGLIJOS DARBININKAI 
NEUŽDIRBĘ SAVO AL- 

COS. 
Londonas, rugp, 9 d. — 

Fabrikų statymo ir geležies 
bei plieno gaminimo direkto- 
rius po šovinių ministerija, Sir 
John Jlunter šiądien pasakė, 
kad statant fabrikus~orlaivv- 
stės ministerijai .ici vienas dar 
bininkas neuždirbo jam moka- 
mos algos. 

Šitų darbininku buvę 70,000 
o kaikuriuose atsitikimuose al- 
gos imta iš valdžios už tuos 

darbininkus, kurių v"sai nebu- 
vę. Sir John priduria, kad su- 

radęs valdžios viršininkų ir 
kontraktininku suokalbi, bei w u' 

valdžia atsisakė juos traukti 
tieson. 

NAUJI SUKILIMAI PERSI 
JOJ IR TURKESTANE, j 
Londonas, rugp. 9 d. — 

Sulig žiniomis Iš Simlos, Indi- 
joje, mahometonai šiaurrvs- 
inej Persijoj ir Turkestane sn 

kilo prieš bolševikus supykę 
už konskppciją. 

PRISAKĖ APGULIMO 
..STOVĮ BUDAPEŠTE. 

Vienna, rugp. 9. Sulyg čia 
apturėtų žinių Budapešte 
apskelbtas apgulimo stovis. 
Sakooma, kad dėl pagrumo 
jimų pogromais Vengrijoje 
žydams, rumune kariumenės 
yadas išleido priakyma, kur 
pasakyta, kad kiekvienas 
nusidėjimas prieš žydus bus 
baudžiamas mirtimi. 

GELŽKELIU TARNAU 
TOJAI UŽSIGINA, KAD 
JIE GRŪMOJĘ PAĖMIMU 

GELŽKELIU. 
Washington, rugp. 9 d.— 

Penkioliktos gelžkelių tarnauto, 

j ii organizacijų vadai vienbal- 
siai užreiškė, kad jie neturėjo 
ir neturi noro smurtu ar pa- 
grūmojimais priversti visuome 
nę priimti jų pasiulinimą visuo 

menijimo gelžkelių po tripar- 
tinc kontrole. Girdi jų reikala- 
vimas sumažinimo pragyveni- 
mo lėšų, arba pakėlimo algų 
nieko bendra neturi su tų gelž- 
kelių klausinio rišimu ir jei 
prez. Wilsonas bei Kongresas 
neišpildis šito jų reikalavimo, 
tai jie bandis surasti kitą išri- 

šima, 

450 MAŠINISTU STREI- 
KAS GARY SULAIKC 
NUO DARBO 12,000.^ 
Gary, Ind., rugpjučio 8d. 

Keturi šimtai penkiosdešim- 
tįs streikuojančių gelžkelių ša- 

pų darbininkų šiądien čia atsi- 

sakė grįžti prie darbo; jie ža- 
di laikytis toliai, iki jų reika- 
lavimai nebus išpildyti. Susto- 

jus geležinkeliams gabenan- 
tiems daiktus Gary'ės dirbtu- 
vėms dvylika tuksančių darbi- 

ninkų liko be darbo. 

Jei streikas per sąvaitę ne- 

pasibaigi taįjdaugiau kaip 
4,000 darbininkų statymo pra 
monėse ir prie viešo pagerini' 
mo darbų neturės ką veikti. 

Mokinimas merginų šoferiu A nglijoje, kur vieton kvotimų 
naujokėms reikia pervažiuoti keletas keblų vietų. Ant pavei- 
kslo matosi labai siauri dirbti niai vartai. 

RIAUŠININKAI KOVOJA 
SIJ VOKIEČIU KAREI- 

VIAIS. 

Berlinas, rugp. 0 d. — 

Vakar per suirutę Chenmitze 
50 žmonių tapo užmušta. Che-i 
mnitz yra 38 myliose nuo 

Dresctino j pietvakarius. 
Minia užpuolė kareivius ir 

nuginklavio, kareiviu arklius 
užmušė ir mėsa pasidalino. 
Daugelis sužeistų Chemnitzo 
ligominėj. 

Riaušės Chenmitze kilo del 
maisto stokos, spartakų agita- 
toriai prikalbėjo minia užpulti 
gclžkelio stotį. Minia išvaikė, 
valdžios atsiustu kareivius ir,I 
užpuolusi ant kalėjimo, paliuo™ 
savo kelis komunistus. 

BELGIJA TAISIS SUNAI- 
KINTAS UKES. 

Bruxelie, rugp. 8d. Belgi- 
jos valdžia ėmėsi didelio 
darbo atsteigti ukes, sunai- 
kintas karės juosto j. Valdžia 
paims ukes iš jų savininkų, 
dirbs jas pagal vėliausius 
mokesnies principus ir su- 

grąžins jas kuogeriausiame 
stovyje. Atsteikimo laiku 
valdžia mokės ūkių cavinin 
kams 5 nuoš., bet valdžia 
yra pasirengusi atpirkti že- 
mę, jei savininkai nenorėtų 
laikyti jos. 

Karalius Albertas pasky- 
rė ilgumą laiko projektuoja- 
miems darbams, tuomi tiks- 
lu, kad paskubinus ateteigi- 
mą. 

NEW YORKO POLICISTAI 
TURI SAVO AUTOMOBI- 

LIUS. j 
New York, rugp. 9 d. — 

Šiądien sužinota, kad Ne\v 
Yorke nemažiaus kaip 50 poli-Į cistų turi savo nuosavus auto-1, \ 

... I mobilius. Policijos skyriui pa-1 
prašius, kad tie policistai, ku- 
rie turi savo automobilius, pa- 
naudotu juos greitame reikale į Brooklyno streike, 50 policistųi 
atsiliepe su savo automobiliais. 
Jiems užmoka už naudojimu jn $7.50 dienai ir už išdegintą ga 
zaliną. 

STREIKAS UŽDARO 9 
TEATRUS. 

New York, rugp. 9 d.; 
Broadway teatriniame dist- 
rikte devyni teatrai tapo už- 
daryti, tris duoda surumpin- 
tus programus, o septyni įs- 
tengė nepaisyti aktorių Eq- 
uity draugijos prisako strei 
kuoti ir duoda savo pas- 
kelbtuosius programus pil- 
nai. Be uždarytųjų teatrų 
taipgi sustabdytos esą repe- 
ticijos trisdešimtyje teatrų. 

Aktoriai ir vedėjai yra pa 
įsirįžę nepasidouti vieni ki- 
tiems. Teatrų vedėjai žada 
traukti tieson aktorių drau- 
giją už kontrakto sulaužy- 
mą, o visuomenė tuo tarpu 
pasinaudoja nemokamu te- 
atru. kurį rodo gatvuse ak- 
toriai pikietuodami neuni- 
jinius teatrus. 

Po priežfura f-ancuzų aficierių gabenamas maistas Konstan 
tinopolin, kur nesenai ištiko didelės maisto riaušės. 

LENKAI TURI PADARĘ 
SUTARTĮ SU LENINU. 

Paryžius. Lietuvių laiki- 
nosios valdžios užsienio mi- 
nisteris ir lietuvių delegatas 
Paryžiuje Valdemaras už- 
reiškė, kad tarp Lenkijos ir 
Lenino yra slapta sutartis. 

"Apie buvimą tokios su- 

taries, męs gavome žinių iš 
trijų šaltinių", sakė Valde- 
maras". Apie ją buvo rašy- 
ta kaipo apie įvykusį faktą 
Maskvos laikraštyj, Lenino 
organe, Izvestija ir ukraji- 
niečių laikraštyj. 

"Musų valdžios galva 
taipgi minėjo apie ją laiške 
i Paryžių. 

"Kaip mums pranešama, 
lenkai pagal šitos sutarties 
išlygas gaus lenkai lenkišką 
ją rytų Galiciją, Volynijos 
dalis, Cholmo provinciją ir 
nekuriuos Baltgudijos kraš- 
tus. 

"Antra vertus, lenkai pri- 
žada sutriuškinti Ukrajinos 
republiką ir neiti toliaus 
tam tikros nustatytos li.a- 
jos savo mimiška kare prieš 
bolševizmą. Męs žinome, 
kad lenkai turi diplomatinį 
atstovą Maskvoje Wenia- 
kovvskį ir tarp jo bei Varša- 
vos eina nuolatiniai bevieli- 
n*ai susižinojimai. 

Valdemaras taipgi pasa-j 
ko, kad prieš musių pertrau 
Mmą lapkrityje Vokietijų' 
pažadėjo Vilnių lenkam*, 
jei jie atsisakys nuo savo 

reikalavimų Poznaniaus ir 
kad iš perimtos telegramos 
nuo Ludendorio į von 

Hindenburgą tapo sužinota, 
jog vokiečiai norėjo veikti 
išvieno su lenkais triuškini- 
me Lietuvos. 

ANGLIJA VĖL KONTRO- 
LIUOJA MĖSĄ. 

Londonas, rugp. 9d. Maiš- 
tų kontrolierius, Geo. H. Ro 
berts paskelbė, kad valdžia 
yra nusprendusi atnaujinti 
kontroliavimą pritsatymo ir 
paskaidymo įvežamųjų laši- 
nių, kumpių ir taukų ir kad 
kainos skaitomos už juos 
taipgi bus kontroliuojamas. 

DAUGIAU JAPONU 
MEKSIKOJE. 

.. Mexico City, liepos 18 d. 

(Koresp. Ass'd Press). Trįs 
tūkstančiai japonų pribuvo 
žemutinėn Califomijon, ma- 

tomai, su tikslu apsigyenti. 
Meksikos laikraščiai rašo, 
kad yra manoma, jog dau- 
gumas šitų japonų ateivių 
perejo tarptautinę sieną ir 
slapta įsigavo į Suv. Valsti- 

jas. 

ITALU MISIJA PASIEKĖ 
IRKUTSKĄ. 

Omsk, Sibiras, liep. 27 d, 
Italų karine misija pribuvo 
ilrkutskan. I 

TYRINĖS MUSKEGONO 
RIAUŠES. 

