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Rusijos sostą stti 
kun. Romnovskiui. 

Su v. Valstijos siunčia pagelbą Kol- 
čako kariuomenei. 

Rusai belaisviai siunčiama 
kovot prieš bolševikus. 

t 40,000 Lenkijos žydų rengiasi 
važiuoti Amerikon. 

RUSUOS SOSTĄ SIŪLO 
KUNIGAIKŠČIUI ROM- 

NOVSKIUI 

Londonas, rugp. 13 d. — 

Bolševikų bcvielinis praneši- 
mas apturėtas tvirtina, kad 
])0 monarchistų stisirinkimui 
Sibire-Rusijon sostas ta]Mj pa- 
siūlytas kunigaikščiui Rom- 
novskiui, jaunesnes Romanovu 
.šeimynos šakos nariui. 

SUV. VALSTIJOS SUN- 
ČIA PAGELGĄ KOLČA- 

KO KARIUOMENEI. 

Washington, rugp. 13 d. 
Amerikos va'ldžia siunčia me- 

džiaginę pagelba besitraukian- 
čiai Kolčako kariuomenei Si- 
bire. 

Šiądien oficialiai buvo pa- 
sakyta, kad iš San Franciscos 
išsiųsta 45,(XX) šaudyklių ir ke- 
to milijonai šūvių ir kad kares 
[piktai bus pa-iųti šią savaite 
kariniu laivu. 

Kiek daiktu prisakyta siusti t. ✓ c. 

Sibiran nesakomi, bet esa labai i 
" 

.1 
daug; tarp jų yra motoriniai] 
vežimai i» medikaliai instru- 
mentai drauge.su šautuvais ir 
šoviniais. 

RUSAI BELAISVIAI 
SIUNČIAMA KOVOTI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Beriinas, rugp. 13 dieną. 
Rašant musių pertraukimo 
išlyga3 talkininkai parei- 
kalavo, kad visi talkininkų 
belaisviai butų sugrąžinti, 
išskiriant rusus belaisvius. 
Vokiečių valdžiai atsisa- 
kius imti atsakomybę už ši- 

tų behisvių laikymą, talki- 
ninkai ir ypatingai Ameri- 
ka sutiko imtis šito negarr 
bingo darbo laikyti šituos 

nelaimingus vyrus kalėji- 
me. š mmm 

Dabar vienok padėjimas 
atsimainė. Rusai belaisviai 
nutarta siųsti gen. Deniki- 

jiui. Aną dieną Denikino ka 

pHuomenės aficieris išdid- 

žiai pasigyrė: 
"Ačiu dievui, męs netru- 

kus turėsime 300,000 nau- 

jų kareivių—rusų belaisvių 
iš Vokietijos. Anglija juos 
apginkluos,, Frakcija ap- 
dengs, c Amerika pąsiža-. 
dėjo aprūpinti maistu*. 

Rusų generolai Renine 
leidžia mobilizavimo įsakus 

ir siunčia juos į stovyklas, 
kad įtikinus belaisvius, jog 
jie turi stoti Denikino ka- 
riuomenėn. 

40.000 LENKIJOS ŽYDU 
RENGIASI VAŽIUOTI' 

AMERIKON. 

Kopenhaga, rugp. 12 d. 
Pranešama iš Yaršavos, kati 
40,(300 Lenkijos žydų prašo 
leidinį važiuoti į Amerika. 
Yra laukiamą, kad. daugybės, 
išeivių netrukus apleis vidun 
ne Europą ir važiuos Ameri- 
kon. 

JUGO SLOVAKIJA UŽ- 
DRAUDŽIA VISUS KO- 

MUNISTŲ LAIKRAŠČIUS 

Vienna, mgp. 12tą dieną. 
Jugo-Slarvų valdžia uždraudė 
ieisti komunistų laikraščius. 
Žinia apie tai ateina iš Agra- 
1110. 

47 KARAI KARIUOME- 
NĖS MAISTO PASIEKĖ 

ST. LOUISĄ. 
St. Louis, rugp. 12 d. — 

Keturiosdesimts septyni karai 

pilni kariuomenės maistų, kurie 

į bus pardavinėjami bc pelne, 
šiądien atėjo į arsenalą čia; sa- 

koma, kad trumpu laiku ateis 
dar -50 karų, kurie-bus paskai- 
dyti po Missouros, Kartsas ir 
Arkansaso valstijas. Pardavi- 

nėjimas prasidės pirmadieny j 
ir pavieniai galės pirktis per 
krasos skyrių. 

AUKSINIS DOLEkIS 
KALTAS UŽ PRAGYVE- 

NIMO BRANGUMĄ. 
Washington, ruęp. 13 d. 

Yalc univesiteto profesorius 
Ipvmg Fislier, atėjęs šiądien 
pas federaję elektrinių keliu 
komisiją, klausinėjančią pata- 
rimų elektrinių kelių klaus; 

įmui išrišti, pasakė, ':ad tikruo- 

ju padėjimo kaltininku yra do- 
leris ir tikruoju vaistu yra nu- 

statymas jo perkamosiom pa- 
jiegos. 

'•Citrai, auksinis dokaris. ęla 
bar yra nustatytas pagal sva- 

rumą ir todėl jo perkamoji pa- 
jiega mainosi. 

Jei męs pridėtume prie do- 
lerio kelis naujus- granus auk- 
so, kaip jo vertė; ima pulti, ar 

atimtume auksą jo vertei paki- 
lus, tai n~s turėtume pastovią 
perkamąją dolerio pajiegą. 

Ir prisiminti baisu. 

cSo^ ! 
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Tuli vasaros laiku bijosi užsiminti apie anglis; Musų-gi bolševikai bijosi užsi- 
minti apie Lietuvos Neprigulmybę, nes užpykę ant kokios nors valdžios. 

MONTANA PRAŠO NU- 
flAŽINIMO KAINOS PER 

VEŽIMUI KVIEČIŲ. 
Great Falls, Mont, rugp. 

13 ct. — Mtmta/nos ifialuninių 
firmų atstovai atvyksta į Shi- 
caga prašyti numažinimo kai- 
nos siuntimui kviečių iš kitų 
valstijų i Montana. Montana- .» fc. V C- 

je kviečiai del lietaus truku- 
mo neužderėjo ir jei kviečiai 
nebus prisiunčiami iš kitų val- 

stijų, tai Montanos malūnai 
reikės uždaryti. Montanos ma- 

limai kasdien sumala po 12,000 
bačkų. Juose dirba apie 1,500 
darbininkų. 

60.000 ANGLIAKASIU 
STREIKUOJA ILLINOJU- 

JE. 

Belleville, 111., rugp. 
13 d. — Atstovai streikuojan 
čių I Ilinojaus angliakasiu nuta- 
rė padaryti susirinkimą šia 
dien sustatymo naujo algų plo- 
to ir sudarymui pieno streikui 

visoj valstijoj, jei kasyklų sa- 

vininkai atsisakytų priimti 
naują plotą. Streikas yra prieš 
Am. Kas. Darb. unijos virši- 
ninku nora. 

c c 

Streiko vedėjai tvirtina, kad 
60,000 angliakasių streikuoja 
I Ilinojuje. 

BRAVORININKAI ŠAU- 
KIA DIDELI SUSIRIN- 

KIMĄ. 
Atlantic City, rugp. 

13 d. — Manydami, kad pasi 
priešinimo jausmas galima su 

kelti prieš prohibiciją ir pa 
(naikinti gėriminius įstatymus 
šalies bravorninkai šaukia c\< 

didelį suvažiavimą rugs. 28 d 
suvažiavimas tesis visą savai- 
tę. 

UKRAJINIEČIAI PAĖMĖ 
TVIRTOVĘ IŠ BOLŠEVI. 

KŲ 
Vienna, rugp. }3tą dieną 

Pagal apturėtus čia šiądiei 
oficialius pranešimus, Dubnc 
tvirtovę pietinej Volynijoj uk 
rainiečių kariuomene paėmė i 
(bolševikų. 

LENKAI IR VOKIEČIAI 
VEDA TARYBAS. 

Berlinas, rugpjučio 11d. 
(Pavėluota). — J lenkų ir vo- 

kiečiu tarybos prasidėjo čia 
šiądien po pietų. Susirinkimą 
atidarė vokiečių taikos delega- 
cijos narys Dr. Hamel Haim- 
iiausen, kuris pasakė delega- 
tams, kad Vokietija, nors yra 
apsivylusi taikos išlikomis, bei 

ji apsiima laikytis jų pagal 
raidę. 

Lenkų premieras Paderevv- 
ski užtikrino vokiečius, kad su 

jų tėvynainiais Lenkijoje bus 

apseinama gražiai ir teisingai. 

SENATO KOMITETAS 
PRITARIA IŠNUOMINA- 

ViMUI FEDERALIŲ 
ŽEMIŲ. 

Washington, rugp. 13 d. 
Senato viešųjų žemių komite- 
tas šiądien išdavė prielanku 
pranešimą apie projektą išnuo- 
mavimo valdžiai priklausan- 
čių žibalo, anglies, foofato ir 
sodiumo žemių paakstinimui 
išdovio. Komitetas nubalsavo 
vienu balsu. 

ĖMĖ ŠAUDYTIS DEL. 
STREIKLAUŽIŲ. 

Peoria, 111., rugp, 13 d.— 
Širvt apie S valan- 

dą įvyko šaudvmasis, kuomet 

ginkluoti special:ai sargai po 
asmenine šerifo Hines priežiū- 
ra atvedė 125 streiklaužius is 

Chicagos ir Johnstovvno, Pi 

į Keystone Steel and Wire kom 

panijos fabriką So. Bartonvil- 
lej* 
.... 

Pirmą šuvį paleido vienas iš 
25 sargų. Streikininkai atsa- 

kė šūviais. Du vyrai esą su- 

, žeisti. 

BELKIJOJ RENGIAMA 
VISUOTINAS STREIKAS. 

Bruxelle, rugp. 13 d. — 

• Specialis darbininkų kongresas 
i šiądien nutarė šaukti visuoti 
> ną streiką Belgijoje septinta 

dienio naktį, jei valdžia nulei 
? niekais darbininkų paskutinį 

l atsišaukimą. 

ITALIJOS PASIUNTINYS 
PRAŠO PAS WILSONĄ 
ANGLIŲ SAVO ŠALIAI. 

Washington, rugp. 13 d. 
Italijos ambasadorius grafas ] 
V. Macehi di Cellcre šiądien 
turėjo pasikalbėjimą su prez. 
\Vilsonu delei to, kad Suv. Vai 
stijos tuojaus parūpintų ang- 
lių J talijai. Pagal sumanytu 
pieną valdžia atidaris čia kre- 
ditą už anglis ir Amerikos lai- 
vai pristatys dalį reikalaujamų 
anglių. J 

SUOMIS LAIKOMAS PO 
KAUCIJA $25,000 KAIPO 

ANARCHISTAS N. Y. 
i 

New York, mgp. 13 d. — 

Suomis, Gustave Aloncn, šią- 
dien tapo pastatytas po kauci- 
ja $25,000. Jis yra kaltinamas 
kriminaliu anarchizmu. Alone- 
no byla yra pirmutinė iš gov. 
Smitho tyrinėjimo įtariamųjų 
anarchistų, kurios bus nagri- 
nėjamos. Jis yra kaltinamas 
susirišime su suomių mėnraš- 
čių "Klėsti Kova," kurio pas- 
kutiniame numeryj pasakyta: 

"Į pragarą su ramiosios re- 

voliucijos skelbimu. Vieninte- 
lis būdas darbininkų klesai. tai 
paėmimas galybės per kraują. 

