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Albanai išnaikino Italu 
Garnizoną 

ai EJriin _ 

ia 

Jugo-Slavija reikalauja Austrijos 
Laivyno V- 

ii—• _ rjr' m r 

mu< amo moas 
•r ar * 

ŠPICBERGENAS TENKA 
NORVEGIJAI 

Paryžius, rugs. 7 d. — 

Taikos konferencija nu- 

sprendė priskirti salas Špic- 
bergeno archipeiogo prie 
Norvegijos. Pirm kares šias 
salas savinosi daugelis kraš 
tų, bet faktiškai niekas ne- 
buvo salų pilnu valdovu. 

Rusų atstovai Paryžiuje, 
kurie jaučiasi kaip ir buvu- 
sie salų savininkai, varosi 
idant salos butų priskirtos 
Finiiandijai. 

ALBANAMŠNAIKINO 
ITALŲ GARNIZONĄ 
Berne, rugs. 7 d. — Iš 

Agram pranešama, kad al- 
banų sukilimas vis didėja. 
Girdi, Italijos kariumenės 
garnizonas mieste Cataštri 
iš 300 tapo visiškai išnaikin 
tas. Pagelbon italų būriams 
Albanijoje siunčiama dau- 
giau kariumenės iš Valo 
nos ir kitur. 

f- 

AUSTRIJA PRIIMA 
TAIKOS IŠLYGAS 

Vienna, rugs. 6 d. — Šią 
dien Austrijos steigiamasai 
susirinkimas 97 balsais prieš 
23 nubalsavo pasirašyti po 
taikos sutartina. Steigiama 
sai susirinkimas vienok už 
protestavo prieš laužymą 
jos tiesų liuosai apsispręsti. 

JUGO SLAVIJa REIKA 
LAUJA AUSTRIJOS 

LAIVYNO 
Washington, D. C., rugs. 

7 d. — Jugo-Slavijos atsto 
vai įteikė taikos konferen- 
cijai reikalavimą, idant 
dalis Austro-Vengrijos lai 

vyno butų pervesta Jugo-Sla 
vijai. 

Jugo-Slavija reikalauja 
sau keturių skraiduolių; de 
vyniolika mažesnių kariškų 
laivų; dvidešimts šešių tor- 

pedinių laivų; vienuolika 
patrolinių tarpedinių botų; 
visų narlaivių ir hidroplia- 
nų (orlaivių pritaikintų ant 

jūrių); keturiolika pagelbi- 
Anių laivų, ir visų kariško lai 

Jp^yno anglinių laivų. 

NAUJA PRISIEKA AME- 
RIKONAMS MEKSIKOJE 

Washington, D. C., ings. 
Delei vis stipresnių reikala- 
vimų nuo Suvienytų Valsti- 
jų valdžios, kad Meksikos 
valdžia saugotų amerikonų 
gyvastis Mesikoje, Carran- 

zos valdžia pradėjo nauaoti 
f oaują budą su kuriuo nori 
j apsisaugoti nuo atsakomy- 
bės prieš Suvienytas Valsti 

Į jas už užmuštus ameriko- 
| nus. 

Nuo amerikonų, keliaujan 
čių į Tampico aliejaus dist- 
riktą, kur nuolat pasikarto- 
ja užmušvstės, Meksikos 
valdžia reikalauja specialės 
prisiekos, kurioje ameriko- 
nas užreiškia, kad jei jis tap 
tu užmuštas, tai Meksikos 
valdžia už tai neatsako, nes 

jis vykstąs tenai ant savo 

atsakomybės. 
Tiems, kurie nenori duo- 

ti Meksikos valdžiai tokio 
užreiškimo neišduodami pa 
sai Į minėtą aliejaus apskri- 
tį, nežiūrint jokio pasporto 
nuo Suvienytų Valstijų val- 
džios. 

Tuomi, kaip meksikonai 
aiškina, bus išvengta ki\ir- 
eų su Suvienytomis Valsti- 
jomis ir apsisaugota nuo ga 
limo amerikonų baudimo 
meksikonų Meksikoje. 

BULGARIJA NEĮSILEI- 
DŽIA DEGTINĖS. 

Vienna, rugs. 6 d. — Čio- 
nykščiai laikraščiai gavo ži-1 
niu iš Bulgarijos sostinės, 
kad Bulgarijos valdžia už-, 
draudė Įvežti šalin pertek-, 
liaus dalykus. Tarpe pertek-! 
liaus dalykų priskaityta ir 
svaiginantie gėrimai. 

Išvežimui iš šalies leidžia- 
mi tik tūli dalykai ypač kai- 
liai ir vilna. Vienok, ar tuos 
daiktus bus galima išvežti 
ti už pinigus ar ir mainais 
už įvairias reikmenis, val- 
džia pasiliko sau teisę spręs 
ti apie tai vėliau. 

VIETON PASILSIO 
MIRTIS. 

Kokomo, "ugs. 6 d. — 

Šiądien du jaunuoliu po 18 
metų atsisėdo prie Pennsyl- 
vanijos gelžkelio bėgių pa- 
silsėti ir užmigo. Atvykęs 
traukinys užmušė abu jau- 
nu keliauninku, keliavusiu 

jpas savuosius į Windfall. 

NEĮLEIDŽIA šalin 
KAČIŲ IR ŠUNŲ. 

Capetown, Afrika, rugs. 
6 d. — Kad apsaugojus šalį 
nuo besiplėtojančio pasiuti- 
mo, gubernatorius uždraudė 
Įvežimą Rytinėn Afrikon ka 

ėių ir šunų. 

Atsisveinimas Sandraugų Kareivių 

Paskutinė generolo Pershingo peržvalga likusio s Suvienytų Valstijų ka- 
-riumenės karės laukuose, Francuzijoje. 

KARALIUS ATIDENGĖ 
PAMINKLĄ 

Montreal, Kanada, įugs. 
6 d. — Anglijos karalius 
Jurgis paspaudimu knypkio 
Balmoral paločiaus, Škotijo- 
je atidengė paminklą, Mont 
reale pastatytą garbėn buvu- 
sio Kanados premiero Car- 
ter. 

RUMUNIJOS PREMIERAS 
ATMETA SUTARTI SU 

AUSTRIJa. 
Vienna, i"Ugs. 6 d. — Čia 

gauta iš Buharešto telegra- 
ma®, kuriame sakoma, kad 
Rumunijos preimeras Bra- 
tiano nusprendęs pasilaku ti 
užimame urėde, kad paėmus 
ypatišką atsakomybę, dėl ne 

pasirašymo po taikos sutar- 
timi su Austrija. 

SUAREŠTUOTAS KALTI- 
NAMAS DUKTĖS UŽ- 

MUŠIME. 
Jefferson City, Mo., rugS. 

1894 metais čia tapo užmuš 
ta 18 metų mergaitė. Jos 
užmušime koltinamas jos tė- 
vas Robert Hicks. Perilgus 
metus policija negalėjusi jo 
surasti. Pagaliaus policijai 
pasisekė ji surasti ir atiduo- 
ti teismo rankosna. 

ATRADO NAUJA DEI- 

MANTŲ LAUKĄ. 
Amsterdam. Čia gfruta 

žinia nuo Anglijos geologiš- 
kos komisijos, kuri darbuo 
jasi Vakarinėje Agrikoje, 
taip vadiname, Aukso Pa- 
kraštyje, kad ten rasta nau- 

jas laukas turtingas deimon 
tais. Tik pradiniame jieško- 
jime jau rasta apie 600 dei- 
manto akmeniukų. 

PRAŠO LENKIJON AME- 
RIKOS KARIUMENĖS. 
Paryžius, rugs. 6 d.— 

j Lenkijos premieras Pade- 
rewski prašo idant Silezijon 
butų pasiųsta nors 40,000 
Suvienytų Valstijų kariume- 
nes, kuri apsaugotų tenykš- 

: čius lenkus nuo vokiečių pei 
| sekiojimų, ir užkirstų kelig 
1 vokiečių kariumenei, kuri 
Igrąsina įsiveržimu i lenkis- 
! 
kus kraštus. 

Į 
VENRGIJA GRĄSINA 

KARE. 
Londonas, rugs. 6d. — 

Gauta iš Berlyno telegra- 
mas, kuriame pranešama, 
kad grafas Sigray, komisio- 
nierius dėl vakarinės Veng- 
rijos pranešė Odenburgo ko 
misionieriui, kad Vengrijos 
valdžia nepripažįsta talki- 
ninkų sutarties su Austrija, 
tuose punktuose, kur lyti 
Vengrijos reikalus, ir kad 
Vengrijos valdžia yra pasi- 
ryžusi sutikti ginkluota spė- 
ka kiekvieną, kuris norės už 
imti vakarinę dalį Vengri- 
jos. Ir todėl įsakė neleisti au 
stru vakarinėn Vengrijon. 

SUOKALBIS ANT CAR 
RANZOS GYVASTIES. 
EI Paso, Texas, nigs. 6 d. 

Gauti čia laikraščiai iš 
Mexico City praneša, kad 
surasta suokalbis ant Mek- 
sikos prezidento Carranza 
gyvasties. Tokį suokalbį 
buk suradęs Meksikos slap- 
tosios policijos viršininkas 
generolas Barragan. Vienok 
čionykščiai Meksikos virši- 
ninką: tvirtina, kad nesą 
gavę šiame klausime jokių 
informacijų nuo savo val- 
džios. 

PETROGRADO GYVEN- 
TO Jai APLEIDŽIA 

MIESTĄ. 
Helsingforsas. rūgs. 6 d. 

Pranešama, kad sąryšyje su 

gandais apie talkininkų už- 
puolimą ant Petrogrado, ci- 
viliai miesto gyventojai sku- 
biai apleidžia miestą tapgi 
ii drutvietes Krasnaja G or- 

ka ir Oranienbaum, ir apsi- 
gyvena įvairiuose miesteliou 
se gilumoj Rusijos. 

Į PERPYKĘS DĖL TELEFO- 
NO MIRĖ. 

j Springfield, 111., rugs. 6 d. 
• Tūlas Smith 68 metų kelius 

j sykius prašė sujungti jo te- 
'lefoną su tula ypata, bet iš 

| centro vis gaudavęs atsaky- 
mą, kad linija užmta. Paga- 

, liaus ant tiek susinervavo, 
| jog kritęs prie telefono tuo i 
I mirė. Jis turėjo širdies ligą 
!nuo keleto metų. 

AMERIKOS GINKLAI ! 
MEKSIKOS BANDITAMS. 

New York, rugs. 6 d. — 

Dr. Altendorf, buvusis val- 
! dininkas Suvienytų Valstijų 
1 slaptosios policijos užreiš- 
I kė, kad Meksikon kas metai 
gabenama slaptai į Meksiką 

1 prekių vertės apie už 20 mi- 
jlijonų doliarių. Nemaža da 
į lis šių prekių, kaip praneša 
Dr. Altendorf, yra ginklai, 
kurie daugumoj tenka Mek- 

sikos banditams. 
Žinomas banditų vadas 

Villa, sulyg Dr. Altendorf, 
apie 60 nuošimčių savo gin- 

I klų gai iąs iš Suvienytų Vai 
stijų kontrabandos keliu; 

I gi kitą dali ginklų Villa gau 
nąs nuo pačių Carranzos 
kareivių kuriems vėliau su- 

grąžina kulkas atgal. 

STREIKAS UŽDARĖ 
PARYŽIAUS TEATRUS. 

Paryžius, rugs. 6 d. -- 

Šiądien tapo uždaryta apie 
20 muzikalių teatru ir 350 
teatro maišyto programo, j 
nes teatrų vedėjai negalėjo 
susitarti su streikuojančiais 
aktoriais ir teatrų darbinin- 
kais. 

Minios paryžiečių netu- 
rint, kur praleisti subatva- 
kario išsipilė ant bulvarų, 
kur dėl didelės minos buvo 
kiek betvarkės. 

