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Suv. Valstijos duos pas- 
kutinę progą Karranzai. 

40 Maištininkų bus areštuoti. 

Draudžia išvežtf ginklus i 
Meksika 

c 

Vokiečiu markės nupuolė iki že- 
miausios istorijoje skaitlinės 

r'' 1 

SUV. VALSTIJOS DUOS 
PASKUTINĘ PROGĄ 

CARRANZAI. 
W*8hington, rugp. 15 d. 

Jei Meksikos valdžia neiš- 
pildis Suv. Valstijų reikala- 
vimų apginti amerikiečių 
gyventojų, tai jos pirmiau- 
siai atims iš Carranzos val- 
džios savo dvasinę ir me- 

džiaginę paramą. Šitas už- 
reiškimas buvo padarytas 
šiądien oficialiuose rateliuo- 
se. Iki Suv. Valstijų įsiver- 
žimo esą dar toli, bet Suv. 
Valstijoms atėmus savo dva- 
sinę ir medžiaginę paramą 
iš Carranzos Meksikoje griu 
tų vienintelė pripažinta val- 
džia, o tas priverstų Suv. 
Valstijas įsikišti. 

Viršininkai tvirtina, kad 
Suv. Valstijos, kadir atėmu- 
sios savo paramą iš Carran- 
zos, neremtų nei vienos ki- 
tos frakcijos Meksikoj. 

40 MAISTININKU BUS 
AREŠTUOTI. 

Penki didieji Skerdyklinin- j 
kai pateko Ohio tinklan. 
Columbus, O., lUgp. 15 d. 

Valstija šiądien išleido apie 
keturiasdešimts varantų 
pireš Ohio maisto pirklius 
deiei peržengimo šaldyklų 
įstatymo; daugumas jų yra 
prieš vietinius didžiųjų Chi- 
cagos skerdyklų kompanijų 
perdetinius ir jie tuojaus bu 
sią areštuoti. 

Beto gov. Cox kreipėsi j 
vyriausj Suv. Valstijų pro- 
kurorą Palmerą, prašyda 
mas užgrėbti apie 2,500, 
000 svarų mėso3 ir paukštie- 
nos laikomos šaldyklose il- 

giau negu Ohios įstatymas 
leidžia. 

Gov. Cox savo telegramo- 
je į prokurorą Palmerą pa- 
sakė, kad yra susekta, jog 
didžiosios Chicagos skerdyk 
lų. kompanijos yra siutę 
tuos pačius maistus į valsti- 
ją, paskui atgal į Chica^ą, 
iš Chicag03 veli į valstiją ir 
pardavę, kad apgavus Obios 
ir Illinojaus valstijas, kad su 

laikius reikmenis nuo tur- 

gaus ir taip pagimdytu neda 
teklium gavus didesnes kai- 
nas. 

Governoras prašo proKu- 
roro patraukti prasikaltėlius 
kriminalin teisman. 

Nors governoro telegra- 
moje nėra paminėta, kokios 

kompanijos siuntė produk- 
tus Chicagon, bet jo pirmes- 
nėje telegramoje pasakyta, 
kad dalis prašomos užgrieb 
ti mėsos priklauso Morris ir 
komp. ir Wilson ir komp. 

DRAUDŽIA IŠVEŽTI GIN- 
KLUS I MEKSIKĄ. 

Washington, rugp. 15 d. 
Šiądien tapo sužinota, kad 
Carranzos valdžiai, bent tuo 
tarpu nebus leidžiama ga- 
benti ginklų ir šivinių iš 
Suv. Valstijų. Amerikos val- 
džia pagrūmojo permainy- 
mu politikos, jei amerikie- 
čiai Meksikoje nebus tinka- 
mai apsaugoti. 

VOKIEČIU MARKĖS NU- 
PUOLĖ IKI ŽEMIAUSIOS 
ISTORIJOJE SKAITLINĖS 

Bern, rugp. 15 d. — Vo- 
kiečių pinigų kursas vakar 
pirmu kartu savo ištorije nu- 

puolė žemiau 30 frankų už 
100 markių. Puolimas, kaip 
vokiečių laikraščiai sako. 
paeina nuo to, kad daug Vo 
kietijos vertybių išvežama 
Šveicarijon; jie priduria, 
kad šitos tranzakcijos yra 
daromos per užimtuosius 
kraštus. Girdi, nuo 60,000, 
000 iki 70,000,000 markių 
pasiekia Šveicariją kasdien. 

ANGLIJA IŠLEIDO 
RUSIJOJ $350,000.000. 
Londonas, rugp. 14 d. — 

Anglijos išlaidos laivyno ir 
kariuomenes veikim ims Ru- 
sijoj nuo mūšių pertraukos 
laiko iki pabaigai liep., kaip i 
šiądien išleistame oficialia-, 
me "baltame popieryj" pa-1 
sakyta, išnešė $350,000,000., 
Prie šitų išlaidų priskaito- 
ma pagelba suteikta Kolča-; 
kui ir Denikinui. 

EUROPA PAMATĖ, KAD 
JAI REIKALINGI RUSI- 

JOS MAISTĄ 
Berlinas, rugp. 14 d. (per 

Kopenhagą rugp. 15 d.) — 

Anglijos laikraščiai atrado 
naują pavojų iš Vokietijos 
pusės. Northcliffe'o laikraš- 
čiai ištisas savaites padavi- 
nėjo žinias ir rašė redakci- 

' nius straipsnius nurodinėjan 
čius j pavojų talkininkų rei- 
kalams ir žmonijai, kuris ne 

išvengiamai įvyks iš ekono- 
minio susipratimo tarp Vo- 

kietijos ir Rusijos. 
Prieš padarymą musių pe. 

traukos ir prieš nuėmimą 
blokados nuo Vokietijos bu- 
vo manoma, kad Amerika 
galės maitinti Europą ir ap- 
rūpinti ją nedaryta medžia^ 
ga. Dabar šita svajonė din 
go. Paaiškėjo, kad Ameri 
kos daiktų toli gražu neuž 
tenka baisiems alkanos ir 
sunaikintos Europos reika- 

Tremtiniai. 

\\ est* rn N e\\ sjJiipor l niūiifSĮr 

Armėnu šeimyna, ištremta i.- tėvynės, ilsisi kelionėje. 

lams ir kad net 'ei užtektų 
jai Amerikos maistų ir necla 
rytos medžiagos, tai negali- 
ma kada reikia jos pristaty- 
ti, nes trūksta laivų. 

Dabar Europos žmonės 
mato, kad jie turi jieškoti iš- 
sigelbėjimo pas save. Ir jie 
randa, kad jų išganymo vil- 
tis yra Rusijoje, kurią talki- 
ninkai laiko uždarę, arba, 
teisingiaus sakant, nuo ku- 
rios talkininkai laiko užda- 
re visą vidurinę ir vakarinę 
Europą. 

V/ILSON REIKALAUJA 
PILNO VIEŠUMO KON- 
FERENCIJAI BALTNA- 

MYJ. 

Washington, rugp. 15 d. 
Prez. Wilson metė pirštinę 
senato užsienio santikų ko- 
mitetui, kuris antradieny j 
10 valandą ryto ateis pas jį 
taikos sutarties reikalu. Ne 
tik jis sutinka su komitetu, 
kad neturi buti niekas sle- 
piama, bet dar reikalauja 
savo laiške į senatorių 
Lodge, kad abi pusės turėtų 
stenografus, kurie paduotų 
pilną pranešimą apie kon- 
ferenciją. Jei komitetas ne- 

sutiktų su tuo, tai jis pats 
žada suteikti aprašymą to, 
kas bus svarstoma konfe- 
rencijoj. 

TALKININKAI TUOJAUS 
APLEISIĄ MONTENEG- 

RIJĄ. 
Rymas, rugp. 15 d. — Po 

sugrįžusi iš Montenegrijos 
Anglijos ministeris vatika- 
nan, buvo paleista žinios, 
kad talkininkų kareivijos 
greitu laiku evakuosią Mon- 

tenegriją. Prasidėjo pirklys- 
tė taip Italijos ir Vokietijos 
per Šveicariją. 

KOMUNISTAI LAIMĖJO 
RINKIMUOSE PETROG 

kADE. 

Stockholm, rugp. 15 d. — 

Bolševikų spaudos praneši- 
■, mas šiądien apturėtas iš Pel 
■ jrogrado paduoda pasekmes 
■ paskutinių sovieto rinkimi 

*j Petrograde. Iš 1,275 atsto 
vų, 896 išrinkti komunistai 

I Tik apie puse gyventojų da 
I lyvavę rinkimuose. 

STREIKAI 14 AMATŲ 
NEW YORKE; 120,000 

STREIKUOJANČIU 
VIENAME. 

New York, rugp. 15 d. — 

kitame mieste streikai palie 
čia daugiau kaip 14 amatų. 
Neskaitant aktorių ir gelž- 
kelių šapų dardinin- 
kų New Yorke tapgi 
streikuoja malioriai, plėst- 
rininkai, mašinistai, daily- 
dės, Brooklyno unijinio ga- 
zo kompanijos šapų darbi- 
ninkai, cigarninkai, misin- 
ginių lovų dirbėjai, marški- 
nių siuvėjai, vilagininkai, 
lietsargių dirbėjai ir dailių- 
jų lempų dirbėjai. 

Pagal unijos apskaitymus 
cigarninkų streikuoja 120,- 

RUMUNAI PAĖMĖ VISĄ 
DUONĄ. 

Budapeštas, rugp. 15 d. —I 
Per dvi dieni mieste ne- 

buvo duonos, visus atrastus 
maistus suvogė rumunai, ku 
rie badu nori nubausti ven- 

grus už feldm. ^alo Macken 
seno padarytas Rumunijai 
nuoskaudas. 

Rumunai nuvertė Peidi'o 
valdžią, o dabar negirdėta 
begėdyste jie bando paimti 
Vengriją po Rumunijos di- 
nastija, kuri yra neapkenč>- 
;miausia vengrams. 

Kunigaikštis Juozapas 
dreba nuo rumunų ultima- 

i tumo, kurį įteikė nedavę lai- 
ko, abejotinu budu ir dar 
abejotinesni žmonės, o pas- 
kui oficialiai užsigynė. 

Matoma rumunai nori tik 
nutęsti laiką ir išgabenti vis 
ką, kas suvogta Rumunijon. 
Miestas pilnas rumunų šni- 
pų, kurie areštuoja žmones 
ištisais būriais. 

Šitas stovis negali tęstis 
:ilgai. Bado prispausti žmo- 
nės užmušinės vieni kitus, 
kels riauses ir plėš. 

SENATORIAI TYRINĖS 
ANGLIES KAINAS. 

; NVashington, rugp. 15 d. 
i Senatas šiądien įgaliojo 
■ tarpvalstijinę vaizbos komi- 

tetą ištirti anglies stovį, kad 
■ suradus priežastis augštų 

kainų. 

ANGLIJA PARORGANI- 
ZUOS PERSIJĄ. 

Londonas, rugp. 15 d. — 

Šiądien oficialiai buvo pa- 
skelbta, kad Persijos ir Ang 
lijos valdžios po tarybų, ku- 
rios tęsėsi devynis mėne- 
sius, padarė sutartį, pagal 
kurią Anglija suteiks Persi- 
jai pagelbą prityrimu ir pa- 
tarimu Persijos vaHybės 
atstatyme. 

Pirmame sutarties straip- 
snyje Anglija pasižada pa- 
gerbti teritorinį Persijos cie 
lumą ir nepriklausomybę. 

Persija įsteigs vienodą 
pajiegą, kurion įeis įvairus 
dabartiniai ginkluoti kūnai, j 
Šitą pajiegą lavis Anglijos; 
aficierai. | 

Didėji Britanija suteiks 
Persijai $10,000,000 pasko- 
lą pradžiai rengiamų refor- 
mų su Anglijos finansinio 
žinovo pagalba. Persų mui- 
tinės įplaukos bus užtikrini- 
mu paskolai. 

PJ.TTSBURGHO GATVE- 1 

^ARIŲ TARNAUTOJAI j 
STREIKUOJA. 

Pittsburgh, Pa., rugp. 15 
d. — 3000 Pittsburgho gat- 
/ekarių tarnautojų šiądien 
sustreikavo, nepaisydami su 

sartis, kad jie laikysis 
Nacionalio Karės Dar- 
bo Komiteto nutarimo; mi- 
nėtas komitetas kelios die- 
nos atgal pakėlė jiems algas 
3 centus valandai. Dabar jie 
reikalauja pakėlimo 12 cen- 

tų valandai, su minimale 
skale 60 centų. 

LUXEMBURGO DARBI- 
NINKAI SUKĖLĖ 

riaušias: 

Luxemburg, rugp. 15 d.— 
7000 darbininkų minia, pa- 
dariusi demonstraciją prieš 
atstovų buto neužtenkamą 
nubalsavimą pragyvenimo 
brangumo klausime, mėtė 
akmenimis į parlamento na- 

mą. Nekurie manifestantai 
įsigavo butan, bet žandarai 
juos išvijo. Burmistras pa- 
šaukė Luxemburgo kariuo- 
menę, kuri nuvaikė minią 
nuo pleciaus priešais par- 
lamento trobas. 

VOKIEČIAI KELIASI | j 
ŠVEDIJĄ. 

I 

Stockholm, rugp. 15 d.— 
Nors Argentina, Brazilija, 
Meksika ir Čili yra svarbiau 
ius tikslu dešimtims tukstan 
čių vokiečių, žadančių kel- 
tis kitur, kuriems pagelbsti 
specialis išeivystės biuras 
Berline, bet Švedija, mato- 
mai geriausiai tinka tiems, 
kurie keliasi į europines ša- 
lis. Apie 60.000 pa spartų 
prašoma šiton šalin per šve- 
dų misija Berline. 

Žinoma prašymai labai 1š- 

nagrinėjama ir leidiir ai duo 
dama tik del specialių prie- 
žasčių. Per misiją pereina 
apie 300 prašymų per dienx 

VENGRIJOS ŽMONES 
LAUKIA BADO MIRTIS. 

Budapeštas, rugp. 12 d. 
per Paryžių rugp. 15 d.) — 

Jei greitu laiku nebus per- 
mainos talkininkų pasielgi- 
me, tai šitą šalį laukia di- 
džiausia istorijoje nelaime, 
kuri bus primetama talki- 
ninkams. Šiądien rytmetyj 
visos mėsines buvo tuščios. 
Pietuose valgyklos buvo vi- 
~os uždarytos su lakonine 
iškalba "Nėra maisto." Gat- 
vėje moteris nešina mažu 
kudukiu siuio 40 kronų ($8. 
00) už lašą pieno kudikiui. 
Pipninkai atsisakė parduoti, 
sakydami, kad jie patįs ne- 

valgę. 

SUTARTIS BUS APTAR- i 
TA UŽ DVIEJŲ SA- 

VAIČIŲ. 
* 

Washington, mgp. 15 d. 
Nebraskos senatorius Hitch- 
cock. demokratas iš užsie- 
nio santikių komiteto, pasa-. 
kė prez. Wilsonui, kad, jo 
nuomone, komitetas išduos 
raportą apie sutartį už de- 
šimties dienų ar dviejų sa- 

vaičių. 

KAREIVIAI MALŠINA 
STREIKININKUS. 

Butler, Pa., rugp. 15 d.— 
Šiądien po pietų pribuvo čia 
milicija saugoti Standard 
plieno karų kompanijos dir- 
btuvę, kur iškilo riaušės 
tarp streikuojančių darbi- į 
ninku ir streiklaužių. Strei- 
kininkai užpuolė streiklau- 
žius su lazdomis, kada jie 
norėjo įeiti dirbtuvėn. Apie j 
pustuzinis tapo sužeista. Pri! 
buvus milicijai, streikinin- 
kai pasitraukė. 

KETURI VOKIEČIAI PA* 
BĖGO IŠ ATLANTOS 

STOVYKLOS. 
Atlanta, rugp. 15 d. — 

Peeritą naktj keturi vokie- 
čiai pabėgo iš Fort McPeter 
sono, nukirsdami dvi eili vie 
lų aplink stovyklą. Pabėgu- 
sieji yra: Albert Sanders, 
Henrich Herkner, Chris- 
toph Strum ir Ernst Oswald. 

ITALIJA GAL PAVES 
DALI ATLYGINIMO 

ANGLIJAI. 
Rymas, rugp. 15 d. — La, 

kraščiai skelbia, kad pasku- 
tine finansine sutartimi tarp 
Italijos ir Angiijos Italija 
gal paves Anglijai dalį at- 
lyginimo, pripuolančio jai 
iš Vokietijos. 

LIETUVOS LAISVĖS 
VARPO IŠLEISTUVĖS I- 
VYKS NEDĖLIOJE, RUG- 
PJUČIO 24 DIENĄ SE- 
VENTH REGIMENT AR 
MORY. VĖIAU APIE IŠ- 
LEISTUVES BUS PRA- 
NEŠTA PLAČIAU 

MAJORAS RŪPINASI 
GAUTI CHICAGAI PILNĄ 

DALI MAISTU. 
» 

Chicago, 111., rugp. 15 d.. 
Valdžia padalino šalį į de- 
šimti paskaidos skraitų, Chi- 
cago yra septintame, kuris 
susideda iš devynių valstijų. 
Šitos valstijos turi krūvoj 
gyventojų apie 45,000,000. 
Taigi septintam skraitui pri 
pultų apie 43 nuošimčiai ka- 
riuomenės antviršininių mais 
tų. Majoras žada rūpintis, 
kad pripuolama dalis mais- 
tų butų prisiųsta Chicagon. 

