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* * i 
Plebicistas Išris Teščino Ginčą. 

Bolševikai sueme 12,000 
Kolčakiniu. 

Sako, Amerikoj tuoj bus Sovietai. 
MUŠTINĖS TARP ITALU 

IR JUGO-SLAVŲ 
Lonc onas, rugs. 11 d. — 

Ateina nepatvirtinančių ži- 
nių, kaJ Fiume ištiko muš- 
tynes tarp Italijos ir Jugo- 
slavijos kareivių. Praneši- 
me priduriama, kad riaušes 
vis tęsiasi. Todėl manoma, 
kad talkininkai bus privers- 
tiįsikišti į tų šalių ginčą su 

kariška spėka, 

PLEBISCITAS IŠRIŠ 
TEŠČINO GINČĄ. 

Paryžius, rugs. 11 d. — 

Augščiausia talkininkų tary 
1 

ba šiądien nusprendė, kad 
išrišimui klausimo kam turi 
but priskirtas kasyklų Teš- 
čino distriktas reikia panau- 
doti plebiscitą. 

Šį kraštą savinasi ir Len- 
kija ir Čecho-Slovakija,, ku-1 
rios galų gale pačios pasiu-j 
lė plebiscitą išrišimui šio, 
klausimo. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
12,000 KOLČAKINIŲ. 
Londoną*, rugs. 11 d. — 

Šiądien gauta iš Maskvos 
bevieliniu telegrafu oficia- 
lis pranešimas, kad Aktiu- 
binsko ir Orsko frunte, Tur- 
gajaus gubernijos bolševi- 
kai suėmė nelaisvėn 12,000 
Kolčako kareivių. Praneši- 
me priduriama, kad tikima- 

si, jog po šios bolševikų per 
galės tuoj pasiduos ir liku- 
sie Kolčako pulkai pietinėje 
Rusijoje. 

SAKO AMŽRIKOJ TUOJ 
BUS SOVIETAI. 

Wa5hington, D. C., rugs. 
11 d. — Dėjimasi prie uni- 
jų miestų policijų daro daug 
nesmagumo Washingtono 
valdininkams. Prie unijos 
j?'i priguli Bostono ir Wa-1 
sningtono policijos, be to 

pranešama, kad yra bando- 
ma prisidėti prie unijos po-1 
licijos apie 50 miestų. 

Prie to senatorius Tho- 
mas iš Colorado tvirtina, 
kad buvo daromi bandymai 
sutraukti unijon armiją ir 
laivyną. 

Senatorius Meyer iš Mon- 

tana, pasiremiant įvairiais 
faktais, pabriežia, kad yra 

galima už poros metų visos 

Suvienytos Valstijos bus su- 

rištos unijon, gal Amerikos 
T)arbo Federacijon,. O tokis 

dalykų stovis yra visai arti 

prie sovietų. 
Tuli senatoriai kaltina 

Wilsoną, kuris buk palaikąs 
radikales tendencijas ir tuo- 
mi gaminąs šaliai nelaimę. 

Taipgi raginama valdžią, 
kad griebtųsi radikalių prie- 
monių idant užbėgus besi- 
artinančiam pavojui pavirs- 
ti į sovietus. 

BOSTONE KARIUMENĖ; 
RIAUŠĖS DIDINASI. 

B°nston, Mass., rugs. 11d. 
Valstijos gubernatorius pa- 
vedė tvarkymą mieto kariš- 
koms spėkoms, gi save pa- 
tatė vyriausiu komendantų. 
Bet mieste tvarka menka, 
iors kariumenės yra kelis 
syk daugiau negu buvo po- 
licijos, kuri sustreikavo. 

Mieste kilo keletas riau- 
šių ir del to yra jau užmuš- 
tos penkios ypatos ir kelio- 
lika sužeistų. 

Tarp kitų tapo nušautas 
streikuojantis policistas. Jį 
nušovė policijos seržantas, 
kuris iš savo pusės aiškinasi, 
kad šovęs; kaipo Į plėšiką 
po nurodymo vieno krautuv- 
ninko. Bet policistas nebė- 
gęs nuo saržanto, tik artin- 
davęs prie jo. 

TRIS AMERIKONAI BAN- 
DITŲ RANKOSE 

Washingtone,D. C., rugs. 
11 d. — Suvienytų Valstijų 
abasada Meksikoje praneša, 
kad ji pradėjo tirinėjimą. 

'kas link pasklydusios žinios, 
buk meksikcnai banditai tu-; 
ri suėmę tris amerikonus, 
kuriuos suėmė suplaišinus 

i traukinį tarp San Luis Po- 
I tosi ir Tampico. 

ANGLIJAI KONTROLĖ 
AIRIJOS ATSEINA 

£4,000,000 MĖNESYJE. 