VOKIEČIAI RENGĖSI 
ANT ANGLIJOS NUO ! 

1877 METŲ. 
Londonas, nigs. 7 d. — 

1 Londono laikraštis Daily 
j Mail praneša, kad, sulyg pa 
sakojimų admirolo fon Tir- 
pitz, buvusio komanduoto- 
jo Vokietijos laivyno, Vo- 
kietija rengėsi užpulti Ang- 
lijąsu pagelba narlaivių nuo 

1877 metų. Ir tik, girdi, ne- 

taktiškas vokiečių užpuoli- 
mas ant priešų atnešė nelai- 
mę patiems vokiečiams. 

RUMUNAI APLEIDŽIA 
BUDAPEŠTĄ. 

Londonas, rugs. J d. — 

I Iš Paryžiaus gaub. žinia, 
kad Rumunijos kariumenė 
pradeda apleidinėti Vengri- 

įjos sostinę Budapeštą. 

| MANDAGUS VAGIS IŠDA 
LINO MINIAI $4,000. 

i 

! Liverpool, rugs. 6 d. — 

j Čia tapo suareštuotas tūlas 
| Elias, 51 m., kuris kaltina 
mas kaipo mandagus vagis, 

j Kiek laiko atgal dienos lai 
ku tapo apvogta brangak 
menių krautuvė. 

Vagis sudaužęs langą, 
dėjosi brangenybes sau -ū 
šenėn, bet sykiu duodavęs r: 
praeiviams, kuriems išdali- 
nęs įvairių daigtų apie $4, 
000 vertės. Paskui susimai 
šė su žiopsotojų minia ir 
dingo. 

DINGO IŠ BANKOS $957, 
400 PASKOLOS 

BONDSAIS. 

New York, rugs. 6 d. — 

Federal Reserve Bank, Ne\v 
York, šiądien pranešė vi- 
siems bankams Suvienytose 
Valstijose, kad minėto ban- 
ko nežinia kaip dingo 4,519 
paskolos bondsų vertės už 
$957,400. Dir™ „bpndsai. 
yra vertės nuo $5U.UU IkT 
$10,000. 

SUTAISĖ GREIČIAUSIĄ 
NARLAIVĘ PASULYJE. 

yuincy, Mass, rugs. 6 d. 
Šiądien tapo nuleista vande 
nin vėliausios rūšies narlai- 
vė, kuri sakoma, yra grai- 
čiausia narlaivė pasaulyje. 
Ji galinti daryti 18 mazgų 
(jūrinių mylių) į valandą 
viršum vandens ir 13 maz- 

gų pasinėrusi. 

REIKALINGA NURSĖMS 
TAPTI AFICIERAIS. 

Washington, D. C., rugs. 
7 d. — P-lė Parsons, buvusi 
viriausia nursė kariškame 
ligonbutyje, papasakoję se 

nato militarei komisijai, 
kad nursezrs yra butinu rei 
kalu teikti aficierių titulus, 
nes ligonbutyje kareiviai pa 
tarnautojai nenoriai klaus^ 
Įsakymo netituluotų asme- 

nų, kas dažnai esti pavoju- 
mi sužeistojo gyvasčiai. 

BOLŠEVIKAI GRĄŽINA 
PETRSIJAI ŽEMES. 

Kopenhagenas, rrugs. 7 
d. — Bolševikų ministeris 
užrubežinių reikalų čičeri- 
nas pranešė Persijos vai 
džiai, kad Rusija nepripažį- 
sta sutarties tarp Anglijos 
ir Persijos, ir kad Rusijos 
sovietai panaikina pirmes- 
nes Persijos sutarti 3 su Ru- 
sija, todėl Kaspijos jūrės 
tampa neutralės taipgi grą- 
žinami Persijai uostai, paš- 
tas, gelžkeliai ir t. t., buvu- 
si e Rusijos rankose. 

VOKIEČIAI PRIMUŠĖ 
ANGLIJOS KAREIVJ. 
Cologne, rugs. 6 d. — 

Euskirchen, apie 20 mylių 
Į pietvakarius nuo Cologne 
įvyko susirėmimas tarp vo- 

kiečių ir kareivių anglų. Vo- 
kiečių minia primušė vieną 
Anglijos kareivį. 

Vadas vokiečių minios tu 
las Kupper buvo teisiamas 
kariškojo teismo ir nuteistas 
mirtimi; gi ant miesto Eus- 
kirchen uždėta bau&mės 
100.000 markių. 

.COSTA RICA PREZIDEN- 
TAS KALTINA WILSONĄ 

Londonas, ings. 7 d. — 

Čia atvyko Centralės Ame- 
rikos mažos Costa Rica res 

publikos prezidentas. Pasi- 
kalbėjime su koresponden 
tais jis užsipuola ant prezi- 
dento Wilsono. kurį kaltina 

i palaikyme revoliucijos Cos- 
ta Ricoje, kad tokiu budu 
gavus progą užimti Costa 
Rica žemių, reikalingu Ni- 
caragau kanalui, kuri. girdi, 
ketina Suvienytos Valstijos 
vesti. / i 

SLĖPĖ NUO SENUTĖS 
BUVIMĄ KARĖS. 

Londonas, rugs. 6 d. — 

Šiądien mirė senutė p-lė 
Charlotte Friday, kuri neži- 
nojusi, jog buvusi pasaulinė 
karė. Nuo jos tas buvo sle- 
piama ir jai buvo duodama 
skaityti tik spaudinius prieš 
karinių laikų. 

RADO 12 PĖDU ŽMO 
_ 

GAUS KAULUS. 
Jackson, Mich., rugs. 6 d. 

Bekasant viename kieme 
rasta žmogaus kaulai apie 

,12 pėdų ilgio. Kaulai yra 
|gana gerai užsilaikę, ypač 
'plaukai ir dantis. Daktarai 
mano, kad tai yra kaulai 
priešistorinio žmogaus. 

VAISTAS SUMAŽINIMUI 
PERSISKIRIMUI. 

Indianapolis, Ind. Teisė- 
jas T. J. Moli paduoda su- 

manymą sumažinimui persi 
skirimų. Teisėjas tvirtina, 
kad labai didelis skaitlius 
persiskirimų esti pirmais 
metai po apsivedimo. Todėl 

jis rekomenduoja uždrausti 

persiskirimus neišgyvenus 
poroje nors metų laiko. 

| Dabar, girdi, jaunave- 
džiai prie pirmos progos su 

jsipyksta ir skiriasi. Be to, 
girdi, kiti prieš vestuves 

j taip ir mano, kad jei kas 

nepatiks, tai tuoj persiskir- 
sime, kas paverčia apsivedi- 
mus į žaislą. 

1 MEKSIKOS INDIJONAI 
PAMATĘ ORLAIVI 

MELDŽIASI 
San Diego, Cal. Suvieny- 

tų Valstijų lakūnams nulė- 
kus ant Meksikos žemės pa 

; matė visą burį indijonų, ku- 
j i ie, pradedant lėkti orlaiviui 
pažeme, suklaupė. Pasiro- 
do, kad tie indijonai manė, 
jog orlaivis esąs kokia nors 

; viršgamtiška spėka. 

ITALIJOS ADMIROLAS 
TIRINĖS RITINĘ AFRIKĄ 

Rymas, rugs. 7 d. — Šią- 
dien tapo pranešta, kad ad 
mirolas kunigaikštis Abruz- 
zi. buvusis komanduotojas 
talkininkų laivyno Adriati- 
ko jūrėse 1916 metais, tuoj 
išplaukia į Somaliland, ita- 
liškon dalin Rytinėje Afri 
koje, tirinėjimui upės Vebi 
Šebeli. 

ORAS 
Šiądien giedra į vakarą 

oras nepastovus; maža at- 
vmaina temperatūroje; vidu- 
tiniai daugiar pietų vėjai. 

Saulėtekis, 6:21; 
J Saulėleidis, 7:16. 
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KUO AMERIKIEČIAI LIETUVIAI GALI 
PRISIDĖTI PRIE LIETUVOS 

ATSTATYMO. 
J % f jfe 

Amerikos lietuviai daug kalba apie Lietuvos atstatymą, daug pasakyta gražių žodelių, daug jausmų parodyta, bet tai vis 
tušti, ar bent pustuščiai žodžiai. Vienais 
žodžiais, vienais linkėjimais, vienu gražiu sąjasmų parodymu nieko gero Lietuvai ne- 
padarysi. Reikia darbo, reikia pasišven- timo darbe, ir tik savo darbu ir pasišven- timu męs Lietuvą atstatysime, bent nie- 
kuom kitum. v 

4*. 

Vieni mano, kad gedausiu Lietuvos 
parėmimu yra pinigų siuntimas, kiti mano 
xad geriausiu parėmimu yra mus pačių Lie- 
tuvon važiavimas. Ir ištikro tai labai pui- 
kus prakillnųs manymai, nes Lietuvai reikia 
ir pinigų, reikia ir žmonių. 

Vienok pinigų indėlius Lietuvon nėra 
pačiu svarbiausiu Lietuvos rėmimu. Daleis- 
kime, kad Amerikos lietuviai išsiųs kelis 
šimtus milijonų doliarių savo giminėms Lie 
tuvoje. Tie giminės bus turtingesni, įsi- 
gys daugiau išdraskytų dvarų žemės, bet 
jų būvis nuo to neperdraugiausiai pasige- 
rins, nes jie nemokės geriau gyventi. 

Vėl jei ir męs patįs parvažiuosime ir 
tai dar su pinigais, bet mums prisieis skurs 
ti jei męs nieko protinio neparsivešime. Pi- 
nigai greitai išeis, o gyvenimas, apskritas 
Lietuvos žmonių gyvenimas, bus toje pat 
vietoje. 

Geru daiktu yra pinigų siuntimas, geru 
daiktu yra mųs pačių važiavimas, bet už- 
vis geriausiu yra tas, kad męs patįs parva- 
žiuotumėm Lietuvon netik su pinigais, bet 
svarbiausia su žiniomis, mokėdami amatų. 

Amerika yra augštos kulturos ir techni 
kos šalis. Amerikoje galima daug daug ko 
pasimokinti, apie k^ Lietuvoje ir supratimo 
neturi. Taigi svarbiausia—męs parvežki- 
me Lietuvon naujus kulturinius patirimus, 
praktiškas žinias, parvežkim amerikoniškos 
kulturos geriausias puses. 

Jei Amerikos lietuviai ištikro nori ką 
gero suteikti Lietuvai, tai tegul kiekvienas 
vyksta Lietuvon su pilnomis rankomis, tai 
yra su žiniomis, su praktiškais patirimais. 

Amerikoje labai lengva išmokti prak- 
tiškosios inžinerijos — tad mokykimės, ii 
važiuokime Lietuvon, nes Lietuvoje tokių 
žmonių mažai yra. 

Amerikoje yra daug visokių dirbtuvių, 
kur daug galima išmokti, kaip va: audimo, 
prosijimo, geležies liejimo ir t. t. Parsi- 
vežkime tuos patirimus Lietuvon. 

Ir merginos čionai lengvai išmoksta 
steno^rapiios, o Lietuvoje stenograpių be- 
veik visai nėra. Didžiausia joms dirva te- 
nai. Bet męs čionai juk negalime visko 
išskaityti, ko galima pasimokyti. Kiek- 
vienas lietuvys išmokime bent kokį darbą 
nuodugniai, išmokime taip, kad nesurastų 
kito geriau mokančio padirbti, tuomet męs 
busime naudingi pačiai Lietuvai ir patįs 
turėsime geresnį pragyvenimą. 

Ir ištikro jei męs didelėje didžiumoje 
sugrįžšime Lietuvon tiktai kaipo paprasti 
darbininkai, arba kaip čionai vadinama, 
paprasti leberiai, tai kaip čionai sunku gy- 
venti, taip bus sunku gyventi ir Lietuvoje 
ir prie to viso mažai kuomi prisidėsime 
prie Lietuvos atstatymo. 