BULGARIJA GAUS IŠ- 
ĖJIMĄ I TARPŽEMINIAS 

JURAS. 

Paryžius, rugp. 13 d. — 

Echo de Paris sako, kad auk- 
ščiausioji taryba rengiasi duo- 
ti Bulgarijai išėjimą į Tarp- 
žemines juras per eDdigačą, 
ar per Kavalą Žemė aplink pa- 
skirtą uostą butų neutralizuo- 
ta ir pastatyta i toki pat padė- 
jimą kaip Danzingas. 

SENATAS NUTARĖ AP- 
SVARSTYTI SUTARTĮ. 
Washington, rugp. 13 d. 

Audringame posėdvj šiądien 
senato užsienio santikių komi- 
sija sutiko paskubinti" svarsty 
mą taikos sutarties. Perskai- 
tymas antrų kartu ginčiajamų 
punktu ir svarstymas galimu 
pataisymų prasidės rytoj. 

GREY BUS PASIUNTINIU 
SUV. VALST. 

Londonas, ragp. 13 d. — 

Buvusis Anglijos užsienio rei- 
kalu sekretorius vice-grafas 
Grey sutiko atstovauti Ag"lij< s 

valdžią Washingtone iki bus 

paskirtas nuolatinis ambasado- 
i rius. 

TURKU VADAI BĖGA 
AZIJON. 

Konstantinopolis, rug'p. 
13 d. — Buvusis jūreivystės 
ministeris ir buvusis karės mi- 
nisteris Enver Pašos dėdė Ha- 
lil Paša pabėgo Mažojoli Azi- 
jon drauge su kitu unijos to 

progreso komiteto vadu Krit- 
chelk Talaat. Manoma, kad jis 
prisidės prie Mustafos Kiamil 
Pašos Erzerume. 

KUNIGAIKŠTIS PERSIS- 
.. KIRIA SU VENGRU 

SOCIALISTAIS. 

Londonas, rugp. 13 d. — | 
Iš Budapešto šiądien praneša- 
mą, kad tarybos tarp kuni- 
gaikščio Juozapo valdž'os ir 
socialistų del koalicinės minis- 
terijos Vengrijoj tapo per- 
trauktos. 

Dvidešimts vienas liaudies 
komisaras, Bela Kuno valdžios 
narių ir 200 teroristų suaręs- 

:uoti; jie kaltinami vagyste ii 
)lešimu. 

Bela Kun pasiėmęs 180,000| 
cronų auksu, o kit; vadai api- 
plėšę kunigaikščio ir pramonės] 
magnatų gyvenimus. 

ITALIJOS KAREIVIAI 
APLEIDŽIA TALKININ. 
KUS ŠIAUR. RUSIJOJ. 

Rymas, rugp. 13 d. — 

talijos kareiviai buvusieji su 

alkininkų ekspedicinėmis pa- 
jiegomis šiaurinėje Rusijoje 
apleido Murmaną rugp. 9 d. 
Italų karinė komisija važiuoja 
irauge su kareiviais. 

RENGIAMA BYLOS 
PRIEŠ AKTORIUS. 

New York, rugp. 13 d.-^- 
Kad sustabdžius aktorių Eqw-' 
:y draugijos platinimą streiko j 
kituose miestuose teatrų vedė i 

jų apsaugos draugija vakar 
Įsakė savo advokatams užveš- 
:i bylas prieš Equity Drau-( 
2Įiją Cihcagoj, Bostone if Phi- 
ladelphijoj. 

CRANE'O PAVELDEJA | 
UŽGIRIA STREIKĄ. 

Chic&go, rugp. 13 d. —- 

Streikas 7,000 Crane'o kompa- 
nijos darbininkų, streikuojan- 
čių nuo liep. 10 d. tam, kad 
jgavus didesnę mokestį, vakar 
sulaukė pritarimo ir dvasinės 
paramos iš pusės p-nios Fran- 
ces R. Lillie. R. T. Crane'o du- 
kters ir dabartinio kompani- 
jos galvos jaunesniojo R. T. 
Crane'o sesers. P-nia Lillie 
taipgi yra didelė dalininkė 
Crane'o kompanijoj. 

Savo laiške į A. D. F. orga- 
nizatorių ir streiko vedėją J. J. 
Kikulskį ji pasakė, kad streikas 
yra "pilnai išmintingas ir tei- 
singas." 

"Aš negaJiu slėpti to, kad 
Crane'o šeimyna kas metai 
ima baisias sumas pinigų iš įei- 
tų darbo be jokio atlyginimo 
visuomenei uz jį. Nei vienas 
Crane'o šeimynos narys neat- 

sižymi nieku tokiu, kas škį 

įsitikinimą permatytu. 
"Kas gi atseina tų iš šeimy- 

nos, kurie padaro mažai ir dar 
pakenkia sau ir kitiems, nau- 
dodami šituos neužpelnytus pi- 
nigus, tai juo greičiau bus iš 
jų pinigai atimti, juo geriaus 
bus visuomenei. 

P-nia Lillie yra gerai žino- 
ma Chicagoje savo pažvąlgii 
kairumu. Per rubsiuvių streiką 
ji buvo suareštuota už pikieta- 
vimą. Ji ya Darbo Partijos 
narė. 

NEPRIGULMYBĖS FON- 
DAS SIUNČIA PARYŽIUN 

VISUS PINIGUS. 
L. Neprigulmybės Fondai 

visai nesenai pasiuntė 4* 
000.00 dol. į Paryžių Da- 
bar šiomis dienomis, parei- 
kalavus Valdemarui iš .Ame 
rikiečių pinigų daiktų pirki- 
mui, pasiunčia paskutinius 
$8,00000 dolv kuriuos jis 
turi. Pasiųstų daugiau jei 
turėtų. 

Visi fondai imkite pavya* 
dį iš L, N. Fondo ir išsiuski* 
te visą, kt turite. Lietuva to 
eikalauja! 

MINIA UŽPUOLĖ DIRB- 
TUVĘ BARTONVILLfiJ. 

Pe*>rJ%, III, rugp. 13 d. — 

Du Keystone plieno ir vielos 
toinpanijos veršininkai tapo 
>ašaitti šį vakarą, jiems aplei- 
ižiant (jjrbtuvę drauge su kom 
manijos prezidento padėjėju. 

^tretininkai apsiginklavę 
šaudė protarpiais. Pagal aptu- 
rėtas čii žinias, buvo pareika* 
latita milicijos. Sužeistieji sako 
yra sunkiame,padėjime, 

Kliūtis prasidėjo iš to, kad 
rytmety j kompanija bandė įsta 
lyti 125 steriklaužiu. 

FRANCUZŲ CENZŪRA 
BAIGIASI RUGP. 15 D. 

Paryžius, rugp. lUą 4 
"Temps" sako, kad valdžios 
cenzūra telegrafiniams susine- 
širnams bus panaikinta rug- 
pjučio 15 d. 

• ■ ■ 

HAECKEL PASIMIRS, 
Jena, Vokietija, rugp 9 d. 

Prof. Heinrich Haeckel, zoolo 
gijos profesorius prie Jenos 
Universiteto ir garsus visam# 
pasaulyje savo ištyrinėjimo dae 
hais, pariamiančiais besi vysty- 
mo teoriją, pasimirė šiądien, 

Jis yra parašęs apie 50 mok- 
sliniu veikalų, išnešančių apie 
20,000 spaustų puslapių; svar- 

biausios jo veikalų laidos iš- 
versta j 15 j vairių kalbų. 

DEVYNIOS DEŠIMTOS 
DALIS streikavusių 
ANGLIAKASIŲ SUGRJŽO 

DIRBTI. 
SprmgfielcL III., rugp. 9 cL 

IIlinojaus kasyklų darbininkų 
unijos prezidentas Frank Far- 
rington paskelbė šį rytą, kaq 
devyniosdešimts nuošimčių 
streikavusių angliakasių Belle- 
villės apskrity),, .sugtjžo šią» 
dien prie darbo. • 

■ ORAS. 
Chicagoj ir apialinkej: 
Ketverge gražu. 

Augščiausia temperatūra 
vakar 77 laipsniai apie 12 vat 
dienos. 

Saulėtekis, 5:56 vai. ryte; 
saulėleidis, 7:54 vai. vakare. 
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Laikinosios Lietuvos Valsty- 
bes Konstitucijos Pamatai. 

Kol Lietuvoje neįvyko Steigiamojo 
Seimo, tai yra. kol neužgirta Lietuvos kon- 
stitucija, tol nežinoma tikrai, kokia bus de- 
talinė Lietuvos Valdymo forma. Steigia* 
masis Lietuvos Seimas vargiai greitai ga- 
lės įvykti, nes kad seimas butų pasekmin- 
gu, reikia, kad jame butų reprezentuotas 
kiekvienas Lietuvos pilietis, kad proporcic 
naliai butų atstovaujama kiekvienos žmo- 
nių grupės nuomonė. Juk jei męs geidžia- 
me demokratijos, tai negali viena kokia 
nors partija užgriebti valdžią ir pagaminti 
Lietuvai konstituciją. Taigi, Steigiamasis 
Seimas butų nepasekmingas, jei jis dabai 
įvyktų, kuomet Lietuvos dalis lenkų kontro 
lėje, o ir visa Lietuva dar nėra ganėtinai 
susiorganizavusi. 

Bet kas dabar valdo? Kokiais įsta 
tymais dabar Lietuva valdosi? 

Senai jau buvo laikraščiuose pasekelc 
ta, kad Lietuvoje įvyko susivažiavimas at- 
stovų iš tų vietų, kurios liuoso3 nuo prie- 
šų ir kurios susirganizavusios. Tai buvc 
nepilnas seimas, tai buvo seimas tų, ku- 
rie priešams Lietuvoje viešpataujant susi- 
važiavo. Tas susivažiavimas ir įsteigė Lie- 
tuvos Laikinąją Tarybą, kuriai įsakė prives 
ti Lietuvą prie neprigulmybes ir prie Stei- 
giamojo seimo. 

Ta laikinoji ar provizionalė Lietuvos 
taryba ir sudarė visą Lietuvos valdžią, pa- 
statė ministerius, išrinko Prezidentą, bet 
viską tą padarė laikinai, nes kaip bus Stei- 
gamasis Seimas, tai jis viską per naują 
pertvarkys. 

Vienok jau ir dabar ta laikinoji Lietu- 
vos valdžia gamina laikinuosius Įstatymus. 
Aišku, kad kas dabar tveriasi, tai ir paskui 
įeis galėn. Jau dabar išleisti ir veikianti 
pamatiniai įstatymai nurodo, kas bus tei- 
tyje. Peržvelgę (žiūrėk pereitą "Liet" N.) 
tuos pamatinius dėsnius, mę3 štai ką ma- 
tome : 

1) Lietuvoje nėr daugiau luomų ir pri- 
vilegijų. Visi piliečiai lygus prieš įstaty- 
mus; Ivgųs vyrai ir moterįs. 