Londonas, rugs. 11 d. — 

Tapo pranešta, kad užlai^ 
kymas Anglijos kariumenės 
Airijoje atseina mėnesyje 
apie keturi milijonai dolia- 
rių. 

PRALAIMĖJIMAS IŠLIUO 
SAVO AUSTRIJA, SAKO 

RENNER. 

i Paryžius, rugs. 10 d. (Su- 
i vėlinta). — Galva Austri- 
1 jos atstovybės. Dr. Renner 

j pasirašius po taikos sutarti 
1 
mi užreiškė, kad Austijos 

! pralaimėjimas karės išliuo- 
i suoja Austriją iš jungo, ku- 
rį turšjo nešti nuo Habs- 
burgu dinastijos. 

Ir Kristus verktų pamatęs vargus. 

Artisto siela puikiai perstato karės miter<)t'i kraštu likimą. Girdi, ir Kristus verktu, pama- 
tęs moterų ir kūdikių varaus. 

SERBIJA LIKO BE 
VALDŽIOS. 

Paryžius, rugs. 11 d. — 

Serbijos delegacija pranešė 
taikos konferencijai, kad iš- 
ims 1 Libijos valdžiai Bel- 
grade, Serbijos atstovybe 
taikos konferencijoje negalį 
gauti jokią nurodymų nuo 

savo valdžios ir todėl neži- 
no ar rašytis po sutartimi 
su Austrija; jų laikas pasi- 
rašymo baigiasi subotoje. 

Sudarymas Serbijos nau- 

jos koalicinės ministerijos, 
kaip manoma, bus pavesta 
M. Davidovičiui. 

VOKIEČIAI PROTESTO- 
JA PRIEŠ LENKU 

GAUJAS. 

Paryžius rugs. 11 d. — 

Vokietijos atstovybė prie 
taikos konferencijos Įteikė 
talkininkams protestą Vo- 
kietijos valdžios prieš lenkų 
gaujas, kurios nuolat ver 

ziasi per rubežių Augštuti- 
nėn Silezijon. 

EKSPLIOZIJOJE SUŽEI 
DĖ 200 VOKIEČIŲ. 

Coblenz, rugs. 11 d. — 

Pranešama, kad netoli Neu- 
wied ištiko ekspliozija amu- 

nicijos sandelio. Ekspliozi- 
joje, kaip praneama, yra su 

žeista apie 200 ypatų; ma- 

noma, jog yra nemažai ir 
užmuštų. 

! AIDOBLISTU NEPRILEI- 

j DO PRIE PILIETYBĖS. 

į Tomb^tOiie, Arz.. 1'UgS. 11 
cl. — Teisėjas A. C. Lock- 
wood neprileido prie pilie- 
tybės dviejų ateivių, kurie 
priguli I. W. W. unijos. Gir- 
di, 'jie esą nepageidaujami 
šiai šaliai asmenis. 

f L 
ATSIDARYS LAIVU LINI- 

JA RUMUNIJON. 
i 
i Montrea!, rugs. 11 d. r— 

(.Tapo sužinota, kad tarp Ka- 
nados ir Rumunijos tuoj bus 
atidaryta tiesiogine ■ laivų 
linija. 

PASITVIRTINA APIPLĖ- 
ŠIMAS AMERIKOS 

AMBASADOS. 

Washington, D. C , rugs. 
11 d. — Seniau buvo prane- 

Į šarna, kad Petrograde bol- 
i še vi kai apiplėšė Suvienytų 
i Valstijų ir kitų talkininkų 
j ambasadas. Bet tam prane 
šimui vėliau atėjo užginei- 

įjimas iš bolševikų pusės. 
Šiądien veikiantis valsty- 

bės sekretorius Philips pra- 
nešė, kad valstybė? depar- 
tamentas darė šiame klau- 
sime tirinėjimus ir atrado, I 
jog bolševikai* ištikro api- 
plėšė Suvienytų Valstijų 
ambasadą. Ambasados na-l 
mą dalinai naudoja bolševi- 
kų komisariatas ir kitą dalį 

1 užima šiaip gyventojai. 

NUSKENDUS LAIVUI 45 
PAVOJUJE. 

Miami, Fl, rugs. 11 d. — 

Gauta bevielinis telegrafas, 
kad jūrėse tarp Fowey Rock 
signalinio namo ir Cape Flo 

| rida mažose valtelėse laiko- 
si ant paviršiaus vandens 45 

! ypatos, neturinčios nei mai- 
sto nei vandens. Tai yra ke- 
leviai nuo žuvusio laike au- 

j dros laivo. Jų gelbėjimui pa 
I siųsta botai. 

VVILSONAS SUTIKS DAR- 
BININKŲ LYDERIUS. 