VISI KALNAKASIAI 
STREIKUOJA 3 COER 

D' ALENE KASYKLOSE. 
Wallace, Ind., rugp. 15 d. 

Mažne visi kalnakasiai. Bur- 
ke, Mullan ir Nine Mile ap- 
skričiuose sustreikavo šįryt 
po Tarpt. Kasyklų fabrikų 
ir tarpyklų unijos narių nu- 

balsavimui streikuoti perei- 
tą trečiadienį. Išėjo x,ouu 
darbininkų, reikalaudami 
aštuonių valandų dienos. 

NAUJAS KARU STREI- 
KAS GRĘSIA NEW 

YORKUI. 
New York, rugp. 15 d. — 

Pagal brolijos motominkų 
skyriaus prezidento Henry 
Post paskelbimą šiądien bus 
iššaukta streikas ant apati- 
nių ir augštutinių linjių kon- 

troliojamų Interboraugh 
Rapid Transit kompanijos, 
jei kompanija nesutiks iš- 
pildyti motominkų reikala- 
vimų. 

RUSAi PRISIPAŽĮSTA 
PADARĘ SUOKALBI AT- 
KERŠINIMUI UŽ CARĄ. 
Stockholm, rugp. 15 d. — 

Hadži Lašet ir keli kiti ru- 

sai, kaltinami užmušime įžy 
maus Stockholmo rusų kolcr 
nijos nario N. Ardasievo ir 
dar vieno ruso Calve, pada- 
rė rašytą išpažintį. Kaltina- 
mieji prisipažįsta, kad jie bu 
vo sutverę karininkų organi- 
zaciją, kurios tikslu buvo at- 

statymas caro šeimynos ir 
kad užmušystės papildyta ši 
tos organizacijos vardu. 

Be Hadži Lašėto suareš- 
tuota buvusis gen. Kornilo- 
vo padėję jis gen. de Gysser, 
io duktė. Dagmar ir jo du su 

nųs, Įeit. Bittenbinder, jau- 
nas rusas oficieris ir admiro- 
lo sunus. 

ORAS. 
Subatoj gražu ir vėsiau. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 87 laipsniai apie 2 vai. 
po pietų. 

Saulėtekis, 5:58 vai. ryto; 
saulėleidis, 7:51 vai. vakare. 
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Dešimts Milijonų Doliarių 
Paskolos Lietuvai. 

Mums iš New York praneša, kad te- 
nai tautininkų ir katalikų tarybų bendra 
finansinė ar ekonomine komisija turėjo sa- 
vo bendrą posėdį, kuirame likosi nutarta 
Amerikoje, tai yra nuo Amerikos lietuvių užtraukti paskolą sumoje dešimties mili- 
jonų doliarių. 

žinoma, tokią paskolą užtraukti be 
be Lietuvos Tarybos užtvirtinimo nėra ga- 
lima. Todėl tuomi reikalu atsikreipta Į 
Lietuvos valdžią, kad ji sulyg laikinųjų 
jstaymų, arba sulyg laikinosios Lietuvos 
konstitucijos, įstatymų keliu užtvirtintų. Tik tuomet Lietuva atsakyti gali už pasko- 
*%• l'zčj 

Klausimas ar Suv. Valstijų valdžia leis 
čionai Amerikoje realizuoti 10 mlijonų 
paskolos? Męs nesame teisių žinovai, bet 
manome, kad leis, juk patįs amerikonai 
jau daro biznį su Lietuva, o antrą, — len- 
kai irgi būdami tokiame pat padėjime, 
kaip ir lietuviai pardavinėjo savo 
bondsus. Taigi apie leidimą Suv. Valstijų 
vtirgiai galima abejoti. 

Kiek mums žinoma, bus pardavinėjama bondsai šios vetrės: 25 dol., 50 dol. 100, 500 ir 1000 dol. Paskola užtraukiama 20 
metų ir bus mokama šeštas nuošimtis. 

Atsižvelgiant į tas išlygas, tai yra Į 
ilgą terminą ir j didelį nuošimtį, aišku, 
kad čionai nevienas panorės įvesci pini- 
gus. Juk įvedami pinigai į valstybės bond- 
sus, tai yra jie geriausiai gvarantuoti. To- 
kis įvedimas pinigų netankiai pasi 
taiko. Žinoma, čia Amerikos turtuoliai 
ir Amerikos bankai norės gerai pasinaudo 
ti. Vienok, męs tikime, kad lietuviams bus 
duota pirmenybė, kad tie Lietuvos bondsai 
bus pirmiausiai pardavinėjami lietuviams, 
o tik jei lietuviai nepanorės pirkti, bus par- 
davinėjama kitų tautų žmonėms ir ban- 
kams. Čia jau lietuviai turėtų sukrusti ir 
pasirodyti, kad jie yra Lietuviai skolinto- 
jais,-o ne kas kitas. Jei ir čionai lietu- 
viai pasirodytu nenorį pirkti ir tokiomis 
geromis sąlygomis įvesdinti pinigusį vals- 
tybės bondsus, tai ištikro jau butų nesu- 

prantama. 
Iki šiol męs apie tuos bondsus arba! 

apie tą Lietuvos paskolą kalbėjome tiktai 
iš bizniško, iš pingiško apskaitliavimo pu- 
sės, vienok reikia tarti žodį ir iš patriotiš- 
ko žvilgsnio. 

ziuirnt šiuomi žvilgsniu, kievienas lie- 
tuvys turėtų pirkti Lietuvos paskolos bond- 
sus. Neturėtų nei vienas lietuvys išlikti 
nepirkęs už mažesnę ar didesnę sumą. At- 
minkime, juk už tuos pingus statoma Lietu 
vos valstybė. Pagaliau?, jei tik svetimtau- 
čiai pirks, ta: jie bus tikrais Lietuvos po- 
liais, o ne męs. Jei Amerikos lietuviai ne- 

galėtų paskolinti Lietuvai dešimti milijo- 
nų doliarių, tai tuomi parodys tiktai savo 

menkumą. Todėl nuo dabar visur kolioni- 
jose mųs vekėjai privalėtų minioms aiškinti 
pire tuos Lietuvos bondsus arba paskolą. 
Kiekvienoje kolionijoje turėtų susitverti po 
komitetą, kuris tokių bondsų pardavinėji- 
mu užsiimtų. Čia sriovės visiškai neturi 
prasmė Togul ineina į tuos komitetus 
biie srk' > ės iinonės, by tik teisingi ir pati- 

ketini. Ekonminė komisija jau dabar tu-, 
retų paskelbti užsirašymus, paskelbti pia- 
nus, kad paskui viskas tvarkiai eitų. Tai- 
gi ruoškimės pasitikti čionai amerikiečių 
pirmą paskolą. 

Męs ekonominės komisijos atkreipia- 
me atydą tiktai į vieną, tai yra, kad pats 
centras butų tvarkiai vedamas, kad butų 
drūta ir gera sutartis padaryta su Ameri- 
kos kokia nors didele banka, žinoma New 
Yorke, per kurią bus realizuojama ta pa- 
skola. Tokias miljonines sumas juk ne- 

galima patikėti nei vienam paskiriam žmo- 
gui, bet tiktai stipriam bankui. Jeigu ne- 
bus stiprios ir tvarkios organizacijos, tai 
juk tuomet tik vienos tasynės, kaip kad iš- 
ėjo su Lietuvių Dienos darbu. Tuomet 
viskas ant greitųjų buvo daroma, pačioje 
pradžioje buvo daug nedateklių, kurie pas 
kui išaugo Į skandalus ir į tikrą betvarkę. 
Tokį atsakomą darbą pradedant viskas 
turi buti sutvarkyta, suplenuota, viskas tu- 
ri buti aišku. 

Darban amerikiečiai lietuviai Lietuvą 
statyti! 

įSvstimoje Spaudoje Apie Lietuvius j i 

PASIUNTĖ KABELIU $4.300 LIETUVIŲ 
KARIMENĖS REIKALAMS. 

Rochesierio lietuviai gelbsti iautos 
reikalus. 

Kun. Juoz. Kasakaitis nuo Rocheste- 
rio lietuvių pasiuntė kabeliu aštuonesde- 
šimts šešis šimtus rublių (apie $4,300 Ame- 
rikos pinigais) Lietuvos prezidentui An- 
tanui Smetonai, Kaune, Lietuvoje. Kun. 
Kasakaičio kablegrama Lietuvos preziden- 
tui šitaip skamba: 

"Jo Mylistai, Lietuvos prezidentui, An 
tanui Smetonai, Kaune, Lietuvoje. 

"Rochesteric lietuviams labai linksma 
pasveikinti Jusų Mylistą kaipo pirmutinį 
Lietuvių valdžios pildovą. Jusų asmens 
savotybės užtikrina tą, kad dabartinės mū- 

sų šalies sunkenybės bus pergalėtos ir pra- 
kilni ateitis bus užtikrinta. Rochesterio lie 
tuviai prižada jums savo paarmą ir siun- 
čia kabeliu ašcuonesdešimts šešir šimtus 
rublių (8600) kaipo dovaną Lietuvos val- 
džiai. šitie pinigai gali buti suvartoti tik 
parėmimui lietuvių kariumenės, krui pa- 
sekmingai kovoja su musų priešais. 

"Kun. Juoz. Kasakaitis". 

PADĖJIMAS LIETUVOJE. 
New York, rugp. 5 d. (Specialė Ko- 

respondencija Lietuvių Tautos Tarybo*). 
—Lietuvos žmones apsupti iš trijų pusių, 
kovodami narsiai ir atkakliai su pervirši- 
jančiais lenkų, vokiečių ir bolševikų skai- 
čais, pergyvena sunkiausią savo naujo tau- 
tinio gyvenimo laiką. Pranešymai iš Pary- 
žiaus ir Kauno sako apie tolesnį lenkų ir 
vokiečių nepaisymą Maršalo Focho ir Pary 
žinės Keturių Tarybos prisakų. 

Kabelyje iš Paryžiaus į Lietuvių Taut. 
Tarybą New Yorke šįryt sakoma, kad vo- 
kiečiai apleido Kauną, bet susispietė prie 
Šiaulių-Mintaujos linijos. Tas reiškia, kad 
jie traukia ant šiaurės, o ne į pietus ir pa- 
rodo jų norą susidėti su nauju prūsų ju- 
dėjimu latvių žemėje, kuri yra vėliausiu ir 
didžiausiu piktą lemiančiu apreiškimu vo- 
kiečių įsiveržimo atgriebti savo vieką kai- 
po karinė galybė. 

Užpuolė iš užpakalio. 
Kabelyje sakoma, kad lenkai užėjo iš 

užpakalio lietuvių kareivių, kovojusių su 
bolševikais tarp Utenos ir Alukštos, ir už- 
puolė lietuvių kariumenę, bet buvo nuvyti 
atgal; kad premieras Šleževičius mušė te- 
legramą Clemceau, Llloyd George ir Fch- 
ui vėl prašydamas jų priversti Voiketiją iš- 
Iraukti kareivius iš Lietuvos žemės visai 
ir priversti lenkų kareivius trauktis antpus 
demarkacinės linijos, nesenai talkininkų 
[steigtos, kurios lenkai niekuomet nepaišė, 
jo. 

Kabelyj toliaus sakoma, kad lenkų už- 
imamuose Lietuvos kraštuose apie Vilnių 
Ašmeną, Trakus ir Vidžius lietuviai laikė 
protesto susirinkimus pireš lenkų rekvi- 
zavimus plakimus, nežmonišką apsiėjimą, 
kalinimą vyrų. žaginimą moterų!!, ir prieš 
"Įvedimą dviejų dienų savaitines baudžia- 
vos dižiuose dvaruose (Šituos didžiuosius 
dvarus Lietuvoje beveik visur laiko lenkai 
bajorai). 

Kabelyj toliaus sakoma, kad lenkų 
raiteliai užpuolė lietuvių kareivius Motie- 
čių apielinkėj ir didesniu skaitlium priver- 
tė juos trauktis ir kad lenkai sutraukia di- 
deles pajiegas abyšaliai Nemuno upės ir 
eina ant Seirijų, Alytaus ir Daugų, pada- 
rydami sunkų padėjimą. 

— Iš Rochester Democrat and Cro- 
nicle. 

Kaip Dabar Tvarkoma Lietuva. 
Męs amerikiečiai lietuviai 

dabar ištikro nežinome kaip 
Lietuva tvarkoma. Pirmiau 

prieš kare męs žinojome kad 

adniinistraeijinėmis vienutė- 
mis buvo rėdyba, pavestas 
(ujezdas), valsčius (volostis 
ir kaimas arba sodžius. Prie 
tos tvarkos jau męs buveine 
pripratę. 

Vokiečiams užėmus Lietu 
va, jie tuojaus visa Lietuva 
patvarkė savaip, įsteigė "krei- 
zus" ir tani panašiai. Koki 
rubežiai tų kreizų buvo, ame- 

rikiečiai ir p > šia: dienai ne- 

žino. 

Dabar Lietuvos valdžia įsta 
Lynui keliais viską pertvarko. 
Atsiminkime, kad Lietuvoje 
jau daugiau gubernijų arija 
rėdybų nėra. Yra tiktai ap- 
skričiai, kurie kiekvienas su- 

daro administratyvę provinci- 
jinę vienutę ir tiesioginiai pri- 
klauso nuo centralės valdžios, 
kurios sėdynė yra Vilniuje 
(dabar laikinai Kaune). 

Tie apskričiai nesupuob su 

prieš karę buvusiais pavietais. 
Pavvzdin: Kalvarijas apskri- 
čio visai nėra, buvusis Kal- 
varijos pavietas išskirstytas 
tarp Mariampolės, Vilkaviškiu 
Seinų ir Alytaus pavijo. Vėl 
buvusioje Kauno rėdyboje nu- 

daryta keletas visai naujų ap- 
skričių, Naumiešči » pavietas 
užvardintas Šakių apskričių ir 
t. t. Kokios sienos dabartinių 
apskričiu, męs žemiau iš tisai 
paskelbiame įstatymą išleista 
Lietuvos valdžios 1 liepos 191(' 
metų. Tas įstatymas šitai;- 
skamba: 
Apskričių sienų ir jų centrų 
įstatymas 

1 

Apskričių centrai 
Apskričių, kaipo adminis 

tratyvių vienetų,, centrai nu 
statomi toki: Suvalkai, .Sei- 
nai, Vill^iviškais, Šakiai, 
Marijampoįė, Kaunas, Aly 
t u s, Trakai, Kėdainiai, Ra- 
seiniai, Tauragė, Kretinga, 
Telšiai, Mažeikiai, Šauliai, 
Pasvalys, Panevėžys, L'k- 
mergė, Utena, Rokiškis, 
Ežerėliai N. Švenčionys, 
Ašmena, Lyda, Gardinas, 
Sokolka, .Baltstogė, Biel- 
skas, Valkaviškis ir Belove- 
žą. 

2 

Apskričių sienos. 
1. S u v a 1 k ų apskri 

tis palieka buvusio vokiečiu 
Suvalkų kreiso sienose, iš- 
skiriant Punsko valščių, ku 
ris priskiriamas prie \ ilka- 
viškio apskrities. 

A. S c i n ų apskritin 
jeina dabartiniai: Seinų, 
Lazdijų, Šventežerio, \ c i 

sėju, Leipalingio, Kapčh- 
mieščio, Kačiunų, Beržiniu 
kų, Gibų, Krastiopolio, Pun 
sko, Būdviečio ir Rudami- 
nos valsčiai. 

3. V i 1 k a v i s k i j 

apskritin įeina dabartiniai: 
Vilkaviškio, Paežerių, Gižu 1 

c. 

Keturvalakių, Bartnikų, 
Lankeliškių, Gražiškių, Vi- 
žainio, Vištyčio, Pajevonin,! 
Alvito, K v b artu. 
Virbalio, Žaliosios ir PilvU 
kių valsčiai. 

4. Š a k i ų apskr.: 
Barzdų, žvirgždaičių, Nau- 
miesčio, Bublelių, Sintautu, 
Slavikų, Kidulių, Gelgaudiš; 
kio, Šakių, Lukšių, Plokš- 
čių, Ilguvos, Paežerėlio, Le 
kečių ir Jankų. 

5. Mari a m p o -• 

1 č s apskr.: Y išeikio-Ru- 
dos, Veiverių, Klebiškiu, 
Ašmintos, Prienų, 1 >all>ieri> 
kio, Gudelių II, Mikališkio, 
Gudeilių I, Kvietiškio, Ant t 

navo, Šunskų, Sasnavos., 

Jevi iravo, l'adovinio, Liu.l 
vinavo, Janavos, Kalvari- 
jos, Liubavo, Raudenio. 
Krosnos ir Mariampolės. 

6. A 1 y taus apskr.: 
Simno, Kriokalaukio, Ūdri- 
jos, Antnemunio, Alytaus, 
Meteliu, Serijų, Miraslavo, 
Liškavoš, Nemajūnų, Je>:- 
no, Birštono, Nemunaiči'), 
Punios, l'ivašiuriu, Hutri- 

C 

ni;ulių,, Stakliškių, Alovės, 
Daugų, Varėnos, Rudnios, 
Marcinkonių, Perlojaus, 

Merkinės, Druskininku ir 
Kobelių. 

7. T r a k ų apskr.: 
Kruonio, Darsunįškio, Ziž- 
marių, Kaišedorlų, Gegužy* 
no, Žaslių, Vievio, Landva 
ravo, Trakų, Kietaviškio, 
Sameliškio, Užugaščio, Auk' 
štadvario, OnuŠkės, Dusino 
nų, Y 'alkininko fr Rudziš- 
kių. 