2) Laisvė žodžio, susirinkimų, spau- 
dos, organizavimosi. 

3) Valdžios ir valdininkų atsakomybė 
prieš žmones, ar žmonių atstovus. 

4) Kontrolė valdžios nepriklauso nuo 

pačios valdžios, bet stačiai nuo žmonių 
atstovų. 

5) Asmens* buto ir turto nepaliečia- 
mvbS. 

6) Tikėjimo ir sąžinės laisvė. 
Šie patįs svarbiausieji pamatai juk pa 

rodo, kad Lietuva yra pilniausiai demokra- 
tiška respublika. Daug kartų demokra- 
tiškesnė negu Bolševikiškoji Rusija, kurio- 
je vieni piliečiai priklausanti vienai par- 
tijai turi skirtingas didesnes teises, negu 
kiti piliečiai. Net vieni piliečiai turi tei- 
sę gauti daugiau maisto, negu kiti pilie- 
čiai. 

Lietuvos valdymasis ir laikinoji val- 
džia pilniausiai yra demokratiška, didesnio 
demokratiškumo jau negali buti. Čia męs 
ir nurodome į tuos visus amerikiečius "ra- 
dikalus", kurie nekartą šaukė ir dar dabar 
tebešaukia, kad Lietuvos valdžia esanti 
klerikališku, kad ji esanti buržujiška ir tam 
panašiai. Dabar patįs laikinosios valdžios 
pamatiniai įstatymų dėsniai parodo, kad 
tai buvo tiktai Lietuvos priešų šmeižimas, 
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diskretavimas, kad sejus nepasitikėjimą 
tarpe žmonių. Jei pas tuos "radikalus" 
nors kiek teisingumo yra, tai jie privalėtų 
tuos pamatinius dėsnius paskelbti ir bent 
tuomi atitaisyti tą, ką pirmiau neteisin- 
gai užmetinėjo. 

Grįždami prie tų pamatinių dėsnių, 
turime pasakyti, kad jie daug daugiau de- 
mokratiškesnė negu Suvienytų Valstijų 
Konstitucijos pamatai. Čionai 

^ 

Amerikoje 
vyriausi valdininkai arba ministeriai neat- 
sako už savo darbus preš žmonių atstovus; 
Lietuvoje tas kaip tik dedama pamatan. 
Jei Amerika yra laisvės šalimi, tai Lietu- 
va dar labjau šiądien yra laisvės šalimi. 

Tie pamatiniai Lietuvos konstitucijos 
dėsniai pilnai yra remtini visų amerikiečių. 
Ir ne tiktai remtini, bet męs jais turėtume 
vaduotis. Ir męs panašiai turėtume turėti 
savo vieną tarybą, vienus išpildyto jus tos 
tarybos valios. Turėtume ir pasiduoti 
kontrolei, kuri nepriklausytų nuo tų, ku- 
riuos ji kontroliuoja. Dabar gi pas mus 

vieni ir tie patįs asmenįs yra išpildymo 
darbo, re patįs tą darbą kontroliuoja. Ir 
dėlto k^ia visoki nepasitenkinimai, užme- 
timai, peštynės. 

Labai butų gerai, jei ręs amerikiečiai 
lietuviai prisilaikytume tų pamatų, kurių 
čion prisilaikyti galima, tuomet viskas ki- 
taip butų. 

■4 

LIETUVIAI TRUMPINA PAVARDES 

Net tie, kurie didina karės baisenybes, 
turėtų pripažinti, kad Marsas kartais sutei- 
kia civilizacijai šiokį-tokį atlyginimą už tą 
kovą ir kraujo liejimą, į kuriuos jis kartais 
įvelia pasaulį. Laikraštininkai, turbut, ypa- 
tingai turės naudą iš nesenai atsitikusių 
kivirčų tarp lenkų ir lietuvių, ačių kuriems 
Įvyko didelė reforma rašyme lietuvių pa- 
vardžių. 

Paklausinėjus lietuvių rateliuose Eik 
zabethe, paaiškėjo, kad šešiaskieminės, lie 
žuvį susukančios ir beveik neištariamos, 
pavardės per naktį pradėjo virsti angliš- 
komis, trumpėti ir gerėti, nereikalaujan- 
čios iš kalbėtojo tiek daug apžioti, atrodan" 
čios mažiaus Į suverstas sustatytas raides, 
o vienok tiek pat geros pažymėjimui, kaip 
ir kiekvienas kitas vardas nuo Adomo ar 

Nojaus laikų. 
Kuomet lietuvių vardai,- tokie, kaip 

Vaškevicz sutrumpėja į Vaškas. Dobke- 
vičius i paprastą Dobbins/Molevičius pa- 
virsta Molis, Pranckevičius pavirsta Prane 
kus ir kitos daugskiemeninės pavardės su- 

prastėja panašiai šitom!:, tai redaktorius, 
reporteris, kiniam reikia šitos pavardės 
per telefoną užsirašyti ir linotipistas bei ko 
rektorius vifei atsikvepia lengviau. 

Pasaulinė karė yra, ar buvo vienu svar 

biausių veiksnių, kurie padarė šitą permai- 
ną. Kuomet busimosios istorininkų gent- 
kartės imts rašyti tą, kaip ir kuomet visoki 
nuotikiai turėjusieji vietas po vokiečių su- 
mušimui reikia užrašyti chronologiniu su- 

rašan, tai jie pasakys, kad vienu pirmes- 
niųjų atsitikimų po kaizerio pasmukimui iš 
faterlando buvo Lenkijos nepriklausomy- 
bės įsteigimas. 

Vienu tolesniųjų atsitikimų buvo iš- 
siveržimas karės tarp lenkų ir lietuvių, 
loji karė buvo , yra ir bus vedama dau- 
giausiai anapus Atlantiko, bet šitoj šalyj 
buvo jos atbalsys su nemažu neprietelingu- 
mu apsireiškusiu tarp vietos gyventojų lie- 
tuvių ir lenkų. Lietuvių nusprendimą tai- 
syti pavardes labai žymiai paskubino jų 
noras atmonyti lenkams taip. kad tas pa- 
siliktų ilgam ir nemažoj dalyj taipgi ame- 
rikinimo veikėjų pastangas. Bet spau- 
dė ju, kuris bijosi sugriaut visą skiltį su- 

statyto rašto apie lietu \ų vestuves, svarbu 
ne tiek motyviai, kiek pasekmės. 

Senasis Marsas greičiausiai daugiau- 
siai įveikė į nutarimą mainyti pavardes, 
kaip amerikonimo komitetui. Per ilgus, 
ilgus metus Lietuvos sunųs nešė kaip ga- 
lėjo naštą ilgų pavardžių su kuosunkiausio- 
mis priebalsėmis be balsių, taip reikalingų 
balsui amerikiečių kalboj. 

Senovėje lietuvių 'pavardės neturėjo 
svirksčiančių kaip ugnapirštis galūnių skie- 

įmenų, susidedančių iš begalės priebalsių. 
Lenkai pirvertė juos priimti šitas galunes- 
icz, wicz, ewicz ir jų sudėitnes ir dabar 
lietuviai nusprendė nusikratyti nuo šitų 
slaviškų pasturdėlių. Buvo užreikšta, kad 
lietuviai neprivalo buti maišomi daugiaus 
su lenkais ir todėl ilgos pavardės nekrai- 
norna, kad tam šitų dviejų tautų butų ga- 
lima matyti skirtumas. 

—Iš EUzabeth J°urnalt 
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Amerikos Universitetai Pageidauja 
Studentų Svetimtšaliečių. 

Prieš karę mokyklomis į- 
vairių rusių daugiausiai pa- 
sižymėjo Vokietija, kurios 
mokyklose galima buvo su- 

tikti mokinių iš visų pasau- 
lio šalių. Ypač Rusijos stu 
dentais buvo perpildyti Vo 

| kieti jos mokslaines. 

Vokiečiai stengėsi pada- 
ryti' gyvenimo ir mokslo iš- 
lygos prieinamomis dėl sve- 

timtaučių, kad daugiau jų 
pritraukus į savo mokslai- 
nes. Tai buvo bizniškas is- 
rokavimas, nes baigusieji 
mokslaines Vokietijos moks 
lainėse, susipažindavę su 

vokiškomis mašinomis ir vo- 

kiška sistema ir noroms ne- 

noroms sugryžę gimtinin 
kraštan turėdavę maudytis 
vokiškais išdirbiniais ir sis- 
tema. 

Tokiu budu vokiškos ma- 

šinos vis daugiau platinosi 
daugelyje šalių, o sykiu su 

mašinomis keliaudavę j tuos 
kraštus ir vokiečiai, kaipo 
įvairus instruktoriai ir da- 
rydavę sau lengvą pragy- 
venimą. Mums buvusiems 
Rusijos piliečiams, tas yra 
gerai žinoma. Rusijoje vo- 

kiečiai turėdavę kuone di- 
desnes privilegijas negu pa- 
tįs rusai; gi progas dary- 
ti pragyvenimą vokiečiai 
Rusijoje turėdavę daug di- 
desnes negu patįs rusai. 

Bet štai ištiko vokiečiams 
nepasekminga karė ir vo- 

kiečių pirmenybę šioje link- 
mėje nušlavė iki pamatų, ir 
Vokietijos mokyklos tūlam 
laikui nebus lankomos sve- 

timtaučių. 
Jei prieš karę daugelis 

studentų turėjo jieškoti mo- 

kslo užrubežiuose, tai ir po 
karei tas jieškojimas moks- 
lo užrubežiuose ne tik ne- 

pasimažins, bet dar pasi- 
didins, nes daugelis kraš- 

tų bėgyje penkių metų ka- 
rės labai nusilpnėjo ir jų 
mokyklos ilgainiui nepajie- 
gs užganėdinti mokslo troš- 
tančių šalies jaunuomenę. 
Amerikos mokslainės, ku- 
rios nieko nenukentėjo, kaip 
tik ir rengiasi, kad pritrau- 
kus Amerikon didesnį skait 
lių Europos studentų. 

Suvienytų Valstijų apšvie 
tos departamento viršinin- 
kas išleido platų atsišauki- 
mą j Amerikos universite- 
tus, institutus ir kojegijas, 
ragindamas juos rūpintis iš- 
dirbiniu prišmimų Išygų 
dėl svetimtaučių studentų, 
kad tokiu budu davus jiems 
progą mokytis Amerikos 
mokslainėse. 

Jis savo atsišaukime pa- 
briežia, jog nuteriotoj Euro 

poj bus stoka mokslainių ir 
todėl Amerika privalo pa- 
sirūpinti kėlimu kulturos eu 

ropiečių tarpe daugiau negu 
tas buvo daroma pirmiau. 
Girdi, Vokietija berods, 
jau pradėjo sitematiškai vi- 
lioti pas save besimokinan- 
čią Europos jaunuomenę. 
Moksleiviai Francuzijos, An 
glijcs ir Italijos, beabejo- 
nės, šalinsis nuo Vokietijos, 
bet moksleiviai iš kitų ry- 
tinės ir pietinės Europos da- 
lių, galimas dalykas, kad 
plauks po senovei Vokieti- 
jno atsiekimui mokslo. 