Muskegon, Mich. rugp. 9. 
jSkundavedis Brock šiądien 
pareikalavo iš teisėjo Van- 
derworfo, kad jis sušauktų 
didįjį posėdininkų teismą iš 
tyrimui viršininkų pasielgi- 
mo per karines riaušes an- 

tradienyj. Aštuoni yra su- 

areštuota ir daugelis kitų 
vakar buvo klausinėjama. 
Policija vis dar tebesaugoja 

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
UŽIMA STREIKUOJAN- 
ČIŲ POLICISTŲ VIETAS. 
.. Tulsa, Okla., rugp. 9 d. 
Miesto policistai vakar aps- 
kelbė streiką, reikalaudami 
didesnių algų; streikas tę- 
siasi toliau. Penkiosdešimts 
buvusių kareivių paimta'po* 
licinei tarnybei. 

KARĖ PADARĖ PARY- 
ŽIAURS MOTERIS 

KARINGOMIS. 
Paryžius, rugp. 10 d. Dvi 

didelės moterų organizacijos 
atstovaujančios dvi priešin- 
gas visuomenes kraštutimy- 
bes išleido manifestus, grū- 
mojančius prievarta ir smur- 
tu, jei jų tikslai nebus at- 
siekti. 

Po pirmu pasirašo moterų 
socialisčių tarptautinės raš- 
tininkė Clara Zetking, atsto- 
vauti daugiausiai darbinin- 
kas moteris, atsišaukia į pa- 
saulio moteris, ragindama 
tuojaus pradėti pasaulinę re- 

voliuciją, kad prisivertus su 
tverti naują taikos sutartį. 

Po antru pasirašo pildo- 
masis komitetas Francuzų 
Vienybės išgavimui mote- 
rims lygios balsavimo teisės, 
kuri atstovauja turtingiau- 
sias ir aristokratingiausias 
šeimynas francijoj: jame pa 
grumojama smurtu, jei fran- 
cuzų senatas nepriims mote- 
rų balsavimo projekto, kurį 
atstovų butas jau priėmė. 

BOLŠEVIKU ATSIŠAUKI 
MAI | ANGLIJOS IR 

FRANCUOS JUREIVIUS. 
Washington, rugp. 10 d. 

Oficialiais keliais čia gauta 
tekstas rusų bolševikų atsi- 
šaukimo į Anglios ir Fran- 
cijos jureivius Baltųjų jurų 
laivynuose, šituose atsišauki 
muose pasakoma, kad minė- 
tų laivynų valdžios nori pa- 
daryti juos Rusijos žmonių 
budeliais, tik už tai, kad jie 
nori pavesti žemę kaimie- 
čiams, o fabrikus darbinin- 
kams. 

ORAS. 
Chic&goj ir apielinkej: 
Panedėlyj grtiu, vidutinė 

temperatūra. 
Augščiatisia temperatūra va 

kar 55 laipsniai apie 4 vai. vak. 
Saulėtekis 5:52 vai. ryto saulč 
leidis 8:58 vai. vak. 
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Delei atsidarymo susinešimo 
su Lietuva. 

i;aDar jau pastas Lietuvon atsidarė. 
Be jokių abejonių kiekvienas stačiai Lietu- 
von gali siųsti laiškus ir iš tenai laiškai bei 
laikraščiai ftteis be jokios tarpininkystės. Tai didelis žingsnis pirmyn. 

§u atsidarymu pašto Lietuvon atsida- 
ro ir daugelis kitų dalyku. Pirmiausiai at- 
sidarys su Lietuva ir prekyba. Iki šiol ne- 

vaikščiojant paštui ir nesant susinėsimų su 
Lietuvą, jokia prekyba nebuvo galima, da 
bar tas viskas pasidaro atviru. Žinoma, kac! 
prekyba butų tarp Suvienytų Valstijų ii 
Lietuvos, pirmų pirmiausiai turi nesiregu- 
liuoti bankiniai reikalai. Kol ?ios šalies 
bankos neturėjo susirišimo su Lietuvos bar 
komis, arba kol šios šalies svarbesnėse* 
bankos* Lietuvoje neturėjo savo skyrių, tolei 
prekyba ir pinigų Lietuvon siuntimas ne- 
buvo galimas. Dabar gi paštui atsidarius 
bankieriai tuo jaus organizuos savo banki 
skyrius Lietuvoje, ir'galima tikėtis, kad 
jau netoli tas laikas, kuomet męs ameri- 
kiečiai lietuviai kiekvienas galėsime pasių 
sti kiek pinigų savo pažįstamiems,, gimi- 
nėms, tėvams; broliams ir seserims. Ir re: 
kia siųsti, nes mus broliai Lietuvoje senai 
laukia. Pradėjimas pinigų siųsti Lietuvon 
yra pradėjimu komercijos tarp Ameri- 
itkos ir Lietuvos. Pasiųstus pinigus Lie- 
tuvos žmonės juk nevalgys, jie už juos pirks 
reikalingiausius daiktus, ukėms mašinas ii 
tam panašiai.. Žinoma daugiausiai pirks 
iš Suvienytų Valstijų. Vienu žodžiu pini- 
gų siuntimas Lietuvon yra kaipir pasiunti- 
mu iš Amerikos reikalingiausių daiktų. 

Vienok męs norime kalbėti ne apie Lie 
tuvos prekyba, bet apie siuntimu pinigų, ku 
ris, be abejo, neužilgo atsidarys. Kiekvie- 
nam juk aišku ir tas, kad lietuviai daug pi- 
nigų siųs savo giminėms. Kaip tik atsida- 
rys pinigų pasiunimo keliai, pinigai smar- 
kiai plaulks Lietuvon. 

Šitos valaclos nekurie biznieriai, agen- 
tai juk labjausiai laukia. Prisiruošę clauge- 
iis agentų lankia, kad pasipelnyti iš pro 
gos: Juk 'labar Lietuvoje pardeda veikt: 
Lietuvos piaigai; auksinai ir skatikai, ku- 
rių vertė dabar maž daug tokia, kaip vo- 
kiškosios markės. Prisieis doliarius mainy 
ti ant auksinų. Auksinai gi Amerikos lietu- 
viams mažai žinomi, nežinomas jų tikrai 
kursas. O čia tai ir yra didžiausia dirva vi- 
sokiems agentams pasipelnyti. Mainant do- 
liarius į auksinus juk lengviausiai bus gali 
ma brangiai paimti ir turėti didelj pelną 
Bus daug atsitikimų, kur agentai tiesiog 
apsuks musų žmones. Lietuviai juk džiaug- 
sis, kad bile tik gali pasiųsti pašalpą Lie- 
tuvon savo giminėms. Milijonai nuplauks 
Lietuvon, be* ir milijonai pasiliks persiun- 
tė jų rankose. Juk ne bereikaio dabar visokį 
Šnitzeriai ar Šneideriai rengiasi prie to. 

Męs nežinome, kada atsidarys pinigų 
pasiuntimas Lietuvon, bet mųs visuomenė 
turi buti prie to prirengta, kad ji jau nc 

perbrangiai užmokėtų už pinigų persiun- 
timą. Todėl Lietuviai, ypač veikėjai ir laik- 
raščiai dabar privalo žmonėms išaiškinti 
tą, kad jie nesipultų atėjus tam laikui prie 
bile vieno agento, kuris moka smargiaūdai 
garsinti s, bet kreiptųsi prie žinomų ir nuo 
senai turinčių gerą vardą firmų, kurios vei- 
kė prieš karę. Nereikia bijotis, kad firna 
kiek uždirba persiųsdama pinigus, niekas 
juk už dyką nedirba. Bet jokiu budu ne- 
irali pasikartoti tas, kas buvo laike karės. 
Kuomet tusų rublis jau buvo nupuolęs ir 
jį buvo galima gauti už 15 centų, buvo to- 

kių sukčių agentų, kurie kad iškeisti ir per-1 
siųsti pinigus Rusijon, ėmė po 25 ir net po 
30 centų už rublį. Vienu žodžiu, toki agen- 
tai tiesiog rubavojo žmones, jie tiktai pu- 
sę pinigų pasiųsdavo, o kitą pusę pasilai- 
kydavo sau. Ir prie to dar žmonės būdavo 
užganėdinti ,nes jiems išrodė, kad jau ir 

taip gana pigu. 
Žinoma, to negalima pasakyti apie 

visus agentus. Didelė didžiuma agentų, o 

ypač lietuviai, elgėsi žmoniškai ir siuntė 
sulyg dienos kurso, žinoma sau pasilaiky- 
dami mažą nuošimtėlį už darbą. 

Belaukiant atsidarymo kelių siuntimo 
lietuviai agentai irgi turėtų prisiruošti, su- 

siorganizuoti. Turėtų pinigų siuntimas pe- 
reitų grynai į lietuvių rankas. Męs papras- 
tai daug nekalbame apie paėmimą preky- 
bos į savo rankas Lietuvoje, o čia prieša- 
kyje gulinčiu reikalu beveik visai nesirū- 
piname. Męs kalbame, o kiti, svetimtaučiai 
stropiai ruošiasi. Musu nuomone visi lietu- 
viai agentai, kurie užsiiminėja siuntimu pi- 
nigų Lietuvon, dabar turėtų kuogreičiausiai 
susi važiuoti, sudaryti tam tikrą pinigų iš- 

mainymo bendrovę arba įsisteigti tam tikrą 
banką, kuri padarytų rišius su Lietuvos ban- 
komis. Tuomet lietuviai visiškai pasidarytų 
neprigulmingais šiame reikale nuo kitų, 
tuomi pasidarytų sau didelę naudą ir iš to 
butų nauda visiems lietuviams ir Lietuvai. 

Arba vėl iš kitos pusės butų gerai, kad 
koks nors Lietuvos bankas atidarytų čionai 
savo skyrių, prie kurio susikoncertuotų visi 

pinigų siuntimo agentai. 
Reikia ką nors daryti. Šiame klausime 

pinigų persiuntimo agentai neturi sudėję 
rankas sėdėti. 

i Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
i i 

UOSTAI PIRKLYBAI. 