Lietuvoje pramonė ir išdirbystė men- 

kai išsivysčiusi ir ar anksčiau ar vėliau jai 

reikės pasistatyti visokius fabrikus, viso- 
kias išdirbystes. Ir kas gi iš to, kad tose 

išdrbystėse turės vietas užimti svetimtau- 
čiai, o lietuviai tiktai bus paprastais dar- 
bininkais. 

Taigi siųskim e Lietuvon pinigus, pa- 
tįs su pinigais vykime Lietuvon, bet svar- 
biausia vykime su praktiškomis žiniomis, 
su pritirimu, su mokslu ir pradėkime Lietu- 
voje naują erą, naują kulturą, naują gy- 
venimą. Amerikiečiai lietuviai nuo Lie- 
tuvos žmonių turi pasimokyti tėvynės mei- 
lės, politikos, sriovių bendro darbo ir pa- 
sišventimo del Lieluvos. Gi už tą visą 
Lietuviai gali atsilyginti suteikdami žino- 
jimą amatų ir pasimokinę įvairių darbų. 

1 

; Svetimoje Spaudoje 
Apie Lietuvius 
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LIETUVAI LIKO TIK NEPRIGULMYBĖ 
NEIŠPLĖŠTA. 

Sakysime, kad jus keliaujate po Lie- 
tuvą ir jus užprašo ant pietų pas naujosios 
respublikos ministerių pirmininką, ar ne- 

būtų jums kuo didžiuotis? Sujudintam 
puikybės ir išaugštinimo jausmais įėjus į 
namus, ar neapšautų jus šaltas prakaitas, 
išvydus, kad ministerių pirmininkas tik 
tris vienodus krėslus beturi ir jie yra vie- 
ninteliais rakandais namuose? 

Tas kaip tik ir yra. Naujas Lietuvos 
ministerių pirmininkas, — pavardė Šleže- 
vičius, jis yra socialistas ir katalikas, — 

turi tik tris krėslus. Jie yra "tikrai bai- 
sus, išmušti rėkiančiai žaliu pliušu", ta- 
riant grafienės Lauros de Gozdova Tur- 
ezynowicz žodžiais kuri pasakojo man apie 
juos ir kuri sėdėjo juose, būdama viešnagė 
je kelios savaitės tam atgal. 

Kadangi ministerių pirmininkas turi 
tris vienodus krėslus, tai kiti skaito jį iš- 
didžiausiu žmogum Kaune, karį neoficialė 
naujai gimusi respublika pasiskyrė sau 
sostine. 

"Vokiečiai atėjo į Lietuvą ir išėjo iš 
jos tiek kartų per paskutinius penkis metus, 
kad ten beveik nieko neliko", sakė gra- 
fienė. "Nieko, išskiriant karščiuotą troš- 

kimą neprigulmybės ir apsisprendimo. 
Mus taip gražiai apvalė iš visa to, ką tu- 
rėjome, kad viskas yra bevertės, išskiriant 
tą, kuo męs esame. Ten nieko nėra, ant 
ko galėtum uždėti ranką ir pasakyti, tai 
mano? Iš namų turtingų ir biednų vis- 
kas buvo išplėšta. Paskui kelios šeimynos 
kaž kur surado kelis pavyzdinius rakan- 
dus, kurie yra patetingais pakeitimais bu- 
vusios ištaigos tų žmonių namuose. 

"Karės ministeris Merkis, pav., turi du 
geltonu krėslu. Ir jis taipgi turi mažą 
kilimą — labai gerą kilimą. Kiek aš ži 
įau, tai yra vienintelis kilimas visame Kau 
įe. Šitie daiktai virto tokiomis retenybė- 
mis, kad pašaliniai ateina ir prašo parodyti 
juos. 

Būdama tarp Vokietijos ir Rusijos Lie- 
;uva kartkartėmis buvo mušlaukiu karės 
rietu. Kaipo rytų indoeuropiečių padali- 
įimo šaka ir su seniausia gyvuojančia kal- 
ia lietuviai sako, kad jie niekuomet nesū- 

ri liejo su slavais per šimtmečius kovoda- 
ni už išlaikymą savo laisvės ii kad ne- 

riurint savo susivienijimo su Lenkija ma- 

.oji šalis kaipo tauta išlaikė savo padavi- 
nus ir savo skirtingumą. Savindamiesi 
eisę vėl sutverti nepriklausomą savystą 
ietuvos valstybę kaipo atskirą ir kulturi- 

vienetą, šitie žmonės Įsisteigė patįs sau 

įeoficialę respubliką su parlamentu Kau- 
ne. 

Grafienė, newyorkietė ištekėjusi už ti- 
uluoto lietuvio apie dešimts metų tam at- 

;al, atvyko į Ameriką jieškoti mokytojų, 
curios eitų į Lietuvą mokytų amerikonų 
netodų mokyklose. Ji sako, kad dvide- 
šimts keturios šitų jaunu moterų jau be- 
/ažiuoja Lietuvon. Jie taipgi jieško liuos 

lorių, kurios parūpintų žaislus ir žaidimo 
.paratus ir mokytų lietuvių vaikus vėl žais 
i. Pirma snugrižimo į savo vyro šalį ji ti- 
isi parašyti knygą kaipo tęsimą tos, kurią 
i išleido pernai metus, "When the Prus- 
ians Ome to Poland'T. (Prūsams atėjus 
.enkijon). Josios trejetas vaikų, kurie 

gyvena Cormecticut, užaugo toje šalyje. Ji 
■ra lietuviu tautinės labdarybės komisinin- 

įkė. 
"Tik-ką prieš avo išvažiavimą iš Lie- 

uvos;', pasakojo man grafienė Turczyno- 
vvicz, aš buvau ant piety prezidento Sme- 
onos namuose, surengtų talkininkų komi- 
ininkų garbęi. Aš kalbu lenkų, vokiečių 

'r francuzų kalbomis, todėl buvau perkal- 
v)ėtoja. Prezidentas yra labai nelinksmas 
žmogus, o tąsyk jis buvo tiesiog liūdnas, 
les žinios iš Versailliaus nepridavė vilties 

1 ietuvos nuamžiniam lūkuriavimui nepri- 
klausomybės. 

Korėjos Pasiliuosavimas. 
Daugelis rimtu Japonijos po 

litikti pastebi, kad Korjos su- 

kilinras prieš Japonų valdžia ir 
apsiskelbimas neprigulniinga 
tauta, buvo priežastimi to, kad 
dideli > Japonijos niilitarizmo, 
įsunki letena be malonės sleerė 
1 
maža Korėjas tautele. 'Poliaus, 
net kaip kurie anti-Kure j iečiai 
—daro išvadas, jog įvore jes 
neprigulmybės deklencija bu- 
vusi paskelbta tinkamiausiame 
momente. 

Esą, kuomet po visą pasau- 
lį pasiklido sav^s apsisprendi- 
mo doktrina, tat kodelei Ko- 
rėja privalo tą svarbų momen- 

tą pramiegoti ir paskui vėl ne- 

beturėti pasiliuosavimo vilties. 
l»et tie patįs politikieriai vėl 
atgal grįžta ir daro išvedžioji 
mus kad Korėja ir ant ilgiaus 
butų pasilikus po Japonų mili- 
tarizmu. Anot jų, jei tik Ja- 
ponija butų daugiaus pagalvo- 
jus apie dabartinę pasaulio si- 
tuaciją ir, jei butų permačius 
Korėjos gyventojų psyeliologi 
ją, ji butų susipratusi, kad t<>- 
kis militarizmas, kaip Japoni- 
jos, nebegali egzistuoti ant mu 

sų planetos. Ir, suprantama, 
tuomet jau Japonija butų da- 
vus Korėjai daugiau? laisvės, 
butų sušvelninus Korėjoj pa- 
statytą savo administraciją, 
įžodžiu, prisilaikant Japonijos 
profesoriaus Fukudo minties, 
butų Japonija su Korėja taip 
pasielgus, kai]) kad su j\Jan- 
žurija, kuriai Japonija uusky 
re liberališkos pakraipos gu- 
bernatorių Baroną Hayashi, 

kuris moka užganėdinti vietos 
•gyventojus. O Japonų laik- 
raštis Tokyo "Yorodzu" štai 

I ką sako: 'į* 
"Kaip kurie dalykai, ką tapc 

iiiilitarislii papildyti Korėjoj, 
tiesiog nežmoniški. Mes tokių 
atsitikimų pastebėjom gana 
daug ir, męs galėjome spręsti, 
kad tokia militariška valdžia 
jau Korėjoj atgyvenusi savo 
laikus. Militarizmo laikas jau 
pasibaigė ir jis nebeprivalo su 

gristi."% 

liet, deja, Japonijos milita- 
riški viršininkai tos svarbos, 
nesuprato. Japonijai nepuolė 
į galva klausimas kokiomis pa- 
sekmėmis jos militarizmas už 

sibaigs. Japonija per ištiesą 
keturiosdešimtis metų ėmė pa 
vyzdžius iš žiauraus Vokieti- 
jos militarizmo, kuris ant ga- 
lo tapo nušluotas nuo žemės 
skritulio. Japonija Korėjos 
gyventojus visokiais budais 
persekiojo, vergė, atėmė viso- 
kias privilegijas, slopino Kore 
jos tautišką dvasią, nedavė plė 
totis kulturai ir varžė prigim- 
ta kalba. ^ i, 

Ž'.mrus Japonų militariz- 
mas daėdė Korėjos gyvento- 
jus iki pat gyvo kaulo. Jie ant 
toliaus jau nebegalėjo panešti 
tą sunkią naštą, kaip ir lietu- 
viai. Todėl nekantrumo per- 
veikti ir suprasdami dabartinę 

pasaulio psichologija pasiprie- 
šinu prieš Japonijos militariz- 
ma ir pareikalavo savo teisiu. 
... 

* c 

Korėja apsiskelbė neprigulmin 
ga. J'o neprigulmybės deklera- 
cija pasirašė trįsdešimtis tris 

"eprezeiitatyvai — atstovai iŠ 

įvairių Korėjos religiniu sek- 
tų. Visa Korėjos šalis sujudo. 
Miestuose ant stulpų tapo pri 
iipdinėjami įvairus lapeliai 
]>rieš Japonijos militarizma. 
Vėliaus Korėjos komitetas 

paskelbė ma ifesta į šalies gy- 
ventojus, prašydamas, kad ra- 

miai užsilaikytų, nenaikintų nei 
keno turto ir, kad ne'>asikėsin- 
tų nei ant keno nors gyvas- 
ties; pilietis, kuris to neprisilai 
kys—padarys savo T iliai gėda 
ir nemalonumą. 

Priežastįs, kurių dėlei Kore 
ja atsimota nuo Japonų val- 

džios, tautos Korėjos asosia- 
cija paduoda panašias: 

"Korėjos našus laukai yra 
paimami į privatiškas Japoni- 
jos valdžios rankas. 

"Korėjos gyventojų kalba 
yra draudžiama viešose moky- 
klose, ji pakeičiama—Japonų. 

"Korėjos moksleiviai—clrau 
džiami nuo augštesnio mokslo. 

"Šaunios Korėjos istorija 
nemokinoma mokyklose, kad 

butų liuosas kelias Japonijos 
kult urai. 

"Visi korejieeiai yra verčia* 
mi garbinti Japonijos 1 oliavą 
ir Japonijos imperatorių. 

"Nuolatinis ir žiaurus per- 
sekiojimas krikščionijos, vi- 
suose jos veiksmuose kaip re- 

ligijos, taip ir socialiuose, bei 
•apšvietos darbuose. 