8. K a 11 n o apskr.: 
Rumšiškių, Turžėnų, J ana- 

vus, Vendzioi>olos Babtų, \v y ,, t i 
Čekiškės, Veliuonos, \ ilki- 
jos, Zapyškio, Raud >ndva- 
rio, (lavlcvos ii" Pakuonio 
valščia. 

9. K c d aini u aps- 
kr. įeina šie dabartiniai valš 
čiai: Kėdainių, Josvainių,Į kili, Krakių, Pašušvio, Grin, 
kiškio, Baisiogalos, Gudžiū 
nų, Krakinavos, Surviliš- 
kio, Dainavos, Šėtos ir Žei- 
mio. 

10. R a s e i n i ų ap- 
skr.: Jurbarko, Skirsneliui- 
nio, Šimkaiči-o, Girkalni >. 

Juodaičių, Betygalos, Šidla- 
vos, Titavėnų, Kelmės, Kie- 
lių, Kražių, Nemakščių, Vi- 
duklės ir Raseinių. 

11. T a u r a g ė s ap 
skr.: Eržvilko, Skaudvilės, 
Upynos, Kaltinėnų, Sarti- 
ninkų, Šilelio, Kviedarnos, 
Šviekšnos, Naumiesčio, Vai 
nutos, Pa jūrės, Pagraman-| 
čio, Tauragės ir Batakių. 

12. T e 1 š i ų apskr.: 
Alsėdžių, Gadunavo, Triš- 
kių, Kuokės, Užvenčio, Var- 
nių, Tverų, Žarėnų Rėtavo, 
Plungės ir Telšių. « c 

13. K reti n g o s 

apskr.; Skuodo, Mosc\lžio, 
Linkimų, Grūšlaukio, Salan 
tu, Plateliu, aKrlenos, Dar- 
bėnų, Palangos, Kretingos, 
Kulių, Gargždių, Veviržėnų 
Andrėjavo. 

14. M a ž e i k ų ap- 
skr.: N lakių, Židikų, Sėdos, 
Mažeikų, Kiackavos, ViekŠ 
nių, Pa])ilės, Akmenės ir 

Klikuolių. 
In. S i a u 1 ių apskr.; 

Žagarės, Skaisgirio, Joniš- 
kio, Kriukių, Pašvitinio, Lin 
kuvos, Pakruojaus, l^ygu- 
11111, Meškučių, Gruzdžių, Ša 
kynos, Kuršėnų, Šaukėnų, 
Padubisio, Pakapės, Šiaulė- 
nų, Radviliškio, Stačiunu :r c" ) c 

Šiaulių. 
16. P a n e vėžio 

apskr.: Šeduvos, Rozalim, 
Smilgių, Naujamiesčio, Ra- 
mygalos, Raguvos, Panevė 
žio, Panevos Pušaloto Stūmį 
briškių, Subačiaus, Sudėt- 
inu, Troškimu, Audronis 1 

T. -b kio, \ iežintų ir. Kupiškio. 
i/. U k m e 1* g ė s a p 

sk r.: K u r k 1 i ų, I< a v a r sk >, 
Taujėnų, Traupio, Pagiriu, 
Siesikų, Panatėrių, Veprių, 
Pabaisko, Liduokių, Balniu 
kų, Želvos, Šešuolių, Širvin- 
tų, Gelvanių ir Ukmergės. 

18. P a s v alio ap- 
skr.: Žeimelio, Vaškų, Jo- 
niškėlio, Pasvalio, Dauj.ėnų, 
Krinčio, Pabiržės, Biriu, 
Sosto, Papilio, Čipėnų ir 
Kvietkų. 

19. U t e n o s apskr.: 
Anykščių, Debeikų, Vižonų, 

Užpalių, Daugailių, Utenos, 
Lieliunų, Pakalnės, Skemo- 
nių, Aluntos, Malėtų, Kuk- 
tiškio ir Tauragnu. 

20. Rokiškio ap- 
skr.: Šimonių, Svėdasų, Ska! 
piškio, Pandėlio, Čedasu J 
Aknystos, Rokiškio, Abelių,! 
Panemunio, Alolų, Kama- 
jų, Jūžintų, Kriaunų, ir Su- 
bato. 

Kitų apskr iė i ų— Ii žer 
nų, Nauju jų Švenčionių, 
Vilniaus, Lydos, Ašmenos, 
ir buv. Gardine gub. apskri 
čių sienos bus nustatytos v ė 
liau, būtent, po okupaeij >s, 
kuomet bus galima, pradėti 
valsčių organizacija. 

4. 

I 'asienio kaimams ir vals 
čiams leidžiama reikalauti 
priskirti juos prie gedžiamo- 
jo apskrities ar valsčiaus. 

5. 
Apskričių ir valsčių galu 

tinas sienas tvirtina Vidaus 
Reikalų Ministerija. 

6. 
Šio įstatymo 1 turi Imti 

įvykdintas iki 1—VII—l'.1 
m., o galutinas valsčių ir 
apskričių sienų sutvarkymas 
turi buti pabaigtas iki 1— 
1—1920 metų. 

A. S m c t o n a. 

\ alstybės Prezidentai 
M. S I c č c v i c i u s. 

Ministeris J Urmininkas. 
7. I} c t k c "o i č i u s. 

M misterių l\abinet« > 

Reikalų Vedėjas. 
Kaunas, 

liepos 1 d. 1919 m. 

Su lyg pačio šio įstatymo, 
jis jau dabar įvykdintas. Tie 
sa, padaryta provizija, kad p i 

sieniniai valsčiai dar iki nau- 

ją įlietų gali reikalauti per- 
mauni, tai yra gali reikalauti, 
kad butų priskirti tau ar ki- 
tan apskritim 

Iš šito įstatymo męs dasi 
tinome, kad iki šiol kaimai ai 
b,t sodžiai pasilieka tose pat 
sienose, kaip buvo prieš karę. 
Taippat pasilieka tokius pa! 
sienose ir valsčių (gminų ar 
V 'losčių). C,i gubernijos i; 
pavietai panaikyti, o jų vieton 
sudaryta JO apskričių, kaipo 
20 administratyvių vienučių. 

Amerikiečiai ypačiai turėtų 
gerai įsitėminti šias nauių 
apskričių sienas, nes tas jiems 
yra svarbu del susižinojimo, 
del rašymo laiškų. Kad da- 
bar rašyti laišką, reikia padėti 
vardą to, kas turi laišką gau- 
ti., paskui reikia parašyti kokia 
me kaime ir valsčiuje gyvena, 
o paskui padėti artviniausią 
Į>ašto stotį ir kokiame apskrį 
tyje ji randasi. 

I .Peržvelgdami ta įstatymą 
Lietuvos tvarkymo, turime 
pastebėti skirsnį 3, kuris pa- 
rodo, kad tos vietos, kur da- 
bar lenkai laiko nėra sutvarky- 
tos. 

Kas link prūsų Lietuvos, 
tai šis Įstatymas nieko nekal- 
ba. Kiek galima spėti iš 
"Prūsų Lietuvių balso" einan 
eio iš Tilžės, tai prūsų Lietu- 
voje pasiliks apskričių tos pa- 
čios sienos, kaip buvo kreizu 
sienos. 

Kas valanda musų tėvynėje 
eina milžiniškas tvarkymosi 
darbas. Kas kartas pradeda 
veikti visi valstybės organai. 
Tik nebūkime męs amerikie- 
čiai lietuviai nuošaliais žiūrė- 
tojais, bet prigelbėkime Lie- 
tuvos žmonėms. 

TEISYBES IŠ DUGNO. 
Dar ginklus nereikia padė- 

ti. Del taikos galimą susipeš- 
ti. 

Tie, kuriem męs už blogą 
mokame c-tiu. velytu, kad męs o •> «- 

mokėtume grynais pinigais. 

LITERATŪRIŠKI TURTAI l 
KONSTANTINOPOLIO 

ATIDARYT? MOKSLIN- 
ČIAMS. 

Senovėje pasaulinio mokslo - 

centru buvo Rymas, bet, •žu-< 
vus Rymo imperijai, žymu,: 
mokslinčių prieglauda lapu 
Greikiškoji imperija su -savo. 

sostine Konstantinopoliu. Clo.. 
spiolčsi ir svietiskiai ir dva-si^- 
kiai tuolaikiniai mokilav^ 
riai. Todėl Konstantinopoly-- 
je prisirinko daugybė įvairiu 
svarbių raštų. 

Bet apie pusę penkioliktojo* 
šimtmečio griuvo likučiai virei 
kiškos imperijos ir miestas 
Konstantinopolis su visais, sa- 
vo turtais papuolė po turku 
valdžia, kurie uždėjo geležiu; 
letena ant viso gyvenimo. Į 

Vėlesniais laiknis, prasitje- 
Į jus moksliškiems tirinėjĮ- 
mams, Eui*0])0s mokslinčiai 
atkreipė savo domą j Koi^tan 
tinopolį, kur tikėj >si rasti-no* 
mažai raštiškų senovės turiit. 
bet jų viltis 'neišsipildė,- nes. 

Turkijos valdžia nedaleisdiiMU 
si europiečiams daryti tirin*- 
jimus senovė rastuose. .. 

Kaip garsioj j Šv. Z 
bažnyčioj (turkams viešpata^'" 
jant jį tapo paversta Į mcėetę, 
dabar gi vėl bus krikščioniška 
bažnyčia), taipgi ir ciesoriaus 
paločiuje buvo visą laiką iv- 

linus serai sutvarkvti kn\£.v,nai | l. O o 

ir jie buvo prieinami europię- 
jčiams, bet tikrasai litcrati/ka^ 
turtas randasi suverstas be- 
tvarkėje minėtos bažnyčios ir 

ciesoriaus paloeių rusyse, kiTir 
europiečiai nebuvo įleidžiami-.. 

Kad K mstantiiiupolyje yra 
daug brangių senovės rastų 
parodo ir tas dalykas, kad vie 
iK)j senoj nežymio1' ba/nycįoj 
neseniai grekas šveutikasj Iš- 
dėstydamas apdulkėjusius. sę- 
nus rasinius užtiko viena su 

nežymiu užrašu "Šventas Kle 
mentas." Peržiūrėdamas ra.;i 
nį jis surado tokių 12 anas to- 

lų pamokinimų, kurie, sulyg 
bažnytinės ist arijos, skaitėsi 
dingusiais iš 1050 metų ir apie 
jų buvimą senovėje nauja'isto- 
rija tik minėdavusi. Žinovai 
senovės rašto tvirtina, kati at- 
rastas rašinys buvo parašyta^ 
tik apie 120 metų. po Kristaus 
gimimo. £ 

Tik neseniai vienam \VkįRv 
.tijos valdininkui pasisekė iš- 
I gaut i nuo paties Turkijos sųl- 
įiatio speciali leidimą lankytis 
i rūšis sandelį senovės raštų. 

| Minėtrs vokietvs tvirtina, kati 
į jam pasisekė surasti tūlas knv- 
Igas Rymo istoriko Livijo, ku- 
rios yra skaitomos visai žu- 

vusiomis. 
I Konstantinopolio rušysi.. ra- 

štai yra parašyti daugiausiai 
lotinų, greikų ir arabų, dal- 
bose, todėl tarpe Kuropi >s- 

slineių žinovų minėtų yra.Įu- 
dėjiinas, kad vykus Konstq*i- 
tinopolin tirinėjimui seŲ;ive.s 
raštu. Mat galutinai sumu- 

šus talkininkams Turkiją ir. Į 
nedrįs ir negalės uždrausti eu 

ropiečiams naudotis rūsyje 
esančiais senovės raštais. 

Iš Anglijos neužilgo vyk.^i.i 
L£onsJantin< > poli n mokslavy.ęįs, 
istorikas Eclvin Pir >, kad- .iš- 
studijavus per keletą Šin,V,pie- 
čiu slepiamus nuo žmonijos 
akių senovės raštus. Jo many 
įiiu senovės raštu turkai ne- 

sunaikino, nes jiems toki dalv d 
kai buvo ne žingeidus, bei jj\l 
bijosi, kad raštai, ^ulėjtjsie 
rūšyse be jokios priežiūrai, 
galėjo visiškai sugesti ir jau 
neleis galima jaisiais natul i- 

lis. 
Todėl, gal neužilgo pasaulis 

išgirs daug žingeidžių dalyku 
iš praeities, kuriu: aėiu 
linkybthis; pirmiau ne tyrėj j 
progos sužinoti. 

R. A. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SCOTTYILLE, MIGI. 

Apie Sc)ttv:!e; Mieli, yra 
apie keturi šimtai lietuvių uki 

^jiiukų. \ isi gyvena apskri- 
tai gerai. Manoma, kad ši 
lietuvių ūkininkų sodyba ar 

nebus tiktai didžiausia Ame- 
Pereitame nedėldie 

nyje iK-kurie geriau tnanantie 
je lietuviai ūkininkai surengė 
piknikia apie ežerą Round 
Lake. Kati pikniką padariuH 
ne visai paprastu, i> Chica 
gvs buvo užkviesta keletą kai 
bėtojų ir dainininkų. 

L'kiivnkų suvažiavo daug', i 
■Vieni automobiliuose, kiti ve 

iitnuose, o kiti tiesiog atjojo| 
ant arklių. Visi linksminosi 
laimi gerai. Koncerte labai! 
atsižymėjo visiems Chicagoje 
žinomi artistai dainininkai p- 
nia. O. Pocienė ir K. Sarpa- 
lius. P-nios Pocienės daina- 
vimas publika tiesiog užhip- 
notizavo. Scottvillio lietu- 
viams-ukininkams niekados 
neteko girdėti taip gražiai iš 
pildytų dainų lietuvių kalto- 
je. 

Taipapt mus žavėti žavėjo 
jteavo malonu ir gerai išdirbu 
^baritonu p. K. Sarpalius. 

Apart tų žinomų artistų taip 
pat dalyvavo p. kedžio švo- 
gerka, kuri gana gražiai pa- 
dainavo keletą dainų. 

Tarpe dainų buvo deklama 
cijos, kurias labai tinkamai 
ir siu jausmais išpildė p. Ke- 
džio vaikas ir mergaitė. Ant 
galo pateko mums užgirsti 
rų prakalbų. P-nas Stasys 
Šimkus, žinomas kompozito- 
rius—artistas, tarpe kitų dal 
kų labai gražiai ir nus'davu- 
siai nupešė lietuvio typą. Me- 
linakis, šviesaplaukis lietuvys, 
sakė jisai, niekados negali 
pasislėpti svetimtaučių*tarpe. 
Jisai visados bus atskirtai 
kaip savo fiziška išžiūra taip 
ir savo budo ypatybė. 

Antras kalbėtojas buvo D 
ras. K. Drangelis. Dras. Dran 
gelis akyvai nušvėte Lietuvos 
padėjimą ir lietuvių kova ir 
pasirvžymą už savo tėvynės 
liuosybę. 

Nemažai teko visokiems 
Lietuvos priešams, kurie nieko 
neveikdami ir niekuomi ne- 

prisidėdami prie Lietuvos liuo 
sybės išgavimo, darą visokiais 
budais ačiu savam kvailumui 
ir tfeiftis^rafiimui, dar viso- 
kiais budais visur stengėsi 
varžyti prakilnius lietuvių dar 
bus. 

Toki žmonės mano, kad Lie- 
tuva pati atsistos ant kojų, 
ir, kad viskas Lietuvoje pasi- 
darys pats per savę be jokiu 
darbų, kaip šiandien rašo tū- 
li musų ištautėję laikraščiai 

Po programos buvo šokiai. 
Publika labai gražiai pasilink- 
smina tr smagiai praleido lai- 

Pftje tarpe kitų dalykų lietu 
viai ūkininkai taip pat užrašC- 
"Lietuvos" laikraštį. Keletą 
iš jų užsirašydami sakt—ga- 
lu ijale dabar susipratome; 
kas tikrai rūpinasi Lietuvos j 
reikalais ir kas gina mūsų j 
tautą nuo pražutės. Toksai1 
laikraštis iki tam laikui buvo Į 
"Lietuva," todėl dabar ja ir, 
remsime. 

Ūkininkas. 

LAVVRENCE, MASS. j* 
ęKunigai užtyli lenkų šunybes Į 

Jau kelios dienos kaip atsi- 
darė pašto susinėsimai su Lie 
luva ir maišai laiškų ateina 
iš Lietuvos ir siunčiama iš 
AmerihDS Lietuvon. 

Ateinanti laiškai iš Lietu- 
vas didžiumoj praneša apie 
gręsianti badą: taipgi yri. 
daug lusiskundimų, kad pir- 

miau at>ilankę bolševikai pri- 
darė gyventojams daug blė- 
dies. 

Reikia taipgi pažymėti, kad 

daugelis Lietuvių, kurie nese- 

ka laikraščių atsidarius paš- 
tui nemoka parašyti adreso, 
mat vieton senojo A'ussia, rei- 
kia rašyti Litluumia, todėl su 

kitų laiškais paštas turi ne- 

smagumu. I ie, kurie gerai 
nenusimano, privalėtų pas ki- 
tus pasiklausti, kad neapsun- 
knius bereikalingai pašto ir bu 
vus tikrais jog laiškas nuveis. 