Lietuva, toji šalelė, kuri prašo sau pas 
pasaulį politinės laisvės, žemės plotu ir 
gyventojų skaitlium turi didesnę teisę prie 
neprigulmybės negu daugumas kitų dabar- 
tinių Europos valstybių. Lietuva žemės 
plotu yra didesnė negu Bulgarija ar Ser- 
bija ir turi daugiau gyventojų negu Penn- 
sylvanija. » 

Lietuvos padėjimas geografiniu ir eko- 
nominiu žvilgsniais yra daug tinkamesnis 
negu Šveicarijos, ar Serbijos, kurios yra 
uždarytos nuo didžiųjų pasaulio kelių- Liuo 
sas susinėsimas yra viena galingiausių į- 
monių prieš ekonominę ir podraug politi- 
nę vergystę. Ypatingai ačiu geografiniam 
padėjimui laimingai išsivystė tokios mažos 
valstybės kaip Danija, Hollandija, Belgija, 
nors greta su jomis žydi kaimynės galingos 

Itautos ir jų valstybės. 
— IŠ Baltimore American. 

ŽYDU RAŠTININKAS APIE PADĖJIMĄ 
LIETUVOJ. 

žydų raštininkas, Solom Ar, kuris su- 

grįžo iš Lietuvos, bepasakodamas apie len- 
kų žiaurumus su Lietuvos žydais, papasa- 
kojo taipgi, kad Lietuvos žmonės yra be 
maisto ir drabužių. Girdi jei ne ameri- 
konų Hooverio komisija, tai 50 ar 75 tūks- 
tančiai žmonių Lietuvoje butų išmirę ba- 
du. 

Jo nuomone Lietuvos žydai yra dar 
labiaus priešingi bolševizmui, negu krikš- 
čionis. Girdi, iš 2,000,000 žmonių Lietu- 
voje 500,000 yra žydai. Daugumas jų gy- 
vena miestuose ir užsiima pirklyba ar ran- 

kų darbu, o bolševikai labiausiai ir nori 
perimti pramones. 

"Lietuvos kaimiečiai pritaria bolševiz- 
mui, bet turitngi žmonės pirkliai ir viduri- 
nės kliasos p;iešinasi jam". 

—IŠ St. Louis Star. 

LIETUVAITĖ YRA ATSKIRAS TYPAS. 
Amerikai bus duota proga pamatyti, 

kaip lietuvaitė atrodo. Šitas šiaurines Eu- 
ropos grožio tipas pa-Baltmario šalyj, jieš- 
kančioj sau nepriklausomybės gal bus taip 
pat populeris, kaip ir kiti užsienio šalių 
tipai, tokie kaip italų, čecho-slovakų, ar j 
rasų. 

Lietuvaiė yra skirtingu "tipu". Vidu- 
tinio ugio, tvirto, gero sudėjimo, parodan- 
čio kupiną sveikatą ir yra labai skaistaus 
veido, nepaprastai raudonais skruostais. 
Josios mėlynos akįs stovi gana toli viena 
nuo kitos, gražioj, gerai nutikusioj kaktoj- beveik kaip ir anglaitės, išskiriant tik, kad 
jos akįs turi įdomų rytietonį "įžambumą" 
laukutiniuose kampuose, kuris pirduoda 
gražumo. Žinoma, lietuvaitė nėra nei ry- 
įtietė, nei slavė, ar teutone. Ji yra gražes- 
nė už jas visas ir meilės kostiumuose mar- 
gais raštais su gėlėlmis savo šviesiuose 
plaukuose ji yra paveikiu, kurio galėtų labai pavydėti Šveicarija, Rusija ar Hol- 
landija. 

—Iš Minnepclis Journal. 

Invalidai Walter Woocl ligonbutyje Washingtone mi 
kiai plaukioja, nors tuli netu ri tai koins tai rankos. 

Hipnotizmas ir Sveikata. 
Gyvenime hipnotizmas se- 

nai jau žinomas, bet žinomas 
iš blogosios pusės. Paprasti 
žmonės į hipnotizmą žiurėjo 
kaipo į kokius čėrus, burtus 
Mokslo vyrai j hipnotistus pir 
miau žiurėjo, kaipo į šarlata- 
nus. apgavikus. Kuris mok- 
slo vyras bandė užsiimti hip- 
notizmu, arba ji tyrinėti, tas 
būdavo palaikomas ant juoko, 
tas nustodavo gero vardo tar- 

pe savo draugų ir tokiu budi; 
nevienas vyras nukentėjo 
už savo žingeidumą. 

Bet nuo pradžios pereitoje 
šimtmečio, nežiūrint j toki ne 

malonų atsinešimą mokslinčių 
link hipnotizmo, visgi buvo 

vdaug pastangų dedama, kad 
hipnotizmas butų mokslo ar 

bent medicinos dalimi. Ir 
karto tokis bandymas buvo pa 
tiktas didžiausiu pasipriešinu i, 
buvo laikai kuomet po hipno- 
tizmu buvo suprantamas pa- 
praščiausis mechaniškas ar 

gyvulinis magnetizmas. Tik- 
ėtai nuo 1880 metų hipnotiz- 

aiškinti kaip žmogų galima m 

hipnotizuoti, arba kas pasida- 
ro su užhipnotizuotuoju. Męs 
norime čionai pakalbėti t'ktai 
apie tai, kiek praktiškai nau- 

dos hipnotizmas atneša. 

Šiaip hipnotizmas neperdau 
giausiai naudos atnešė prak- 
tiškame žmonių gyvenime iš- 
skiriant vien^ mediciną. Hip- 
notizmas medicinoje beveik 
nepakeičiams. Nors visai nt 
senai hipnotizmas medi inoje 
įvestas, bet praktiškai jis iaa 

buvo naudojamas nuo senų 
laiku. Visi žino, kad jei ligo- 
nis linksmesnis, jis greičiau 
pagija, jeigu jis gi nusiminės, 
jis nepagis taip greitai. Nu: 
senausių laikų visi, neišimant 
ne j gydytojus, ligonius kiek ga 
li linksmina. Jei ligonis jau 
būva ant mirties patalo, bei 
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dytojas vis ligoniui tvirtins, 
kad pasveiks, kad eina geryn 
ir tam panašiai. Šitokis ap- 
s:reišk|mas ir yra pirmuoju 
hipnotizmu, arba kaip lietu- 
viai s a ko—u ž k aibėj imu. 

ls kitos pusės, vėl galima sau 

liga inkalbėti. Tegul vienas 
liktai sau žmogus įsitikrina 
kad jis serga ir tegul tiktai 
tokį to žmogaus įsitikrinimą 
kiti dar patvirtina, ir tokis 
žmogus galu gale ištikro pra- 
dės sirgti. 

Šitie tai vis paprasčiausi bu 
gelbsti nuo nekuriu ligi t, ku- 
rios jokiu kitokiu budu negali 
ma išgydyti. Žinoma visiems 
alkoholizmo liga. Alkoholiz- 
mą beveik negalima iš 
gydyti. Vienok hipnotizmu 
jau keliolika alkoholikų, likosi 
išgydytais. Paprastai daro 
taip: hipnotizuotojas užhipno- 
izuoja ligonį ir įsako jam hio 
noze būvant daugiau negrti 
degtinės. Pasako, kad degti- 
nė yra smala. Paskui ligom! 
athipnotizuoja. 

mas medicinoje išsikariauja 
sau vietą, nuo tada hipnotiz- 
mas jau sylq ant visada pasi- 
lieka .kaipo vienas iš budų gy- 
dymo nekuriu ligų. 

Hipnotizmo reikšmę arba 
verte negalima apspręsti su- 

lyg to, ka žmonės apie jį kal- 
ba. juk žmones apie viską pri 
kalba daug visokių gerų ir ne- 

gerų dalykų. Dabar iau hip- 
notizmas pripažintas ir net at- 

sirado naujas būdas ligų gydy- 
mui, kuris vadinasi—'psicho- 
terapija. Bet kas yra tas hip- 
notizmas ? 

Pirmiau manyta, kad hipno- 
tizmas yra apasikeitimu taip 
vadinamųjų refleksų; kuomet 
užhipnotizuoto žmogaus pajaut 
timus žadina, tai jis nereagu- 
ja. Paprastai buvo, manyta, 
kad hipnozas yra tuomet, kaip, 
žmogus pastyra kaip kaulas. 
Panašiai hipnotizmas būdavo 
ir parodomas žmonėms kur 
teatruose: užhipnotizuoja į 
žmogų, jis pasidaro tokis su-[ 

Ligonis suprantama nieko 
nežino, kas jam įsakyta, bei 
tiktai jam degtine darosi ne- 

gardi, jam vis išrodo, kad deg 
line atsiduoda smala. Pana- 
šiai gydoma ir nuo daugelio 
kitokiu ligų ir šiądien visuose V O L C 
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pritaikomas hipnotizmas. Jau( 
įlaėjo iki to, kad hipnotizmu 
įet bandoma gydyti organiš- 
kas ligas, ar paprastas votis. 
\Tors tas ir stebėtina, bet f ak- 
iai pasilieka faktais. 

Šiądien hipnotizmas del me-, 

licinos labai reikalingas, gy-| 
lynias jau be jo negali apsi- 
eiti, vienok reikia pasakyti, 
tad dar iki šiol hipnotizmas 
įčra gerai ištirtas ir nėra dar, 
;"erai pritaikomas. 

Iš kitos pusės vėl nereikia 1 

aiyięs, Kcici j u gaiva paaecia 
ant vienos kėdės, o kojas ant 
kitos ir ant vidurio dar žmo- 
gus atsisėda ir tai užhipnot* 
zuotasis nesulinksta. 

Bet dabar taip hipnotizmas 
jau nesuprantamas. Dabar 

po hipnotizmu suprantama ne 
kuno pasikeitimus, ne ži 10- 

įaus pastirimą, bet psicholo- 
giškąją žmogaus pusę, arba 
visiškai vieno žmogaus valios < 

atidavimas kito žmogaus va- < 

liai. Užhipnotizuotasis žmo- < 

gaus daugiau neturi savo va- I 
lios, jis pildo tiktai tą, ką už- i 

hipnotizavusis nori, j 

Męs čionai visai nemanome 

perdėti hipnotizmo reikšmę 
medicinoje. Daugelį ligų ne- 

išgydys joki liipnotizmai, ir to 
dėl ant jo negalima atsidėti. 
Daugelis ligų kaip buvo gydo- 
ma iki šiol, taip ir bus gydo- 
ma. 

Hipnotizmas nėra jau žais- 
le, kaip daugelis mano, bet 
rimtas būdas gydymui dauge- 
liui ligų, ypač psichiškųjų. 