Europos moksleivija linksi 
ta prie Vokietijos todėl kad 
ten pragyvenimas nėra taip 
brangus ir mokslo sąlygos 
yra jiems gerai žinomos, 
prie to ir netoli nuo gimti- 
nio krašto. Vienok, toliau 
sako apšvietos departamen- 

to viršininkas, jei atsieki- 
mas mokslo Ameiikoje mo- 

kiniams atsieitų ne bran- 
giau, negu Vokietijoje, tai 
galima but užtikrintais, kad 
Amerika taptų clideilu cen- 

tru besimokinančios Euro- 
pos jaunuomenes, nes ir Eu- 
ropos didelių ir mažų ša- 
lių vadai, matomai, yra dau- 
giau linkę siųsti jaunuomenę 
atsieki.- ui mokslo Ameri- 
kon, o ne Vokietijon. 

Viršininkas apšvietos de- 
partamento toliau pataria 
Amerikos mokslainių virši- 
ninkams, jei jie pageidauja 
turCti savo mokyklose stu- 
dentų svetimtaučių, pasirū- 
pinti palengvinimu svetim- 
šaliams studentams ar tai 
suteikiant paramą stipendi- 
jomis, ar duodant progą lai- 

ke mokiniinosi uždarbiauti. 
Prie to mokslainių viršinin- 
kams pataria išdėstyti moki 
nimosi parankumus ir pro- 
gas įsigijimui moksliškų ži- 
nių. 

Biuras prie apšvietos de- 

partamento mano gautas iš 
universitetų ir kolegijų in- 
formacijas išdėstyti trum- 

poj formoj ir išversti į įvai- 
rias kalbas, kad atspausdi- 
nus pavydale brošiūrėlių, 
su pagelba Suvienytų Valsti 
jų ministeriojs užrubežinių 
reikalų, perduoti tai įvairių 
šalių apšvietos viršininkams 
dėl supažindinimo besimo- 
kinančios jaunuomenės su 

Amerikos mokyklomis. 
ai* pasiseKs AmeriK?i pn 

traukti didesnius burius eu- 

ropiečių į savo mokykla? 
sunku Įspėti. Parankumai 
europiečiams apsitoti Ame- 
rikoj yra tie, kad kuone 
kiekviena tauta turi čia ge 
roką skaičių savo narių ir 
todėl moksleivis, atvykęs 
Amerikon trmpu laiku jaus- 
tųsi kaip namie, bet keblu- 
mai yra irgi gana dideli, nes 

pragyvenima Europoj (iš- 
skirant kraštus su nenorma- 

liu dalykų stoviu, kaip Lie- 
tuva, Latvija, Lenkija ir pa- 
našiai,) kur kas pigesnis ne- 

gu Amerikoje, kas atbaidy- 
tų europiečius nuo Ameri- 

kos. R. A. 

MAITINIMO REIKALAI 
LIETUVOJE. 

(Iš Maitinimo ir Tiekimo 
Ministerijos). 

Svarbiausias siu dienų klau 

s'mas, kaip visur, taip ir pas 
mus yra maisto klausimas. Tik 
del maisto slokos, netinkamo 
jo sutvarkimo, (nors iveniems 
niekad jo netrūksta, bet kiti 
badą eknčią kjva ir siu bai- 

sių pasaulio katastrofų. i\eto- 

buliausiai sutvarkyta maisto 
reikalai ir mūsų Lietuvoj. Vo- 
kiečiai teviešpataudami Lietu- 

voj sumažino netik paties mai 
sto, bet ir jo gaminimą. Nors 

jųjų viešpatavimas pasibadė, 
bfjt maistą jie žymiai naikina 
ir dabar. Pati vokiečių ka- 
riuomenė gerokai jo sunaudo- 

ja čia vietoj, kito dar daug 
siunčia spekuliuodami Į Volo e 

čių žemę. Taip pat gabena 
maisto spekuliantai į Lenkų, 
Rusų ir Kuršo žemės Šiomis 
dienomis maistas iš Lietuvos 
smarkiai pradėjo plaukti Į Kur 
Ša. O visoj pafrontėj, galima 
sakyti, viešpatauja badas. : 

Apie atimtas iš bolševikų vie- 1 

tas nėra ką ir kalbėti, dalykas ' 

juk aiškus, ko plaukė bolševi- 
\ai i Lietuvą ir ką jie čia vei- 1 

\ė... plėšė, grobė, atiminėjo pa); 

šlaitinę sėkla, paskutinius gy- j 
vulius. Vienu žodžiu išnaiki- 
no viską, ko dar buvo atlikę 
nuo vokiečių valdžios nagų. 

Lietuvos kiek jos dabar yra 
be paimtųjų jos dalių, maiti- 
nimo reikalai nebūtų dar bai- 
siausi. To geriau, kad atsiun 
tč Amerika maisto. Bet kiek- 
viena diena atsiimam vis nau- o C 

jų bolševikų nualytų vietų. 
Taip pat turint galvoj Vilnių 
su jo gubernija ir dalį Gardi- 
no su miestu, tokio dydžio Lie 
tuva maisto atžvilgiu turėtų 
daug vargo. Savo duona iki 
naujo derliaus išmisti nieku 
budu negalėtų. Čia jau vis& 
viltis Amerika, kuri dabar mus 

remia ir tikimės, kad ir toliau 
rems. Atimtosios iš bolševi- 
kų nekurios vietos, jau šian- 
dien neturi savo duonos. Taip 
Alytaus apskr. (Vilniaus pu- 
sė^ paprašė Tiekimo ir Maiti- 
nimo Ministerijos 30,000 pu- 
du miitu. Netrukr.s atsiras k, c 

daugiau tokių apskričių, tai 
Amerikos 120,000 putlų miltų 
tuoj pasibaigs. O tokių vie- 
tų juk yra daug. Pirmiausia 
bus Seinų apskr., Kaišeclorių, 
Kauno, Kretingos, Sėdos ir tik 
vos atvaduota nuo bolševikų 
Ukmergės apskr. Panevėžio 

duonos reikalai dar nepaaiškė 
ję, bet reikia tikėti, kad ne ge 
įiesni, kaip visos kitos iš bol- 
ševikų atimtosios apskritys. 
Prie šių apskričių rcik:a dar 
pridurti visus miestus, kur 
duonos atsargos yra labai ma 

ža. O paimti duoną iš tų vie- 
tų, kur jos dar butų, yra labai 
sunku. Karas pripratino duc 
nos gamintojus prie aukštų 
kasdien kylančių kainų. Tie- 
kimo Valdymas nustatytos kai- 
nos nepatenkina duonos ga- 
mintojų. Jie mato, kad šalvj 
moka daug brangiau t tuo bu 
du sunku jiems atsisakyti nuo 

spekuliacijos. Taip Sėdos a^ 
skrityj rinkos kaina 50 rb. pu 
dui rugių; suėmimo komitetas 
moka tik 10 rb. Prievarta ai 

| likti rekvizicijos irgi nevyksta 
esant silpnam šių dienų val- 
stybiniu! aparatui. Vidaus 
reikalų aparatas silpnai dirba. 
Suėmimo darbo milicija nesu- 

geba daug ką padaryti ir tik 
iš dalies atsiekia savo tikslo. 
Tuo budu reikia manyti, kad 
ta duona, kurios ir dar yra, ne 

pavyks visa suimti. Spekulia- 
cija, kaip ėjo taip ir eis,, nes 

tam ji turi dirvos: nesergėsi- 
mas sienų Į svetimas šalis, di- 
delės rinkų kainos, palygi- 
nant, suėmimo komiteto kai- 
nomis, slipnas valstybinis apa- 
ratas, ir žmonių pripratimas 
okupacijos metu p<-ie spekulia 
rijos ir blogi norai. Tie visi 
veiksniai gamina patogios dir- 
vos spekuliacijai. Kalbant 
apie spekuliaciją nereikia pa-' 
miršti ir vokiečiu, kurie turė- c' 

darni savo rankose gelžkelius, 
veža ką tik nori. 

Mėsos reikalai negere§ni už 
duona. Visiems juk žinoma 
kad vokiečiai seniai jau sunau 

dcjo beveik visus suaugusius 
Lietuvos gyvulius. O armiją 
maitinti jų reikia. Taip pat 
iš kitur Lietuvos Valstybe nė- 
ra mėsos gavusi. Tenka rek- 
vizuoti iš krašto dar nebren- 
dusius, jaunus gyvulius. Ne- 
rekvizuojant jaunu priaugusių 
gyvulių, reikėtų rekvizuoti net 
melžiamas karves, nes senų 
suaugusių jaučių Lietuvoj jau 
nebėra. Paskutiniu laiku žy- 
miai sumažino mėsą vokiečių 
kareiviai, kurių maitinimas iš 
įlalies turės pereiti artimiausiu 
laiku Į Lietuvos Valdžios ran- 
kas. Su Vokiečių divizija 
stovinčia Mažeikų-Bausk'o sri 
tyi, padarvta provizorinė su- 

v I artis, kuria Siauliu Rajono 
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" 
i nuėmimo ls omitetas turės sta 

vti tai divizijai gyvulius, avi 
m, bulvių ir riebalų. SutartL 

pradeda veikti nuo 3 birželio; V 
K>s tikslas—neduoti naikinti i 

Lietuvos ukį vokiečių agen- 
tams-spekuliantams. Vokie- 
čiai berekvizuodami patys ai 

ba pavesdami supirkimą sav<^ 
agentams dažnai elgėsi sava- * 

liūgai, u antra ir sukontroliuo 
tr. juos buvo sunku. Maistas, 
mėsa, tiesiog eidavo į vokie- 
čių rankas, o jie žinojo kur j j 
padėti. Dažnai vagonais iš- 
veždavo į savo žemę. 

Atsižvelgiant į didelį mėsos 
trukumą ir nesitikint veikiai 
gauti iš užsienio riebalų, mė- 
sos tiekimą armijai, manoma 
dalinai pakeisti silkėmis. Sil- 
kių užsakyta Norvegų žemėj* 
Pirmasis transportas 100 šui 
lainių jau atvyko į Šiaulius iir 
200 į Kauną. Amerikoj užsa) 
kyta apie 200 tonų taukų ii\ 
Danuose mėsos konservų. 

Aprūpinimas kariuomenės \ 
ir visų Lietuvos piliečių mai-1 
s tų šių dienų sąlygomis yra 1 
labai sunkus. Pirmiausia Tie J 
kimo ir Maitinimo Ministeri- 
ja iiiano aprūpinti maistu ka- i 
reiviią, o paskui teikti duonos 
ir kitų produktų liaudies vai-. 
gykloms, ypač Kaune. *3 

Lietuvoj darbuojasi 17 sih 
Cmimo komitetų. 5 Suvalkų 
gub.: Vilkavišky, Mariampo- 
lėj, Naumiesty, Alytuj ir Sei- 
nuos. Kauno gub.: Kretin- 
goj, Sėdoj, Telšiuos, Viežai- 
eiuos, Tauragėj, Skaudvilėj, 
.Raseiniuose,. Šiauliuose, Kur- 
šėnuose, Akmenėj, Kėdai- 
niuos, Kaune, Joniškėly. Or- I J 

ganizuojama Ukmergės ir Pa- 
; nevėžio. 