Rugpjūčio 10 d. čia atsibu* 
vo Naujosios Anglijos Darbi 
ninku Katalikų Sąjungos su- 

sivažiavimas, tai žinoma buvo 
ir prakalbos. Skubinome i 
prakalbas tikėdamiesi išgirsti 
apie dabartinį pavojų Lietu- 

vos Neprigulmybei iš lenkų 
pusės, kurie begėdiškai ver- 

žiasi Lietuvis žemėsna, ir taip 
gi išgirsti kokius žygius daro 
Lietuva, kad apsiginus nuo 

lenkiškų plėšrių imperialistų. 
Pilnai tikėjomės tai išgirsti 

nes kalbėjo net keturi kuni- 
gai, bet apsirikome. Mušu 
kunigai vieton aiškinti apie 
tikrąjį lietuviu politikos sto- 

vį, girėsi kad krikščionįs de- 
mokratai j veiksią bolševikus 
ir paims į savo rankas Lietu- 
vos valdžia. 

Mums neseniai pranešė iš 
Paryžiaus, kad lenkai visur 
kur briaunasi Lietuvon, kad 
net užėjo lietuvių skyriui, kti 
ris mušeši su bolševikais, iš 
užpakalio ir tokiu budu pri- 
vertė lietuvius pasitraukti ir 
vėl atiduoti bolševikams lie- 
tuviukas žemes; pagaliaus 

mums pranešta, kad lenkai 
net verčia lietuvius sodiečius 
dvi dieni savaitėje dirbti len- 
kų dvaruose. 

Tai visa eilė lenkišku šunv 
c 

bių, dėl kurių kiekvieno ger j 
I lietuvio širdis sudreba. Kalbc- 
I tojai kunigai, tik penėjo klau 
j sytojus saldžiomis svajonė- 
imis apie kovą su bolševikais. 
Butų geistina išgirsti nuo jų 
viešai ką tas reiškia? 

Vienok tarpe rimtų lietuvių, 
.gerų tėvynainių, yra kitoks 
upas. Daugelis čionykščių 

į lietuvių tik laukia tinkamos 
progos, kad vvkus Lietuvon 
idant ginti ją nuo užpuolikų 
nežiūrint kas ten nesiveržtų, 
ar tai rusas bolševikas, ar ta* 
vokietys, ar lenkas visus bruk 

t i lauk iš Lietuvos. Bravo 
vyrai, lai gyvuoja Vytauto 
dvasia! 

J. Žukauskas. 

| A un Red. Padavėte adre- 
sus kur žmonės gali gnuti pa 
tarimų dėl parašymo adr-jsų 
Lietuvon, bet nenuroclete kas 
jus ingaliojo toki paskelbimą 
padaryti, todėl minėtus adre- 
sus apleidome. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

Gabrys Veverskis.. Jusų 
eiles prozoje silpnos; sunau 
doti negalime. 

Lietuvos Skaitytoju, Chi- 
cago, 111. Kad lietuviai bol- 
ševikai sugrįžę Lietuvon eis 
prieš Lietuvos valdžią, tas 
gal vfeiems yra žinoma, tai- 
gi žinoma ir Lietuvos val- 
džiai. Raginti, kad Lietu- 
vos valdžia neįsileistų bol- 
ševikų neverta, nes Lietu- 
voj turi but vietos visiems 
lietuviams nežiūrint jų pa- 
žiūrų. Męs nemanome, kad 
bolševizmas turėtų kokias 
nors pasekmes Lietuvoje. 
Todėl jusų rašinėli sunaudo 
ti negalime. 

LAIŠKU SIUNTIMAS I 
LIETUVĄ. 

Gautos sutartį s paštinio 
susinėsimo tarp Amerikos ir 
Lietuvos tapo užbaigtos Rug 
pjučio 2 ir 4. 1919. 

Oficialis paliepimas pri- 
iminėti įvarius pirmos, ant- 
Vos ir trečios kliasos siunti- 
nius i Lietuva tapo išleistas 
Aug. 5, 1919. 

Pagal sutartį laiškai ant 

kurių rasis žodis "Lithua 

nia", bus siųsti per Hambur 
gą Vokietijoje, uždarytuose 
maišuose stačiai į Kauną. 
Hamburg yra tiktai viena- 
tinis atidaras kelias. Laiš- 
kai nebus Vokietijoj išima- 
mi iš maišų. 

Siųsti į LietuVą dabar ga- 
lima visokius laiškus, atvi- 
rutes, laikraščius, spausdi- 
nius, pavyzdžius tavorų ir 
įvairias komercijinias popie- 
ras taip paprastu kaip ir už- 
registruotu budu pagal "Pos 
tai Union'' mokestį ir išly- 
gas. 

Pinigus siųsti į Lietuvą; 
per paštą tuo tarpu negali- 
ma. Šis reikalas yra riša- 
mas atskirai nuo laiškų. 

Parcel Post, siuntimas ta- 
voro Į Lietuvą, dar taipgi- 
nėra galimas, bet neužilgio 
tikimės ir šią šaką susine- 
šimo atidaryti. Viskas prigu 
li nuo to kaip greit gausim 
įgaliojimų nuo Lietuvos 
valdžios laikyti, tam tikslui, 
konvenciją su Amerikos pas 
ta. Sutartįs, maždaug, yra 
sekančios: sunkiausi leidžia 
mi atskiri pakai bus ne dau- 
giau kaip 10 kilogramų (22 
svarai), mokestis 12 centų 
už svarą. Pakai neturi but 
ilgesni kaip 3 pėdos ir 6 co- 

liai, ir t.t. Pakai bus sta- 
čiai siunčiami į vieną iš Lie 
tuvos portų. 

Tuo tarpu, iki Lietuva ne- 

įstojo į "Universal Postai 
Union", jos pašto ženklai 
(marės) bus vistiek priima- 
mos per Suv. Valst. paštą. 
40 skatikų rokuosis pilna 
užmokestis už pirmą unci- 
ją laiško. 

Atidarius susinešimus su 

Lietuva mums pranešė paš- 
to departmentas, kad pir- 
mą dieną tiktai New Yorke 
buvo priimta 30,000 laiškų 
adresuotų į Lietuvą. 

Vinikas. 
Redakcijos pastaba. Dar 

kartą atkreipiame visų aty- 
dą į tai, kad siųsdami laiš- 
kus Lietuvon parašyti žodį 
LITHUANIA, kitaip laiš- 
kai nenueis Lietuvon. 

Dabar jau ant visų paštų 
Amerikoje priiminėja Lietu 
von ir registruotus laiškus. 

Juokeliai, 
PAILSO. I 

— Onute, mau rodosi, 
kad tu jau nuvargai belank- 
kydama šįmet visus išva- 
žiavimus ir piknikus. 

— Aš? Aš ne, bet mano 

vyrelis tai nuvargo. 
— Bet jo niekados nebu 

davo matyti su tamista. 
— O, jis pailso man pi- 

nigus beduodamas del pik- 
nikų. 

PIRMUTINIS ŽINGSNIS 
— Man būtinai reikia pa- 

siskolinti porą tūkstančių. 
Tai ar nepaskolintum porą 
doliarių? 

— Kodėl porą? 
— Aš noriu laikraščiuose 

pasiskelbti, kad jieškau to- 
kio žmogaus, kuris paskolm 
tų man tą sumą. 

PIKNIKAS. 
Ilgai rengėsi ir rengėsi gana 

nepasektuingai. Iš kartu m* j galėjo susikalbėti kur surengti 
ta sav.» šeimyninį pikniką. Vie 
ni norėjo važiuoti ant l'uko 
fanuos, kiti toliau j paežerį, 
treti vėl kur kitur. Antgalu 
sutarė važiuoti į netoli miesto 
esantį kaimu Lugius. 1 »et at- 

sitiko visa eilė nesmagumu. 
Yaronikutė beraitvdama su 

žnyplėmis savo geltonus plau- 
kus nusidegino kaktą: Katrė 
iki kaului įsidūrė spilkn sau 

pirštą. «» Elziutė susipešė su 

Petruku. Petrukas gi neįga- 
lėdamas Elziutės užsiriko ant 
motinos, o motina pasiskundė 
tėvui, ir nuo tėvo pasigirdo to- 
kia rezoliucija: 

— Visi busite namieje! 
Visi ilgai ginčijosi. Petru- 

kas net apsiverkė, bet ant galo 
didžiuma balsų likosi išrinki a 

delegacija pas tėvą. Petrukas 
sVaito save bolševiku ir jis ne- 

sutiki), kad rinkimai atsibuvo 
viešu balsavimu, jis reikalavo 
slapto balsavimo, bet jis turėjo! 
išsižadėti savo politiškos pro- 
gramos, kuomet viresnis už j; 
Kazys jam pastebėjo: 

— Bolševikai neverkia. 
Nuėjusi deputacija pas pa 

|pę išmeldė visuotiną amnistiją. 
|Tiesa, Petrukas tvirtino, kad 
jis svetimos valdžios nepripa- 
žintas, kad jis vis vien butu va- 

žiavęs, bet Kazys visu papra- 
I še netikėti Petrukui. Vienok 
tas Kazio užreišk;mas buvo be 
reikalingas, ir taip nuo to lai- 
ko, kaip Petrukas bolševiku ra 

po. niekas daugiau jam neti- 
ki. 

Nusisamdę nuo pažįstamo 
graboriaus vežimą su vežiku. 
I >et kaip reikėjo sėsti vežunan. 
vežikas atsiminė, kad bėrio vie 
na patkava pasiliuosavusi. Iš- 
kinkė bėri ir nuvedė pas kai v j 
'.Š naujo pakaustyti. 

— Aš neturiu noro važiuo- 
ti,—nei iš šio, nei iš to uživi- 
škė Varonikutė. 

— Tavo ne noras prapuo- 
lė, bet tau kaktą skaudą nuo nu 

į degimo!—dasiprotėjęs užreiš 
kė Petrukas. Jis kaip bolše- 
vikas skaitė už pereigą visuo- 
met pasakyti, ką mano. 

1 Varonikutė paraudo, pradė- 
jo visus jtikrinėti, kad jei vi- 
siškai neskauda kaktos ir pri- 
rodymui, kad taip yra, ji nu- 

tarė važiuoti nežiūrint j tą sa- 

vo "nenorą." 
.Pakaustyta bėri vėl įkinkė. | 

Vos spėjo išvažiuoti už miesto.! 
:aip Elziutė numetė savo rau-i 
domį šilkinį lietsargį ir tai sta- 
čiai balon. Prisiėjo lietsargį 
pririšti užpakalyje vežimo, kad 
)urvai nubėgtų ir pradžiūtų. 

Leidžiantis nuo kalno, veži- 
kas negalėjo gerai suvaldyti 
arkliu ir bėras nusimušė koj;i C. .'t, 

ir pradėjo šlubuoti. Prisiėjo 
žingsniu važiuoti. 

•— Prakeiktas "begemo- 
tas"!—pusbalsiai sau tarė Ka- 
zys prisiminęs kvotinius mo- 

kykloje, kuria jis ir Petrukas 
lankė. 

— "Begemotas" čia visai nc 

kaltas, o kalta ta tavo Marė.— 
atrėžė Petrukas apgimdamas 
savo mylimą mokytoją. 

Kazys paraudo iš džiaugs- 
mo, kad apie jo "širdies ponią" 
atsiliepia kaip apie kokį svar- 

bų daiktą. Ir jis rado reikalin 
gu pastebėti Petrukui: 

— Prašau to vardo čionai 
neįpinti! 

— Sakyk tu man, tai ji ko- 
kia karalaitė!—atšovė Petru 

kas. 
— Nedrįsk!—sušuko Ka- 

zys sugniauždamas kumščius. 
— O aš išdirbsiu!—įšau- 

kiančiai ir pakildamas iŠ sėdy- 
nės atšovė Petrukas. i 

Nuo Petruko staigaus atsi- 

stojimo beris pasibaidė ir smar 

kiau patraukė. Petrukas tie- 
siai per galą vežimo išpuolė 
tiesiai ant kelio. 

— Sustok! Sustok!—Matikė 
visi pa-ažieriai vežikui. 

Petrukas šlubuodamas priC-; 
jo prie vežimo. Iš jo nosies pa- 
maželi lašėjo kraujas. 

Sustojo ties upeliu. Petru- 
kas nusimazgojo savo uosi ir 
kad kraujas daugiau nebėgtu, 
iš Klziutės šaliko padarė ban- 
dažą ir perrišo Petruk ■ nosį. 

Nuvažiavo toliau. Petrukas 
jau nenorėjo ir žiūrėti Į Kazį, 
o Kazys irgi nepergeriausiai 
jautėsi. 

— Mariutei tu labai patin- 
ki!—tarė Kazys į Petruką no 

rėdamas padaryti jam smagu- 
mą. 

P»et Petrukui nosis skaudė- 
jo ir jis atsakė: 

— C) aš jos nekenčiu, tos 
stornosės! 

Kazys jau uorėj'/ kirsti Pe-| 
trukui nosin. l)L*t pamatęs kru- 
viną skarulį ant jo nosies su- 

silaikė. 
— Ai!—netikėtai sušuko 

Katriutė. 
i 

— Kas tau?—Kartu pa- 
klausė Varonikutė ir Elziute. 

— Grepšelį su pinigais pa- 
mečiau !... 

— Tai kai]) nuo kalno že- 
myn važiavome tai ir pame- 
tei,—rimtai tarė Kazys. 

— Tai nieko, atgal grįžda- 
mi rasime,—tarė vežikas. 

— Greitai jau busime ant 
vietos!—ta: ė Elziutė. 
Petrukas niek ; nesakė, jei kei 
kė tą visą pikniką del kuri*» 
jam taip nosį skauda. 

— ir dar nuo tėvo gausiu 
bartis,—mąstė jis. 

Kazys ilgai mąstė apie my- 
limąją Mariutę ir jis nežinojo 
ar ji storuose ar ne. Ant galo 
pasidrąsinęs paklausė seserų: 

— Ar ištikro Mariutė stor 
nosė ? 

— Tikrai s*ornosė! Jos no 

sis, tai ne nosis, bet bulvė!— 
pridėjo savo grašį Petrukas. 

— Aš tavęs neklausiu,—aci 
rėžė Kazvs. 

— Ji ne storuose, bet trumi 

panosė,—diplomatiškai atsakė 
Katriutė. 

Ne, jos nosiukė labai graži 
ištikro!—tarė Varonikutė. ku- 
ri draugav > su Kaziu. 

— Da išaugs nosis!—šyp- 
sodamasi pridūrė Elziutė. 

Staiga .pasigirdo "trak!" 
Pasirodė kad Yaronikutės si jo 
nelis pakliuvo j rato špykius 
ir perplėšė. 

— Tau gerai paklius nuo 

manos!—sušuko Kazys. 
— Vis tiek paklius, juk ji 

kaktą prasidegino,—pastebėjo 
Petrukas. 

— Xieko, Yaronikutė, męs 
gausime adatą ir susiusime,— 
ramino seserįs. 

— Ar ir kaktą užsiusite?— 
ironiškai pastebėjo Petrukas. 

— Kartu su tavo nosimi!— 
nusijuokė Kazys. 

— Štai ir melnyčia. Čia lai 
kyšime pikniką.—tarė vežikas. 

Greitai visi išlipo iš vežimo, 
išsiėmė po.vizijao piragą, kaVą 
keptą žuvį. Viską dailei išdė- 
stė ant pievutės. 

— Žinot ką. sukurkime ug- 
nį !—sumanė Petrukas. 

Nespėjo surinkti šakų, kaip 
tolumoje pasigirdo griaustinis. 

— Audra!—vienu balsu su- 
ruko visi. 

Greitai rukrovė valgį į veži- 
ną, greitai susėdo ir greitai 
eidosi važiuoti namon. 

Taip tai buvo linksmas pik- 
likas. 

Vertė Jonukas. \ 

t- Zinogue kasosi galvą, 
va d palengvint niežėjimą. 
Kasjmasj pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučiom s. Bet jis 
žino. kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. S. 

\ vrai ir moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą liežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Kebus 

..„>•6..... nuėmusi, pmuKų snnKimo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou pleiskanų. 
R U P F L E S 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi«as pleiskanas. Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo plei-ka- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Ji nesugadins nei, jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto markėmis ar money order, kuriuos sių-kite šiuo adresu: 
«, —o«F. AD. RICHTER 6 CC.. 326-330 Bro&dvay. New Yojk — 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigu ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

w Henry J. Schnitzer State Bank* 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

$100-$500 $1000 
Invezdinti Į augštos rūšies sekuracijas, kurias męs 
dabar parduodame, atneš jums nuo šešių iki aš- 
tuonių nuošimčių, du kart daugiau negu jusų pi- 
nigai, kad atneša padėti banke. 
Tai yra paprastas pakėlimas arba spekuliacija ak- 
cijoms, bet augštos rūšies pirmojo mortgečio Bond- 
sai ir turinčios pirmenybę akcijos, su milijonais 
doliarių turto ir dideliais uždarbiais. 
Šie investimentai niekuomet pirma nebuvo jums siu 
lomi ir męs tikime, kad klesos investmontų, su už- 
tikrintais nuošimčiais ir galimais rinkos uždar- 
biais ir kuriuos galima parduoti bile laiku ir bile 
kur. 

George H. Taylor Jr\ & Co. 
INVESTMEMT SECURITIES, 

FOREIGN DEPARTMENT 
111 W. Monroe St., 401 Harris Trust B!dg., 

Chicago, III. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITĄ 
i 1 STATE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED STk 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 

tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yrą. 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bu? 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugine pasidėjimui dėžės 

i 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. ' 

Iff^UETUVOS 2EMLAP8S. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažny.kiemius, miestus ir miestelius, gelž 
gelius, upes, eserus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susid.eda iš 8 dalių 
1) Lietuva ir Europinės ValstijoB. 
2) Prieš Istorinė 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 (1399—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

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

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



ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

IŠ PAGROBTOS BOLŠEV 
K U ŠALIES. 