Daktaras R. 

Krutamieji Paveikslai 
iš Lietuvos. 

Sercdojc,6 d. rugp. ant 4 
rių po piet. "projecting roonr" 

<ant 7-toc Avenue, New įfork. 
I buvo rodomi Leitenanto Jchn- 
son'o parvežti iš Lietuvos kru 
tomieji paveikslai. Ruime, kui 
paveikslai buvo rodomi, buvo 
keletas lietuviu ir amerikonų, 
vyrų ir moterų. Atsilankusių- 
jų tarpe buvo p. Mulas (Mu- 
levičius), ponia Mulienė, Mos- 
tovvski, Chesnul; vienas žmo- 
gus su atbula apykale (tur- 
but kunigas),,, ,vienas papras 
tai pasirėdęs ir dvi moteri — 

viena iš jų — ponia Turčina- 
vičienė; taipgi laikraščių syn- 
dik'ato pirmininkas, Otis F. 
Wood ir C. Pilėnas. 

Pirmiausia ant drobės už- 
mesta sienos Rygos pilies ir 
lies jo vartais vokiška sargy- 
ba; paskui rodyta bolševikai- 
belaiviai pasmerkti sušaudy- 
mui ant rytojaus; čia sustaty- 
ta ilga eilė vyrų, tarpe kurių 
buvo ir moterių, o iš šonų -- 

vokiečių kareivių sargyba. To 
liau paveikslas rodo bolševi- 
kus, matyt, negali juokais 
trivoti, šaiposi nepaisant lo 
kas ji ant rytojaus laukia. Tas1 
besijuokiantis vyras mėgino 
pasikelti ir vos suspėjo šyp-j 
telt, kaip keli vokiečiai sargy-1 
biniai šautuvų kulbomis iį par 
mušė ant šono. Toliau seka pa 
veikslas, kurs rodo skaitymą 

1 
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sprendžiant juos pagal jų iš- 
veizdą, tai dekretas ant ju 
nepadarė jokio įspūdžio. Se- 
kantis paveikslas rodo, kaip 
prieš sušaudymą kiekvienas 
turi nusiauti batus- (batai, ma 

tyt, Rygoje brangesni už žmo- 
gaus gyvastį — bent vokiečių 
iš^kaftlia^nje. -— C. P. ). 

Paskui matyti kaip trį^ vyrai 
atsistoja ant grabės kranto; 
vokiečiai kareiviai Į juos palei 
džia žuvius, visų trijų plaukai 
kilsteleja, jie sudrimba ir įkrin 
ta į grabę. Po tam kiti trjs pa- 
sirodo — jie liekasi sušaudy- 
ti ir įpuola į grabe ir taip eina 
iš eilės po tris pakol visi ne- 

pavirsta į lavonus ir įpuola j 
duobę. Kareiviai atlikę savo 

žiaurių darbą prieina prie gra 
bes pasižiūrėti ar visi negyvi. 
Už ka tie žmonės šaudomi nei 

pats Leitenantas Johnson, pa- 
veikslų ėmėjas, nežino. Tai bu 
vo baisiausia rwkla kokia 

c 

kada esu matęs. Kažin l&d'.i 
Alijantai paliuosuos Pabaiti- 
jos kraštą nuo vokiečių glo- 
bos ? 

Sekantis paveikslas buvo : 

rimtesnis. Rodė Lietuvos Pre- 
zidentą Smetoną, Premierą 
Sleževičių, Kares Ministru I 
Merkį ir kitus Lietuvos valdi- Į 
ninkus. Paveikslai rodanti Lie 
tuvos karumenę besilavinan- 
čią ir manenbras darančią bu- 
vo labai žingeidus ir, beabej; 
nes, ant visų padarė gerą įspu- 
dį. 

Lie. u vos aeroplanų skyrius 
labai įdomus; ant sparnų ii- į 
įodegos įhatyti žirgvaikiai] ? 
cas reiškia, kad tai ištikrųju j 
Lietuvos savastis. Raitelių pa-! $ 
veikslas irgi įdomus—ir pas- I 
:ui juos seka vyriausis kariu- J 

menės vadas, Generolas 7a\- 

kauskas, kurs joja ant balt- or- 

žirgo. , 

Paskutinis ir ilgiausis pa- > 

veikslas buvo tai šelpimas Lic 
tuvos našlaičių. Šiuose paveilvjj'j 
sluose Daktarė Aldona Sliu 
piutė lošia žymiausią ir gar- le- 

bingiausią rolę sušelpime mai- 
stu ir drabužiais jaunosios Lie 
tuvos kartos. Yra graudu žiū- 
rėti j mažyčius — murzini, be 
batų ir vien plaukiai, o ir ap- 
rėdalas vos tik kuna dengia. 

Po visam girdėjau p. Tur- 
činavičienę išsitariant, kari sii 
šiuo paveikslu butų galima su- 
rinkti Lietuvos labdarybės rei- 
kalams bent $100,000. 

Taip, butų gerai — pamaty- 
sime. \ 

C. Pilėnas; 
\ 

Dr. G. Gupler 
Praneša grjžimg, iš karlumenėa 

24th St. <St Oakley Avc. 

Valandos: 2 iki «• pane^Slio 
ir Ketvergo vak. 7 ik' s; 

Telefonas: Canal 382? 

Dr. Virginia Narsuti 
Physician & Suręsoa 

gocį West a2od Street 
aixx MarshtU BĮrį 

Oflio vaiamLte: 
2 liti 4 po pl«t 
1 Iki 9 Vakare 
lai Lawntf&U SBO 

©yvenimesj 
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i Dr. M. Herziiian 
I IS RUSIJOS 
5 Gerai lietuviai)'* rlnoincj per j6 i—»- 
v tų kaipo patyrę* gydyt^a*. ckirurga* 
T ir akušeris. 
J Gydo aitriai ir chroniikas ligas, ry- i nj. moter»| ir vaiky, pagal naujausia* 6 metodas. X-Ray ir kitokiu* elektros 
Y prietaisui. 
T Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk I Street, netoli Fisk Streit. •!« VALANDOS; Nuo 10—'2 pietų. Ir Y 6—8 vakarMs. Telephene Canal 3110 Y GYVENIMAS: 3412 S*. Kalsted S*. T VALANDOS:, <u_9 tfktai. £ 

iŠ k**«WWft-'9£fel4|9 
LIETUVIS GRABBR1US 

Patarnauju Laidotuvės^ koge- 
rlausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, h&A 
męs patis dirbame grabus Ir 
turime savo karabenus ir au-- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 AuburnAve. Tel. Drover4133 

s 

Dr. 6. E Glaser 
Praktikuoja jau t'i metai 

8149 8. Morgan 8t„ ktrti 32 «L 
Specialistas Moterišku, Vyri ik*, 

ir Chronišku Llgy. 
Valandos: 9—10 ryto, 18—I 90 
plet. 5—8 vak,, Nedėl. 9—S. 

3 TELE-ONA8 YARDS 6*7. § CH}CHKHKHKK:-G>5 O-S 

Tel VAP.DS 15Sa 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrydo visokias llgun moterių y valkų ir vyr<j Specioiiškai gy- 
do limpančias. užsinenėjuslaK 
Ir paslaptingas vyrŲ ligai 

(259 Sc. Halsted St.., Chicaflo. % 

Mildos! 
| Teatras h 

3318-42 S. Halsted St | 
T valtttdi fcu ttkmi 

Stftatcrou Ir netiUtoari 3 vai. dm plat% b 
Žemai' 15c 1 
Viršui 10c 

Čia prirokoojama ir kares mokestj j 



[iSGyVtNIMOlIETUVIU AMERIKOJE 
AMSTERDAM, N. Y. 

Bezdžiotiologijos ir krcizologi- 
jos mokslinčius. 

Nors tokis "mokslas" dauge 
liui gal negirdėtas, l)et Amster- 
dame neseniai lankėsi vyras, 
kaipo žynovas tokio "mokslo." 
Taigi yra reikalingu tai pra- 
nešti ir plačiajai visuomenei. 

Liepos 27 diena pobažnyti- 
nėj svetainėj atsibuvo prakal- 
bos, kur kalbėjo p. Račkus. Yie- 
tos klebonas perstatė p. Račkų 
kaipo mokyta žmogų, "kuris gir 
di papasakos daug ko naudin- 
go. , 

Kalbėtojas Račkus užėmęs 
estrada užreiškė, kad nuo kal- 
bos gali but kai kam karšta, tai 
girdi, galite išeiti. Taip persi- 
statęs prado j o kalbėti apie bol- 
ševikus »r prostituciją. Pripa- 
sakojo daug gana bjaurių da- 
lykų, apie kuriuos nekurie laik- 
raščiai yra nemažai prirašę. 

Ši moksliška kalba, matomai, 
nekokį įspūdį padare į susirin- 
kusius, nes sekantį vakarą į an 

tras p. Račkaus prakalbas žmo 
nių prisirinko gana mažai dėl- 
k —1-:~~ —:i~- 

-prašomi gerbiami lietuviai 
! kenoshiečiai paremti š| pra- 
kilnų darbą, kad kiek prigel- 
bėjus musų broliams Lietuvo- 
je. Aukų rinkimas" i-r prira- 
šymas narių prisideda, nuo 

paned?lio 11 dieną rugpjueio. 
R. A. Baliau s kas. 

... 

BR}IDGĖPOHT, conn. 

irtinasi parapijonų streikas. 

Šj miestą tikrai galima pa- 
vadinti streikų miestu. Jau 
senai eia kįla streikai vienas pi 
kitam ir kuo tolyn tuo streikai 
darosi serioziškesni. 

Šiuo laiku Bridgeporte strei 
kuoja apie 26 įvairios dirbtu- 
ves, it* visur streikas eina ra- 

miai, mat darbininkai esą ge- 
rai susiorganizavę, 11a ir prie 

.... M 1 

ai i cinų pripratę, tai niuKii 

tvarkytis, streiklaužių irgi ma 

žai yra. Laukiama, kad išeis 
streikan dar visa eilė dirbtu- 
vių. 