''Japonai kontroliuja visa 

pramonę ir industrija. 
''Nuolatinis, nežmoniškas 

pasielgimas su by korėjiečiu, 
kuris viešai išdrįsta pasisaky- 
ti, jog jis korėjiečio vardo ne- 

išsižadės.'' 
Tai tokiais faktai Korejn 

nurodė Japonijos militarizmo 

žiaurumą ir atsišaukė į pasau- 
li reikalaudama laisvės. 

Pačioj Korėjos del laraeijoj 
skamba sekanti žodžiai: 

"Spėka valdant 20,000,000 
priešingų Korėjiečiu netik, kad 
šiame tolimų rytų kampelyje, 
niekuomet negali būti sutar- 

mės, bet įaipgi pačiam centrui 
gresia pavojus, kaip ir Cliini- 
jos 400,000,000 gyventojams, 
kurie dabojasi Japonijos pavo- 
jaus ir neapkenčia jos milita- 
rizmo. Nuo to visi, rytai tu- 

rėtų nukentėti. Šiandien Ko- 
f reja, jos neprigulniybė nevien 
tik reiškia gyvastį ir linksmy- 
bę mums, bet, taipgi, reiškia 
Japonijos pasiliuosavimą nuo 

blogo ir patupimas tikrais ap- 
saugotojais rylų. taip,, kad ir 
Chinija, nors savo sapnuofee, 
pasiliaus bijojusi iš Japonų pu- 
sės." 

4 T ulclis. 

PIRŠTŲ ANTSPAUDA. 

Susekimui kriminalistu, bei 
c' 

siai') didelių prasikaltėlių yra 
pavartojama daugelis priemo- 
nių. Tarp tų priemonių viena 
but, tai pirštų antspauda. Ne- 

senoje praeityje pirštų ant- 

spauda buvo noriai vartojama 
ir S. V., gi šiandien į tai jau 
su pašaipa žiuri na buk tai yra| 
negarbinga vartoti tokias prie 
niones susekimui prasikalteįiu.į Kuomet paveikslo atmuša skai 
tomą kaipo kultūringa ir su pa 
staraja (langiaus sutinka. Gi 
ištikrųjų, pirštu antspauda yra 
teisingesne, už na veikslo atmu 
ša. 

Tai jau praktiškai patirta. 
Paveikslu, atmuša šimtus sy- 
kiu apsiriko, o pirštu atmuša 
priešingai. 

Į Teisingumą ir vienuodumą 
'piršij antspaudas mokslinčiai 
moksliškai pr i pa rodė. Net ir 
senovės Egvptas tai senai pa- 
stebėjo. 

Pirštų antspauda išduos 
kiekvieną, kuris bus padaręs ją. 
Žmogus savu pirštus ant popie 
ros atspaudęs jau jokiu budu 
nebeišsisuks. Pirštu antspau- 
du išduos ii, nors jis butų pa- 
jauninęs save, perkeitęs pavar 
dę, ar kitokias prienionis pa- 
sislėpimui pavartojęs. Šic?< 
tiek prityręs greitai ir be var- 

go iškirs jo pirštu vagutes nuo 

kitu, nors ji butu tarp milijo- 
no pirštiniu antspai.Jų sumai- 

šyta. 
Tiesa, kriminalistai išranda 

priemonės, kaip tai vartodami 
tula rukštį, pirštines, kad ap- 
\ ilti pirštn antspaudos tirinė- 
toją. Bet pasirodo, jog ir to- 
kios plėšiku prienionis lieka ta 
pasekmių. 

| Pirštų antspauda ne vien 
Įtinkama prasikaltėlių suseki- 
mui, bei apkaltinimui, bet ir jų 
išteisinimui. Jau d n u 54 sykių 
pasitaikė neteisingu apkaltini- 
mų. Bet apkaltinamasis netu- 
rėdamas faktų savęs išteisini 
mui tampa nubaustas viso am- 

žiaus kalėjimu, arba net ir mil- 
tine bausme. Kuomet pirštų 
antspauda nei kuomet prie l 

nedaleis. Vienok iki šiol di- 
džiuma nepermato los svar- 

bos, ir priešinasi pirštų ant- 

spaudai. 
Modernišku laiku po įvai- 

riais dokumentais yra pasira- 
šomas vardas. Už tai dauge- 
lis nemalonumu atsikartoja, 
pasitaiko, kad kito rankos pa- 
rašas palaikomas užtikrąjį ir 
tam panašiai. Pirštų antspau 
da prie to ncdaleistų. Senovėj 
Chinijoj po visokiais dokunien 
tais būdavo vartojama pirštų 
ants])auda. Būdavo vienas su- 

sirinkusiems perskaitydavo 
parašytą dokumentą, p;i kuris 
privalėdavo pasirašyti po juom 
s r1 v o pavarde padėdavo pirštų 
antspaudą. 

Reikia manyti, kad laikui 
bėgant pirštų antspauda taps 
pasauliniai vartojama. Tas 
butų nevien policijai, bet ir j)' 
liečiams didelė nauda. Kaip 

"Prezidento namuose yra keturi krės- 
lai ir stalas. Krėslai yra surankioti nuo 
augšte ir iš apačios, kuriuos tarnas suge- 
bė paslėpti nuo vandalų. Tas svetruimio 
stalelis sako esąc vienintelis visame mie- 
ste. Valgomuoju stalu prezidento šeimy- 
na vartoja lentas padėtas ant dėžių. 

"Tai kad nekurie mano amerikinių 
draugų butų galėję matyti kaip męs valgė- 
me. Męs turėjome keisčiausią rinkini iš 
visokių surankiotų indų. Kiti buvo skar- 
diniai.' Stalas, buvo apšviestas žvakėmis 
įstatytomis į bonkas. 

"Prieš karę šitos šeimynos buvo kul- 
turos centrais ir tylaus puikumo vietomis. 
Dabar turtingi ir vargšai visi lygus. Vo- 
kiečiai išvogė Lietuvos auksą ir paliko 
popierines markes, kurios beveik be ver- 
tės. Pietus atsieina 400 markių, o pora 
kurpiu 100 markių. 

"Po varžančiomis nelalimės įtekmėmis, 

šitie žmonis parodo, kokie jie puikus ir 
prakilnus širdyje. Jie yra drąsus, narsus 
ir nesiguoažiantįs. Aš nežinau nei vieno, 
kuris leistų daug laiko apgailaudamas ne- 
tekimą savo privatinių turtų. Įsmeigę akis 
i ateitį, jie nepaiso aplinkybėmis ir taiso 

[naują Lietuvą. 
"Taryba, kaip męs sakome, parlamen- 

.tas, sėdi plikame kambaryje. Suolais yra 
lentos padėtos ant augštesnių dėžių. Tik- 
rai tai yra demokratingiausias parlamen- 
tas pasaulyje. Atstovaujama visos parti- 
jos ir tikybos. Karės ministeris yra kai 
vinas, kitas ministeris yra žydas.ir jie visi 
yra puikus žmonės. Amerikr yra jų mo- 
deliu. Jie- nori išnaikinti vokiečių ir len- 
kų kalbas bei įtekmes ir padaryti anglų 
kalbą komercine šalies kalba, o savo seną 
kalbą pastatyti į jos padaviminę vietą 
žmonių kulturoje. — Sarah Ma'Dougall. 

— Iš The W°rld Magazine. 

kurie pirštu antspaudos vertę 
bando žmonėms aiškinti ir per 

tikrinti, bet iki kol tas darbus 
neduoda tikrų pasekmių. Tur 

jbut, kad žmonei dar nėra už/*' 
'tektinai su tuonii susipažinę. *4 
I Du metų atgal New Yorke 
| buvo susitvėrusi, organizacijų, 
kuri rūpinosi pirštų antspau- 

,da, bet Suvienytoms V aisti- 

joms į sumaišius į liuropos ka- 
rę-vėl aptilo. Gal but, kad da- 
bar, karei pasibaigus, vėl ji pr i 
dės veikti. 

Panelė Sullender labai užsi- 
interesavusi pirštų antspauda 
ir ji faktiškai išvclžioja, kad 
pirštų antspauda yri teisin- 
giausia ir reikalinga priimti vi- 

sam pasauliui, ji paduoda ke- 
letą atsitikimų, kur vartojant 
paveikslo atmuša nebuvo gali- 
ma teisingai pasakyti: tas pra 
sikaltėlis, ar ne. Bet pirštų 
antspauda nekripiu/lama pri- 
ėjo prie išvados. T—lis. 

15 MILIJONU AMERIKIE- 
ČIŲ NEMOKA RAŠYTI. 

Žmonių apsišvietimo klau 
sime Suv. Valstijos užima 
vieną putniausių vietų tany 
dabarties kulturiškų taj^r^ 
Bet neatsižvelgiant Į tai Vu 

gi čia yra labai daug tokių * 
žmonių, kurie nemoka ra- 

šyti bei skaityti. Ir jų skai 
čius taip yra didelis, kad 
didžiai nesmagu darosi pa- 
galvojus apie tai. 

Pasirodo, kad jaunų vyrų 
tarpe, kurie nesenai buvo 
šaukiami kariumenen, 700,- 
000 buvo bemokslių. Šį skait 
line, kuomet ją sulygini su 

Rusijos bei Indijos bemo- 
ksliais, pasirodo labai nežy 
mi. Indijoj iš 3io luilijor1:. 
gyventojų 295 milijonai ne- 
moka rašyti ir skaityti. Va- 
dinas, iš kiekvieno šimto 
Indijos gy\ 2ntojų 94 yra be 
moksliai. 

Bet Indija yra neturtin- 
gas, pavergtas badaujantis 
kraštas, o Suv. Valstijos yra 
neprigulminga, laisva, per- 
tekliuje gyvenanti tauta... 

Negali buti, kad visi šie 
700,000 naujokų yra svetim 

šaliai, atvykę iš kitų šalių? 
Tiesa, dižiausis bemokslių 
skaičius randasi tarp atei-y 
vių, bet juk ne visi ir tai S 
Vadinami tikrieji amerikk*^ 
čiai moka skaityti ir rašy- 
ti. 

Statistika paroco, kad da 

baltinėje valandoje 3,762, 
003 gimę šioje šalyje pilie- 
čiai nelankė jokių mokyklų 
ir visiškai nemoka plunks- 
nos* valdyti. Bet tų beveik 
keturių milijonų bemokslių 
svetimtaučių čia dar randa- 
si arti vienuolikos milijonų 
(tikriau 11,300.000) ateivių 
bemokslių. 1 

Tai ne paprastai didelis skai 
čius. Ypač gi stebėtina de- 
lei tokio didelio bemokslių 
skaičiaus tiems, kurie žino 
kaip gerai kaikuriuose Ame 
rikos miestuose yra sutvar- 
kyta mokyklų sistema. 

Kalbant apie tuos keturis 
milijonus čia gimusių ameri- 
kiečių bemokslių, reikia at- 
siminti, kad ne visos valsti- 
jos Unijos yra lygiai kaltos 
dėlei šio didžiai gėdingo ap- 
sireiškimo. 

Augštai pramonėje paki- 
lusiuose centruose šiaurinė- 
je Amerikos dalyje bemoks' 
lių skaičius yra visiškai neV 
žymus. 

Daugiausiai bemokslių 
randasi pietinėse valstijose, 
kuriose pramonija dar meš- 
kai teišsiplėtojusi ir kame 
daugiausiai gyvena juodukų. 

Vienoje pietinėje Georgia 
valstijoje sulyg paskutinių- 
jų apskaitliavimų, išviso ran 
dasi 388,842 bemoksliai. 



Šis tas iš Balerinos Pavlo= 
vos Gyvenimo. 

Pavlovos vardas yra labai 
plačiai žinomas Amerikoje. 
Kiekvienas apšviestesnis ame 

rikietis j ieško progos pamaty 
ti šia garsią rusų šokikę bei 
baleriną. Pirm Pavlova vien 
įtik šokimu teužsiimdavo, bet 

pastaraisiais laikais ja privi- 
liojo į judamuosius paveiks 
lus. Pavlovos filmos dabar 

labai yra populariškos Sirv. 
{Valstijose. Kiekvienas, ku- 
ris kart kartėmis nueina į taip 
vadinamus "movies," beabejo 
nes matė Pavlovą art ekrano. 