Aluntos, l'tcnos, M alėti} a p y 
linkt'se. 

Paėmus lenkams Vilnių į šį 
k rąstą susitelkė bolševiku gar 
jos. Iš vienos pusės, nuo Vil- 
niaus lenkai, iš kilos—Lietu- 

v >s kariuomenė juos čia spau 
dž a, ir jie gauna šeimininkai! 
ti siauram kampelyj. Bet ji^: 
nepaiso. Gyventi reikia—ir 
gyvena. Plėšia kiek tik Įma- 
nydami. Žmonėm^ atiminėja,, 
ką tik pagriebia: paskutinius 
gyvulius, paskutinę sėkla. 

Atbėgę iš ten į kauna žmo- 
nės jaučiasi kaip rojuj! Ir vie- 
ną minutę, girdi, su jais sun- 

ku gyventi, 5 gegužės d. Alun 
toj bej ieškodami bolševikai 
maisto po aukštus, palėpes, s i 

balanomis uždegė 17 namu. 

Klebono •appjovė dri karvi. 
Žmonės vis tik.^i, kad jie iš- 
eisią, kad ateisią lietuviai, už- 
tai kas kiek įmanydamas ban- 
do sėti laukus. Xors sėja be- 
galo sunki. Atiminėja vi- 
siems arklius, nes, girdi, rei- 
kalinga kariuomenei. Kad ne 

nustotų paskutinių gyvulių, 
žmonės slepia juos miškuose 
ir pelkėse, kur bolševikai netaip 
drįsta j ieškoti, nes dažnai juos 
tokiose vietose vieniai gyven- 
tojai atremia gink. jota jėga. 
Kantrybės tiek pritruko, jog, 
girdi, "tik"ginklų, tuomet mes 

su jais truputį drąsiau kal- 
bėsim r 

Kaip praneša atvykę iš ten 

žmonės, visas žinias apie Lie- 
tuvos kariuomenę, valdžią ir 
t. t. perduoda bolševikams žy- 
dai krepšelninkai, kurie labai 
dažnai vaikščioja is Kauno j 

bolševikiją. 

KURŠĖNAI. 
f 

(LBS.). Miestelis nedide- 
lis, bet buvo žymei subolŠevi- 
kėjęs. J s jo apie 300 žmonių ] 
išėjo i raudonąją gvardija.; 
Dalis dabar išsislapstę miškuo 
se, kita pasiliko vietoj ir nic 
keuo nekliudomi ramiai sau 

vaikščioja gatvėse. 
Šioje parapijoje beveik vie- 

ni dvarai, iš viso apie 60. Be 
veik kiekvieną naktį kur-nors 
užpuola dvarus ginkluotos piė 
šiku gaujos, kurios išveda ar 

klius, atima paskutinius ska- 
tikus ir visa, kas tik jiems pa- 
tinka. I *tai vokiečiai mažai 
kreipia dom?s. Mūsų karino 
mes čia dar nebuv > atvykę. 
^ 

Balandžio 1 d. čia buvo su- 

sauktas mitingas, kutiame bu 
vo daug kalbama apie Lietu- 
vos kariuomenės reikalą ir ki 

tus dalykus. Žmonės labai 
patenkinti. Lenku dvarinin- 
kai raukėsi, pakampėmis vaik 
ščioclami. 

TRYŠKIAI. 
Gyvenimas čia aprimęs: 

mūsų kariuomenės dalys nura 

mino bolševiku viešpatavimo 
palaikus Vietos Komitetas ne 

bežino prie kurio apskričio 
jam priklausyti. Gauna r.uro^ 

ciymu ir iš Telšių ir pric.'in- 
gu iŠ Šiaulių, taip kad nežino 
kuriuos gyvendinti. Žinios iš- 
centrinės valdžios čia neatei- 
na. 

VIEKŠNIAI. 
Žmones čia labai patenkinti 

ir džiaugiasi issiliuosavę iš 

bolševikų vergijos. Kada '>;>1 
ševikai pradeio eiti pirmvn Pa 
nevežio apylinkėj, žmones bu 
vo ntisigapdę, bet dabar vėi 

aprimo. Žmones apgailės tau j;, 
kad į kariuomenę, renkami 
tik savanoriai. Re'ketų skeib 
ti čia mobiliazciją, kad su- 

traukus tvirtesni ir pastovesn; 

elementą į kariuomenės eiles-. 
•Savanoriais niekas -toti ne- 

benori, bet laukia mobilizae'- 
j°S* 

Vietos komitetas darbiu >ja 
si. Jau sudarė viena laisva- 
norių būrį, kuri Į Šiaulius. 1 ic 

sa, yra ir darbo trukdytojų, 
bet šiems nesiseka. 

LECKAVAS. 

Šis kampelis beveik visai pa 
mirštąs. Iki \;un laikui be- 
veik jokių žinių iš niekur nė- 
ra gauta. Vietos .komitetas 
suvis nedarbštus, nes pildo tik 
ta, ką jam vokiečiai įsako. Ak 
lieija kiek įstengia kovoje su 

.ipekulentais ir plėšikais. 
Balandžio _24 d. čia buvo 

mitingas. Žmonių prisirinko 
nedaug, nes jau buvo p rasi- 
'dčję Jauko darbai. Žmonės 
greitai eina prieš bolševikus, 

ines jie savo kailiu išnešė vis i 

j bolševikų "rojaus" gėrybę. 

JONIŠKIS. 
(Šiaulių apskr.) 

Pasitraukus raudonarmie- 
čiams ir vietos bolševizmas 
čion buvo visai išnykęs. P ra 

ėjus kuriam laikui, vietos bol- 
sevikai vėl pradėjo varyti sa- 

vo darbą. Skelbiamas visur 
obalsis: " Nesit.rganizuokit," 

is vien viskas nueis niekais, 
b )lševi: mas įsiviešpataus vi- 
sam pasauly. Huvusis prie 
bolševikų komendantas ir mi 
lieija laisvi vaikščioja, nieko 
nekliudomi. Reikia karinome 
nes vietos bolševikams sutram 
dyti. 

TL'SKAYA IR RAMYGA- 
LA. 

Čia stovi jau musų kariuo- 
menė, kuri neseniai paėmė 
šiuos miestus. Yra ir kelios 
de.šinitvs vokiečiu. Kovose ✓ c. 

ypač pasižymėjo' mušu karino 
menė. Yokiečiai taip pat nar- 

siai kovojo. 
Žmonių upas labai pakilęs;! 

visi džiaugiasi, kad mūsų ka- 
riuomenė atvadavo juos nuo 

bolševikų verguvės. Kada 
mūsų kariuomenė paėmė Ra- 
mygalą, dauguma jaunimo ėjo 
musų kariuomenei į pagelbą, 
net moterys mušė bėgančius 
bolševikus. 

Žmcnės pasakoja, kad rusų 
!> lševikai nenorį kariauti su 

musų karitiomer.j: juos ver- 
čia kariauti latviai ir bėgan- 
čius iš fronto š indo. Rusai 
'laivai įpykę latviais-raudonar- 
miečiais. 

ŽAGARE, 
Ci.i judėjimas labai didelis,' 

nes visi spekuliantai gabenda-l 
mi produktus iš Lietuvos eina 
pro šį miestelį. Komitetas vos 

tesusidaręs; neturėdamas mi- 
licijos maža ką galį tenudirb- 
li! Vietos bol: ^vikai smar- 
kiai darbuojasi; jie slaptai reti 

gia savo gvardiją ir skleidžia 
žinias, kad M ir. tau ja vėl bol- 
ševiku paimta ir t. t. Speku- 
liacijos darbas eina niekelio 
netrukd mias. Vokiečiai su 

spekuliacija nek voja. Č:a rei 
kčt.i būtinai uk: ;ų kariuome- 
nes, kuriai yra parankių vie- 
iv. Ji galėtu pakelti Lietuvos 
valdžios orum^Į visam Pakur- 
šy. 

UaL 27 d. čia buvo mitin- 
gas. Žmonių prisirinko labai 
daug. Jiems buvo išaiškinti 
visi mus 11 reikalai, ypač ka- 
riuomenė ir rengiasi traukti į 
mitsų pulkus. Kalbant apie 
kariuomenę, 1)' isevika i pradė-' 
jo prieštarauti, >et galiaus n»'' 
rimo. Upo žmonės furi, lati' 
kia mūsų valdžios sustiprė- 
jant ir pradedant kova su niu- 

j su valstybės f. iešais vietoje. 

IŠ LAIKRAŠČIU. 

Suomiai apie Lictuvų. 

Suomių laikraštis "S u <- 

m c n S o c i a I d e 111 o 

k r ai" (SuonvJii icialde- 
mokratas) gegužės m. C> di 
na įdėjo straipsnį: "Lietuvos 
užsienin politika ir jos kova 
dcl nepriklausomybės." Sia- 
me straipsny) išdėsto pasneke 
si su lietuvių delegacija Llsin 
kuose Lietuvių delegacija pa- 
aiškino Lietuvos valstybės ! "i 

rimo darbiu tas sunkenybes, 
su kuriomis tenka susidurti. 
Paaiškino, kad butų galima už- 

megzti trumpesnių Lietuvos 
"prekybos rvšių su Šutiniais, 
kad iš Lietuvos galima ga- 
bent į Suomius duonos, vai- 
sių, linų ir kitos žaliosios me- 

džiagos už. Suomių dūbiniuv 
Toliau išdėstyti tieji keliai, ku 
riais Lietuva siekė savo ne- 

priklausomybės. Be i->, laik- 
raštis daro savo pastabų. 

"Męs iš savo pusės šiuo ?.l 

veju pasakysime, kad maž 
Lietuvos stengimasis būti ne- 

priklausoma, ir baimė, kad 
patylomis nuo kitų nepaglemž 
tų jos Rusai, labai 1 ingvai su 

prantama. Gynimos progra 
mas prieš rusų imperiali/oir, 
kurį turėtų priimti visi, „butų 
labai naudingas. Bet princi- 
po atžvilgiu praklinė aiškaus 
programo pusė gauna gana 
stambaus pasipriešinimo del 
tos priežasties, kad mažųjų, 
tautų užsienio politika yra di- 

džiųjų Santarvės valstybių 
*rank(>se\ Jųjų rarokose yra 
ir visa Lietuvos laimė. Iki toj 
laiko, kol Paryžius spręs Ru-j 
sų pakraščių ateitį, ir kol m:, 

žųjų tautų vidaus ir užsienių 
politika yra Santarvės Val- 
stybių monopolija—sunku vii 
/.duotis šių mažųjų tautų pr;.k 
tikos žygius. Kas liečia prii 
cipinę šio reikalo pusę, mes 

tiktai galime didžiausiai užjau 
sti Lietuvos gynimos progra- 
mą, kaip ir visas kitas :naža- 
sias tautas. Apsisprendimo 
teisę ir tegalima suprasti 
tain, kad kiekviena tauta pati 
savo gyvenimo sąlygas spren- 
džia." 

LATVIJOS CONSULIS. 

Vakar (11 rugpjūčio) p. 
Jonas J. Kalnina?, Iždininkai 
Amerikos ingaunių, Latvių. 
Lietuvių ir Ukrainiečių Ly 
gos apturėjo iš Latvijos užsic 
ninės ministerijos Rygoje y\ 

nią, kad jisai yra paskirtus 
visoje Amerikoje Latvijos 
konsului. Labai linksma bu* 
vo man ji sveikinti su taip ma- 

lonia žinia, nes tai yra pirma- 
sis officijalis brolių latvių a* 

stovas Amerikoje. Jis yra p 
ras tautietis, mylintis, karš:,.; 
savo tėvynę ir labai daug pa- 
šventęs ;os labui. Jis atsto- 

vauja Latvius keturių tautų 
lygoje nuo pat to laik, kaip tik 
ji susitvėrė, mokina savo žm 
nėms latviškas dainas ir prigu 
li i visasJatvių tautiškas d ra- 

gijas, kurios, į:aip ir męs 1 i e 

tuviai, turi savo vargus ir bė- 
das su kunigais iš vienos pu- 
sės ir su Uolševikais iŠ kitos. 

Senesniuose laikuose jis bu- 
vo Rusijos armijoje aficieru, 
nu kytojavo, gelbėjo savo tau- 
tiečius tūlą laika ant Kilis Is- 
land ir taipgi neprczentavo tc- 
nais Rusų 'ateivių reikalus. 

Jis jau apie 50 metų am 

žiauę, yra gražaus sudėjime 
ir nevedęs. Pastaruoju laikii 
jis užsiiminėjo vedimu p. Au- 
gusto Danzis'io dirbtuvėje, 2/ 
Ann St., Xew Vnrk. Kogeriai 
sio jam pasisekimo! Lai gy- 
vuoja laisva ir neprigulm. 
vija. 

Vincas I\ Jankauskas. 
Keturių tautų lygos pirminiu 

AKO' V: A. KARAL1AU3KAS 
'KANČIAI KASAU; 

j Ai ii 3 inctus, nuslaunčjcs pilvelis 
i' i, ik>! itVftnas pilvelio, ni sl.ii :n":į'iiiai. 

(i -t). crvų ir abiln.t,-. :į ckų nu -j» j imas 
o, i' I- vau uujUjjvs vilties, kad besyven- 

:u jie/' .jum .-nu |.a[;e)l> n.'igailfiau vis»j« 
ir 'i i u>. rnbcrif. bet niekur negavau karo 

ava r• » 

•t i. i.t pareik .'STau Sa' taras vaistij, Mitom, 
t.;o, Ncrraton^, Inkstų ir Kvuma(t2ci6 

!r :-\ :• ! po *n artojlmu tninčlos gyduolis, ujano 
.tt.* ;iif •'"•Jo a--', i. >tij)ičt, r ir ii Jlrbt. K/;, u Jas 

N"e:-\al iivf- stipri.i dirbt. Inkstai atsi«avo. 
RcuniĄtismas \ ranyko, diegliai nebebndč po krutini, 

i >'! liuli; ri'.iinas išnv'a po užmušimui visų li;;ų. l'i!- 
t." 3 n.C-ii' i g i'l.'vau lr.< saviitf po butelį t>;. 

iuvuma, ttcna, ir pu ii.cn. s.. v' » ic į*;m.* iiu iojvj »m: u.ią iunp »~.|i 
"iiniei Ir sa!:tf'."v i a j n v. m < f,i;;pial ir esu li .l.sirss ir luUO sykiu dt'koiii 
i'»lufni « myliftv fcrad'.ilstci ir ii', tJci .< ... :o draus:.ims ir pa/į tai; :e':is 

m i»Lia't d? ii' '.".i* j r .ri t: kreipti! prie S>htf'iraj• 

GALUTARAO CM -.v.ICAl. INSTITUTION. J. BALTRENA3. ProS 

1707 8c. Kalstai S V, phons C;v.idI 6417 Chlc.igo, Iliino'B 

1112 W531 ?3TH CT (3 ! K i nuo Halsiod St.) CHICAGO, fLL. 
DSMte be baiir.t$ Ir ai >j $ jpio pixiigU8 i §i$ VI8I6KAI BA'JGIA 
BANKĄ. KAPITALAS $G5C,000.00. TARTAS $4,500,000.00. 

W. N. flaroeęrfn 
1'roaidsriiaa 

K. E. Poron'o 
Vioe-PreaKlo'nt 

/. 
John V7. Gorby i 
Vlee-prbiident t 

S. L. Fal)!jonJ3 
VedSjas 

t" Srubežiaio ir 
Depari. 

Fr?nf: L. ^Vcfcb 
Kae Intakas 

J. H. R-o!!ey 
P«ig, JLoslninRo 

F. C. HooDo! 
Pag. Ivaalalako 

A. PctratJa Ir 
J. A. Maiooly. 
vedėjai Real 
Estate, Insu- 
ranoa Ir Mor' 
^aso D^part^i 

U2 PINIGUS PivDin jS PI3LM 15 D. LIEPOS 
-t) T'av: iiuc i lie?g3. 

i ir: r; L'tv br.ak;;, at- 
vj I, 1 T t • 1 lt. • 

r.ci-c!t0 -:r .. r. 
~ 

o irs 3 :.^.cickcavosmh 
Jums pinigas l. YiiAI :? IjcSac-'.iuao įmygei^ ŠIO 
BANKO. 

GERŪ. ST. SIKSAUSj NAUJOJ/ DĄINOS. 

VIcnaai Įsu: prie piara 
1) Sunku man gyventi (vidut. balsu 60 

2) Miegok m ant) kūdikėli (viddut. ba.'-ai.) .. .60 
S) No dėl tavęs aš, me'rgek (vidut bal.) .50 
4) Era, mano brandi (Bass) -50 

5) a Pr.irivlčjr.u vnkar 
b Vai vargo, varge į Kaina75c. 
c Vai pute, putė 

G) Kur bakr.fa"' samanota 50 į 
Gaunamu Uoluvos K n y yni. 325.1 S. Morgan S t. Chicr.go, III 

"LIETUVOS" KNYGYNE \ 
Gaunamos Sekančios Knygos 

i. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
;aibai, grau- inai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 

ke.: ir 1.1. Lnkė na perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 
7. Siuabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai gra.^f ipysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 

| l'.ugi-iiijr.s Sue, vertė J. Laukis. Puslapiu 169 kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 

Y:«ieins suprantam*! aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proee- 
o ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių Puslapių 138, kaina 55c. 