į TRUMPAI I 
į KALBANT j 

| 1 

MATERIALIZMAS. 
Tart p. K—kis ir "Nau- 

jienų" redaktoriaus kilo "pa 
| edinkas" už materializmą, 
nelyginant tarp Bielskio ir 
Račkausko. Abudu gudrus, (pirmas pasako, -kad mate- 

rialistas tas, kas apie nieką 
deugiau nesupranta, o ant- 
ras dar geriau; tas pasako, 
kad priešas nieko nesupran- 1 

ta ir nenori suprasti. ^ 
į Kuris iš jų tesingesnis? 
Žinoma, "Naujienų" redak- 

'jtorius, nes jis pirmą redak- 
torius, o nantrą jis svarbiau 
sią argumentą nastato, kurį 
nė Hinderburgo kanuolės 

i nesugriaus. To argumento 
šitokis vardas: "Tu nieko 
nezinąi". 

LENKAI "MUČELNIN- 
KAI". 

Veik visi laikraščiai iš- 
spausdino tulo lenko laišką 
iš Kauno. Iš to laiško pa- 
sirodo, kad lenkai Kaune 
tai tikri "mučelninkai". Pir 
niiausiai jų Kaune esą net 
90 nuošimčių (Bet gražias- 
nė skaitlinė, kad butų para- 
šę 9 nuošimčiai), o paskui, 
kad lietuviai enkus spau- 
džia ir sako, kad su Lietu- 
vos valdžia susikalbėti, tai 
reikia mokintis lietuviškai. 

Tai nedorėlė ta Lietuvos 
Valdžia. Imk tu jai ir ne- 

išmok lenkiškai, kad susi- 
kalbėti su vienu lenku. 

^ 

RAČKAUSKAS IŠVAŽIUO 
JA LIETUVON. 

Iš tikrų šaltinių girdėjo- 
me, kad p. V. K. Račkaus- 
kas greitu laiku išvažiuo- 
ja Lietuvon. 

Dabar jau pas 4auSeU 
galvasukis: kas užims jo 
rietą prie "Tėvynes". O ir 
piršlių nemaža randasi. 
\ 
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Rugpjučio 6 dieną, M. Š. 
darugystė laikė savo susi- 
rinkimą, kuriame atstove į 
Amerikos Lietuvių Seimą, 
Chicagoje, P. K. Junevičie- 
nė išdavė savo raportą. 
Tarp kitų svarbių dalykų 
p-nia Junevičienė prajiešė, 
apie sutvėrimą Lietuvai Gel 
bėti Draugijos (Liet. Raudo 
no Kryžiaus), kurią veda 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugija. 

Paaiškėjus Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos reikalingu- 
mui ir svarbai M. Šv. Drau- 
gystė įstojo minėton draugi 
jon įmokėdama $5.00. Drau 
giją pasekė ir narės istoda- 
mos nartms Raud. Kry- 
žiaus ir užsimokedaiiios po 
$2.00. Įstojo sekančios ypa 
tos: J.Zimienė, P. Litvinte- 
nė, K. Jonavičienė, B. Nava 
domskienė, P. Sabaliauskie- 
nė, A. Ūkelis ir K. Laucus. 

M. Šv. D. visada remia 

| Lietuvos reikalus ir galima 
pakyti stovi pirmose eilėse 
veikime ciėl Lietuvos labo. 
Ateityje tikimasi dar dau- 
giau ir smarkiau pradėti 
veikti. 

Ši moterų, taipgi šeiminin 
kių draugija ir elgiasi tik- 
rai šeimyniškai ir po šiam 
susirinkimui buvo taipgi ir 
draugiška vakarienė, kur na 

rėš užkandę ir praleidę 
draugiškai valandą kitą pil- 
nos energijos išsiskirstę na- 

mo. D. Narėo 

BECKEMEYER, 1LL. 

įspūdžiai laike atastogu. j 
Išvažiavus porai mėnesiui 

atastogoms į Illinojaus vals- 
tiją, teko šiek tiek su- 

sipažinti su angliakasiais 
lietuviai, tarp St. Louis, Mo. 
ir Springfield, 111. 

Į kurį šoną valstijos nepa 
suksi, tarp mažų kaimelių, 
visur užtinki apsigyvenusį 
būrelį lietuvių, bet sunku 
surasti žmogų su kuriuomi 
galėtum tinkomai pasikal- 

► bėti apie lietuvių bei Lietu 
vos reikalus šiame taip svar 

biame musų tautiškojo ju- 
dėjimo momente. 

Šiuomi gi laiku tarp lie- 
tuvių angliakasių viešpatau 
ja pusėtinas nusiminimas, 
nes neteko1 "gužutės" ir 
alaus. > 

Laikraščių pirmeiviškų ne 

skaito; ką vien tik "Sau- 
lę" ir 'Garsą" kur-nekur už- 

tinki, nes, girdi kiti laikraš- 
čiai yra bedieviški". Drau- 

gijų pažangesnių taip pat 
neturi. 

Nuo 2 d. rugpjučio po 
'Glinois vai. angliakasiai 
pardėjo streikuoti; streikų 
gi tikslas kovoti prieš ne- 

svietišką pakėlimą kainų 
ant pragyvenimo reikmenų. 

Taipgi beviešėdams taip 
ūkininkų, turėjau progą susi 
pažinti, nors paviršutinei, 
su ūkininkų gyvenimu. Ūki- 
ninkai gi nebėdavoja, kad 
kas dieną kįla kainos ant 

pragyvenimo, nes jie maistą 
sau užsiaugina patjs; ką 

) vien tik perka cukrų, drus- 

ką, kerosiną, na ir mitlus 
duonai, kas yra didelis ūki- 

ninkų nepraktiškumas, ka- 

ciangi grudus parduoda, gi 
miltus perka, kuomet, rodo- 

si, galėtų įsitaisyti koopera 
tyvišką malūną ir malti sau 

miltus. "*< * 

Šiaip ^i ūkininkai gyvena 
gana gerai; triobėsai, gy- 
vuliai ir padarai laukams 

apdirbti matosi gana geri, 
kas liudija, kad ūkininkai 
daro gerą pragyvenimą, 
ypač iš kviečių, avižų ir ku- 
kuruzų. Visa bėda ūkinin- 
kams ta, kad negali gauti 
užtektinai darbininkų, gi 
darbininkai prie ūkės dar- 
bų, mokama $5.00 j dieną ir 
valgį; gi randasi nemažas 
skaičius hed,arbių.6 

Kviečiai ir avižos pusė- 
tinai šiemet užderėjo, ypa- 
tingai Indianos, Illinois ir 
Missouri valstijose. 

Tarp ūkininkų neteko 
mari užeiti, nei girdėti lie- 
tuvį ūkininką, nors lietu- 
viai yra iš mažens žemdir- 
biai, javų augintojai, bet 

i šioje šalyje mažai teranda- 
si lietuvių ūkininkų nors ga 
na tankiai girdisi tarp lie- 
tuvių bedavojimai, kad pa- 
bodo miestuose gyventi, pa- 
karto fabrikuose dirbti ir 
t.t., bet ant ūkių neina. Ro 
dosi lietuviai, kurie nemano 

grįžti į Lietuvą, galėtų čio- 
nai apsigyventi ant ūkių, 
nea ant ūkės daug genaus 
gyventi negu mieste. Gali- 
ma sveikesnius ir doresnius 
išauklėti savo vaikus ir tt. 

Kas iš lietuvių norėtų 
pirkti ukę, gali surasti. Štai 
pavyzdžiui kaimelis Carlyle, 
111., gulintis 50 mylių į žie- 
mius nuo St. Louis Mo. turi 
ap:o 5000 gyventojų ir yra 
apgyventas vientik ūkinin- 
kais, kurie savo ukes ,iuo- 

muoja kitiems, duodami pro 
gą prasigyventi ir kitiems, 
negalintiems nupirkti ukę. 
Tokias ei nuomuojamas 
ukes galima nupirkti, jei 
tik gali įmokėti nors $3— 
4000. P. Sakatauskas. 

KENOSHA, WIS. 

Rugp. 10 d. "Liberty" 
svetainėje atsibuvo prakal- 
bos su tikslu nuorganizuoti 
Lietuvai Gelbėti Dr-jos sky- 
rių. Kas buvo ir padaryta. 
Susirinkimo vedėju buvo p. 
H. Labanauskas. Publikos 
prisirinko pilna svetainė, 
kad net sėdynių neužteko. 

Vyriausiu kalbėto jum bu- 
vo gerb. Dr. S. Biežis, ku- 
ris papasakojo apie savo pa 
tyrimus Francuzijoje karės 
ligoninėse, gydant sužais- 
tuosius, ir taipgi papasako- 
jo įspudžius, kokius jarn te- 
ko matyti Belgijoje ir Fran- 
cuzijoje karės laukuose. 
Taipgi priminė, kad ir mū- 

sų tėvynė Lietuva dar dau- 
giau nukentėjo. 

Girdi, musų broliai Lie- 
tuvoje miršta nuo įvairių 
ligų ir sužeisti kareiviai 
miršta nuo žaizdų ir todėl 
tuojaus reikalinga medika- 
liška pagelba ir ragino, kad 

: (visi be skirtumo pažiūrų 
remtų Liet. G. Dr-ją. 

P-as Pr. Jakutis palinks- 
mino publiką su savo ma- 

loniu b?lsu. Sudainavo ke- 
letą lietuviškų, angliškų, 
itališkų ir francuziškų dai- 
nelių. Po kiekvienos dai- 
nos buvo garsus delnų plo- 
jimas ir noroms-nenoroms 

turėjo atkartot savo daine- 
les. Ilgai kenošiečiai at- 
mins p. Jakučio malonų bal 
są ir laukia progos, kjda 
vėl teks išgirst p. Jakutj: 
Ant p'ano akomponavo p-lė 
R. Špoke vieiutė. 

Buvo renkamos aukos,* ku 
rių surinkta $61.07. 

A įikavo stkančiai: Pc 
$5.00 K. Biškauskas, A, 
Kvederas. 

Po $2.00: P. Kirilis, J. 
Kasputis, P. Kaminskas, J. 
Kaminskas, J. J. Pulinkis, 
P. Staseviče, A. Dyčius, A. 
Jurgilas, K. Labanauskas 
ir ?r. Jakutis. 

Po $1.00: F. Grineviče, T. 
Jasiuiis, J. Šiugždžius, J. At 
monas, A. Pielis, S. Kamins 
kas, J. Venskunas, J. Vaiče- 
liunas, V. Jakutis, J. Sima- 
nauskas ir K. Jutaite 

Po 50c.: B. Mickaviče, A. 
Jakutis V. Nacius, R. Stan 
ki*e, V. Čekas ir F. Povi- 
liauskas. (Kurie aukavo j 
per p. A. Kvederą, tai ma- 

žiau dolerio nepaėmė pra- 
vardžių). 

Susirinkimo vedėjas pa- 
prašė, kad pasiliktų tie,! 
kurie aukavo ir atlaikys su -t 

drinkimą. 
Pasilikus nariams buvo iš ■ 

rinkta valdyba iš šešių ypa- 
tų: Pirm. A. Kvederas, vi- 
ce-pirm. J. Kasputis, Ka-i 
sierius A. Jurgilas, Rašt. H.j 
Labanauskas ir A. Pielis.! 
Iždininkas tuo tarpu pasta-! 
tytas po kaucija $100.00.' 