Idant supažindinti savus 

skaitytojus su šia garsia y pa- 
tą, mes žemiau talpiname pa- 
čios Pavlovos rašytus atsimi- 
nimus apie savo taip pasek- 
minga karjera, kurie pirmiau 
siai buvo tilpę laikraštyj "Pall 
-Mali Magazine," o paskui ta 

po perspauzdinti ir kituose lei 
diniuose. Reikia dar pažymė- 
ti, kad šia rašinį artistė para- 
šė kelį metai atgal. 

Kūdikyste. 
'"Pirmiausis mano atsimini- 

mas iš kūdikystės laikų—sa- 
ko Pavlovą,—tai mažas name 

lis Petrograde, kuriame mes 

gyvenome su motina. Aš bu- 
vau vienturtė duktė, ir mes li- 
komės vieni—vieninteli pašau 
lyj—mano tėvas mirė, kuomet 
aš tebuvau dviejų metu am- 

žiaus. 
Alano motina buvo labai die 

vobaiminga moteriškė, ji ir 
mane išmokino žegnoties ir 
nielsties ties ikonomis. 

Dievo Motina, kuri taip mei 
liai ir taip liūdnai žiurėjo iš po 
pasidabrintu romelių, tapo ar 

tymiausiu mano draugu. Kiek 
viena ryta ir kiekvieną vaka- 

rą aš su ja nuoširdžiai kalbė- 

jaus, pasakodama ja; visus 
savo vaikiškus džiaugsmus ir 

vargelius. 
Mes buvome neturtingi—la 

bai neturtingi. liet motutei 
visuomet pavykdavo šiuomi- 
tuomi mane pradžiuginti di- 

delioms šventėms prisiartinus. 
Velykoms—didelį kiaušinį, 

pilną įvairiausiu titelių; Kalė- 

doms—mažą eglutę, nukabinę 
tą paauksintais riešutieliais. 
C) vieną sykį, kuomet man ėjo 
aštunti metai, ji pranešė, kad 
mes važiuosime į Marijinį teal 
tra. Aš sujudau. Aš dar nie1 

ku miet nebuvau buvusi teatre j 
ir vis klausinėjau motinos, ka 
ten rodys. .Vietoje atsakinio 
ji man papasakojo pasakaitę 
apie miegančia karaliutę, ku- 
ria aš labai mylėjau ir kuri,'į 
man mama buvo jau gal bent 
šimtą kartu pasakojusi. 

Tik k,-į nukritusios snaigės 
stebuklingai blizgėjo nuo gat- 
viniu lempų šviesos, kuomet 
mes važiavome [ Marijitiį tea- 

tra, ir mušu važys lengvai sli 

dinėjosi ant n apšalusio kelio. 
Aš, laimingoji, prisiglaudžiau 
prie motinos, kuri, mane apka- 
binusi, kalbėjo: 

— Štai, ir pamatysi tas ka 
ralaites. 

Dar keletas minučiu—ir 
c 

prieš mane atsidengė nežino- 
mas pasaulis... 

"Miegančiai Gražuolei" niu 

ziką para^C* didysis Čaikov- 
skis. Nuo pat pirmi orkestro 
akordų aš tik suvyrpau—su- 
drebėjau, pirmą karta paju- 
tus grožės dvelkimą. O kuo- 
met pasikėlė uždanga, kuomet 

pasirodė auksu išdabintas .pi- 
lies rūmas, aš tyliai sušukau iš 

džiaugsmo. Ir, taipo gi atsi- 
menu, uždengiau rankomis vei 
da, kuomet ant scenos užva- 
žiava pyktoji .rągano, i kurios 

Karietą buvo peles j kinkytos. 
Antrame akte vaikinu ir 

i merginų būrelis šoko vaisa. 
— Ar tu norėtumei taip 

šokti?—šypsodama užklausė 

manys motyna. 
— Ne, ne taip. Aš norė- 

čiau taip šokti, kaip ta gražio 
ji ponia, Miegančios Karalai- 
tės rolėje. Kuomet nors ir aš 
busiu Mieganti Karalaitė ir 

šoksit:, kaip ji, štai tame pačia 
me teatre, 

Mama nusijuokė ir pavadi- 
no manę kvailute, visiškai ne- 

nujausdama, kad aš atradau] 
savo gyvenimo tikrąjį pašau-' 
kimą. 

AŠ grįžau namo, tarytum 
sapne, ir tik visa laika minti- 

jau, kaip aš elgsiuos ant sce- 

nos Miegančios Karalaitės ix> 

lėje. 
— Mamutė, mylimoji, ar tu 

leisi man mokinties šokių? Pa 

sakyk: leisi? 
— Taip, taip, Niuročka, ži 

nonia,—atsakė ji, bučiuodama 
iųanę ir, žinoma, mintidama 
apie tai, kaip aš valsuosiu ba- 
liuose, o ji gėrėsis manimi. 

O aš tai visiškai nemintijau 
apie 1>alius, o tik apie baletą, 
ir naktimis matydavau save 

sapne balerinos rolėje. Tary- 
tum, kaip peteliškė, lakstau 
ant scenos, griežiant stebuk- 

lingas Čaikovskio kompozici- 
jas. 

Aš mėgstu prisiminti tą pir 
mą vakarą teatre, kuris nu- 

sprendė mano likimą. Ant ry 
tojaus aš tik ir tekalbėjau mo 

tinai apie savo didį nuospren- 
dį ir mano motina suprato, 
kad aš jos mažylė dukrelė-rim 
ta ir pasiryžusi jauna žmogy 
sta. 

— Idant tapti šokike,—ji 
atsakė,—tau reikės išsiskirti 
su mama ir pastoti į baleto mo 

kyklą. Ar gi mano Niuročka 
norėtu palikti vieną mamą? 

— Ne, ne, aš nenoriu skir- 
ties su tavimi, bet jeigu tas bu 
tinai reikalinga idant tapti ba 

lerina, tai, reiškia, privalome 
skirties. 

Aš pabučiavau motiną ir 
emiau prašyVti, kad ji pasirū- 
pintų atiduoti manę mokyklon. 

Ir raudoti pradėjau, kuo- 
met ji nesutiko. Tik kelioms 
dienoms praslinkus, nuvargin 
ta mano užsipuolimu motina, 
galų gale sutiko nueiti į tea- 
trahskos mokyklos direktorių 
ir paemč mane drauge su savi 
mi. Kaip aš jau aukščiau mi- 

nėjau, mes buvome labai ne- 

turtingi, ir, gal but, motina to 

dėl sutiko padaryti tą žygį, 
idant užtikrinti man buvį atei- 
čiai, kuomet jos nebus šiame 

pasaulyj ir man vienai prisi- 
eis skinti gyvenimo kelią. 

— Bet mes negalime priim] 
ti aštuonių metų vaikiuko—atj 
sakė direktorius.—Atveskite 
ją, kuomet jai sukaks dešims! 
metų. 

Tas begalo man nepatiko ir 
du metu belaukdama aš labai 
susinervavau., nubudau, nuo- 

lat kankinaus mintimi apie 
tai, kokiuo budu kuogreičiau 
siai tapti balerina. 

Kiekvieną vasara, sulyg Pet 

rogrado papročio, iries važinė- 

jome į vasarnamį—mažą, ap 
lužusi namuką su balkonu, 
ant kurio mes daugiausiai ir 

gyvenome. Ten ir pietavome, 
ir mokinomės, ant balkono 1110 

tina mokino mane ir siuvinio; 
amato.' i ♦ A-v- 

Be skrybėlės ir* sen.amt;^^' 
devėtame šv.ąrkc jiš'-v.i<yiav lvtaįf 
džiodavau po mišką; kitris-bu- 

j vo prie pat mūsų vasarnami r. 

Man meilus ; buvo slaptingas 
eglių prieglobstis,, tar.p kuriu 
aš šokinėdavau' peteliškės. biw 
du. Kartais ■■ aš,piniau* sau:,vai 

nikų iš miško žolynų, užside- 
da vau juos ant galvos ir ma- 

nydavau save esant miegant: 
\aralaitč. 

Naujas Pasaulis. 

Kuomet man sukako dešitin 
metų, aš priminiau motinai, 
kad mums jau reikia eiti prie 
direktoriaus. Jos veidas pasi- 
darė rimtas, bet ji jau nemė- 

gino manęs atkalbinėti—da- 
bar mes geriau supratome vie- 
na kitą. 

AŠ beveik proto netekau iš 

džiaugsmo, kuomet direkto- 
rius pažadėjo- priimti mane 

mokyklon. Ir, vis gi, ėmiau 
veikti; kuomet reikėjo skir- 
ties su mama. Ji irgi verkė. 
Tuomet aš nesupratau jos aša 
rų, kaip aš jas suprantu dabar 

tinėje valandoje, ji gerai su- 

prato visą svarbą to žygio, ku- 
rį aš daviau. Tylų, dievobai- 
minga, ir laiminga namu bui- O C? O c. C 

ti aš mainiau Į audringą, sla- 
stų pilną dailės ir scenos gy- 
venimą. Ir motina žinoi.;, j >g 
sugrįžimo nėra, itcs kas jau 
sykį pamėgina to pasaul'o sr.m 

gurnelius, tai jau jo daugiau, 
nepaliks, nors ir nerastų ten' 
laimės. 

Pastoti i Imperatoriška ba- 
leto mokyklą.—lai vistiek ką 
pastoti į vienuolyną, tokia ge- 
ležine disciplina ten viešpatau 
ja. Kas rytas aštuntoje valan 

jdoje iškilmingas didelio varpo 
skambėjimas liepdavo mums 

kelties, ir mes skubiai rengia- 
mės po perditinės priežiūra, 
kuri ypač tėmijo; kad mes kuo 
švariausiai užlaikytumėiri ran 

kas, nagus ir dantis. Apsiren 
gę mes ^įome melsties. Mal- 
dą giedodama skaitė viena iš 
mokinių apsistojusi po ikona, 
prie kurios nuolat degė, yt rau 

dona žvaigždutė, didelis žibu- 
rys. Devyniuose mes pusry- 
čiavome. Pusryčiams teturė- 
davom arbata ir duoną su svie 
stu. Po to prasidėdavo šokių 
lekcijos. 

Mes susirinkdavome didelia 
me kambaryj, labai augsiamc 
ir šviesiame. Iš baldų ten bu 
vo tik: keletas kaurų, rojalis 
ir dideli, iki lubų, veidrodžiai. 
Ant sienų kabojo rusų carų 
paveikslai. Mes labiausiai 

mylėdavome Ekaterinos II pa 
veikslą. Jos rūsčios ir drau- 

ge šypsojančios akis, rodos, 
su didžiausiu įdomumu žiurė- 

jo į mus, tarytum sekdamos 
| mūsų pa. 

Pradžioje šokdavo mažylės, 
paskui vyresniuosir -s. Vidur- 

dienyj, skambučiui pr°nešus, 
mes užkandžiavome, paskui 
ėjome pasivaikščioti, paskui 
mokinomės iki keturių, o po to 

pietavome. Po pietų tekdavo 

biškiuką pailsėti; paskui vėl 
sekė muzikos lekcijos bei tų 
šoklų repeticijas, kuriuos rei- 
kėdavo šokti Marijiniame tea 

tre. Vakarienę duodavo aš- 

tuntoje, o devintoje jam mes 

Imdavom lovoje. 
Šiokį tokį įvairumą mūsų 

pilkam gyvenimui suteikdavo 
vaikščiojimai petnyčiomis į 
pirtį ir subatomis ir nedėlio- 
niis į cerkve. 'Dideliu se šven 
tese mes eidavom į Aleksan- 
drijinį, Marijinį ir Mykolijinį 
teatru. 