1 a pati audimo apdarais ^I-75 
6. Gnmtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 

a su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų. medžių, akmenų ir 1.1 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos isteriją Pusi. 
j y), kaina 

75c- ! apati uuJimo apdaruose $1.50 
7. GadynJ šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—*79^0 Parašė J. šliupą?. M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas St^a- utas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- tuva susijungė su lenki ja ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai i 0 k temis vadinami valdė lietuvius. Puslapių 5^2, kaina .... $2.0$ T r. --- Ii— 

.. minų ictMo zenKiai. rusiapių 304, kaina 
Ta pati su audimo apdrais $2.25 

ę. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- C- Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus linksnius apima tokius di lėlius laukus, kad pažinimas, nors i-nvh-šuUnis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas ; iv erčia ciirJ.'ii p;.gal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 
$1.00 > i a pati audimo apdaruose -» * 

u imu auui"io apdaruose $2.50 
12. Ir.cUpendance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Issued i y Lithiranian Nationol Council in U: S. of America. YVashington, D. C Priee 25c. 
13. Tikras fenybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

Mnystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums (ūkto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Oaddock, knnigės Bainyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 

®5C« 
xa. Kaip sutaisytas imogaus kurias. Yra tai dideli^ ęamoki- liauti kr.ygelė kaip nusideda žmogaus kuno oreanizmas. kaip už- 

aikyti kana sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Ru dauge- li paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašo S. M. Pusi. 144, 
17. Paskaitos iš Lietuvos Isterijos. Labai gražioj kalboj trum- i jv.i apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga giedega norintiems pra« '.a' ris f r itas laikyti apie lietuvą, Parašė M. šalčius. Išlei- do T. M. D. 'Pusk 96, kaina 50c. Ta pati audinio apdaruose 75c. 
15. T,:etuviu Kalbos Gramatika. sutaisė mokytojas J. Damijo na:ii>. \ ienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose it 

patiems po r save mokinties. t'opieros kietais viršeliais 45c. 
"L I E T U V A" 

3252 South Moirgan St., CHICAGO, ILL. 

n ^ 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai iiegaffi atsidžiaugti. Sako: 
skritant knygą, žmogus viską už- 
įniršti, ii;: skaitei ir skaitai. 

štai keli misteriški skyriai: 
"Sveikatos Namas" Dieve padek, 
"Grafas dvi/rtigas", 

"Išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jurese", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Savaitės Apverstoje Taurėje", I 
"Mušis tarpo 'Kardo* ir Povand, Laivo". ! 

!■'. knyga perkant kainuoja $1.00. 

v 

Originalia iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Ta; puiki ausis ir geriausis, labai gra- 
žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
darytas. ŠĮ Žemlapj prezidentas Wil- 
so.ids išsivežė Į Paryžių Taikos Kon* 
ferencijon. Tai Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Nieko 'nelaukdami tuojaVa trrirTykilo 
dienraštį ant rpėtų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų f* etų. Šiąs dovanas galima' gauti per 
" Lietuvos " Administraciją. " Lietuvos " 

dienraštyje rj.::te cku;* žinių iš Lietuvos 
ir Paryžiaus, "Lietuva" 27 metų amžiaus 

"šucmet dirba lietuviams. Todėl, užsi- 
r: i/fcite ir g-iukite dovaną. 

.neginkite ir savo draujus. 

3253 20. MORGAN STREET 

CHICAGO, 1LL. 

,. « \ Chicagoje $6.00 Lietuva metams kamuoja: 7 Kitur S.V 5 00 

Čekius J', r "loney Orderius sėskite adresu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, 111- 

ev £2 Vardas ir rra-^rdė 

»•« 

No. ir Gatvfc 

Miestas ir Valstija 

ku dovaiiį norite? 



Lietuvių Dienos Pinigų 
Reikale. 

^ 
Rugpjučio 4 ci. turėjome] 

Konferenciją Washingtone 
su Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vice-prezidentu p. 
"YValing ir jo padėjėju p. 
Ross.. Raudonajam Kryžiui 
pareikalavus, pribuvo konfe 
rencijon ir p. Lopatto, Cen- 
telio' Komiteto pirminin- 
kas, ir jisai atsivežė p. V. 
Račkauską. Iš musų pu- 
sės buvo advokatus B. F. 
Mastauskas, Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos pirmininkas 
ir aš. 

Ponas Ross trumpai per- 
statė minėtų pinigų padė- 
jimą. Paaiškėjo, kad kiek 
laiko tam atgal A. R. K. 
gavo kablegramą nuo savo 

atstovo pulk. Olds iš Pary- 
žiaus, kurioje sakoma, jog 
jisai padaręs sutartis su p. 
Lopatto, kad Centralis Ko- 
mitetas padovanosiąs (db- 
r.ate) A.R. Kryžiui "Lietu- 
vių Dienos" pinigus sumoje 
130,0Q0.00. A. R. Kryžius 
pasistengs Lietuvai pašalpą 
priduoti Kiek vėliau (Ba- 
landžio 22 d.) A. R. K. ga- 
vo laišką ir rezoliuciją nuo! 
Centralio Komiteto raštininj 
ko p. Račkauskas. Rezoliu- 
cijoje užgiriama p. Lopatto 
paclaiytas utartis. O laiške 
p. Račkauskas tvirtina, buk 
Centralis Komitetas esąs 
tas pats, kuris tuos pinigas 
surinko ir kad turįs teisę 
link jų dispozicijos. A. R. 
K. gavęs tokią rezoliuciją 
ir laišką, atsake Olds, kad 
gali minėtus lietuvių pini- 
gus naudoti Kiek vėliau 
sužinojo, kad Centralis Ko 
mitetas pats vienas tuos 
pinigus naudoti negali, nes 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Komisija turi lygią teisę 
prie jų dispozicijos, todėl 
A. R. Kryžius kablegramu< 
įsakė, savo atstovams, kad 
lietuvių pingus nenaudoti, 
kol nebus priduota A. L. T. 
Komisijos Centralio Komi- 
teto bendras nutarimas, ką 
su minėtais pinigais padary- 
ti. Tad minėti pinigai yra 
dar globoje A. R. Kryžiaus. 

Advokatas Mastauskas ir 
aš pažymėjome, jog p, Lo- 
patto darydamas sutartis 
su pulk. Olds, pasielgė ne- 

teisėtai, nes ne tuo tikslu 
jisai Paryžiun važiavo. P. 
Lopatto perskaitė jam duo- 
tą įgaliojimą nuo. Egzeku-; 
tyvio Komiteto, kas dar ge-j 
riaus nušvietė, jog jisai jo- 
kios autorizacijos neturėjo 
sutartis daiyti minėtų pini- 
gų dispozicijai, bet tik buvo 
įgaliotas surasti budus ir 
priemones minėtus pinigus 

Lietuvon pasiųsti, ir sura- 

dęs tokius budus ir priemo- 
nes turėjo pranešti minėtų 
Komisijų apsvarstymui. 

Ponas Lopatto atsakė, 
kad nors jisai ir nepasiel- 
gė sulyg jam duoto jgalia- 
vimo, bet jisai padaręs ge- 
riausią ką galėjęs, tuomi 
prisipažino, kad pasielgė 
virš jam duoto ingaliavi- 
mo. 

Musų Komisija nieko ne- 

žinojo apie p. Lopattos pa- 
darytas sutartis ir todėl jo- 
kio nusprendimo negalėjo 
padaryti. Tiek buvo žino 
ma, ką C. K. Sekretorius 
1 aluose laikraščiuose patai 
pino, bet kadangi p. Rač- 
kauskas yra daugiausia pa 
skelbęs tokių dalykų, į ku- 
liuos pevorta domos kreip- 
ti, todėl ir visi skelbimai 
Lietuvių Dienos pinigų rei- 
kale palaikyta paprastu 
"pasiskelbimu". 

Turiu pažymėti, Kaa aai 

iki šiol musų Komisijai yra 
nežinoma detališkos p. Lo 
pattos padarytos sutartys. 
Iš pulk. Olds kablegramos 
matosi, kad tuos pinigus ne 

patsai A. R. K. naudotų, 
bet menamą pašalpą Lietu- 
vai siųstų per tulą Komisi- 
ją. P. Walling irgi to ne- 

užginčija. Tad, kas suda- 
ro tą Komisiją? Kokie žmo- 
nės į ją Įeina? Kaip ir kuo 
mi tą pešalpą manoma teik 
ti? Tie dalykai yra pir- 
mos svarbos musų komisi- 
jai, nes jaučiamės esą dide 
lėje atsakomybėje prieš 
visuomenę už tų pinigų nau- 

dojimą. Mums rodos kad 
ir visuomenei butų indomu 
žinoti tokios smulkmenos, 
delei kurių augščiau pasta- 
čiau klausimus, ypač kada 
męs girdime, jog Paryžiuje 
tuli žmonės, patekę j Lie- 
tuvos šelpimo Komisiją da- 
ro beprotiškus užsakymus ir 
bereikalingai eikvoja suau- 

kotus pinigus, pavyz: užsa 
kė aštuonis vagonus chirur- 
giškų instrumentų, kaip 
mums praneša; ir daug to- 
kių chemikalų, kurių penk- 
tos dalies visai Lietuvai už- 
tektų. Todėl atsižvelgiant 
į tokius besąmoningus pasi- 
elgimus, ir žinant gerai, jog 
męs neturim užtektinai pi 
nigų bereikalingiems pirki- 
niams, ypač žinant truku- 
mą reikalingų daiktų Lietu- 
voje, jokiu budu negalime 
sutikti ant p. Lopattos pada 
rytų sutarčių, kaip jos mums 

yra žinomos, kol tos sutar- 

tys smulkmeniškai nebus 
) 

OTf? ftl&ffl/IIA Muzikos Studiją Perkėlė į 
X I foS | g\ jS^k y o Arts Bldg. Room 427 

* w v.. luBali W an£ Michigan Ave., arti Van Buren 

£*r MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS -«E 

Valandom: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 i«i 9. 

Pirm atsilankyrr.c malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

Lietuviška gydykla D R. DICKSCS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokia? ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausiu ir tobuliausiu, elektrikinių įtaisu. 

Ofico valandoc: a iii 12 ryto, 4 iki's vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47'ca netoli nuo Marshfield Ave. 

PlRIvlA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Turų, Rimų Ir Stogams PopisrJc 

SPECIALIAI: Malcva malevojimui -itubų iš vidaus, po $1.50 u* galioną 
CARR EUOS WR£CKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TE3 STREET, CHICAGO, [LU 

UHERTY BONUS 
CASH Męa yerkaiuo Linerty jJonds a 

pilii^ "Cash'' vorty. Atneškit^ 
or&a atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—5 
U tam i a kais Ketvergala lr 
Subatomis 9—9. 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwau&e A ve. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvlij: 

perstatytos musų Komisijai.' 
A. R. Kryžius argina kuo-! 

greičiausia tuos pii.'; :i? nuo 

jų-rankų atimti, pri duodant 
jiems bendrą abiejų Komi- 
sijų nutarimą. Ponas Lopat- 
to pažadėjo sušaukti C. K. 
posėdį rugpjučio 7 d. New 
York, tuo laiku tonais bus 
ir A. L Tarybas Komisijos 
atstovai, todėl gal bus ga- 
lima nors dabar padaryti 
bendras nutarimas. Jei 
bendrame posėdyje bus iš- 
dėstyta smulkmeniškai p. 
Lopattos padarytos sutar- 
tys ir jei jo žingsniai bus 
i'žgirti, tuomet musų komi- 
sija sutiks ir to laikysis. 

Konferencijoje p. Ručkau 
skas vistį laiką tylėjo, matyt 
neturėjo ką sakyti, kuomet 
sueita akis j akį. Išėjus iš 
Konferencijoje privaceme 
pasikalbėjime priminta p. 
Lopattai, kad jisai turėjęs 
elgtis palei New Yorko Sei- 
mo nutarimų, čia p. Rač- 
kauskas įsikišo, tvirtinda- 
mas, jog jie nežino apie mi- 
nėto seimo nutarimus ir ji 
.-ai nematęs priimtos rezo- 

liucijos "Lietuvių Dienos 
pinigų reikale. Adv. Mas- 
tauskas dar paklausė, argi 
istikrųjų jisai neskaitęs re- 

zoliucijos. P. Račkauskas 
pakartojo, jog jisai jos ne- 

skaitęs. Tuomet adv. Mas- 
.askas patarė jam geriaus 
susipažinti su lietuvių reika 
iais. Reikia pastebėti, kad 
porą mėnesių tam atgal p 
Račkauskas tvirtino, buk 
minėtoje rezoliucijoje norė- 
ta pasakyti, kad A. L. Ta 
tyta turinti balsą tik prie 
suradimo budų, o n 3 prie 
lų pinigų dispozicijos. Kaip 
matome ,dabar tas pats C. 
K. sekretorius p. Račkaus- 
kas tvirtina, kad jisai New 
Yorko Seimo rezoliucijos ne 

matė ir neskaitė. Keista 
Prie šios piogos matau 

reikalingu pažymėti, kad 
rnusų komisija pirmiaus sto 

vėjo už lai, kad minėtus pi- 
nigus pasiųsti Lietuvos Rau- 
donajam Kryžiui per Ame- 
rieon Relief Administra- 
tion, S. V. Valdžios orga- 
nizaciją, nes tuo laiku tie- 
siog negalima buvo tokią 
pašalpą pasiųsti. Ragino- 
me ir Centralį. Komitetą, 
kad pasitengtų iš savo pu- 
sės, kad tuos pinigus but ga 
iima pasiųsti Lietuvon virš 
minėtu budu. Męs tos nuo 

monės esame ir dabar, bet 
dabar jau galima tiesiog' pa 
siųsti L. Raud Kryžiui. Męs 
esame tikri, kad su tuo visi 
žmonės, kaip čia, taip ir Lie 
tuvoje, sutiktų, nes minėtoji 
įstaiga ne tik kad randasi 
Lietuvos Valdžios globoje, 
bet taipgi jon įeina gerai 
žinomi veikėjai kaip Dr. R. 
Šliupas, Dr. V. Ingeliavičius 

Dar kartą pažymiu, jog 
męs esame tos nuomonės, 
kad "Lietuvių Dienos" pini- 
gus kuogreičiausia* pasiųsti j 
Lietuvon Lietuvos Raudo- 
nam Kryžiui, nes tenais pa-: 
gelba baisiai yra reikalin- 
ga;.. 

Dr. Julius J. Bielskis, 
A. L. Tar. Kom. Pirm. 

1 

ATSAKYMAS P. J. 
BIELSKIUI. 

Keliose laikraščiuose 
Tamsta patalpinai savo, 

"Atvirą Laišką Centrali- 
niam Komitetui". Laiške 
Tamsta tyčia skelbi mela-; 
gystę, buk Lietuvių Dienos' 
pingai, kurie buvo sudėti 
Raudoname Kryžiuje, nėra 

panaudoti Lietuvos žmonių 
šelpimui. 

Nematome reikalo eiti i 

ginįą su Tamsta, — prane- 
šimą darome tiktai visuome 

nei, kurią Tamsta suklaidi- 
nai savo melagingu laišku. 

Mes tvirtiname ir tvirtino 
me, jog Lietuvių Dienos 
pinigai yra panaudoti Lie- 
tuvos žmonių šelpimui, — 

ir tiktai lamstą pakartoti- 
nai reikalavai, kad tie pi- 
nigai butų perduoti Egze- 
kutyviam Komitetui, o vė- 
liaus — kitokioms ištai- 
goms. Savo tvirtinimui 
priparodymus męs turime 

tokių patikėtinų šaltinių, 
kaip patsai Raudonasis 
Kryžius y pato je Pulkinin- 
ko Olds. Prie to ir Centr. 
Komiteto narys p. R. Ka- 
ruža drauge su Amerikos 
Komisija, lydėjusią supirk- 
tus Lietuvių Dienos pini- 
gų rokojant daigtus, nuke- 
iavo Lietuvon. 

Spaudoje tilpo Raudono- 
jo Kryžiaus pranešimai, jog 
Tamsta 3 d. gegužes užpro- 
testavai prieš panaudojimx 
Lietuvių Dienos pinigų šel- 
pimui nukentėjusios Lietu- 
vos ir jog Pulkininkas Olds, 
neatsižvelgdamas į Tamstos 
protestą; šelpimo darbe va- 

re toliau, nes skurdas Lie- 
tuvos žmonių neleido per- 
traukti pradėtojo darbo*— 
todėl, jei Tamsta tvirtini, 
kad tie pinigai nėra dar ;ia 
naudoti šelpimui Lietuvos 
žmonių, tai tais žodžiais 
Tamsta pProdai, jog netiki 
Raudonam Kryžiui, kurio 
prezidentu yra Suvienytų 
Valstijų Prezidentas Wilso- 
zsaf. 

Akyvaizdoje to, męs tu- 
rime teisės manyti, jog 
Tamsta, be jekio pamato į 
tardamas Amerikos Raudo- 
nąjį Kryžių, sėdamas ne- 

! pasitikėjimą jo atsakomųjų 
j valdininkų pranešimais, Su- 

j .iniai kurstai Amerikos Lie 
tuvius, Suvienytųjų Valstijų 
pi iečius, prieš valdžia ir 
jos pradėtąjį Lietuvoje ba- 
daujančių žmonių šelpimą. 
Kokiais tikslais Tamista tai 
darai, — l£ęs nežinome. 