Nutaria smarkiau darbuo 
lis. Išrinkta kolektoriai, ku, 
rie eis per stubas rinkdami I 
drabužių ir narius. Nutar-j 
ta, kad visus surinktus dra-; 
bužius sunešt pas Krautuv-j 
ninką A. Pielį, 353 Grandj 
Ave. f j> 

RAGINE, WIS. 

TMD. 121 kuopos susi- 
rinkimas bus rugpjučio 15 
d. pėtnyčios vakare, .7:45 
vai Union Hali 

Susirinkimo svarbiausis 
tikslas išrinkti atstovą j 
šaukiamą konferenciją į 
Chicagą: visų aplinkinių T. 
M..L kuopų ant 14 d. rug- 
sėjo. Apart to daug reika- 

lų randasi aptarti Visus 
kivečia broliškai. 

M. Kasparaitis. 

Europa—Nauji 
Balkanai. 

Balkanų pussalis ilga laika 
buvo it skaudulys Kumpoje. 
Daugeliui tarptautinių kivirčų 
pradžia davė Balkanų pussalis 
savo tautų mišiniu. 

Užsibaigus pasaulinei karei 
buvo manyta, kad pradai kivir- 

ču, kurie yra surišti su Balka- 
c" * 

no pussalio gyvenimu, bus pra- 
šalinti, nes pavergtosios tautas, 
kurių delei kildavę kivirčai, pu- 
liuosuotos iš po Turkijos ir Au 

strijos jungo ir tampa laisvo- 
mis. Taigi rodėsi, kad nebus 
Europoje priežasties kėlimui 
tarptautinių ginčių ar bent tos 

prit/aslįs sumažės. 
Vienok tarptautinis judėji- 

mas Europoje rodo, kad ten 

pamatai tarptautiniam ramu- 

mui yra silpni. Teisybė, Bal- 

kanų pussalio klausimai rišami 
kiek tinkamesnėn linkmėn, bet 

busimų kivirčų pradai persi- 
meta iš Balkanų vison Euro- 

» 
*- 

pon. 
Dar taikai neužsibaigus, E-i 

ropoję pradėjo grupavimąsi vai 

stybiti, kas nereiškia ateityje ra 

mumo Europoje. 
Neseniai atėjo žinių, kad Bal 

kanų šalįs sudarė sąjungą; ši 

sąjunga atkreipta didžiumoj 
prieš Italiją. Italija-gi iš savo 

pusėsį sakoma, padariusi su- 

tartį su Rumunija, kaįp;rodosi, 
įkad atsispirti* prieš Balkanų į 
IslĮyus ir gal Rųsig.: : 

Bet žymiausių skauduliu Eul 
ropoję yra Lenkija. Tai yra i 
krantas, kuris ilgam laikui pri-j 
vers Europos šalis palaikyti 
pas save miCtarizmą. 

Lenkiją'A-ra pavojus Euro- 

Jpps: ramybei ne todėl, kad ii 
tampalnejirigulmingu ; kraštu, 

bet todėl, kad ta neprigulmybe 
teikiama lenkams prie specia-| 
jiiį aplinkybių. Su Lenkijos 
pagelba talkininkams paranku 
nulr iisti, susilpninsi i vokie- 
čius, todėl jie teikia lenkams 

neapribuota parama. 

Lenku aristokratija, ta su- 

pratusi, stengiasi tuonri pasi- 
naudoti ne tik dėl Lenkijos rei- 
kalu, bet ir dėl savo kastos rei- 
kalu. Jie, pasinaudodami pro- 
ga, skubinasi užgrobti svetinius 
kraštus, kaip tai Lietuva, ]»al- 
t rusi j Jį ir Ukrajina, kad suda- 
rius parankias aplinkybes savo 

viešpatavimui. 
Užvaldžius svetinius kraš- 

tus, lenkų didžponija turės pro j 

gą dalinti lenkams malones už 
uituose kraštuose kaip kad da 
rė Rusijos monarchai ir tuomi 
galės palaikyti savo autoritetą. 
Bet tokia, naujai iškeptos, ga- 
lingos Lenkijos politika yra nuo 

latiniu grasinimu Europos ra- 

mumui. 
Vati Lenkija, kad pa-aikiui 

savo autoritetą užimtuose kra- 
štuose ir kad atsilaikius prieš 
kerštą nuskriaustu kraštu, pri- 
versta bus užlaikyti skaitlingą 
kariumenę. Lenkijos milita- 
rizmas tuo pat laiku atrodys 
ir bus pavojingas ir kaimy- 
nams, kurie, be abejonės, irgi 
pasistengs stiprinti savo mili- 
tares spėkas. Taip dalykams 
stovint Europa bus vulkanu, 
kuris bile laiku ealės išsiveržti 
ir vCl i /.plūsti Europą ugnimi 
ir krauju. 

Tuli gi mano, kad dabarti- 
nės tąsynės tarp Lenkijos ir 
Ukrajinos išsivystys ir dide- 
le karę, n2S ukrajinai, matyda- 
mi, kad su lenkais negalima 
nusitaikyti gražuoju, imsis stip 
resnių priemonių, kad atsiginus 
nuo besiveržiančių Ukrajinon 
lenku. 

Dabar kįla klausimas ar tai 
kininkai, išdilus didesnei tarp 
lenkų ir ukrajinų karei, vis 
stengsis palaikyti lenkų didžiū- 
nų imperialistiškus siekinius? 

Nors vienas iš talkininkų 
Francuzija, ir labai palaiko 
Lenkiją, bet manoma, kad tai 
kininkai perdaug nesikištų i 

šių dviejų ginčą: taip sakant 
leistų "persimesti" Lenkijai su 

Ukrajina. 
Ir taip, dar taika neatėjo, o 

jau visuose kampuose kalbama 
apie naujas karės galimybės 
Europoje. 

Reiškia dabartiniai pasauli- 
nės politikos bosai neįstengia 
tinkamai išrišti pasaulinių pro- 
blemų, ii galimas dalykas, kad 
Europa vėl taps tarptautinių 
kivirču centru. 

R. A. 

Mezliava. 

Nukentėjusiai del karės Lie 
tuvai per Amerikos Lietuvių 

Central Komitetą. 

Atskaita už Birželio ir Lie- 
pas mėnesius 1919. 

Waterbury, Conn. Seni 
nariai sumokėjo $50.00; pri 
siaršė Juozas Baukus ir už- 
smckėjo $1.00. Viso $51.00 

New Hp^en, Conn. Se*ii 
nariai sumokėjo ... .. 50.00 

New Britain, Conn. Seni 
nariai sumokėjo $111.00; 
prisirašė Pranas Butkus ir 
užsimokėjo 50c. Viso 111.50 

Ledford, 111. Seni nariai 
sumokėjo $24.50; prisirašė 
ir užsimokėjo:, M. Masiokas 
$1.00; K.; Beveckis,' .M. Ki;o 
nis, K. Višniauskas ir'F.- 
Adomovich po 50c. 
Viso ...., ... .. 27:50 

Aimbridge, Pa.< Seni ria- 
ria sumokėjo ...... 5.00 

Stamford. Con:i. Seni na 

riai sumokėjo 8.50 
Baltimore, Md. Seni na- 

riai sumokėjo. $7400;; pri-o 

rašė ir užsimokėjo po 1.00:] 
ALT. Sandaros 5ta kuopa, 
ir J. Gutauskas. Viso 76.00 

Wilkes-Barre, Pa. Seni na 

riai sumokėjo 21.00 
Cleveland, Ohio, Seni na 

riai sumokėjo 30.50 
Bremerton, Wash. Seni 

nariai sumokėjo .... 10.00 
So. Boston, Mass. Seni na 

riai sumokėjo 81.00; A. Her 
manavičius 25c. Viso 81.25 

Detroit, Mich. Seni nariai 
sumokėjo 53.00; prisirašė 
ir užsimokėjo po 1.00: M. 
Aleksiunas ir ALT. Sanda- 
ros 29 kuopa. Viso .. 55.00 

Pavieniai. 

P. Čiurlionis iš New York 
N. Y $2.00 

Ona Bakaičiute iš Brook- 
lyn, N. Y. 1.00 

P. Aperaviče iš Brroklyn 
N Y 5.00 

J. O. Širvydas iš Brook- 
lyn, N. Y 2.00 

A Steponaitis iš Brook- 
!yn, N. Y. 2.00 

W. B. Babrov^ch iš Camp 
Shelby, Mass .-.12.00 

Vincas Koleita iš E. Rut- 
field, N. J 5.00 

M. Walentinavičia iš New 

poit News, Va. 10.00 
P. Lukaševičius iš Hatr- 

ford, Conn 4.00! 
J. Vnorauskas iš Plains, 

Pa , 1.00 
J. Butkus iš Toronto, 

Ont. 2.00 
J. Vaitkus, iš Chicago, 

111. 3.00 
Ignas Paeevičius, iš Map- 

leton, N. Dak. 3.00 
J. Koblin, iš San Fran- 

cisco, Cal. 5.00 
Antanas Raudoni, iš De- 

ferit, N. Y 10.00 
Pranas Pikšris, iš Pitts- 

burgh, Pa 25.00 

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiško Kliubo Nariai, iš 
Indiana Harbor, Ind. 97.00 

Viso ........ $716.75 
Gerbiamieji Lietuviai 

Gelbėtojai! 
Visi Centralio Komiteto 

Skyriai, nariai, įvairiausios 
Amerikos Lietuvių Draugi- 
jos, visi kaip vienas, parem 
kite savo gausiomis aukomis 
Centralio Komiteto iždą, nes 

pagalba Lietuvoje bus dar 

ilgai paj. '-'įjama. Pini- 

ginės aukos ir pasižadėjimo 
mokestis siųskite adresu: 

The Lthuanian Central 
War Relief Comnrttee. Inc. 
320 '5th Ave., New York, 

N. Y. 
A. Steponaitis. 

Pild. Sekretorius. 

FAKTAS. 

—Malonus pone. Kokia ęi 
tiesą turite šmeižti mane tei- 
singa moterį. O c C 

— Bet.... 
— Be jokių ''bet!" Tamista 

juk Petraičiui fasakei, kad 
mudu turime du vaiku. 

— liet juk lai faktas. 
— Kokis faktas, kuomet pas 

mane vra tik vienas vaikas. 
— Bet užtai ir pas mane 

yra kitas, o pas mudu abudu 
vra du. Ar ne? 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. NedSldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshficiu Ava. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, L«ntų, Rimų ir Stopoms Popierlo 

SPECIALIA!: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR EROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, t Lt. 

UBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty lior.ds u 
pilnį "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais Ketvergala ir 
Subatomls 9—9. 

e ASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių:' 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 

Vienam balsui prie piane 
1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) .. .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 
4) Era, mano brangi (Bass) *50 

5) a Pamylėjau vakar 
b Vai varge, varge ] Kaina75c. 
c Vai putė, putė 1 

6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Mor&in St. Cfclcago, 111. 