Kartais ]>as mus būdavo ba 
liai, Į kuriuos pakviesdavo ba- 
letinčs mokyklos studentus. 
Ta mokykla buvo tame pačia- 
me name. Čia jau kiekviena 
iš mušu v niekino kuogražiau- 

įf(uiąiės' V įę^^^Įf'ipi-iuf Į; kaj 
<gjf vaysįv'it'į. V\kas; >\ na i v 11: 

savimi' pn'iy \;kid- 
iv kl], pasipudravę', mes: bailia; 
rįeięįayąn! j baliaus sįilę. 

"Daųgv-aviįii ai- su judim > bude 
yiiį 'kupmpt kas jn»rs atvažiu< 
,davo <iį kariiiiaujaneiu;• asinį 

nu. Caras ir jo šeimyna la- 
bai įdomavo mušu mokykla ir 
dažnai ja lankydavo. Atsime- 
nu, karta, kuomet aš dar te- 

buvau žemesniame skyriuj.', 
atvažiavo imperatorius Alek- 
sandras III su savo žmona ir 
kunigaikščiais. Mes, auklėti- 
nės, šokome ant savo mažos 
scenos. Pasibaigus baletui pa 
kvietė mus auditorijon, kame 
buvo karališka šeimyna, ir ca- 

ras pasodino sau ant keliu 111a 

no draugę Stasę Biclinska. Jis 
l visuomet būdavo toks prastu- 
tis ir geras—tikras rusas. Aš 
ėmiau verkti. 

Alane ėmė klausinėti ko aš 
verk' u. 

— Aš noriu, kad ir manei 

caras pasisodintu ant kelių,— 
aš atsakiau, šluostydama aša- 
ras. 

Idant manę palinksminti d i 
dysis kunigaikštis Ylad:me- 
rius pasiūdino mane ant ke- 
liu, bet aš tu mi nepasitenki- 
nau. 

— Aš noriu, kad imperato 
rins mane pabučiuotų: 

Didysai kunigaikštis b u s i 
rictęs iš to juokėsi. 

Tokiuose atsitikimuose aug 
štieji svečiai paprastai gerda-j 
vo su mumis arbata. A les jų 
nei kiek nebijcji me. Klgia-! 

mės kuMaisviausiai ir jie ne- 

sivaržė. Kas nedėldienj ma-i 
nę atlankydavo motina ir kar 
tais persiveždavo namo. Yasa-' 
ra mes, kdip paprastai, važiuo 
davom j ta patį vasarnamį. 
Brangus jis man! Ir ši tuos j atsiminimus rašau ant to pa- 
ties balkono, su kuriu > tiek 
dauff surišta atsiminimu iš ktt, 

L 

dikystės laikų. 
A jį apleidžiau mokyklą še-i 

šiolikos metų. Gavau pirmoj 
sios šokikės vardą. Vėliau paį si sekė balerinos titulą užsipel! 
nyti. Rusijoj, apart manęs,; 
buvo tik keturies š kikės, ku- 
rios turej » teisę vadinties ba- 
lerinomis. Mintis parodyti sa 

ve užrubežinčje scenoje atėjo 
man j galvą skaitant Tallionii 
biografiją. Ta garsioji italė! 
.Vileo visur: Londone, Paryžiuj 
j e, Rusijoj. j 

Kaip mokinasi šokių. 
Svarbiausia, busiančios šo- 

kikes užduotis—išsimokinti iŠ 
laikyti lygsvara,, stovint ant 

pirštų galo. Pradžioje mer- 

gina nei minutes negali taip 
išstovėti, bet laikui bėgant iš- 
sidirba ganėtina jėga pirštų 
raumenyse, idant pasilaikyti 
keletą minučių. Ku .met ši 
pirmutinė sunkenybė tampa 

apkariauta, pradedame niokin! 
ties įvairiausių pa. .Mokyto- 
ja rodo. o nedidelis mokinių 
būrelis kartoja paskui ja laike 
dešimties minučių ar daugiau. 
Apart painių pa, vartojamų 
klasiškame balete, dar reikėda 
vo musų mokykloje mokinties 
daue'vbe istorišku ir tautišku O• L i- *■ 

šokiu: menuetą, mazurka, ven 
c t," 

gerka, italų ir ispanų šokius 
ir tt. 

Vyresniosios mokinės labai 
daug pačios praktikuoja. Aš. 

pažinojau viena baletinį arti- 
stą, kuris lavinosi po šešias; 

valandas į diena. Kaip iri 
kiekvienoje dailės šakoje, taip 
ir eia, pasisekimas daugiau- 
siai priklauso nuo darbo, nu > 

ypališkos incijatyvos. Net pa 
sėkminga balerina negali pa- 
velyti sau tingi.liuoti. idant 

nesuklujpti teelmikgje, ji pri- 
valo kas miela dienelę prakti- 
kuoti.' 

1 '?įV X- > r 
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Pirmiausiai &s! nuvažiavau 
Kyg.on. Tas gražus, šVarn 
■Vokiškas miestas man. patiko, 
publika* mane sutiko džiaug- 

> smingai, ir tas manę padrąsi- 
no. K Rygos mes nuvažiavo 

» '. '' 

u vi' V ."Mi V*' 

me Gelsingforsan, Kopenga- 
gin, Si -kholman. Visur mus 
labai svietingai pasitikdavo. 

Stokholme karalius Oska- 
ras kiekviena vakarą ateidavo 
pasižiūrėti i mus. Bet kaip 
a> buvau nustebęs, kuomet 
man pranešė, jog karalius kvie 
čia mane i savo paloeių. Pri- 
siuntė man karališka karieta 
ir aš, y t kokia kunigaikštytė, 
nudundėjau Sti klu.lmo gatvė 
mis. Karalius priėmė manę 
labai meiliai, pagirė už šoki- 
mus ir padovanojo švedų or- 

dena. aUž pasižymėjimus dai 
lėje." 

Dar labiau man patiko Stok 
holmo publikos išreikšta pa- 
garba, kuri vieną vakarą ly- 
dei.) manę nuo teatro iki ko- 
telio. Daugelis apie šokikės 
gyvenimą neperskaiščiausiai 
mintija. \ eltui. Jeigu šoki- 
kė nelaiko savęs geležinėse pir 
šlynėse, tai neilgai ji džiaug- 
sis pasisekimu. Ji privalo vi- 
ską pašvęsti dailei. Yienaiti- 
nis jos tikras pasigerėjimas— 
suteikti žiūrėtojams tiek sma 

gilino, kad jie nors trumpai va 

landžinkei užmirštu visus sa- 

vo vargus—skausmelius. Aš 
ta supratau Stokholme. Mi- 
nioje, kuri lydėjo manę iš tea- 
tro, buvo visokių: darbininkų, 
klerkų, pardavėju, siuvėjų. Vi 
si tylomis ėj > paskui mano ka 
rietą: be Šauksmų, be delnų 
plojimų, rodos, ka i jie ir tarp 
savęs nesikalbėjo ir paskui su 

stojo po mano balkonu. Man 
pasakė, kad reikia išeiti ant bal 
kono. Aš išėjau—ir mane su- 
tik » delnų plojimo griaustinis 
ir džiaugsmingi šauksmai, ku 
rie labai mtstelrno manę. Aš 
tegalėjau tik galva linguoti, 
idant išreikšti savo dėkingu- 
mą. Paskui jie pradėjo dainuo 
ti gražias švedų dainas. Aš 
nežinojau ką daryti. Paskui 
sumaniau — galvatrūkčiais 
įbėgau į kambarį, atsinešiau 
tame vakare gautus krepše- 
lius su žolynais ir ėmiau mė- 
tyti i minia žolynus: rožes, le- » ✓ 

lijas, tulponėlius... Ilgai, ilgai 
minia nem rėjo skirstyties... 
Sujudinta iki sielos gelmių, aš 
užklausiau savos tarnaitės: 
"Kuomi aš juos sužavėjau?" 

— i'oniut,—ji atsake—jus 
dovanojot jiems laimės minu- 
tėlę ir jie kaikuriam laikui bu 
\'o pamiršę s:ivo rūpesčius. 

Aš niekuomet neužmiršiu 
šio atsakymo... Nuo tus die- 
nos mano dailė įgavo naują 
tikslą ir svarbą. 

Sekančiuose metu >se su ru- 

sų baletine trupa aš važinėjau 
po Leipzigą, Pragą ir vieną, 
kame mes š kome Čaikovskio 
"Gulbių Ežere." Paskui aš 
prisidėjau prie Diagilevo ku ■- 

pjs, supažindindama Paryžių 
su rusų daile. Jis stfža- 
vėjo paryžiečius, kurie supran 
ta daile ir kurie yra aštrus kri ^ C c. 

tikai. Jis genijus ir aš jį be- 
galiniai gerbiu. Uel Paryžius 
ne taip gerai mane pažįsta, 
kaip Anglij .j ir Amerikoj. 

Aš nuvažiavau Londonan 
1910 metais ir šokau ten Pa- 
lacc teatre. Maniškiai drau- 
giai bandė manę perspėti, kad 
man, priėma — balerinai impe 
ratoriŠkų teatrų, netinka rody 
ties musie hall'eje. Beteis, rai žinodama Londono teatrus 
ir Londono publika, ilgai ne- 

mintydami pasirašiau po sutar 
čia—i r n e s i ga iė j a t o. 

Anglu publika, nepaprastai 
meili ir nepaprastai jautri. 
-Man lalj'ai malonu buvo, kad 
ii labiausiai*, gėreįėsi• 'taife -šo- 

I .\\\- •: '.v •. -t ;v;. iv'iais, kufttoman pači^u gvr.iaiv 
j(si;ii tik k •' Aš' .jaurKiu, kad.ines 
| są aiiglij. i ibiika suprantame 
vians kita. 

IŠ Londono aš nuvykau 
Amerikon, kame šokau teatre 
"Afetr ilitan."' Žinoma, kad 
;aš labai džiaugiaus amerikiė- 

čių svietingunm. Laikraščiai 
'talpino mano fotografijas, 
I straipsnius apie mane, palikai 
'bėjimus su manimi ir—reikia 
teisybę pasakyti—visa krūvą 
išinislų apie mano gyvenimą, I palinkimus, nuomones. Aš 

j dažnai kvatojaus, skaitydama 
tuos fantastiškus melus. Ame 
r i ko s laikraštininkų fantazija 
tikrai begaline. 

Iš Ne\v Yorko mes važinė- 
v ... 

j: uiie pasižiūrėti provineijos. 
Tai buvo iškilminga kelionė, 
nors ir labai varginga. Musii 

j speeijaliame traukiny j, kuris 
! tarnavo mums ir viešbučiu, 
| n les išvažinėjome keliolika tuk 
Į stančių mylių. 

Keletą dienu tek) buti ir 
Kanadoje. Kanadiečių niciiu 
mas ir nemažai mane nu- 

Į stebino. 
Aš taip daug kalbėjau jau 

apie savę, kad dabar noriu at- 
sakyti i klausima, kurį labai 
dažnai manę klausia: kodėl aš 
neišeinu už vyro? Atsakimas 

I labai aiškus. Suivg manęs, tik 

j ra artistė privalo pasišvęsti 
j dailei suvisa savo prigimtimi, 
j Kaip vienuolė, ji neturi teises 

į vesti tokio gy/enimo, kurs la-j biausiai tinlįa daugumui m 

terų. Ji neprivali* varginti sa 

vęs įvairiais rūpesčiais apie! 
šeimyna, namų ruošą ir tt. ir 
neprivalo reikalauti nuo gyve 
nitu » tylios, šeimyninės lai-j 
mės. 