Seattle, Wash., i*ugs. 11 
d. — Gauta nuo prezidento 
sekretoriaus telegramas, 
kad prezidentas Wilsonas 
sutinkąs turėti konferenciją 
su darbininku lyderiais se- 

kančioje nedėlioje. Darbi- 
ninkų lyderiai tarp kit ko 
reikalaus paliuosavimo sua- 

reštuotų darbininkų vadų, 
1 kaipo politiškų prasikaltėlių. 

| BULGARIJAI ĮTEIKS SU- 
TARTI SUBATOJ. 

Paryžius, rugč. 11 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- 

j'rybą nusprendė įteikti Bul- 
garijos atstovybei sutarties 

| tekstą su Bulgarija subatoj. 

BRAZILIJOS RADIKALAI 
MUŠASI SU POLICIJA. 

Rio Žeineiro, rugs. 11 d. 
Čia gauta pranešimų, kad ; 

mieste Porte Alegro radi- Į 
kalai norėjo laikyti susirin-f 
kimą, kurį draudė kariškoji 
policija. Pasekmėje to įvy-i 
ko susirėmimas tarp polici- 
jos ir radikalų. Šūviai pasi- 
pilė iš abiejų pusių. Vėliau 
kavalerija išvaikė minią. 
Panašus, bet kiek silpnesni 
susirėmimai įvyko ir kitose 
vietose. 

VENGRIJOS KALĖJIMAI 
PILNI RAUDONUJŲ. | 

i 

Vienna, rugs. 9 d. (Suvė- 
linta). — Pranešimai iš vi- 
sų Vengrijos dalių liudija, i 

kad taip vadinamas, baltų-, 
jų teroras 1 vis tęsiasi. Visi; 
nužiurėti sąryšyje su komu- ( 
nistais areštuojami būriais 
pačiu žiauruoju budu. 

Viename iš Budapešto ka 
Įėjimų, kaip pranešama, be- į 
jokio teismo tapo nužudyta 
septynios ypatos. Vienas, 
korespondentas, kuris nore- j 
jo patelefonuoti Viennon 
apie šį nuotikį tapo areštuo- 

į tas ir pasodintas kalėjimam [ 
Rumunai vis dar kontro- 

j liuoja visus susinėsimus 
Vengrijos su išlaukiniu pa- 
sauliu. 

' PERSERGSTI NENUSTO- 
TI PERGALĖS VAISIU. 

! 
Washington, D. C., rugs. 

j 11 d. — Mažuma senoto ko- 
i misijos užrubežinių reikalų, 
1 irgi padavė savo užreiški-j 1 

mą link taikos sutarties ir 

įtutų lygos konstitucijos. 
Ši mažuma stovi už užgi- 

rimą taikos sutarties ir ly-; 
gos konstitucijos kaip jos 
yra padarytos. Girdi, jei j 
Suvienytų Valstijų senatas 
neužgirs jų be pataisymų,! 
tai Suvienytos Valstijos nus 

tos tų laimėjumų, kuriuos 
1 
laimėjo pergalėjusios vokie- 
čių militarizmą. 

JAMAIKA NESILEIS 
PRIEŠO PILIEČIŲ. 

Kingston, Jamaika, rugs. 
11 d. Salos valdžia įnešė savo 

parlamentan bilių, kuriuo už- 

draudžiama pribūti šalin bu- 

vusių priešų piliečiams be spe- 
cialiu nuo Jamaika valdžios !ci 
(limo. Peržengusio šį įstatymą, 
jei jis bus priimtas, turės užsi- 

mokėti iki S500 baudos ir ita- 
lės patekti iki 12 mėnesių ka- 

lėjimai!. 

SAKO JAPINIJA VADO- 
. VAUS PASAULIUI. 

Tokyo, rugs. 11 d. — 

Ikuso Oooka, preziedntas atsto 

vų huto savo kali) jv užreiškė. 
kad Japonija tampa vis popu- 
liaresnė pasaulinėje politikoje 
Girdi, visi japonu Įnešimai tai- 
kos konferencijoje, išskirian 

rasinį klausimą, tapo priimti. 
gi Suvienytu \'alstijii įnešimu 
daug tapo atmesta. Ir. girdi 
neužilgo pirmenybė pasaulinė 
je politikoje iš Amerikos gal 
persikels Japonijon. 

Prie to ():ika išreiškia nepasi 
ganėdinimą, kad Suvienytos 
Valstijos turinčios gana stipru 
karišką laivyną Ramiamjame 
vendenyne. Pas jam atrodo, 
kad Suvienytos Valstijos gali 
bandyti su spėka pareikalauti 
idant Šantung butų sugrąžin- 
tas Chini jai. 

ANGLIJA REIKALAUS 
VOKIEČIŲ LAIVU. 