Kad Lietuvių Dienos pi- 
nigai yra panaudoti Lietu- 
vos žmonių šelpimui, Tam- 
stai gali būti aišku iš Rau- 
dono jo Kryžiaus Vice-Pir- 

; miniko p. "Willoughby G 
Wallink'o laiško, iš 5 d. 

jrugpjučio, kurį ir Tamsta 
gavai. Laiške p. W. G. 
Walling pakartoja tą patį, 
ką jisai sakė 4 d. rugpju- 

leio, kuomet pas ji buvo 
Centralinio Komiteto pir- 
minikas acly. J. S. Lopat- 
to, Sekretorius V. K. Rač- 
kauskas, Tamsta ir p. Mos 
tovskis. Tame laiške pa- 
sakyta, jog-šelpimas Lietu- 
vos žmonių daigtais supirk- 
tais Lietuvių Dienos pinigų 
rokundon, yra atliekamas 
Lietuvoje. Tame laiške 

į prašoma Amerikos Lietu- 
vių Tarybos, kad ji užgirtų 
atliekamąjį Lietuvoje šel- 

pimo darbą, kuriS* pradėta 
pasiremiant įtartimis, ko- 
kias padare Paryžiuje Cent. 
Komiteto Pirmininkas adv. 
•J. S. Lopatto su Raudono- 
jo Kryąiaus Komisionierium 
Europoje Pulkininku Olds. 

i Užbaigi visą laišką Tam- 
sta tokiu budu, kad atro- 
dytų, jog lyg žemiaus pasi- 
rašęs ir adv. J. S. Lopatto 
vengusiu pasimatymo su 

Raudonuoju Kryžium. Tam 
stos — atkartojame — ne- 

norime nei įtikrinti, nei pa- 
informuoti, pranešame tik- 
tai visuomenes žinai, kaip 
buvo su pareikalavimu, kad 
atvykti Washingtonan, i 
konferenciją su Raudonuo- 
ju Kryžium. • 23 d. liepos 
adv. Lopatto ofisas gavo 
nuo Raudonojo Kryžiaus se 

kantj teelgramą: 

"John S. Lopatto, Coal 
Exchange Building, Wil- 
kes Barre, Pa. 

As Lithuanian National 
Council feels ąuestion 
has not yet been conclu- 
ded regarding funds forj 
Lithuanian relief, held in 
trust by American Red 
Cross, we would suggest 
either you or representa- 
tive of the Lithuanian 
Cential War Relief Coip- 
rnitte attend conference 
hire with representative 
of the Lithuanian Natio- 
nal Council to discuss fi- 
nai disposition this sub- 
ject. Advise if you can 

come tomorrow or Friday. 
Will arange to have Na- 
tional Council represen- 
tative perseni" 
Fo telegramų pasirašė g. 

Donald Ross. 
Aclv. J. S. Lopatto, sugrį- 

žęs iŠ Connecticut valst. 25 
d. liepos, rado telegramą ir 
ęužinojo, jog iš jo ofiso pra- 
nešta Raud. Kryžiui, kad jo 
nėra namie. Tą pat dieną 
adv. Lopatto, laišku į že- 
miaus pasirašiusįjį, įgaliojo 
jį vykti Washingtonan ir 
apie tai pranešė g. Ross. 
Aš tuoj aus telegrafavau p. 
Ross, jog susinešu su p. Lo- 
patto ir, tur buti, 

^ 

abudu 
su p. Lopatto galėsiva pri- 
būti į Wahsingtoną panede- 
lyje, 4 d. rugpjucio. Galuti- 
nai, jog pribusime, prane- 
šiau 1 d. rugpjucio ir gavau 
iš Raudonojo Kryžiaus at- 

sakymą per telegrafą: 
"V. K. Račkauskas, 
Lithuanian Central 

I Relief Committee, 
320 Fifth Ave., N. Y. C. 

Will expect you Monday 
two P. M. Glad you can 

come". 
Ir po tuo telegramų buvo 

tas pats g. Ross parašas. 
! Rugpjūčio 4 d. įvyko ben 
idras susirinkimas, — kurio 
'i pasekmės p. Bielskiui yra 
žinomos: Raudonojo Kry- 
žiaus Vice-Pirmininkas pra- 
nešė, jog adv. Lopatto sutar 
tis, padaryta Paryžiuje, bu 
vo išmintingiausis ir geriau- 
si s dalykas, kokį buvo gali- 
ma padaryti, atsižvelgiant į 
aplinkybes. To pasimatymo 
smulkmenos bus Centr. Ko- 
miteto paskelbtos kitą kar- 
tą. 

Tegul visuomenė mato, 
kas trukdo darbą, kas del 
parlijos interesų pašvenčia 

'Lietuvių gerą vardą ir net 
tokion Amerikos įstaigon, 
kuri'šelpia mūsų badaujan- 
čią tėvynę, nesidrovi įnešti 
savo nevalyvų politikavimą. 

V. K. Račkauskas. 
Am. Liet. Centr. K-to 

Sekretorius. 

p. S. Am. Liet. Centr. 
Komitetas sutiko — kaip aš 
tikiu — kuoveikiausiai su- 
šaukti konferenciją, kad 
Lietuvių Taryba galėtų pri- 
jungti savo rezoliuciją prie 
Centr. Komiteto rezoliuci- 
jos, priimtos 8 d. balandžio, j 
Tiktai Centr. Komitetas pa Į 
_>V 

statys išlygą, ka" toje ben- 
droje konferencijoje nedaly! 
vautų pp. Bielskis ir p. Mos 
tivskis. Pirmasis savo in- 
trigomis ir skelbimu mela- j 
gingų pranešimų ne kartą} 
įžeidė Centralį Komitetą, o 
dabar įžeidė ir Amerikos1 
Raudoną Kryžių su ku- 
riuo Centrais Komitetas 
palaikė artymus ryšius per 
3 metus Antrasis, kaip pa- 
rodė jo vulgarė kalba (pvz. 
vartojimas žodžių "tu kvai- 
lys", "trenksiu tau į snuki", 
iv tt.) — laike diskusijų dė-Į /ei Liet. Dienos pinigų, 4 
d. rugpjučio Washingtone, 
negali buti priimtas į jokį 
rimtesnį ir padoresnį susi- 
rinkimą. V. K. R. 

i «'• 

REDAKCIJOS PRIERA 
ŠAS. Nesmagu talpinti tuš- 
čias polemikas, kurios ma- 

žai ką nušviečia. Vienas 
tvirtina savo, kitas savo, o 

kur teisybė, kas gi gali nu- 

spręsti. Kol kas męs lau- 
kiame galutino žodžio iš p. 
J. Lopatto, kuris mums ža- 
dėjo prisiųsti savo paaiški- 
nimą, kaip C. K. pirminn- 
kas. Tuomet męs išreikši- 
me ir savo nuomonę linkui 
paduotų p. Bielskio ir Rač- 
kausko faktų. 

F A R M U PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkaite FARM V gau 

kite platesnius paaiškinimus iš Lie- 
tuviu Bendrovvės apie Lietuviu kolo- 
nijų. Wisconsine, kur jau daug lietu- 
viu gyvena ir dar tūkstančiai ap- 
sigyvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai ne- 

butu, visad geras užderėjimas. J)a- 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra kad, 
iš kitų valstijų žmonės atvažiavę ste- 
biasi. Dauguma nuo bendroves pir- 
kusieji buvo išvažinėje po visą. Ame- 
rik;}, bet geriau negalėjo atrasti 
kaip Wis.lietuviu kolonijoje, kur iš- 
lygos yra prieinamos ir biedniausiam 
žmogui, o prekė per pus pigesnė už 
žemes negu kitur. Gražios leikos- 
ežerai dabina dabina visq, apielinkę, 
miestai arti su visais palankumais 
Jei farmerių. Taip-gl ir keliai v'.fcur 
gori, kad ir blogiausiam ore galima 
išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, tinkamoj vietoj ir tarp savųjų. 
Tai prisiųskite savo adresjj, o męs 

jums prisiusime knygelę su plates- 
niais paaiškinimais, paveikslais ir 

pienu. 

LIBERTY JLAND & INVE3T 
MENT CO. 

3301 S. Halsted St. Chicago 

PRANEŠIMAS SCENOS 
MYLĖTOJAMS. 

Naujas scenos veikalas AUKSO 
VER6IS. Vieno veiksmo komedija. 
Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 1 mergi- 
na. Lengva, perstatyti. Dabar laika: 
pasirinkti veikalus žiemos sezorui 
neapleiskite šioa kome'Iijcs. 

Kaina 15c 
Išleistojaus adresas: 

M. J. Damijonaitis 
3237 Auburn Ave. 

Chicago, 111 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVSS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktį. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir 1.1. 

iškilmingas Piknikas 
rengiamas Cj\\ D. L K. Vytauto 

Ned., Ru^pjučio-August 17, 1919 
LEAFY 6ROVĖ, Willow Springs 
Pradžia 10 vai. ryto. Iužauga 25 centai. 

Geri (dinicjis Daug triūso padė jo m Prisirengimui dėl šio 
pikniko, norėtume, kad kiek:ienas lietuvis ir lietuvaitė 
pasinaudotų. Dedame visas paslaugas, kad atsilankę prd 
leistų linksmai laiką ir turėtų didelį linksmumą prisimin 
ti valandas. kokias su mumis praleido PAS i'ABA DAR 
WXLXKAJ\IS$ Susirinkite į Šv. Kryžiaus par sz'Ct. 
prieš 9 vai. iš ryto, iškur trobas nuveš į daržą. Komitetas 

iitao ninn ic mm m 
iuOOC CtZE I 

m 

Surengtas 

Rytmetines žvaigždes PaseSpos i? 

Gee, M, Chernaucko Darže 
LYONS, ILL. 

Pradžia °.00 vai. ryte Įžanga 25c. ypatai. 
• 

Rytmetinis Žvaigždes pa rengtuose piknikuose, pub- 
lika visuomet pilnai učyančd'nta. Muzika susidės i< sep 
tynių Chieagos muzikantų po vadovyste l'lory j. Jereck 
I isi k uos k a it U n giausia i kviečiami atsilankyti ir užtikri- 
name, kad nei vienas atsilankęs nesigailės. Komitetas. 
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t arengtas Graugysičs k Ražancavos ir Š;, Petronėles 

Nedelioje, 

Blinstrupo Da/že 
WiSlow Springs, Sli. 

Pradžia 10 vaL ryto- Tikietas 35c kviečia komitetas 
*f >v -c *•* >*, 



VIETINĖS ŽINIOS 
LIETUVIU KAREIVIU 

SUSIRINKIMAS. 

Rugpjūčio i4 d. "Lietuvos" 
svetainėje įvyko buvusių Suv. 
Valstijų armijos kareivių su 

sirinkimas. Kareivių susiriu 
ko geras būrys. \ ienas po ki 
tam jie ėmė balsus ir pasak. > 

jo daug akyvų dalykų. Svar 
-biausis visų kalbančių tiksi;'s 
buvo, kad kuogreičiausiai su 

tverti visų lie uvių kareivių 
bepartyve organizacaija čia 
Amerikoje, panašia kaip Susi- 
vienijimas Lietuvių Ameriko- 
je. T(.kia organizacija, turėtų 
steigti skyrius visose Aiiieri 
k -s lietuvių kolionijose. 

V ienas seržantas kalbėda- 
mas tarpe kitko gražiai pani.1 
kino, kad lietuviai kareiviai 
tarnavo Dėdei Šamui, b?\ 
amerikonai nežinojo lietuvius. 
Tai"buvo tų pačių lietuvių kal- 
tė ir nesusipraiymas. Lietu 
viai kariumenėje tankiai ]»n- 
siduodavo kokiais lon ''polan 
derais" arbr. rudais. 

Toliaus tas seržantas aiški- 
no, kad lietuviai kareiviai kar 
tu su kitais kariavo už pasau 
lės laisvę ir to pačiu laiku už 
Lietuvos laisvę ir, kad lietu- 
viai kareiviai yra pasiryžę ka 
riauti kiekvienoje valandoje, 
k >1 Lietuva ne taps visai uc-j 
prigulniinga. 

Ant galo nutarta tverti ka-j 
reivių organizaciją. Organi- 
zacijos pirmininku išrinkta, 
leitenantas dr-as S. Biežis. j 
Taippat išrinkta iš penkių y pa 
tų komisija sutvarkymui ir, 
pagaminimui militarės disci-į 
plinos projekto. Kita komisi 
ja išrinkta susinešimui su ka 
reiviais kitose lietuvių kolio* 
nijose. 

Galima tikėtis, kad trumpu į 
laiku Ims suorganizuoti dide- 
li būriai lietuviu kareiviu. c c J 

Vieną ypač dalyką buvo £ra 

Įima patėmyti, tai. kad lietu-! 
vystę, taip pasakas, ir jūrės? 
negalima nuskandvti. Tau-' 
tos meilės ugnis visuomet de 
ga lietuvių širdyse, ypač lietu 
viu kareiviu. 

M. K. Ši lis. 

BRIDGEPORTO LIETU- 
VAM'i DABUŽIU RINKI- 
MO REIKALE LIETUVAI 

GELBĖTI DRAUGIJA. 

Ant Bridgeporto jau ati-j 
daryta vieta drapanų suneši-j 
mui. Drapanos yra priima-; 

mos .iitarninkais, ketvergais 
ir subatomis nuo 7tos iki 9- 
tos vai. vakare. 

Taigi, gerbiamos lietuvai-, 
tes ir lietuviai, atminkite tas 

paskirtas valandas. Mušt;1 
broliai ir seserys Lietuvoje' 
yra labai blogame padėjime.' 
Jie neturi kuomi prasidengti ir 

apsiginti nuo šalčio, o žiema 

jau artinasi. Jie nuolatos lati 
kia pagelbos nuo musų, jie j 

laukia tos valandos, kada mes! 
jiems ištiesime savo melašir-i 

dingą ranka ir pridengsime 
jų nuvargusi ir sušalusj kun.i.l 

Musų šventa pridermė yra 
jtios gelbėti nelaimėje. Męs; 
tuojaus turime jiems aukauti 
nors savo atliekamuosius dra I 

bužius. 
Męs Lietuvai (Gelbėti Dr- 

jos 17to skyriaus nariai atsi- 
šaukiame į jus vardu nuvar 

gusios musų tėvynės Lietuvos 
ir tvirtai tikime, kad jus visi- 
be skirtumo pažurių, išgirsite 
musų balsą ir pagelbėsite lietu 
viams anapus jurų drapano- 
mis,- skalbiniais ir tt. 

Kiekvieną jusų auka bus 
užrašyta knygose per komisi- 

ją 
Priėmimo vieta randasi 81 i 

W. 33rd gatvė, užpakaly ji 

I niversal State banko. 
M. K. Ši lis. 

L. (i. I). 17t > skyriaus raštin. 

TVERKIME RAUD. KRY- 
ŽIAUS APSKRITI CHICA- 

GOJE. 
t 

Rugpjučio 12 d. Lietuvai, 
Gelbėti Draugijos 17 skyrius 
turėjo savo susirinkimą, ku- 
riame tarp kit k > rado reika- 
lingu tverti Lietuvai Gelbėti 
Draugi : is Chicagos apskritį, 
nes nors t uluose dalykuose 
bandome veikti bendrai, bet 
iki apskričio neturime, todėl 
ir veikimas negali but pilnai 
pasekmingas. 

Kadangi laikas trumpas iv 
darbo daug', kurį tuojau reiki,i 
tvarkyki, todėl 17 skyrius nu- 

sprendė paimti iniciatyva su- 

šaukimui bendro Cbicagos 
skyrių susirinkimo panedėlio 
vakare 18 d. rugp. 8 valanda, 
\\rf»odmano svetainėje, Lime 
ir W. 33 gatvės. 

Todėl prašomi 1G. 1). 
skyriai, nors jų valdybos ar 

ingaliotiniai, dalyvauti šiame 
susirinkime, kur bus apkalbė- 
ta reikalingumas apskričio 
taipgi ir kiti reikalai. 

1.. G. D. 17 skvriaus rast. 
M. K. Ši lis. 

DIDELIS METINIS 
PIKNIKAS. 

1). L. K. Vytauto Gvardijos. 
N'edėldienyje, rugpj. 17ta 

diena, pirma raiteliu divizija,' 
nuo Tovvn of Lake, laikys sa- 

vo didelį metinį pikniką Leafy 
Grove, lilinstrupio darže, 
\Villow Sprnigs, 111. Pikni- 

kas prasidės lOta valanda iš 
ryto. Įžanga 25 centai ypa- 
tai. 

Gerbiamieji lietuvaitės ir 
lietuvėli, nuoširdžiai užkvie- 
čiame visus ku■►skaitlingiau- 
siai atsilankyti. 

Musų piknikas bus puikiau 
sias ir smagiausias, kokį Chi- 
cagos lietuviai kada nors ma- 

tė. Muzika bus atsakanti ir 
griež naujausius lietuviškus ir 

amerikr>niškus šokius,. 
Nepraleiskite geros progos. 

Širdingai kviečia Komitetas. 

CICERO. 

Visiems Cicero lietuviams 
yri žinoma dieninė vaikučiu 

prieglauda, kuri yra didelė 
pagelba moterims našlėms. Is- 
tikrųjų ta draugijėlė turi už- 

uojautą kaip nuo draugijų, 
taip ir nuo pavienių ypatų. 

Tos draugijos susirinkimai 
yra laikomi kiekvieno mėne- 
sio pirmame ir trečiame pane 
(lėlyje. Ateinantis susirinki- 
mas bus panedėlvje, rugpjū- 
čio 18 d., vakare. 

Kviečiama visus susirinkti. 
1. Mikolainis. 