Vėjas linguoja eglių viršų-j 
nes ties mano balkonu—tas pa j 
ėias egles, tarp kurių aš vaik 
štinėdavau clar kūdikiu bebū- 
nant. Žva:gždės bliksi, apšvie 
sclamos šiaurinę rusų naktį. 
Dar aš matau savo gyvenimo' 
vienumą. Be jokių atodairų 
siekti vieną ta patį tikslą—ta- 
me gludi pasisekimo paslaptis 
O kas tai yra pasisekimas; 
Man rodosi, kad tai nėra pa- 
gini gausybė; bet tas užsiga- 
nėdinimas, kurį gauni artinda 
mos prie tobulybės. Kuomet 
aš dar kudikūi bebūnant klai- 
džiodavau tarp šių eglių, aš 
mintydavau, kad pasisekimas j 
—tai laimė. Aš klydau. Lai- 
mė—peteliškė, kuris tik laiki- 
nai sužavėja ir nuskrenda." 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

Wi 
Jūrate r na i 

The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygeles formoj žur 
nalas 64 pusi. Angly kal- 
boje. pašvęstas maž'j tauttj 
klausimui. £ls numeris velk 
visas paskirtas lietuvių roi- 
kalms. čia rasite apart ki* 
ty. tiuoa straipsnius;. 
: @ 
WHO ARE THE 
LITHUANiANS? 

% 
THE NEW LITH- 
UANIA. 

A N APPEAL TO , 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
9 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
L1THUANIA. 

THE L1THUANIAN 
LANGUAGE. 

Goriausia proga etrpožlndi- 
nimul amerikiečio su mušt) 
tautu ir nnifcij reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias 'r padovanok pavo 

kaimynui Pasiskubink, nes 
nedaug teliko žio num, Kai- 
na tik 15c, 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHIGAGO, ILL. 

Mildos 
33i8-42 S.Halsted St 

Priu.'doda 7 rukna* hi ra kare* 

3: ^to-,za Ir nedėliotai 2 n!, po 

Žemai 15c 
Viršui iOc 

f • 

Čia prirofcuojama ir karės mokestj 

1^1 ii tO K. T yHbO NDS 
Męs periame l.llerty Bonds a s—*, \ T T pilnsj ;'Lash" ^ertę. Atneškite Vw j£~ri. »-J3 -L I 
arba atohptte. j ,-j. SACK.HEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—8 • 

y \ Utarnlnkals Ivetvergala ir i3:>4* M'iW0.UKe A/e. 
Subatomis 9—9. tarpe \Vooi2 ?r Paulina gatvių: 

PIRM/ I'tGU HRKSl^GAUK. MUSŲ KAINAS, 
ant rurų.-LentŲ, Romu ir Stcgam3 Pop'crio 

SHEciALlAi: Maleva maievojimui stubu iš vidam, po $1.50 ufc jalioni) 
CARR Bi<03. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. H AUSTE D STREET, CHICAGO, ILL. 

Muzikos Studiją Perkėlė i—— 

e>HVil\liU ^'ne ^rts Bldg. Room 427 
^iiiiiivv aut Miehigan Ave., arti Vaa Buren j 

MOKiNA PIANO IR KOMPOZICIJOS 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 

Pirm atsilankyrr.c malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

i Lietuviška gydykla DR. D1CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

| Ofiso valandos: 9 iki 12 ryio, 4 iki 8 vale. Nedūldlenlais TO Iki 12. 
K 1645 West 47-ta Marshficld Ave. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
vyrii ir1 vaikinu *iu'ati ir. overkotal, padarytu ant orderio, bot neatimti 
lathju, 'veliajjsiij staibi ir konservąlyv.išV'j modelių: $20.00 iki ^45.r.">. 
'Vjrrų' Ir jauijy yaikiniji siutai-ir overkotai nuo $13.00 iki $23.50. 
Vyriškos kelinės $:i.0o ir v aukščiai'.. Vaiku siutai nuo $T>.00 ir aud riau 
kirkite sau overkotus dabar. koL žiemos augs tos kainos dar neatėjo. 
Męs turinio daug klek apdeyetų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau 
FuJI dross, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvo atdara kas vakarą iki 0. Nedaliomis iki 0 vcl. po pietų. 
Subatorais iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Instalgta 11)02 1415 SO. HALSTED STREET 



¥šetines Žinios 
SENATORIAUS LAIŠKAS. 

i Ilinojaus valstijos sena-' 
torius Medill McCormick 
pirsiuritė "Lietuvos" redak- 
cijai sekantį laišką: 

Suv. Valstijų Senatas 
Washington, D. C. 

Rugsėjo 4, 1919. 
Nuoširdžiai prašau "Lie- 

tuvos" paskelbti mano kom 

plimentus del Chicagos, 
Westville ir kitur gyvenan- 
čių draugų. Taipgi meldžiu 
paaciuoti jiems už komuni- 
kaciją su manim kas link 
Lietuvos neprigulmybės. 

Aš turėjau progą susitikti 
su Jonu I. Bagdžiunu ir ki- 
tais delegacijos nariais, ku- 
rie buvo atsilankę pas Už- 
rubežinių Reikalų Komite- 
tą. Delegacijos nariams aš 

pastebėjau ir jusų prašau 
pastebėti tiems, į kurių laiš 
kus ii* telegramus aš nesu- 

spėju atsakyti, jog aš labai 
pageidauju, kad atgimstan 
cios tautos Europoj atgautų 
tautiškas savo privilegijas. 
Vienok tas yra sunku, nes 

taika imperialistiška savo 

dėsniuose ii' laužo demokra 
tizmo bei tautistės princi- 
pus. Todėl aš priešingas 
užtikrinti imperialistiškas 
tautas per Tautų Lygą. Aš 

nenoriu, kacl Lyga pajiegtų 
pašaukti Amerikos karei- 
vius numirti už tai, kad pri- 
versti nenorinčius žmones 
gyventi po svetima viešpa- 
tyste. 

Mediil McCormick. 

MAISTO PREKĖS BUS 
NUSTATYTOS. 

Miesto valdžia pastebėjo, 
kad įvairus perkupčiai visai 
nelegališkai turi nustatę 
maisto prekes, iš ko jie dik- 
čiai pasinudoja. Bet toliaus 
taip but nebegalės. 

Valdžia užsiinteresavo 
tuom klausimu ir greitu lai- 
ku bu3 paskirta tam tyčia 
komisija, kuri nustatys Chi- 
cagoj visokio maisto pre- 
kes. 

SUGRĮŽĘS kareivis ra 
DO KRĖSLE MIRUSI 

TĖVĄ. 

Juozapas T. Murphy, S. 
V. kareivis, išbuvęs Francu 
zijoj metus ketverge sugrį- 
žo laimingas į Chicagą. Pil 
nas džiaugsmo įėjo į savo 

seną namą, kur pastebėjo 
kėdėj besėdintį savo tėvą, 
kuris buvo jau miręs. 

Per kelias paskutinęs die 
nas senasis Murphy nesi- 
jautė gerai. 

VIENA UŽMUŠTA IR 
ŠEŠI SUŽEISTI 

P-ia Margaret Burus, 7831 
Emeralcl ave. tapo užmušta 
ir šeši sužeisti, kuomet du 
automobiliai užvakar susi- 
clure ant Emerald ave. bul- 
varo. 

Automobilių valdytojai 
vienas ant antro meta kaltę. 
Bet policijos tapo suareštuo 
tas p. Holstrom, gi Truesda 
le, antro automobiliaus vai 

dytojas, patesintas. 
Iš sužeistųjų, manoma, 

kad vienas neišgis. 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
DRAUGIJOS 17 SKY- 
RIAUS ATSKAITA 

P-as J. Dimša prirašė se- 

Kančius narius ir su sekan- 
čia mokescia: 

O. Tusti (žydė), $4; J. 
Paza, $3; po du doliariu 

užsimokėjusius sekančius: 
J. Jovaiša, P. Paulaus- 

kas, J. Maskaliunas, J. Bud 
ris, A. Bakaitis, A. Budi- 
nąs, K. Bacavaičaitė, J. Jan 
č".s, S. Mišeikienė, A. Po- 

cius, A. Kenderis, S. Vilvi- 
kas, W. M. Antonijus (šve- 
das), B. Vizgardas, A. Ja- 
kubaitis, Ona Pocaitė, P. 
Šimkus, D. Kanne (žydas), 
•V. Gaizanekienė, T. Radavi 
čienė, A. Lepa, K. Pilipa- 
vičiuj J. Teporckas, J. Bar- 
dauckas, Z. Griganis, V. 
Butkus, J. Mažilauskas. K. 
Musei kis, R. Skruzdis ir 1 
dol. užsimokėjo Beiki Dep. 
wStu. M. Goldman ir Lipsin 
(žydai). 

Viso labo 72 dol. 
P-ia M. Jablonskienė su- 

! rinko aukų sekančiai. Po $3. 
J. Pušinskienė; po $2. J. 

| Adomaitis, P. Murauskaitė, 
D. Pušinskas, A. R. June- 

' 
vieius, S. Kunca. J. D. Smith, 

'J. Radavičius; $1. — J. W. 
i Zabarevicz. 

Šv. Mateušo draugija per 
pirm. B. Butkų aukavo $25. 

(Bus toliau). 

LAVONAS ATRASTAS. 
^ 

Jau nuo Rugj. 29 d. la- 
vonlentyje guli apie 35 me- 

tų amžiaus, puikiai apsirė- 
dęs vyro lavonas, kuri nie- 
kas neatsišaukia. 

Lavonas tapo ištrauktas 
iš kanalo, netoli nuo Sum- 

į mit, 111. Jis turėjo apsivil- 
i kęs mėlyną gangį ir turi ke- 
! turis auksinius dantis. 

KRASOS ŽENKLELIU 
D AUGI AUS VARTOJA- 

i MA. 

Skaitlinė parodo, kad 
Chicagoj. kuomet buvo kra- 

, saženkliai po 3c. mažiau pel 
nyta, negu, kad dabar yra| 

i po du centu. 
Štai kaip stovi skaitlinė: 

Rugpjučio mėnesi, 1918 m. 

už markes įplaukų $2,654,- 
486.68, gi Rugpjučio, 1919 
m. — $2,758,465.87. Reiškia 
viršija $103,979.19. 

Gal but, kad tokiu išro- 
kavimu krasaženklius ir su 

grąžino vėl j seną kainą. 
r* 

J. BUDRIKAS—ŠIMKAUS 
DAINŲ AGENTAS. 

Šiomis dienomis musų ga 
busai kompozitorius p. St. 
Šimkus visas savo naujai 
išleistas dainas Amerikoje 
perleido plačiai žinomam 
musų biznieriui p. Juozui 
Budrikiui, 3343 So. Halsted 
Str. 

Taigi dabar kreipkitės 
prie p. Budriko, kurie nori- 
te gauti tų gražiųjų daine- 

! lių. 

BOLŠEVIZMAS AUGŠTO- 
SE MOKYKLOSE. 

Praeitą suhtą tapr» susekta, 
i kad tarj> Amerikos High 
! Schtv.l randasi "raudonųjų' 
j mokinių. Engle\vood High 
I School pirmutinė, kurioje susi- 
tvėrė slapta nv-kinių organiza- 
cija, kuri >je tariamasi, jei tik 
pakiltu čia revoliucija, tuomet 

tie mokiniai butų pirmose revo 

liucijos eilėse. 

BRIDGEPORT. 
Kada tai tūlas inteligentas 

pasakė: "Ant. Bridgeporto, tai 
lietuvių birdis,—čia didžiausia 
lietuvių inteligentai." 

jis neklydo. 
Stai tie lietuviai inteligentai 

; susirenka ant pietų į valgyklą 
ir pakelia kiausimą: "Išradimai 

yra evoliucija, ar ne?" vieni sa- 

ko evoliucija, kiti sako ne. Ir 

taip tęsiasi ginčai. <) kaip tie 
inteligentai eina pavalgę lau- 
kan. tai ly<; ant duriu, \yi$ už 
duriu visi iuat.» pastatytą klau 

simą: "Kas ištikruju išradimai 

yra evoliucija, ar ne? IMynjs 
juos žino!' 