Darbininkai visur Skalau- 
ja 44 valandų darbo savaites 
ir pakėlimo algos 25 nuošim- 
čiais. Didžiuma kompanijų 
tam griežtai priešingos; bet 
trįs sutiko išpildyti reikalavi- 
mus dalinai, būtent: įvesti 44 
valandų darbo savaitę ir pa- 
kelti algą 20 nuošimčių, todėl 
ten darbininkai stojo darban. 

Lietuviškoj parapijoj irgi 
eina smarkute kuzdėjimas 
prieš vietos kleboną. Čionyk 
Ščiai lietuviai seniai esą nepa- 
tenkinti tūlais kunigo Pankau 
sko elgimaisi, bet vis tęsėsi, pa 
galiaus tas išsiveržė į pasiprie 
šinimą. 

Pereitą žiemą klebonas už- 
rei.skė, jei šiemet darbai eis 
gerai tai statys bažnyčią (mat 
/ra tik skiepas). Bet darbai 
eina nekaip ir viena.iš žymiau 
sin vietos orprinizaciin. "Drau 
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tavęs. 
Antras vakaras buvo, taip 

sakant tikrai moksliškas, nes 

buvo "lekcija" iš "bezdžionolo- 
gijos ir kreizologijos" (pana- 
šiai kalbėtojas buvo perstaty- 
tas). Kalbos plačiau išdėsty- 
ti neapsimoka. 

Užbaigus kalbėti -raginta pu 
blika, kad duotų klausimus pri- 
silaikant temos (''bezdžionolo- 
gijos ir kreizologijos"), bet 

klausimų nieks neuždavė. Ku- 

nigas paragino žmones duoti 
klausimus apie esybę Dievo ar 

panašiai, bet ir čia niekas ne- 

klausė, matomai, žmonės yra 
nuomonės, kad kalbėti apie Die 
v<į ar Račkaus ar tai Mockaus 
prakalbose yra ne vietoj; to- 

kiems dalykams yra bažnyčia. 
Vienas iš publikos užklausė 

kalbėtojo, ką męs amerikiečiai 
turime daryti, kad suteikus pa- 
gelbą Lietuvai kurios ji šau- 
kiasi, bet j šj klausima negau 

gystė Šv. Jurgio Kareivių/' 
uždėjėja parapijos viename 
susirinkime išrinko tris asme- 

nis, kad pasitarus dėl atidėji- 
mo statyti bažnyčią, nes dar- 
bai nekaip teeina. Klebonas- 
gi, kaip sakoma, vieton tartis 
dar i.školiojo minėtos komisi- 
jos narius. 

Tuomi draugystė pasijaut? 
galutinai įžeista, ir pasiryžo 
sušaukus parapijomis kreiptis 
prie vyskupo, kad apvaldytu 
kleboną. L. 

Parapijonų susirinkimas 
įvyko lenkų sokolų svetainėje, 
kur buvo daug įvairių ginčų 
ir užmetinėjimų; daug buvo 

ginčytasi, daug lermuota, bet 
mažai kas nutarta. Atrodo, 
kad parapi jonai nepripratę 
reikalus svarstyti, bet tik juos 
užgirti ar nupeikti. 

Susirinkimą vedė p. J. Dūl- 

iais, kuris tarpe čionykščių lie- 

tuvių yra daugiausiai pasižy- 
mėjęs visuomeniniame veiki- 
me ir yra sumanus susirinki- 
mų vedėjas, bet sunku buvo 
ir jam tvarką palaikyti. Vie- 
nok galų gale tapo išrinkta 

komisija nuvykimui pas vy- 
skupą. 

Didžiausį triukšmą kėlė 
trustistai. Gi susirinkimo ve- 

dėjas, apie l50 vyras buvo va- 

dinamas net pienburniu. Tū- 
li, matydami trustistų užsiva- 

ta paaiškinimo. 
Bet ne viskas ir pas mus 

"moksliška;" męs turime pas sa 

ve po biškj ir tikrojo gyvenimo 
Liepos 26 d. čia apsibuvo pik- 
ninkas, kur j rengė 7 draugy- 
stes, siunčiusios atstovą Amen 
kos Lietuvių Seiman. Nors 
oras buvo lytingas, bet j vaka- 
rą žmonių prisirinko gana 
skaitlingai. 

Pikninkan atsilankė p. J. 
Strimaitis, kuris gražiai pa- 
kalbėjo apie Lietuvos reikalus, 
Lietuvai Gelbėt į Draugiją ir 

taipgi apie L. A. B-vės veiki- 
mą. 

Taipgi buvo atsilankęs ir p. 
J. Danielius dienaščk). ''Vie- 

nybės" organizatorius, kuris 

ragino lietuvius dėtis prie su- 

organizavimo dienraščio. Žmo 
nės dienraščio reikalams labai 

pritaria ir ant vietos nupirka 
šėrų už §140; gi daugelis pa- 

t-L-fi 

Dar reikia pncfurti, kad čia 

susiorganizavo ALT. Sanda- 
ros kuopa, kurT cia buvo seniai 

reikalinga, kad įnešus visuo- 
menin veikiman sveika poe- 
tišką kripsnį. Taipgi susitvė- 
rė ir vyčių kuopa, kurios irgi 
čia nebuvo. 

Sandarietis. 

KENOSHA, AVIS. 
Atsikrcipimas į Lietuvius.. 
Vietos Lietuvos Raudono 

Kryžiaus skyrius paskutini a 

,me savo susirinkime nutarė 

»pereiti per stubas, prirašinė- 
jant narius prie Raudonojo 
Kryžiaus ir renkant aukas pi 
nigais ir drapanomis. Todė 

nnejima, eme Kaioeti, kaa tru 

stistams jau karšta darosi., ma 

tomai, bijosi, kad vyskupas ne 

padarytų parapijoje revizijos 
bei kokių tyrinėjimų, jeigu jau 
taip priešinasi rinkimui komi- 

sijos važiuoti pas vyskupą. 
Pažįstamas Parapijonams. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA". 

Amerikonų ekspedicija murmano pakraščiuose, kuriai 
teko ir elniais pavažinėti. 

"Apšviestunai". 
Onute sėdėjo ant kamieno 

tik-ką parvirtusio medžio. M e 

dis dar buvo pilnas gyvybes, 
jo lapai dar buvo žali. Tai pa- 
prastai kaip kad Chieagos apie 
linkės miškeliuose yra. Onute 
buvo apsitaisiusi į plonyte gel- 
toną dresiuką ir tarpe lapu jos 
negalima buvo greitai paste- 
bėti. 

Aš gėrėjausi tuo Chicagos 
lietuviškuoju žiedu, merginos 
skaistybe. 

Aš su Onute dar tik vakar 
susipažinau ant vieno pikniko. 
Ji buvo gražesnė ir linksmes- 
nė už kitas merginus. Vaiki- 
nai paskui ją tik ir sekioja. Na 
ir kasgi neseks paskui lietuviš- 
kąją grožybės deivę. 

Aš džiaugiausi, kad man pa 
sitaikė šiądien vėl su ja susi- 
tikti, mat ji vakar prižadėjo 
su manim susitikti. Ir aš kaipo 
dvidešimtojo šimtmečio žmo- 
gus, mušęs "bošus" (vokiečius 
—Red.), nors tiesą pasakius 
tarnavau inteiidaturoie. tuo- 

sirinkinut, visgi nežinau kur 
yra Monte Kristo. Aš vėl pa 
(sistengiau permainyti kalba; 
juk ji buvo tokia graži, tokia 
graži.... Aš tariau: 

—; Tamista man vakar sa- 

kei, kad nors pas tėvus gyveni, 
bet jau pati elikčiai uždirbi. 
Bet argi toki?; gyvenimas ta- 
mistai tinka. Tamista turė- 
tum gražiai gyventi, tarpe su- 

sipratusių žmonių, mokytų, ku 
rie žino kas yra akanio- 
nija (ekonomija—fted.), kas 
yra turtų vergija 

— O tamista man nekalbėk 

apie "Turtų vergus1'!—sušuko 
Onutė.—Aš "Down Town'e" 
mačiau net septyniose "relėse" 
judomus paveikslus "Turtų 
vergai." Tenai moterim išlau 
žo pirštus, kad nusmaukti žie- 
dus, nurauja ])iaukus ištrauk- 
dami spilkas. Tai baisus pa- 
veikslai. Dar ir dabar maue 

šiurpulys ima. Kaip kitą kar- 

tą rodys tuos paveikslus, ta- 
mista būtinai mane nusivesi?; 
Ar "ne ? 

Aš neatsakiau į klausimą, 
bet iš savo pusės užklausiau: 

— Tai tamista manai, kad 
visi turtingi žmonės smaugia- 
mi, užmušami. Ar taip? 

— Suprantama, kad visi.— 
atsakė Onutė.—Aš daug judo- 
mų paveikslu mačiau ir visuo- 
met tas pats. Štai nesenai ma- 

čiau kaip mergina užsmaugta 
buvo ''Kruvinuose milijonuo- 
se."' Paskui vėl vienas kitą 
nusinuodija "Didžiausiame už 
siganėdinime." Kelios užmu- 
šystės yra "Vampire", o jau 
tamista tikrai žinai, kiek yra 
užniušyščių tokiuose judamuo- 
se paveiksluose, kaip "Moteris 
—vilkas." Patikėk man. kad 

jau aš nenorėčiau buti tuitin- 
g'a- 

— Hm... aš...—aš nežino- 

jau ką sakyti. Aš paraudau. 
Matyt, kad gyvenimą pažįsta. 
Aš jau nenorėjau daugiau kal- 

bėti, nes dar kokios ji galėtu 
pastebėti, kad aš daug ko ne- 

žinau. Gerai dar kad ji atsi- 
i.^ir 

jaus pradėjau formalį ofensivą 
ir tariau: 

— Tamista k^lpir užburta 
mišku fcja ar lietuviška vai- 
delyte Amerikos raštuose. 
Mau rodosi kad aš Faustas, o 

tamista Margarita 
Aš nežinojau ką kalbėti, bet 

jaučiau, kad reikia buti mok- 
slišku, mokytu. Ji suprato, 
kad aš mokytas ir iš pirmų žo- 

džių ir ji norėjo pasirodyti vi- 

są arsenalą savo moksliškųjų 
žinių. Ji man atsakė: 

— Faustas ir Margarita.... 
O taip, taip, as žinau. Aš ju- 
įdomuose paveiksluose mačiau, 
kaip viena ponia eidama j ma- 

skų balių apsitaisė Margarita, 
o jos numylėtinis Faustu, o jos 
vyras apsitaisė Mefistofeliu. 
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ji ^viciistuiciis juuuu pagavu. 
Tai apie šitą tamista kalbi ? 