^Žinomas per 25 metu3 ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

, ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

LBETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, keliui, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 daliy. 
1) Lietuva lr Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorini Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu 
S) Dcbartinė Lietuva. 

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

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

^vvvvMVVWWi^^ 
MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTI 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Ka&a metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime dlilelj knygų sankrovą ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampą,. 
Vėliai-sia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su t paveikslais iš vienuo- Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jauF, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordarkit v ba registruotuose laiškuose. 

U 

DIRVA", 7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

"Vienintelis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽiO tmos IKI SPALIO ZOtos 

>l\ M £\ Iš Chicagos Archer Ave., ir^tv ^ n ^ — 

ln Abi pusl $.2£50 _Abi pusj 
.VVTTvTv™^ % .C'.'v1, :x- « •. k 

L_L --^KAlUbS INEUU5IOS IN „GALĘ'lAPKRIČIO 5, 1918 

C 9 * 9 A Buriuoge nuo 50 ir mažiau n C A Buriuose nuo 200 
kaip 200 žmonių. jr daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archer Ave. stotj, inik i pietus eina tj gatvekarį ant State gatvSs arba Archer Avraue 
pažymėtą.. "Aręher:Cicero," arba imk transferą. nu kitų gatveakrių perkertančių linijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJT, išeina iš Chicago kas Utarninką, Subatų ir Nedelg. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Trave Bureau 1410 Otis Pjildiug, 10 te. La Salle St„ Telefonas Franki'fl 2077 arba Mckinley 2795 j 

Rakite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: Joiiet 2511. 



į DR. I. E. MAKARAS. 
> LIETUVIS GYDYTOJAS R CHIRURGAS 
C Ofi ,s: 17 '. W. 47th STREET. !• Vai.: 9:301-'A. M. 3o ir 7-'J P. M. 
r Tlefonri-;: Houlcvanl .1480. 
f Rezidencija; 45 -io. Woo4 Street. 
r Telefonas: Yards 723. 

32 J | Phone rtotilevard ?160 l| 

1 Dr. fl. J. Karalius | 
UiS>3ENejJSl03 

L I Q O 8 i i K Valandos: D iki 12 lr 4 Iki 'i |j 
7akaraia. 1 

A 

3303 SO. MORGAN STREET 

Daktaras 

Jonas W. Sarualius 
Gydytoja# i*" Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
'i Iki 4 popiet 7 Iki 9 va*s. 

Telefonai 
Ofisą** Yards 2544 

Dr. G. Giipler 
į PraneSa grj/.img. i>» kariumen3» j 

24th St. & Oakley Ave. 

i Valandos: 2 iki 5; panedėlio 
j ir Kotvergo vak. 7 iki 8. 

Telefonas: Canal 3629 

re 1 YAP.D3 1583 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIU (3YOYTOJA8 

IR CHIRURGAS 
vrydo visokias liga* moterių, 
valkų ir vyrų SjecialiSkai gy- 
do limpančias, užsiflenėjusia* 
Ir »)asla5Va.gaa cyru llgaa 

3259 So, Halstad 3L, Ghlcayo. !» 

BpH«rtK3iK»0'7 ? ŠH5 !KVO<HKHKHtt»H3H& 

I Dr. G. M. Giaser \ 
Praktikuoji Jau 27 metai 

3149 d. Morgan 8t.f karti 82 «t 

Speclailstaa Moteriškų, Vyrlik*, 
ir Chroniški] Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—1 90 
plet, #—lt vote, Nedel. 9—2. 

f TELEFONAS YARD9 «7. 
B<KKJ<KKJ<KH3<HS <HKHK>CHK«HCHCHKKi 

Dr. M. Herzman I I 1S RUSUOS f i Gerai lietuviams žinoma* per 16 ««■ »Į* 
•J* tų kaipo patyr%» gydytojas. chirurgas V 
V »' akuėerl*. £ 
jt Gydo aitrias Ir chron'.ikaa liga*, ry- 

rtj. mntfrrj ir vaiku, pagal naujausia* 
metodai. X-Ray ir kitokius elektros 
t rietaisuA. ** 

Ofisas ir Lchoratorlja: 1025 W. 18tli 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, lr 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: .1412 S*. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 <-*♦<>. Hkul. 

A.PAasaiskis 
LIETUVIS 6RABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
tiatisiai, teisinsjrauaial ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 

męs patįs dirbame grabus lr 
turime saro karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iiauk- 
ties. Taipgi samdome automo- 
bilius vfiselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3301 /ub'JinMe. Tel. Orover 413^ 

N O R I K T i E J I PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MU3Ų PAČIŲ DARBO PAGAL 
NOJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

|4557 8. ASHLaND AVENUE, 
TELEPHONE DROVER 4828 

VALENTINE DRESSMAKING I 

COLLEGE 
Mokina siuvimo. Irlrplao, designing ; 

dienomis lr vakarata dSl bizulo Ji 

namu. Paliudijimai iSduoda^i ir vi®- 
fcoe parūpinamos aykal. Atsilankykite 
jarba rrayklte, o męs yiistangnim* 

rutelkti Imns pataria*. 
SARA riTVK. Principal 

?407 W Madlson 9t 

f 

į VIETINĖS ŽINIOS į 
DRAPANOS LIETUVAI, j 

Suncšimo Vieta. 
Lietuvai Gelbėti Draugi- 

jos (Liet. Raud. Kryžiaus) 
17 skyrius jau turįs kamba- 
rį sudėjimui drapan , ren- 

kamų persiuntimui Lietu- 
von. Kambarys randasi 
prie Universal Bankos, 810 
W. 33rd St. Drapanos yra 
priimamos utaminko, ketv. 
ir subatos vakarais nuo 

7 iki 9 vai. vakare. 
Visi kas tuirte berikalin- 

gas, bet dar geras dėvėji- 
mui drapanas ir avalines, 
prašomi paaukaut jas dėl 
skurstančų musų brolių 

Lietuvoje. Taipgi prašome, 
jei kam tas yra galimu, kad 
aukaujami daiktai butų iš- 
skalbti ir sulopyti, kur tas 

reikalinga tokiu budu bus 
sumažinama išlaidos drabu 
žių sutvarkymui. 

Drapanų priėmimo Ko- 
misija. 

LIETUVYS AFICIERIUS 
LAKŪNAS. 

Vakar į Chicagą sugrįžo 
iš Francuzijos visiems gerai 
žinomo Dr-o A Graičiunc 
sūnūs, Leitenantas Vytautas 
Graičiunas. Lietenantas 
Graičiunas buvo Suv. Vals- 
tijų armijos lakunu. Fron- 

j te jisai pergyveno daug la- 
bai žingeidžių valandų, ku- 
rias jisai mums prižadėję 
papasakoti kitą syk. 

Tarpe kitų dalykų jam 
teko susipažinti su Ameri- 
kos militare misija, kuri bu- 
vo Lietuvoje. Tos misijos 
viršininkas dabar yra Chi- 

cagoje ir Leit. Graičiunas 
davė mums jo adresą. Nuc 

misijos teko dasižinoti kiek 
lietuvių kariunienė turi or- 

laivių. Del tulų priežasčių 
skaitliaus negalima duoti 
bet pasirodo, kad šiądier 
Lietuvos kariumenė turi dai; 

giau orlaivių kaip kitos 

viešpatijos jų turėjo pra- 
džioje paskutinės karės. 

HINES, GELŽKELIU VIR 
ŠININKAS ATSISAKO 

PRIPAŽINTI KARU DAR- 
BININKŲ VIRŠININKUS. 

Hines savo atsakyme j 
Saunderso telegramą, ku- 
riame tas reikalavo, kad 
karšapių darbininkų atsto- 
vai butų priimti Wac:hingto 
ne taryboms, atsisakė išpil- 
dyti darbininkų reikalvi- 
mus. 

Lokalas 588, Katilų dar- 
bininkų unijos, į kurį prigu- 
li beveik vienai Chicago, 
Milwaukee & St. Paul gelž- 
kelio darbininkai, dviem 
trečdaliais oalsų daugumu 
nubalsavo giįžti prie dar- 
bo, kol tęsis karšapių darbi- 

ninkų nesusipratimai, kaip 
paliepta prez. Wilsono. Chl- 
cagos & Alton gelžkelio bi- 
lietų pardavėjai sustreika- 
vo, kad parodyti savo už 

uojautą karšapių darbinin- 
kams. 

DETEKTYVAI aTVEŽ P. 
BIGELIO UŽMUŠĖJĄ. 
Du detektyvai iš valstijos 

advokato biuro išvažiavo į 
New Yorką atgabenti nieko- 
ki Frank fjuigley, kuris yra 
nužiuromas p. Bigelio už- 
mušime. Pon. Vincas Bi- 
gelis buvo Metropolitan 
State Banko kasierium ir bu 
vo plačiai žinomas tarpe Chi 
cagos lietuvių. 

Quigley policija suarešta- 
vo New Yorke pereitame 

ketverge pagal vienos mer- 

ginos nurodymus. 

AKTORIŲ STREIKAS. 
Chicagoje pradėję strei- 

kuoti boveik visų teatrų ak- 
toriai. Svarbiausia streiko 
priežastis yra mokėjimas už 
dalį repeticijų ir extra mo- 

kestis už lošimus nedekime-' 
niais. Manoma, kad strei- 
kas augs ir išsiplėtos po vi- 
są Ameriką. Apart akto- 

rių žada taip pat streikuoti 
teatrų muzikantai ir darbi- 
ninkai. 

Teatrų savininkai pradė- 
jo bylą prieš streikuojan- 
čius aktorius už sulaužymą 
kontraktų, ant kurių akto- 
riai buvo pasirašę. 

Vodevilių aktoriai kol- 
kas nestreikuoja. 

ATSIŠAUKIMAS 
LIETUVIAI, AMERIKOS 

KAREIVIAI. 
Kada musų broliai Lietu- 

voje padeda savo gyvastį, 
kad išliuosuoti musų tėvy- 
nę Lietuvą nuo užpuolikų, 
męs čia Amerikoje, buvusi 
Suv. Valstijų kareiviai, ra- 

miai sau sėdime nieko ne- 

veikdami. 
Broliai, kaip sau norite, 

tai yra sarmata mums! 
Kcip matyti, lenkų užpuoli- 
kai imperialistai vis spar- 
čiau rengiasi, kad tikrai įsi- 
veržti musų tėvynėn Lietu- 
von ir galutinai ją paverg- 
ti. Męs prie to jokiu budu 
negalime daleisti. Kokie 
męs kareiviai, jei mums ne- 

rupi musų seserų ir musų 
brolių padėjimas? Męs ne- 

galime buti kareiviais tik- 
tai iš vardo. Atėjo valanda, 
kada męs turime pradėti 
ką nors veikti, pametę vi- 
sokias partijas ir ypatiškas 
pažiūras. Musų tikslas turi 
buti: liuosa, neprigulmin- 
ga Lietuva. Kada Lietuva 
taps neprigulrmnga, tada 
musų tėvynėje bus vietos 
visokioms pažiūroms ir par 
tijoms. Mu3ų kareivių šią- 
dien vienatine priederme 
yra paliuosuoti Lietuvą, bet 
ne užsiimdinėti partijų ko- 
va bei politika. 