BRIHGTON PARK 
PRAKALBOS. 

I vietiniu (ielbejim* >■ I )raugi- 
jos 4to skyriaus jvyks milžiniš- 
kos prakalbos rusi'p. 11 d., 7 :30 
vai vak. l>. J. Wa\vžinskio, Li- 

berty Ciul) House 1 lall, 3**25 
S<>. kedzic A ve. 

Visus apielinkės- lietuvius 
meldžiame atsilankyti. 

I 'ctldybu. 

SUSIRINKIMAS. 
Liet. X:miiu Savininkų su- 

sirinkimas atsiims panedėlyje, 
ru^.c.r :■> 8, Vvklmano svetainė- 
je, S .'.ikiiKui vakare. 

j. P. Evaldas, Sekr. 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirminii:I:?i3 I. KasevlCius. 25 Hin 
dla av. 

Vice-pir.filniūkas B. Sugentas, 38 
Laura St. 

Protokolu raštininkas B. BaJutis, 
<58 Melvilia av. 

Finansų rast. Jurgis Salasevižius 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
n i av. 

Maršalka Juozas šalasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
*ille av. ir 

Knygi.i vedėjas I. btatkevičius, 19i» 
Ca-doni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni a,r. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutinį nedėldienj kiekvieno mene 
sio lietuviu pobažnytinėje svetainėje 
prie Westmeni3ter ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedarai, Prot. Rašt., 
921 Jeun<i Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt. 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Lctukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vice-Pirmininkas 

4508 3o. Paulina Street, 
Juozapas Legnug^ris, Prot. Rašt. 

1736 VV. 47th SLreet, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 4441 So. Washtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas. 

4600 So Marshfield Ave. 
LiudviKas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Street 

.ii.HiiiiMiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN. J. F. 

JONAITIS 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 

i 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St.> 
CHICAGO, ILL. 

VALENTINE D3.ESSMAKING 
CO'.LEGE 

Muki?ia siuvimo Kirpimo. dt«»snlng 
dienoiuii ir vakarais del Uizulo u 
iiamg. Paliudijimui išduodami ir ri®- 

i.trDa rašykite, o męs pafci staugsime 
buitikti jums patarimą. 
.om parūpinamos uyjcai. Atsilankykite 

ZW7 W. Maolton *»t_ 

SARA FA.TEK, Principai 

norintieji P I R K T i 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

muoų pačių darbo pagal 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASh' -.ND AVENUE, 
TEL./iPUONE DROVER 482\ 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda Hupmboiius 1H1G mode- 

lio, visai kaip naujas, ant 5 pasa- 
žieriti nauji tajerai priežastis parda- 
vimo -- išvažiuoju j kitą miestą. 

Atsšaukte nuo 4 iki 8 vai. vaka- 
rais. 

5437 So. Robey St. 

Pai'sidouda Automobilius už 
o32b.00. Automobilius 1914 
nic<u. Mitchell, 6 cilinderių, 5 
sėdynhi. Mašina geram? stovy- 
je, geri gumai. Parųpinsm lai- 
siu ir važiuoti išmokinsiu. J. 
M., 3127 S. Emcrald Avenue. 

Parsiduoda rcgisteris labai 
pigiai. \ "artojimas nuo 5c iki 
vSS.OO. Atsišaukite greitai, nes 

didelis bargenas. 34U> Au- 
burn A ve., Cbieago, 111. 

PUIKI FARM A. 
PARSIDUODA 200 akru farma pu- 

sė išdirbtos žemės, o kita pusė del 
ganyklos. Randasi tik 2 blokai nuo 
miestuko ir geležinkelio stoties, tarp 
2-ju puikiu leiku (ežeru), žemė labai 
gera. ant kurios viskas auga. Galima 
pirkti su javais, gyvuliai, mašinomis 
ir kitais įrankiais, arba vien tik žemė. 

Norėdami įgyti puikią farmą tai ne- 
praleiskite progos, nes trumpame lai- 
ke ta farmaa buc kelis kartus bran- 
gesne, bus galima parduoti del lotų 
arba del vasarnamių (summer resorts) 

Liberty Land & Investment Co, 
3301 So. Halsted St. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda labai pigiai 

"Winton-Six" automobilius, 
7 sėdimų. Beveik visai kaip 
naujas, penki "Tires," visi 
nauji. Self starter. Didelis 
bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobilių. 

Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

Savininkas išvažiuoja cnt Farmii, 
todėl parduoda p.yiai namą ii du 
lotus Biighton Darl<t'. 

Medinis na-ias ant 2-jų lubų f 
6 kambarius, mauoyklės, gazas, e I e U 

tra telefonai :r visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
riu. Garadžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežiu daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

yra šviesu iš visų pusių ir puikus 
medžiai prie name. 1 blokas nuo bul- 
garo. 

2M1 W. 45th Place. 
CHICACO, ILL. 

REIKALAUJAME 25 MER- 
ginų prie dirbtuvės darbo 
$14.00 i savaitę besimoki- 
nant. Ant piece work (pys- 
work) galima uždirbti nuo 

$17.00 iki $20.00 į savaitę. 
Atsišaukite American Insu- 
lated Wire & CabK1 Co., 

954 West 21 St. 

REIKALAUJAME MER 
GINU. 

14—16 METU PRIE LEN- 
GVAUS ŠVARAUS RAN 
KU DARBO, NĖRA JOKIU 
MAŠINŲ, PUIKIAME 
ŠVIESIAME DARBO KAM 
BARYJE, 8 VALANDOS, 
GALIMA UŽDIRBTI $16, 
00 I VĄVAITĘ 
COLUMBUS FASTENER 
COMPANY 
3229 SO. ASHLAND AVE. 

Pr»dfk NauJr.j Melus su tooulu aki" 
gijimu, taip. kad u.*'''.' aap»uieistuinrį &»r • 

sus metus, kas tui ;ai. uuti naudirisa. 
pvieš einant itn*- kitur. Egzatulnatriia t)VKA' 

Ge-ai pritaikinti akiniai prašalins akitj 'j 

Kalvos skaudėjimus, trumparegystė srba t»l< 
reg^^tė pra$alinam», ^aiitarkite su mani' 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAMD AVE.. '>UCAG' 
Kampas '."tcs Gat-»4s. 

3iio» lubos, virs pIatt'o aptiekus. Tčuiy'jlte 
» skiliu pc:ri;5ą 

Valandos: nuo 9tos vai. iyw» ik*. S vai. vnk. 
Medėlioj: r.ao t) v«l. lyiu iki l<i vai. «licn«s. 

DR. F. O. CARTER 
Akiu Ausų, Nosies ir Gerklės ligos, 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akįs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. ] Valandos: !• iki G. Nedėliomis 10—12. | 
120 So. State St., Chicayo, III. ! 

Telephono Drover 5052 
DR A. JUOZAITIS 

.... DENTIST AS 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 

Nedūliomis pagal sutarti. 
32G1 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Plione*: Vark 155—551 
lv >i'lenee Phono Drovcr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R Ph. 
DKUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Kt-ceptus 
3001 SO. 1IALSTED ST. CHICAGO 

lYU-|ilioru- Yards 15J. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
(iyi'.o visokias ligas moterų, vaiki) ir vyi 

Specialiai gydo limpančias. Mitas ir 
paslaptingas vyri) lipas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, I 

Dr. M. fierzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 
tg kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
ti). moterį; ir vaikų, pagal naujausiai* 
metodas. X-Ray ir kitokius etektroi 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi«k Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį), ir 
6—8 vakarpis. Te'ephone Ccnal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S». Halsted Su 
VALANDOS: H—9 <—<•. tiktai. 

Skaitykite ir Platinkite 
"Lietuva" 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS gVDVTOHi CB!RU«r.a; 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Ttcfonas: i:ouWa'-.'' 3480. 

Rezidencija: 4515 So. VV'ood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

S149 8. Morgan 8t„ ktrtė 12 
8pec!all*tan MoteilfiVu. VyriSk^, 

ir Curonišky Ligų. 
| Valandos: 9—10 ryto, 12—1 »o 
i piet. «—s vulr., Nedėl. 8—2. 
| TELF.~CNAS YARDS 6S7. 

Dr. Virginia Narbutt 
Phyiician & Si»r£*on 

3001 We»t aand Street 

aiu MarshaH Blvd. 
Ofiso valandas: 

2 liti 4 ĮM Jllet 
7 iki 9 vakar® 

Tai. LavvnrfkU €60 
®yvęni"nati 

T ei, RockweU 1681 

AitYiasalskis 
LIETUVIS 6BABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kcip kiti, dė'.to, kad 
męs patįs dirbamo grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ėauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
Ir kitiems reikalams dienį ar 

naktj. 
3305 Auburn Avs. Tet. Drover 4139 

į^amai=Farmos-Liotaš 
Reikalaudami namų pietinėj daly i miesto kreipkitės musų 

cfisan. ęs turime daug egrų barbenu. Cia paduodame kelis jų: 
Tri jų fliatų medinis namas su garage. Ranada $47.00 mė ic 

siu. Kaina S2.800. 47ta gatvė ir \Vells. 
■ i 

Dviejų fliatų medinis namas, vanos i** kiti patogumai. Ak- 
mens fundamentas. Kaina 84.300. 57 :r Princeton Avc. 

Dviejų fliatų medinis namas vandeniu šildomas, gerame 
dviem mašinom, moderniški patogumai. Raudos neša S(>2.00 
mėnesin. Kaina 84.300. ()5ta gatvė ir Union Avenue. 

Mūrinis f) ir 7 kambarių namas, garu šildomas, elektra ga 
sas, vanos. Randas neša $80.00. mėnesin. Prekė tiktai S5.500. 
f>4ta gatvė ir Lmve Avenue. ĮĮ|]įį§' ^ 

\ is« <s šios propertės ant lengvų išmokėjimų. 
Pardundame taipgi mainome farmas ant miesto namų. Ma- 

žu ir didelių farmų tun'me visose valstijose. 
Atsilankykite arba rašykite sekančiu adresu: 

FIRST NATIONAL REAL F.STATE COMPANY 

6505 S. Malsted St., Pbone \\'entworth 174. Chicago. 

Kas patariame gatavas Kombinacijas Jusu Giminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminfms ar draugams ar Lietuvoje, 

kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- 
čiamųjų dalykų, baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk 
apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu i)asiųsk musų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet bak- 
sas bus pristatytas tam, kam siunti, i Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepsi baksą 
pasiųsti. 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžiu. 
5 šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas špullij siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkaia vilnonių siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų smalčiaus. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiaus. 
6 švara j jautienos. 
10 šmotn muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinjų. 
5 svarai smalčiaus. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50 
12 svaru l;\šini1v 
10 svarų smalCinus. 

15 svaru cukraus. 

(i svarai jautienos. 
10 svaru fasolin. 

.10 svaru kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 

2 tuziną; špuliu siulijų 
2 pakeliai adatų. 
Iii svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 

10 matkų vilnoniu siūlų. 

No. G. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų smalčiaus. 
20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pjeno. 
i0, svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
86 svarai lašiniu. 
12 svaru jautienos. 
25 svarai smalCiaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svaru cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svaru miežiniu kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. 
2 svarąi arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalčinus. 
2r> svarai ryžių. 
48 svarai kondensuote pieno. 
23 svarai cukraus. 
4.8 svarai jautienos. 
24 "motai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^ pūlių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 mat!:ų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kurį norite siusti ir 
indėkite čekį arba money orderi vardu Lithuanian-American Traiding Company. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, -kur siunčia'ma Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kari 
galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pi i- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. r f 

$ 

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO 
6 West 48-th Street, New York City. 

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jusų pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrovė. 
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