1529 So. 50 Ave. 

PRANEŠIMAS. 
Melrose Parko lietuviai ren 

gia prakalbas su tikslu sutver 
ii Melrose Parke Lietuvai Gei 
bėti D r-jos skyrių. Susirin- 
kimas ir parkalbos atsibus ne 

dėldienvje, rugpjučio 17 d., 
3-čia valanda popietų, Vaičių 
lio svetainėje, ant 21 mos ir 
Lake gatvių. Visos lietuvai- 
tės ir lietuviai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausiai ateiti. 

Rengėjai. 

Pasiduoda automobilius 
1913 Fel Car, 5 sėdynių, 0 
geri gumai, mašina gerame 

, stovyje, parduosiu už $223 
1 

| ir važiuoti išmokysiu, 
i j. J. M. 3127 S. Emerald Ave- 
li 3-čios lubos. 

ATYDA! 
D.L.K. VYTAUTO GVAR 

DUOS NARIAMS. 1 

Nar ai kurie esate a| 
lėmė Imti darbininkais ant nui- 

įsu didelio pikniko, nedėldieny- 
Ijc, rugpjūčio 17ta diena, bu- 
|kiic malonus susirinkti lygiai 
'ant 9niu išryto, prie S v. Krv 

j/.iaus parapijinės svetainė:-, 
ant 4f>tos ir YYood gatvių. \> 
ten visi važiuosime dideliais 
trokais. Meldžiu nepamiršti 
ir nepasivėlyti. 

Su pagarba, 
Komitetus. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Moterų Pašelpinis 

Kliubas laikys susirinkimą 
subatoje, rugpjučio 16, d.. 
7:30 vakare, prie 3106 S<>. 
Halsted. Atsilankantieji na- 

/ 

riai malonėsite atsivesti pri- 
sirašymui naujų narių, nes 

įstojimas kol kas piltis. 
l 'ahlyba. 

ŠV. ALFONSO LIG , 
BAŽN. D RO DR-JA. 
Turės savo mėnesinį susi- 

rinkimą nedėldienyje, rugpiu 
čio 17 d., lmoje vai. po pietų 
Šv. Jurgio parapijinėje sve- 

tainėje, vyčių kambariuose, 
ant pirmų lubų. 

K. )'uškci'ičins, Raši. 

ŠV JURGIO RIC IR 
KANK. DR-STĖ. 

Turės savo mėnesini susi- 
rinkimą nedėldienyje r igp j li- 
čio 17 (L, Ima vai. .po pietų, 
Šv. Jurgio parapijinėje sve- 

tainėje. Yra daug svarbių 
reikalų, todėl nepamirsKtte 
visi atsilankyti. 

K. Nauyžeims, Pirm. | 
/. Matcliunas, Rast.] 

ATIDĖLIOJIMAS BLOGAI 
PASIBAIGĖ. 

Su vidurių nesveikatingu 
mais jokių juokų nėra. Dau- 
gelis nelaimingų atsitikimų 
butų išvengta, jeigu ligonis j butų neatidėliojęs ėmimą i 

tam tikors gyduolės. Var- 
das šios gyduolės labai ge- 
rai žinomas. Tūkstančiai 
moterų ir vyrųč kurie atga- 
vo savo sveikatą, ačiu šioms 
gyduolėms, kalba apie jas 
su dėkingumo jausmu. Štai 
vienas iš vėliausių prisipa- 
žinimų: "New York, July 
20, 1919. Man labai tinka 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine. Aš neimčiau 
jokios kitos gyduolės. Visi 
kuriems aš esu patamsi Tri- 
nerio American Eik ir of 
Bitter Wine, sako, kad tai 
yra geriausios gyduolės. Su 
pagarba, Mary Mulač". 
Tiesą pasakius, nėra nieko 
geresnio nuo blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, pritvirti- 
nio, nerviškumo, abelno nu- 

silpnėjimo ir t. p. tik parei- 
kalaukite savo vaistininko, 
kad jis jums duotų Trine- 
rio American Elixir og Bit- 
ter Wine ir nieko daugiau!. 
Pirkite taiugi vieną bonką 
Trinerio Linimento, kuris 
kuris duoda greitą palengvi 
nimą nuo reumatizmo, gal- 
vos skaudėjimo, sunarini- 
mo, sutinimo ir t. p. — 

Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. (Apgars.) 

Pirm.is lietuviškas Hotolis Chicagoj 
prie 1606 South Halsted St. šisai Fo- 
telis nėra brangus dėl darbininkų žr.io- 

niij, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočiams ir priimame pakeleiviu?. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi 3u valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, ?r„vininkė. 

PAJIEŠKAU SAVO DėDkS, ANTA- 
no Mankaus, paeina iš Kauno gub., 

Raseinių pav., Eržvilko parap., Poių 
kaimo. Aš esu brolio duktė. Malonės 
jis pats ar kas jj žino atsišaukti šiuo 
adresu: 

Marcelė Jurgelienė, 
Box 115 

Seatonville, 111. 

PUIKUS PIKNIKAS. 
I Auburn Park Lietuviu 
I Korporacijos Valgio krautu 
ve rengia puikų pikniką Ne- 
clėlioj Rugpjučio-August 17- 
tą, 1919, Jono Butkevičiaus 
darže 8134 So. Vincennes 
Ave. Pradžia 1 vai. ])o pie- 
tų Užkvieciame visus šir- 
dingai atsilankyti ant Kor- 
poracijos Pikniko. Įžanga 
25c. porai, kurie atsilanky- 
site ant šio pikniko, visi 
busite užganėdinti, nes ren- 

gėjai deda visas pastangas, 
kad užganėdinti vius. 

Kviečia VALDYBA. 

i Pajieškau savo pažįstamų 
Stepono Labanausko ir Mag 
deienos Maisatės, abu pa- 
eina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Vaiguvos parapijos. 
Aš Aleksandra Šimkus, pa 
omu iš Kilonių k?imo, An- 

i t ano Šimkaus sunus. MeH- 
žiii atsišaukti arba kas ži 

| note pclaunti ju adresu. 
Aiex Šimkus, 723 Van Bu- 
ren St., Minneapolis, Minn. 

'parsiduoda LEM0US1N AUTO 
Į mobilius, parduosiu už $500, k is 
pirks greitai, atsišaukite nuo G vai. 
vakarais 3.T47 So. I eavitt St., arba 
teiefonuokite McK!;..ey 2200. 

PARSIDUODA n mediniai namai, 
su puse akro lotu prie kiekvieno. 
Taipgi 10 akrinė8 fanuos ir akriniai 
lotni parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilnesnių informacijų klauskite: 

PETER M1C111ELSEN, 
llf) St. am! St. Luois A Ve., 

Mt. ('reemvood, 111. 
Telefonas 2G. 

PARSIDUODA ant 2 ir pusės lubu 
namas, fletai, kaina $3500, ramios 
neša $37.00, tinka pieno stočiai, barz- 
daskutyklai arba kitam kokiam ma- 
žam bizniui. $5()0 įmokėti, o likusius 
randomis išmokėsite. Savininka.-- 
Gleich, prie 2i»08 West 38th l'lace. 

CICERO, ILL. 
Parsiduoda Lotas. LiOt 23 
in Block 35. Prie 51st Ct. 
Cicero, 111. Rašykite J. PHI- 
LIP, 1212 State St., Racine, 
Wis. 

P Ai 3IDUODA ANT DVIE 
ju lubu medinis namas, 

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

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ, BIZNIS 
GEP.AI IŠDIRBTAS, LIE- 
TUVIU IR LENKU APGY- 
VENTOJE VIETOJE. PAR 
DUOSIU PIGIAI, NES 
ESU PRIVERSTAS EITI I 
KITĄ BIZNI. KLAUSKITE 
P. S. 4624 SO V/OOD ST., 
PHONE MCKINLEY 6090. 

KAS NORI TURĖTI GRA- 
ŽU MALEVOTĄ PAVEI- 

KSLĄ 
tegul moto Adomą Kazakevičių. Ji.s 
dabar lankos j pa Mich. ir Ohio val- 
stijas, priiimdamas paveikslus aut 
užsakymo. 

Negalėdami su juo matytis rąžy- 
kite. 

Ad. Kazakevičius, 
1712 S. Union Ave., 

Chicano, II!. 

REIKALAUJAME 

"DARBININKŲ. 

BELT SANDERS 
IR KITU DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ 

MEDŽIO DARBU!. 

GERA MOKESTIS 

IMPERIAL METHODS CO. 

750 SO. CIRCLE AVE. 

FOREST PARK, ILL. 

IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS OATVE- 
KARIUS I FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE., 

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

dcl bižnes ant 18-tos gat- 
vės arti Union A ve., neša 
$780.00 į metus rendos tik- 
tai $6000.00 

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

d a neša 840.00 j metus, bet 
galima gauti 1^200.00, ant 
18-tos gatves prieš Apvei"- 
dos Dievo r.Bžnyčią. Grei- 
tas pardavimas tik $9000.00 

Mūrinis nams ant Lowe 
Ave. 4 familijų neša 34.00 
rendos į mėnesį tik 3700.00 

Medinis 4 ruimų namas 

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

Mūrinis 4 ruimų namas 

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

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

1 lotas ant Talman Ave. 
arti Šv. Kozimiero Vienuo- 
lyno gatvės ištisytos tik 
.. '..600.00, 

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

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

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

Murins namas ant Wal- 
lace St. arti 35-tos gatvė 

| rendos gaunama 1080.00 įi 
metus, tik .... 7800.00 

! Medinis namas 2 pagyve- 
nimu ir ekstia liotas, Mar- 
ąuette Parko, Lietuvių ko- 
lionija, tik $6300.00 

Su reikalais pirkimo lio- j 
tų arba namų, kreipkitės 
prie manęs greitu laiku, nes 

jeigu ilgiau lauksi, bran- 
giau mokėsi. 

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

2554 W. 69th ST. 
Tel. Prospect 107. 

"SEKŪKTU 
KNYGA" 

Labai yra naudinga ir reikalinga, de- į 
lei Tavęs kožno skaitytoji.us: ypač 
žeuotiems, vaikynams ir -nerginoms 
Knyga laimes ir sveikatos?... Prisiųs- 
kito dvi po 3 centus paftos štempas 
ta syk matysi kokia?... Rašykite pas- 

S. M. Calvin; P. O. Box «5; 
Bedford, Ohio. 

šita knyga tik ka tapo išleista, per 
įdomus specialistus del labo visiems. 
Siuskite greit, nes kas pirmiau?, siu- 
itas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rimo daug orderiu. 

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, Kirpimo, Otsignltig 
dlenomia lr vakarais del Mzuto u 
'įami;, ^Paliudijimai išduoda*" i ir vip 
'os p*,rūpinamos aylcai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasletmigs'n. 
•u'.eikti Jums patnHmą. 

SARA TA.TKK. Principą] 
2407 W- Macilson 

« 

Į SKOLINU PINIGUS 
jnt antro morgečto labai prtainairo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- Į 'Inti pinigai, teeul atsilanko J ofis%. 

H. EPŠTEIN, 
Room 703; 5 No. LaSalk <Jt i 
Tp'efcnas Franklin 2803. 

N O R I N ! F. J i PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUoŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
naujausią madą. 

KREIPKITĖS PAS: 

RfcLIABLE CLOTHES į 
SHOP 

45F7 S. ASHLAND AVENUE, 
TELr.PHONE DRCVER 4823 

Pranešimas. SSgf 
'Chieag;.. laikinai priiminėju li- 
gonius savo ] i«gyven:mr. vielo- 
je: 3125 W. 38th St., arti Kei- 
zie A ve. Kaip greitai bus gat:i- 
va, atidarysiu ofisą ant 
\a'v't ir;<> kampo I.tavitt ir 2? 
gatvių. Yal.: nuo 4 iki 7 va'. 

I)R. S. B F EŽI S. 
|Telefonas McKinley 4988. 

; JOS. RUMBUTIS 
LIETUVIS REAL ESTATE 
NAUDINGA ŽINOTI KIE- 
KVIENAM RACINIEČIUI. 
• SVARBU ATVAŽIAVU- 
SIEMS IŠ KITUR. 

PERKU IR PARDUODU 
NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS IR BIZNIUS. 

DARAU LEGALIŠKUS 
DOKUMENTUS, SKOLI- 
NU PINIGUS. INŠIURINU 
NAMUS NUO UGNIES IR 
AUDROS. 

PIRMIAUS NAGU PIR 
KSI NAMUS, MATYK MA 
NE. 

KREIPKITĖS ŠIUO 
ANTRAŠU: 

JOS. RUMBUTIS 
1522 WASHNGTON \VE. 

RACINE, WIS. 
PHONE 1777. 

VISI BŪTINAI TURITE 
INSIGYTI. 

A. SMETONOS 
Pirmo Lietuvos Prezidento pa- 

veiksią. 
Dabar ka tik išėjo iš spaudos pir- 

mo Lietuvos Prezidento Antano Sme- 
tonos paveikslas ant atvirutės for- 
mato. taip kad galėsite bile savo drau 
Žui paisusti. Labai gražiai atspau- 
sta penkiose spalvose, šalyse Prezi- 
dento paveikslo Lietuvos valstvhine 
ir tautinė vėliavos, viršuje preziden- 
to žirgvaikis, ir virš žirgvaikio Lietu- 
vos Laisvės Varpas. No. 1. Kaina tik 
5 c. 

Antra padailinta dailininko Jono 
f'leikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu. Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu- 
vos himnu. Dviejose spalvose. No. 
2. Kaina 5 c. 

P. S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 
atviručių, nes kitaip neapsimoka per 
siuntimas. 

Adresuokite: 

Lietuvos Vėliavų Dirbtinė 
Z2U Wes* 2srd PI., CHICAGO, iLL. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 1 CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47tli STREET. 

YaK: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlcfonas: llculevaril 3480. 

Rezidencija: 4 ? 5 So. \VooU Street. 
Telefonas: Yards 223. 

P-LE E. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekc:jas skambinime pia- 
nu pagal sutartį. 
Ba'.gusi muzikos mokslm Clilca- 
gos Muslcal College. 

LIETUVISKAS "OTELIS 
ii/vimty. yiwi*>tuĮniivPTi»vwi 

Dei pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar menesio* 

PREKĖS PIGIOS 

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

FHone Yards 2750 

Pradtk Naujus Metu* su tobulu aki" 
gijimu, taip. kad :*.'>■••• nepi'uleistumei per • 
•ūš metus, kas f u .ai. juti naudinga. 

Gerai pritaikir.li akiniai prašalins akių m 
Kalvos skaudfjiir.ub, tnjmparegystž t'.ba tott 
irg^ati prašai manu, pasitarkite su įmania 1 

prieš einant k'i- kitur. Egzaintnacija DYKA) 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CMICAG' 
Kampas ;*toa Gatvės. 

3čioi h bos, viro ^latt'o a [.tiekus. T4mykl»«- 
« «:suo parašu 

Valandos: nuo 9tos s'Hi. lyi* ik', i. vai. vak. 
Kedėlioj: r.ao J v?.!. įyiu iki 12 vai, dienos. 

Tel YAP.DS 15S8 

DR. J.KŪLIS 
LIETUv/IS GVOYT0JAS 

IR CHIRURGAS 
o7do visokias Ilgas moterių, 
valkų ir vyrų Specmličkai gy- 
do limpančias. užsifienėjusiac 
Ir įjasU^iuKas tyru Ilga* 

3^59 Sc. Halsied St.. Chica«c, !fc» 

Or, Virginia Narbutt i 
i 

Physician & Surgson 
3001 West 22nd Street 

2111 Marshall Blvd, 
Ofiso valandos: 

2 iki 4 po piei 
7 iki 9 vakw« 

Tel. Lawndvia 680 
(?yvcnlrras.j 

Tol. Rockwsl| 1611 

Dr. M, fl 
1S RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas p«r 1* Re- 
ti) kaipo patyręs gydytojas, ckirvgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniikas lijau, ry- 
rg. moterį ir vaikų, pagal nsujausiaa 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
pri<"aisu*. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALAvDOSf Nuo 10—'2 pietų. Ir 
6—8 vakaran. Te'ephone Caoal 2110 

GYVENIMAS: 3*12 S* Halsted 3t 
VALANOOS: O —Hktai. 

""T-r UlvTyrVVV 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau ii metai 

3149 8. Morgan 8t., karti 32 «t 
SpecIalUta* Moteriškų, Vyriikų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandoa: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. »—h v(\k., Nedėl. D—J. 

TELEFONAS y f RDS 687. 

Photie Boulevard 2150 

Dr. A. J. Karalius 
UŽ31SF.NĖJUSIOS 

L i G O S 

Valandos: 9 iki 12 !r 4 iki 9 
vakarais. 

3303 SO. N10H6M STREET 

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 1 iki 9 va*. 

Telefonai 
OfLsa3 Ya-ds 2644 

A,Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingtausl&i ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, l:ad 
męs patis dirbame grabua ir 
turime e?vo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk 
ties: Taipgi samdome automo 
bllius veselijoms, krikštynomb 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 

3307 Aubum Av3. Tel. Droter4139 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

įMokykla,. 
Aloldnama: angliškos Ir lietuiiiko* kalbų, aritmetikos. hnvgvedystės, stenugrafijoc, ty- 

pewritins. tirklybos teisiu. &uv. Valst istorv- 
įos, abelnos istorijos, geografijos, politikind 
ekonomijos, pilletys'es. dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: į.uo 9 ryto iki 4 va 
landos po piet. Vaka* ais nuo R Iki 10. 

3106 S. Haisted st., Chicago 

w DEL 
F K02N0 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

k 1G24 į Ashland A v. 

Cbicago, 111. 
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