Męs turime tuojaus su- 

tverti Amerikos Lietuvių ka 
reivių bepartyvę organiza- 
ciją ir turime pradėti ką 
nors veikti. 

Tam tikslui šiądien yra 
šaukiamas visij buvusių ka- 
reivių susirinkimas. Susi- 
rinkimas atsibus ketverge, 
rugpjučio 14 d., lygiai ant 
7:30 vakare, "Lietuvos" sve 

tainėje, 3249 S. Morgan st. 
Kviečiami yra visi buvu- 

sieji Suv. Valstijųarmijos 
kareiviai-lietuviai, gyvenan 
tiejie dabar Chicagoje, ar 

apielinkėse ir taipgi visi 
vyrai lietuviai iki 30 metų 
amžiaus. *•<*• 

Visi atsilankykite kuos 
kaitlingiausiai. 

J. J. Zamkus, 
Susirinkimo Rengėjas. 

TOWN OF LAKE. 
LIETUVAI GELBĖTI 

DR-JOS EXTRA SUSI- 
RINKIMAS. 

Kviečiame visus L. G. D. 
musų skyriaus narius susi- 
rinkti ketverge, rugpjučio 
14 d., lygiai ant 7:30 vaka 
re, Pierzynskio svetainėje, 
4600 So. Paulina gatvė. Tu- 
rime labai daug svarbių rei 
kalų nutarti pasekminges- 
niam darbavimosi, pagelbai 
nuvargusių žmonių Lietu- 

voje 
^ ^ j 

Kviečiame taipgi ir visus1 
tuos, kurie dar nepriguli 
prie tos prakilnios organi- 
zacijos. Lietuva šaukia pa- 
gelbos, todėl neapeiskimo 
j°s! 

Drabužius ir kitokius da- 
lykus meldžiame atnešti 
pas p. A. Kareivą, 1805 W. 
46th St. p. J. Elias namuose 

A. J. Kaeriva, pirm. 
J. Paleas, rast. 

2514 W. 45th St. 
Tel. McKinley 2957 

DR-STĖ TIKĖJIMO 
VILTIS. 

Lietuviška tautiška. Tikėji- 
mo Viltis clr-ste paskutiniame 

j susirinkime vienbalsiai nutarė 

j dalyvauti Laisvės Varpo išlei- 
stuvėse. Iš savo iždo paau- 
kavo $10.00. 

St. Anusauskas. 

LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVIŲ 

Komisijos susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioja, rugp. 15d., 
8 vai. vakare, Wodmano 
svetainėje. 

Visi nariai kviečiami pri- 
būti 

Dr. K. Drangclis, 
Laisvės Varpo Kom. Sekr. 

I 

TAUTŲ LYGA. 
Tikra tautų ]yga buvo su- 

stvėrusi dar už ilga prieš 
pasulinę karę tais, kurie 
ema Trinerio American 
Elixir of Biter Wine. Širdin- 
gi laiškai padėkavonių, ra- 

šytų 27 kalbose, Anglų, Če- 
kų, sovakų, Lenkų, Kroa- 
tų, Slovėnų, Serbų, Lietuvių 
Prancūzų, Italijonų, Ispanų, 
Rusų, Ukrainiečių ir t. jr>. 
yra gana pertikrinančiu da- 
ro dymu jų v\sų sutartinio gi 
rimo Trinerio American 
Elixir of Biter Wine tarpe 
visų tautų, nes kiekvienas 
gerai žino, kad Trinerio gy- 
duolės yra vienos iš geriau- 
sių tvirtovių prieš užpuoli- 
mą vidurių nesveikatinęu- 
mų ir kitų nesveikatingumų 
sąrišyje su vidurių nesveika 
tingumais Jus gausite tai 
pas savo vaistininką, kuris 
taipgi užlaiko kitas visas 
Tirnerio gyduoles, ypatin- 
gai Trinerio Cough Seda- 
tive, Trinerio Antiputrin 
(tinkąs mazgojimi burnos 
ir valymui žaizdų). Nieko 
geresnio jus negalite gauti. 
Joseph Triner Company, 
1333K43 So. Ashland Ave., 

Chicago, 111. 

REIKALAUJAME MO- i 
TERŲ. 

Operatorkų ant vienada- 
tinių mašinų prie siuvimo: 

Naktinių marškinių 
Bathrobų 
ir Baltų paklodžių. 

Taipgi operatorkų ant dvi- 
adatinių mašinų 

Pastovus darbas, augštos 
algos ir bonus mokestis gva- 
rantuotas. 

WHITE GOODS MFG. CO 

325 South Market Street. 

PARSIDUODA LEMOUSIN AUTO- 
mobilius, parduosiu už $500, kas 

pirks greitai, atsišaukite nuo 6 vai. 
vakarais 3347 So. Leavitt St., arba 
telefonuokite McKinley 2200. i 

PRANEŠIMAS SCENOS 
MYLĖTOJAMS 

Naujas scenos veikalas AUKSO 
VERŠIS. Vieno veiksmo komedija. 
Lošime dalyvauja 1 vyrai ir 1 mergi- 
įa. Lengva perstatyti. Dabar laikas 
pasirinkti veikalus žiemos sezonui, 
leapleiskite šios komedijos. 

Kaina 15c. 
Išleistojaus adresas: 

M. J. Damijonaitis 
3237 Auburn A.ve. 

Chicago, 111. 

PARSIDUODA ANT DVIE 
ju lubu medinis namas, 

B—6 kambariai, prie 5314 
Emeralacl Ave. Kas greitai 
pirks parduosiu už $2300. 

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ, BIZNIS 
GERAI IŠDIRBTAS, LIE- 
TUVIU IR LENKU APGY- 
VENTOJE VIETOJE. PAR 
DUOSIU PIGIAI, NES 
ESU PRIVERSTAS EITI I 
KITĄ BIZNĮ. KLAUSKITE 
P. S. 4624 SO WOOD ST , 
PHONE MCKINLEY 6090. 

Pajieškau savo pusseserės 
Anastazijos Klimiutės. Pa- 
eina iš Kauno rCiybos, Ra- 
seinių apskričio, Girkalnės 
parap., Kaimo žagraužių. 
10 metų girdėjau gyveno 
Philadelpijoj, o dabar neži- 
nau kur. Meldžiu į patį ar- 

ba kas apie ją žino pranešti 
j man šiuo antrašu: Anelė 
Klimitė, po vyru Žilienė, 

1614 Market St., Kenosha, 
| Wis. 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plytų namas (cottagc) 
netoli nuo Stock Yardtj. Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimu. 
Klauskite 5252 Indiana Ave., arba 
"Lietuva" Muškite pono šerno. 

Parsiduoda Grosernė ir Ice 
Cream Soda įstaiga už la- 
bai mažą prekę. Kas myli 
tokį biznį, kreipkitės antra- 
šu : 3437 S. Morgan St., Chi 
cago, 111. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ. 

Mašinistu ir benč molderiu. Kreip- 
kitės j Bra,ss foundry 41-ma 
ir Emerald Ave. 

MAGNUS METAL, CO. 

DAR VIENAS PIGUMAS 
BARGENO KAINOJE 

ŲŽ PARANKŲ NAMĄ, 8802 
Princeton Ave, 4 kambarin amelie 
ant mūrinio fundamento, 7 pėdų beis- 
mentas, su išgręžtu augštu, kuri gali- 
ma perbudavoti j 3 kambarius. Aržuo- 
lo apdirbimas. Toiletas, viskas gera- 
me padėjime. luotas 25x125 pėdų j 
alley. Kaina $1,500, Aadara, 

McCLUN, 217 W. 63 rd St. 

Phv,ne Wentworth 1845 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

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

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

PAVELO HIK, 
1948 West 35th St., 

FARMŲ PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARM4 gau 

ldte platesnius paaiškinimus iš Lie- 
tuvių Bendrovvės apie Lietuvių kolo- 
niją Wiscnnsine, kur jau daug lietu- 
vių gyvena ir dar tūkstančiai ap- 
sigyvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai ne- 
būtų, visad geras užderėjimas. Da- 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šjmet yra kad, 
iš kitų valstijų žmonės atvažiavę ste- 
biasi. Dauguma nuo bendrovės pir- 
kusieji buvo išvažinėją po visų Ame- 
riką., bet £ riau negalėjo atrasti 
kaip Wic.lietuvių kolonijoje, kur iš- 
lygos yra prieinamos ir biedniausiam 
žmogui, o prekė per pus pigesnė už 
žemes negu kitur. Gražios leikos- 
ežerai dabina dabina v'są apielinkę, 
miestai arti su visais parankumais 
del farmerių. Taip-gi ir keliai visur 
geri, kad ir blogiausiam ore galima | 
Išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą farmą 
aigiai, tinkamoj vietoj ir tarp savųjų. < 
Tai prisiųskito savo adresą, o męs 
ums prisiusime knygelę su platės- I 
\iais paaiškinimais, paveikslais ir 1 
)lenu. 

LIBEKTY LAND & INVEST 
MENT CO. 

3301 5. Halsted St. Chicago 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo 
mia sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisi 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. La8a)!e 4t 
Telefonas Franklin 2803. 

Lt LIETUVOS" KNYGYNE 
Gauna?Žios Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 
2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockinan'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybes chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodvmui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 

5į'c. 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 m- č'a telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiik lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kr.ira $1.00 Ta pati audimo apdarais $I-75 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 
75c. Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadynė šlėktc viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos teina Lietuviškas Sta- tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų. atgal Lie- tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 Ta pati audimo apdaruose .- $3.00 
o. Kastato istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rr.štai senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto' žen lclų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.56- Ta pati su audimo apdrais $2.25 
9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius dalelius laukus, kad pažinimas, nors fjaviršlitinic t'iiV ~ ~ ~ J-' 

nuu I paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos .pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 
*'.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 parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi., vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $i-75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Independance for the Lithuania nation 'by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, 1). C. Price 

25c. m*i 

ij. njnas zenyDinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė spriežastis musų nelaimių. Nieks iek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nr.nti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti .įuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 1x1. M. Pusi. 144, 
*5. Lietuviu Kalbos Gramaiika. sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h patiems per save mok'nties. Popieros kietais viršeliais 45c, 
16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kult.uros istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais •... $3.00 
t7. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas arba paskifas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 

50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. 18. Technikos stebuklai. Su daugelių -paveikslėlių: orlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pai'sekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų (užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išradi, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 
25c. Ta pati gražiais viršeliai enr 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie jvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki uid. '.ausiu ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Či? telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karė^ nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie huo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius subvnarinus, su kuriais nuveik? tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, ajpie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygeliu lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietu\ių <alba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai ^ra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki ygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas :ivilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio lamuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo af darais $1.51 
23. 7Tie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights >f Little Nations. Šita maža knygele yra labai verta išplatinti tarpe \m ,'rikonų, kad susipažintų s r. mumi ir musų tautos pageidavimais Jžsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo :aiminams amerikonams. Kaina 

15c 
24. Dešimt metų Tautinlai-Kulturinio darbo Lietuvoie. nuo 

iyi5 melu. xra uiuties vertes informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metu buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ytr* lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško?, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parakė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"LIETUVA" **«HWlĮjsi 3252 South Morgan St., • CHICAGO^LL 
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