Aš nežinojau ką atsakyti. 
Aš tokių judamųjų paveikslų 
nebuvau matęs, tai jaučiausi 
nesmagiame padėjime, ir stcn 

giausi nusukti kalbą kiton pu 
sėn ir tariau: 

— Kokia tamista graži, ma 

loni. Kaip gaila kad čionai 
tamista apsupa Michig^nb eže 
ro gamta, kur visuomet dan- 

gus padūmavęs. Jei aš bučiai, 
burtininkas, tai nuneščiau ta- 
mista kur nors į Siciliją, kui 
"orančiai" auga, kur puikios 
palmos.... 

— Sicilija?... O aš žinau 
—atsakė Onutė. Aš mačiau 

judomus paveikslus "Montt 
Kristo," juk tai vis tas pats 
tai juk Azijoje kur tenai ne 

toli Pocifiko didjuryje. 
Nors aš buvau mokytas ir 

,lal)ai susipratęs), nes buvau 

dviejų "junijų" sekretorium 
ir į ̂ savaitę daly vadavau nem: 

žiau kaip ant aštuonių susirii 
kimų, bet jau tikrai nežinojai 
kas tas Moritę Kristo, turbu 
koks nors miestas Indijoje. 
Man buvo nesmagu priėš to 

kia merginą, kuri tiek daug ži 

no, o aš nežiūrint \ daugybę s 

11 pa v cuuuu mcinv^ j/cvui 

vaikščioti. Aš jau nenorėjau 
daugiau moksftškai kalbėti. 

Tylomis paėjus galiuką ji 
staiga atsisuko j mane ir tarė: 

— Jei tamista netingėtum 
buti tankiau judomuosiuose pa 
veiksluose, tai tamista viską 
žinotum. Man rodos, kad tu 

daug ko nežinai. 
Man gėda pasidarė, kad aš 

: taip nemokytas. 
Priėjome gatvekario liniją ir 

pa vykome miestan. Kuomet 
mums reikėjo skirties, aš pa- 
prašiau jos pasimatyti kitą ne- 

dėldienį. Ji iš karto atsisaki- 
i liejo bet paskui sutiko. Ji(nįt- 
i ėjo savo namų link, o aš niisi- 
i skubinau ant "mitingo." 
t Už,savaitės laiko vėl aš-su- 
t tikau Onutę miškelyje, tik jau 

Šį kartą aš neoandžiau mok- 
sliškumą rodyti, nes žinojau 
kad Onutė mokytes nė už ma 

.• nė. AŠ sau-tik-mąsčiau: ta: 

apšviesta ir susipratusi mergi- 
na. Net nei nedrįsau prie jus 
meilintis. 

Mudu su ja valanda pavaikš 
čiojome po mišką ir kalbėjome 
apie gatvekarių streikią, apie 
ligerių užmušystes. Ji labai 
gailinasi 11 i gėrių, bet ar nigeris 
gali buti pakenčiams, Juk 
man dirbant "stOckyarduose" 
prisiėjo patirti, kad kur nige- 
rių yra, tai jau kiti nedirbs. O 
ji... žinia, moters, silpnas gai- 
lus sutvėrimas, tai ir gailina- 
si. 

Taip bekalbant apie bėgan- 
čius dienos klausimus, ji ėmė 
ir užklausė manęs: 

— Ar tu matei judomuose 
paveiksluose "Pasimatymą Miš 
ke." Ten svarbiausią rolę iš- 
p'ldo Klara Rimbai. 

— Ne,. nemačiau. 
— O ten įdomių scenų yra. 
— Argi? 
— Ten aš su savo drauge 

pastebėjau kaip Klaros numy- 
lėtinis pradėjo ją bučiuoti, o 

ji tiktai į dešimtą bučki atsakė 
bučkiu. 

Aš supratau Dar mes 

nuėjome giliau giraitėn ir ma- 
no mokytoji Onutė Į mano de- 
šimtį bučkių atsakė bučkiu. 1 

Irgi Jonukas. 

KARIUMENĖS AF1CIE- 
RAI IR DARBAS. | 

Daugiau kaip šimtas ka- 
riumenės aficiei-ų registruo- 
jasi kasdieną Suvienytų Vai 
stijų Samdymo Biure, kad 
gauti darbą ir ypatingos pa- 
stangos yra dedamos, kad 
suteikti jiems tinkamas vie- 
tas. Inžinieriai, ofisų di- 
rektoriai, mokytojai, advo- 
katai, gydytojai ir kiti pro- 
fesionalai atsišaukia dide- 
liu skaičių kad pagelbėti 
jiems gauti darbus. 

Pasak Profesoriaus Wil- 
liam F. Turnbu1!, pirmiau 
buvusio Pennsylvanijos Uni 
versiteto, ir dabar esančiu 
direktorium kareivių sam- 

dymo skyriaus, Federališka 
me Samdymo Biure sunkiau 
sia yra gauti darbas inžinie- 
riams ir kitiems tekniškai pa 
silavinusiems. 

Jis sako, kad tai yra iš 

priežasties sulaikymo naujų 
projektų reikalaujančių tek- 
niškų žmonių ir egzekuty- 
vų. Laukiant prasidėjus ši- 
tų projektų daugumas inži- 
nierių yra priversti užimti 
vietas, plianų braižytojais 
arba raštininkais, inžinierys- 
tės ofisuose. Viršininkai di 
Cflių inžinierystės firr>- 
New Yorke ir kituose mies- 
tuose, su kuriais man teko 
kalbėti, tiki, kad kaip tik 
taikos sutartis bus užgirta ir 
finansinė situacija išrišta, 
inžinierių darbas bus veda- 
mas didesne skale, tuomi 
atverdamas daug progos 

t?k; iškiems žmonėms. 
Sulyg karės Departamen- 

to tvarkos, visi aficierai iš- 
stodami iš kariumenės išpil- 
do blankas, kuriose išdės- 
to norą ar nenorą, kad val- 
džia padėtų jiems surasti 
darbą. Tie, kurie nori pa- 
gelbos yra nurodyti Į Fede- 
rališką Samdymo Biurą. 

Prof. Turnbull aprokavo, 
kad arti 85 nuošimčiai afi- 
cierų užsiregistravusių F<Bde- 
rališkame Samdymo Biure, 
gauna darbus. 
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: MOTERIMS PERMAžAiV 
MOKAMA:' 

Kad tūkstančiai šeimynų 
Suvienytose Valstijose randa- 
si biedname padėjime dėl- 
to. kad jų maisto parūpin- 
to jai pasitaiko, buti mote- 
ris, Įdomiai išsitarė Miss Ma- 

ry an Kieck, direktorė Mo- 
terų Industrijoje, Suvieny- 
tų Valstijų Darbo Departa- 
mento, laike nesena"' laiky- 
to susivažiavime Washing- 
tone r 

Dedant įpatingą svarbą į 
reikalą nuolatinio moterų 
biuro tame departamente, 
kurio priedermė butų dary- 
ti atsargias investigacijas 
industri jin juose moterų da- 
lykuose, kalbėtoja parodė, 
kad milijonai moterų šioje 
šalyje gauna mažiau negu 
užtenka pragyvenimui, mi- 
lijonai jų dirba perilgas va- 

landas, kas kenkia sveika- 
tai veikiančioms pajiegoms, 
ir kad daug jų dirba ne- 

sveikatose, nesaugiose apiin 
kybėse. Ji ragino, kad pa- 
gerinimas darbo būvio, kur j 
dabar galima rasti visose 
dirbtuvėse, butų daromas 
visoje industrijoje, su pa- 

Męs uždarome { 
Utarnin. ir Pėtnyč, 
nuo 6 vai. vakare. 

gelba valdiškos moterų for- 
muliuotos apsaugos. 

Legislatyviai žingsniai ap 
saugoti moteris industrijo- 
je, kurie butų perstatyti da- 

bartrinėje Kongreso Sesijoje 
šiaip skamba: 

"Vaikų darbo panaikini- 
mas ir priverstinas mokini- 
mas nuo 6 ik 14 metų am- 

žiaus; aštuonių-valandų dai 
bo diena ir 44 valandų dar- 

bo sąvaitC su viena diena 

atilsio; panaikinimas mote- 

rų ir nepilnamečių naktinio 
darbo; lygi mokestis ui 
lygų darbą. Darbininku 
teisės organizuotis ir derėtis 
išvieno per savo išrinktą ai 

stovą ir kiti žingsniai ve- 

danti prie pelengvinimo są- 
lygų dirbančių moterų ir 
vaikų. jį 

STASYS MKRsSKSŠK=S w 1 
aut Michigan Ave., arti Vau Buren 

ar MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS -»■ 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 

Pirm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CH1RURGA9 

Gydau visokia*1 ligas naujausiais budais ir bu pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinių jtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 v ak. tfedėldleniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Av«. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. | ant Durų, Lentų, R8mų Ir 8togams PopJerlo = 

| SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 u£ jjalion? 1 
CARR BROS. WRECKING CO. 1 

| 3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, IL«, | imiMIMIldMMluiliu'iiuiiililMliimiuilinuillIBilllBmiiiuitB'iiiiimMiniiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniitt iiiimiiiiiiiiimiimmiiiiiiiinm ■' 

| LIBERTY BONDS " 
g Męs perkame Liberty iJonds a 

t A. e—v T T 2 pilnę "Casb" ?ertę. AtneSklte W^rVvJ JL JL S arta atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. S Atdara kasdien nuo 9—d 
ioocf Hii*l * A 

g Utarninkais Ketvergaia ir 1»50J Mllwauke A ve. 
$ Subatomis 9—9. tarpe Wood Lr Paulina gatvių: u 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
,; L:v į: r Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki «45.00. 
Vyrų ir jauny vaikinų siutai ir overkotai nuo $ib.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai n. o $5.00 ir atigščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
FuU dreBS, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

Didelis fvedybinis 

Pardavimas 
a 

Dabar 

Beck's Department Store 
3323-25 So. Halsted St. 

Į 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 šios rūšies biznio, šj tavorą męs pirkome gana 
pigiai ir parduosmc tą švarų ir augštos rūšies tavorą pigiomis kai- 
nomis: Męs turime užtektinai patyrimo šioje vaisb^s šakoje kur ir 
kaip pirkti, idant galėtume pardavinėti žemesnėmis kainomis ir tei- 
singas mastas gvarantuotas kiekvienam, pirkite pas mus ir per- 
sitikrnsite teisingume musų žodžiu. Pinigus su mielu noru grąži- 
name atgal už kiekvieną neužganėdinantį pirkini. Ateikite pas mus 
susipažinti. Visuomet pasirengę jums patarnauti. BECK'S DEPT. 
STORE. 

ATDARA 
kas vakaru išskiriant 
Utarn-k$ ir Pėtn čia 

IŠis, 
cliedlis išpardavimas prasidės Panedėlyj iš g 

-ry.to "Rugpjūčio 11-tą ir tęsis iki Subatos Rugpjučio- į 
August 17-tai. Kiekvienas daiktas pardavimui bus į 
išstatytas ant pažiūros Subotoj ir jųs galėsite pirkti o 

pasirinkę kas jums geriausiai tiks. 
Męs duosime savo ženklelius — pradekite tau- g 

» pinti Juos — Jie bus tiek vert"., kiek auksas oane- g 
delyį 



VIETINES ŽINIOS 
ir užprotestavo. Vienas iš 
banditų paleido į Wilsoną 
du šuviu. Vilsonas krito pa- 
plūdęs savo kraujuose. 

Banditai pabėgo. Apart 
to vakar Chicagoje banditai 
apiplėšė šešis žmones. 

PRIGAUDINĖJO GASPA- 
DINES. 

Tūlas mėsininkas Frank 
Bielawski, 1847 Keenan gat 
vė, nežiūrint, kad visi val- 
gio produktai šiądien labai 
brangus, norėjo dar pabran 

j ginti. Apačioje savo vogų 
I jisai pridėjo dratą, su kurio 
pagelba jisai atsverdavo ma 

žiau. 
Tula gudri gaspadinė su- 

gavo Bielawskį ją augau- 
nan4. Teismas nagrinės da- 
bar tą nemilaširdingą gas- 
padinių apgavimą, 

PA.TIEQKAU BROLO ANTANO WAR 
kaliaus, pirmu gyveo Uepojuje, per 

karę išbėgo j Rygą. Malonėkite at- 
sišaukti žemiau paduotu adresu, Taip- gi pajieškau savo pačios Onos YVarka- 
liėnės, paeina iš Kauna gub, Telšių 
pavieto. Pikelių parap, Juodiskių dva- 
ro. Tegul jie patįs atsišaukia arba 
kas juos žino, tegul praneš šiuo ad- 
resu: A. YVAKKAL1S, 500 Eastb Bl. 
Pittsfife'd, Mass, 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plytų namas (coltage) 
netoli nuo Stock Yardų. Parsiduoda 
pigiai Ir ant lengvų išmokėjimu. 
Klauskite 5252 Indiana Ave., arba 
"Lietuva" klauskite pono šerno. 

PIGIAUSIAI. 
Parsiduoda liotas ir pusė 

(37l/2 pėdos) ant Lowe Av. 
tarpe 33 ir 34 gat. 

Vienas liotas prie Šv. Ka- 
zimiero kliostoriaus. 

Pirksite stačiai nuo savi-Į ninko. 
Rašykite ir teiraukitės 

"Lietuvos" ofise 3253 S. 
Morgan St. 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus 3 lubų mūrinis namas ge- 
rame stovyje, randasi Marguette Mi 
nor, netoli nuo 59 & Western Ave., I 1 Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 
žingeidauja. Kaina $8,250. Reikale 
matykitės su M r. Dalku, 

H. P. ANDERSON & CO;,Tl 59th & Western Ave. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. Randos neša $74.00 j 

į mėnesį, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6601 So. 
Hermitage Ave. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofl»t 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; S No. LaBalle 
Telefonas Fr&aklln 2803. 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

$1375 už 4 kambarių plytų namą. 
)cottage) 
$3500 už 2 lubų augSčio plytų namą. 
$3700 už 6 kambarių namą su Įlotu. 
$4204 už 3 lubų namą. 

Visus augščiaus minėtus namus 
parduosime ant labai' lengvų išmokė- 
jimų. Atsišaukite greitai. 

PAVELCHIK, 
1948 West 35th St., 

REIKALAUJAME M AI- į 
NILRIU IR VIDURYJ I 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie 

ių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki i 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavlmą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
UŽ toną. Už pikavą nnglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvav Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

VALENTINE ORESSMAKCNG 
COLLEGE 

Mokina Blurimo, IrirpJiao. designing 
dlenomli lr vakarais dėl bizult 1j 
namu. Paliudijimai išduodami ir vlo 
tos parūpiname* dykai. AtsilankyJdtl 
arba rašykite, o męs pasietnngpJm' 
suteikti Jums pstanrną. 

SARA FAT^K. Principal 
2407 W Madlson Si. 

0205 S. rialBted I1L_ *<>50 W«11b 8t 

DAR VIENAS PIGUMAS 
BARGENO KAINOJE 

Už PARANKŲ NAMA, Parsiduoda 
rrlnceion Ave, 4 kambarių namelis 
ant mūrinio fundamento, 7 pėdy beis- 
mentas, su išgręžtu augStu, kur} gali- 
ma perbudavoti j 3 kambarius. Aržuo- 
lo apdirbimas. Toiletas, viskas gera- 
me padėjime. Lotas 25x125 pėdu j 
alley. Kaina $1,500, Aadara, 

McLUN. 217 W. 63rd St. 

Phone Wentworth 1845 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. apysaka iA laiku kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 

jį'C. 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $1.00 Ta pati audimo apdarais $I-7S 6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 209, kaina i 75c. Tapati audimo apdaruose $1.50 
7. Gadynė šlėktos vievpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. Šliupas. M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta- tutas Zigmonto I. Ta; yra pilna Istorija kaip 500 metų atgal Lie- 1. Akyvi apsirei.ikiir.ai svietę. Kurie nori sužinoti, iške darosi laibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- Ta pati audimo apdaruose $3.00 2. Sidabrinio 

.. „u.,? Fu kciis šimtmečius lenkų Lajorai 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen kiti ir atskiių tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina Ta pati su audimo apdrais 

UŽMUŠĖJAS LIETUVIO 
BIGELIO SUIMTAS. 

Valstijos advokatas Hoy- 
ne gavo žinią iš Ne\v Yor- 
ko, buk Frank Ouigley, ki- 
taip Frank Hudson, jieško- 
mas Chicagoje už pašovimą 
Vinco Bigelio, kuris buvo 
kasierium "Metropolitan 
State Bank1', ant 35t03 ir 
Halsted gatvių, yra suimtas. 

Visi Bridgeportiečiai ge- 
rai atmena p. Vincą Bigelį. 
Per ilgus metus jisai dirbo 
Olševskio banke ir paskuti- 
niuose laikuose buvo kasie- 
rium "Metropolitan State 
Bank", kurį suorganizavo 
broliai Brenzai. Kovo 13 d. 
i. m. banką užpuolė plėši- 
kai. Prasidėjo šaudymai, ir 

ją. Milicija, tai vaikėzų bu- 
i rys,—jos didžiuma. Teisybę 
I pasakius, jie yra "boy 
įscouts" su vyru ginklais ran 

jkose. Šerifai tai nieka3 ki- 
j tas, kaip 
(išbraukta cenzoriaus). 

Ta diena, kada darbinin- 
kai buvo vartojami kaipo 
arkliai, jau praėjo. Dabar 
prašvito darbininkų diena. 
Darbininkų pergalė gali bū- 
ti tik per darbininkų orga- 
nizacijas, per darbininkų u- 

nijas!" 
Minia balsiai prijautė kai 

bėtojui ir ramiai išsiskirstė. 
Utarninke skerdyklų dar 

bininkai pakels algų. klausi- 
mą. Teisėjas Alschuler yra 
to klausimo tarpininku tar- 

pe darbininkų ir darbda- 
vių. 

\ 'iii -L 1 

p. Bigens tapo sunkiai su- 

žeistas j petį. Žaizda buvo 
pavojinga, p. Bigelis pasir- 
gęs tulą laiką ligonbutyje, 
mirė, palikdamas nuliudi- 
me didelę šeimyną ir daug 
žmonių, kurie jį pažinojo. 
P. Bigelis buvo labai geras 
lietuvis. Jisai visur dalyvavo 
ir rėmė lietuvių reikalus ir 
darbus. 

Užmušėją Ouigley poli- 
cijai išdavė jo buvusi numj; 
lėtinė. Jinai dasižinojo, kad 
Ouigley New Yorke dabar 
gyvena su kita moteriške. 
Jinai už tai supyko ir pra- 
nešė policijai. 

Apart Ouigley, banko plė 
šime dalyvavo dar trįs kiti 
banditai, kurie taip pat yra 
pagauti. 

POLICIJA PALIEKA 
SKERDYKLAS DARBI- 
NINKAI GRĮŽTA PRIE 

DARBO. 

POLICIJA MANO SURA- 
DO NAMU PADEGEJUS 
ANT TOWN OF LAKE. 

Policija pagavo du vaikezu 
—Frederick Brissa, šešioli- 
kos metų ir William Cary, se[ 
tynilikos metų, kurie bus kal- 
tinami namų padegimee 

Tie vaiakėzai padegė namą 
apgyventą negrais, 5432 So 
La Salle gatvėje. Detektyvą 
mano, kad jie turi žmogų, ku 
ris padegė namus ant Town oi 

Lake. Tas žmogus iki gaisru 
dirbo "Omaha Packing kom 
panijoje. Policija dabar sau 

[goja jo namus. 

PAVOGTA DAUG DRA- 
BUŽIU. 

Vežimas su drabužiais ver 
tės $5,000 dolarių stovėjo an 

So. Market ir West Vau Bu 
ren gatvių kertės. John Psy 
ezolinski, vežiotojas, buvo ne 

tolimame name, kur jisai per 
duodavo dalį drabužių. Kad: 
jisai sugrįžo—rvežimo jau ne 

buvo. Vežimas, drabužiai, ai 

kliai—viskas dingo be pedsa- 
kių. 

j 

PLIENO DARBININKAI 
BALSUOS. 

Apie 40,0000 geležies ii 
plieno darbininkų South 
Chieagoje, Indiana Harbor 
ir Gary, balsuos ketverge, 
kad išeiti j streiką. Streike 
priežastis yra—algos pakė- 
limas, darbo valandų su- 

trumpinimas ir darbo sąly- 
gų pagerinimas. 

Balsavimo vieta bus "Lir 
coln Hotel", 91-ma ir Calu 
met gatve, South Chicago. 

Frank Dovle, generalis 
unijos sekretorius, sako, 
kad unijos vadai organiza- 
vo plieno darbininkus per 
paskutinius devynis mėne- 
sius ir dabar prie unijos pri 
guli jau apie 90-tas darbi- 
ninkų nuošimtis. 

Sekančio turinio laiškas 
buvo išsiųstas kiekvienam 
geležies ir plieno darbinin- 
kui. 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos 'pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina s 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose 
-1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, Kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančiu tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
u. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš j vairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 12. Indepentiance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, D. C. Price 

25c. 13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- ki0 Kaina 
25c. 14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nvo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii patiems per save mokintles. Popieros kietais viršeliais 45c. 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautu svarbiau- vii 

pai 
kalbas 
cl° 

^ 

50c. Ta pati audimo apdaruose 
7*c. 

PradSk Naujus Metus su tobulu aldv r. 
gijimu, taip. kad nepraleistum*! oer f 
sus ruetus, kas tlu ^aK .iuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'j 
galvos skaudėjimus, trumparegystė fc'.ba Uli- 
tegiitė prašalinamu. pasitarkite su mani-, 
prieš einant kur kitur. Egzanilnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 3 AGHLAND AVE.. OMICAG' 
Kirapas Gatvis. 

361os lubos, viri Viatt'o aptiekus. TSmyStlrt 
i .-rdao 

Valandos: uuc 9tus vwi. iyu» iki ?■ vai. rak. 
Ncdrlioj: r.uo J **•!. įyiu iki 12 vai. dienas. 

Skerdyklų streikas pasi- 
baigė. Policijos viršininkas 
Garrity prisakė, kad visi po 
licijantai ir šerifai išsikraus 
tytų iš skerdyklų. Darbinin- 
kai išgirdę apie tą ant savo 

mas3-mitingo, kurį jie laike 
ant 50tos ir Oakley Avc., 
nutarė grįžti prie darbo pa- 
nedėlyje. 

Unija laimėjo, v, 

J. W. Johnstone, unijos 
sekretorius, pranešė susirin 
kusiai darbininkų miniai, 
kad unija laimėjo, nes mili- 
tarė ir policijos skerdyklų 
apsauga jau yra panaikinta. 

Jisai patarė visiems darbi 
ninkams grįžti prie savo dar 
bo panedėlyje, ir kartu dar 

geriau pasistengti prirašyti 
visus mažiau susipratusius 
draugus darbininkus prie 
unijos. Skerdyklose visi dar 
bininkai turi prigulėti prie 
unijos. 

Toliau jisai tarė, kad bal- 

ti ir juodi darbininkai turi 

sugyventi vienybėje. 
John Kikulski paaiškino 

darbininkų pergalę lenkų 
kalboje. 

"Suvienytos Geležies ii 
plieno Tarybos Unijų Komi 
tetas dabar stengiasi iškau- 
ti darbininkams nuo plieno 
korporacijų augštesnes al- 
gas, trumpesnes darbo va- 

landas ir geresnes darbo są- 
lygas. Ar jųs pagelbėsite 
mums šiame darbe ir išeisi- 
te į streiką, jei kompanijos 
atsisakys sutikti an jusų rei- 
kalavimo? 

Balsuokite taip ar ne." 
Tarpe dirbtuvių, kurie 

gali buti streikas yra: "Illi- 
nois Steel Plant" arba ki- 

taip "South Works", South 
Chicagoje, "International 
Harvester Co", arba kitaip 
"Wisconsin Steel Co."; 
"Interstate Iron & Steel 
Co."; "Westsrn Steel Tire 
& Foundry Co.", ir kitos 
mažesnės dirbtuves. "Uni- 
ted States Steel Corpora- 
tion", Cary, Ind. "Inland 
Steel Co.", ir "Marks Steel 
Co." Indiana Harbor. 

Visose viršminetose dirb- 
tuvėse dirba daug lietuvių 

PLĖŠIKAI AT KM E PINI- 
GUS IR AUTOMOBILIU. 

Philip Robinson pusiaunak- 
čia važiavo automobiliuje pei 
Calvary kapines. Penki plė- 
šikai išsprukę iš tamsumo, už- 

lipo ant automobiliaus lentų, iš- 
kišo revolverius—ir prispyrė 
Robinsoną atiduoti $50 kuriuos 
jisai turėjo su savimi. Atėmę 
pinigus plėšikai išvarė savinin 
ką iš automobiliaus ir sau nu- 

važiavo, nepasakę net ir ačių, 

APV ALINIU AUGŠTOS 
KAINAS PALIKS DAR 
PER DU AR DAUGIAU 

METU. 

i8. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių. Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų. automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemes ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chyiieliauskrs. Išleido T. M. b. Pusi. 142 kaina 
25c. Ta pati gražiais viršeliai 
50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunke vičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie Įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina ., 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
21. Vėliavos Aky vaizdo je. Prancūziškai parašė Ji les Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelė)* yra apsa- kyti senų 'aikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos ma/ininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo oasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik* tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygely dideliai nusistebės, kokiu budu a.ių die nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina 

$i.oc 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietinių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas ziviliztioto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio lamuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audinio apdarais $1.50 23. 7Tie Fraternal Age. The Problcms of Peace and The Right» )f Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe \merikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais Jžsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo caiminams amerikonams. Kaina 

15c 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje asi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr* ietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- irtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki u iais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, arbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško?, Dau- auto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių yru, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c \i pati audinio apdaruose 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- 11 adresuokite: 

"L I E T U V A" 
253 So. Morgan S\ 

Chicag#, III 

PARMOS 
Pirkite farmas geriausioje apielinkėje, kur geriau- 

sia javai auga. Atvažiuokite, o pamtaysite kornų nuo 9 
iki 16 pėdų aukščio. 36 farmos ant pardavimo tarpe 
Lietuvių Ūkininkų. Musų banka priims Liberty Bond- 
sus. Iš musų kaino bus vienas ūkininkas Chicagoj, ku- 
ris galės viską apakyt. Ateikite Ketvergo vakare Au- 
gust 14 pas E. Wolk, 712 W. 14th»Pl. nuo 5 iki 8-nių 
Pėtnyčios vakare nuo 5 iki 6 pas J. Mironą, 4904 W. 
14th St., Cicero. Subatom po piet nuo 2 iki 6. Lietuvos 
spausuvėj, 33rd ir Morgan St. Ateikite pasikalbėti ar-j 
ba drauge važiuoti, į Michigan galima važiuoi laivais. 
Laivai išeina kas vakaras pusiau 8nių į Muskegon, ar- 
ba geležinkeliu nuo 5th Ave. ir Harrison St. Traukiniai 
ateina pas mus tris kartus per dieną į pat musų kaimą. 
Ateikite pasikalbėti arba rašykite i 

AMERIKOS ŪKININKAS 
BOX 90 HART, MICHIGAN 

H. W. Boyd, prezidentas 
Armour'o odos kompanijos, sa 

ko; kad dabartinė od.)s stoka 
pasaulyje, laikys aukštas kai- 
nas ant apvalinių dar per ke- 
letą metų. Vokietija panaudo 
jo visą odą, kurią ji galėjo 
gauti, iš Rusijos." Kita šalis 
kur yra išdirbama oda, tai yra 
Argentina, dabar taip pat ne- 

turi, nes talkininku valdžios T 
c. 

Argentinos odą panaudodavo 
savo kareiviams. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau savo pažįstamų 

Stepono Labanausko ir Mag- 
dalenos Maisatės, abu pa- 
eina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Vaiguvos parapijos. 
Aš Aleksandra Šimkus, pa 
omu iš Kilonių kaimo, An- 
tano Šimkaus sunus. Meld 
žij atsišaukti arba kas Ži- 
note pdauoti jų adresu. 
Alex Šimkus, 723 Van Bu- 
ren St., Minneapolis, Minn. 

Teko skerdyklų savinin- 
kams. 

Johnson gerokai davė 
skerdyklų savininkams. 
Tarp kitko jisai pasakė: 

"Męs pasiuntėm musų vy- 
rus anapus jūrių, kad sumuš 
ti Vokietiją, ir mirti kovo- 
je. Jie mušėsi už demokra- 

tybę, kad svietas gyventų 
ramybėje ir santaikoje. 
merika yra svieto dalis. Męs 
taip pat norime demokraty- 
bė3 dalelę. Skerdyklų savi- 
ninkai nori savotiškos de- 
mokrstybės, demokratybės, 
kuri yra naudinga tiktai 
•• i ♦ 

jiems. 
Aš nekovosiu prieš milici 

BANDITŲ DARBAI. 
Robert Wilson, North- 

vvestern Universitatės stu- 
dentas, buvo pašautas va- 

kar apie pusiaunakti, kadai 
jisai važiavo automobiliuje 
Marąuette parke su savo 

draugu ir dviem panelėmis. 
Jiems važiuojant per par 

ką iš krūmų iššoko du ban- 
ditai su iškištais revolve- 
riais. "Visi laukan", sušu- 
ko banditai. Jauni pasažie- 
riai ir pa3ažierės išpildė 
banditų paliepimą. Bandi- 
tai iškraustę jų kišeniun ir 
liepė eiti pirmyn neatsigTjž 
tant per penkias minutas. 
Jaunas Wilsonas neišlaikė 

M0K8L0, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRASJIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei mėty $1. Kanadon metama $2:50 
Numerius pažiur§jimul siunčiame dykai. 

Turime diflelj knygų sr.ukrovą ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, įavę 3c štampų. 

VSliausia lndomiausia ausų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: Su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- o lių-Eokoninklų gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- £ jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord«riii» v ba registruotuose laiškuose. 

"D IRVA", 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 
^ 

'' 
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