Londonas, rugs. 11 d. —; 
Šiądien laikraštis Daily Mc.ih 

pranešė užreiškimą vieno mi- 
nisterijos nario, kad* Anglija 
reikalaus atlyginimo vokiečiu 
laivais už savo nuskandvtus 

\ kiečių laivu, kaip prane- 
šama, bus išdalinta tarpe tal- 
kininku apie 3.000.000 tonu 

intalp -s. Iš kuriu Anglija, ma- 

noma. reikalaus už savo laivy- 
no nuostolius, net 2.500.000 to- 

nu intalpos. 

FRANCUZIJOS SOCIALIS 
TAI KOVOS PRIEŠ 

VALDŽIĄ. 
Paryžius, rugs. 11 d. — 

Si ryta socialistų parti ja turėjo 
susirinkimą, kuriame išrinko 
kandidatus dėl seknčių rinki- 
mu. Tolimesnei franami soči-! 
austai nutarė pnesintis taikos 
sutarties užvirimui ir balsuoti 

prieš kreditus dabartinei tran- 

cu/.ų valdžia. 1 >e to įsakyta 
socialistų rinktiniams remti 
visas dabar ekzistnojančias j- 
vairias revoliucijas. 

AMERIKONAI UŽVADYS 
EUROPOS L1EJINIČIAS. 

Paryžius, rugs. 11 d. — 

I'augelis didelių Europos 
liejiničių jau perėjo ameri-1 
konų rankosna. Ypač pažy- 
mėtos plieno dirbtuvės Vien 
noje ir Dusseldorfe, kurios 
yra didesnės už Kruppo 
dirbtuves. 

Dabar amerikonai taria- 
si dėl perėmimo garsių Sko' 
da liejiničių, kurios randa- 
si Bohemijoje. Perėmus šias 
liejiničias amerikonai butų 
tikrais plieno viešpačiais 
Europoje. 

EKSPLIOZIJA ŠEŠIŲ 
TONU DINAMITO. 

San Salvador, rūgs. 11 d. 
'Netoli nuo >io miest<. departa- 
j mente Morazan ištiko baisi 
dinamite ekspli ziįa. Vienoje 
kasykloje buvo. sukrauta dau- 
giau (> t »nų dinamito; užėjus 
audrai griaustinis trenkė j di- 
namito sandėlį ir išliko eksplio 
zija. Kkspliozijoje dešimts už- 
mušta ir vienuolika sužeista; 
taipgi padaryta daug bleciies 
kasyklų namams, ir Įvairiems 
prietaisams. 

LYGA IŠPILDYS REIKA- 
LAVIMUS, SaKO 

RUMUNIJA. 

Paryžius, rugs. 11 d. — 

Rumunija nepasirašydama po 
taikos sutartimi su Austrija nu 
; toj a tu žemiu, kuri* s yra ski- 
riamos per taikos konferenci- 
ją. Rumunija nepasirašo tik to 

dėl, kad priskiriant Rumunijai 
tas žem.'S. reikalaujama apš- 
ilimo mažum mus tiesų, kas y- 
paė atkreipiama link žydų. 

Vienok Runnmii s atstovai 
taikos konferencijoje užreiš- 
kė. kad Rumunija tikisi, jok 
tautų lyga išpiltlvs Rumunijos 
reikalavimus, nes rumunai- pa- 
sirašydami p' taikos sutartimi 
su Vokietija užtikrino sau vie- 
tą tautų lygoje. 

Rumunai tvirtina, kad tal- 
kininkai reikalaudami mažu- 
moms apsaugojimo tiesų Ru- 

munijoje kišasi j vidujinius ša- 

lies reikalus; gi lyga, kaip ru- 

munai tikisi, nes'kis j viduji- 
nius Rumunijos reikalus. 

NĖRA ANGLIJOS PRO- 
TEKTORATO PERSIJOJ. 

Geneva, 1'UgS. 11 d. — 

Persijos užrubežiniii reikalu 
ministeris, kalbėdamas su k )- 

resp; ndentais, užreiškė. kad jis 
nesuprantąs, kodėl Kuropojc 
vis kalbama, buk Persija yra 
po Anglijos protektoratu. Gir- 
di. Persija pati prašė Anglijos 
pagelbos sutvarkymui savo rei- 
kalu. kurie buvo iširę ir dėlto 
tapo padarvta tam tikra sutar- 

^ ^ ! 
MANO INGULA NUŽUDĖ 

KAPITONĄ. 
Wilmington, N. C., ings. 

11 d. Vieno nedidelio laivo in- 
ĮUitla iš septynių ypatų tvirti- 
na. kad j u kapitonas nusižudė- 
iš susikrimtimo, kad negerai 
sekasi i. pirma keli ate kaipo 
kapitono. 1 »et valdžios agentai 
tvirtina, kad jie turi užtekti- 
nai prirodymu, jog kapitoną 
nužudė ingula kuri susideda 

iš septynių juoduku; visa ingu- 
la suareštuota. 

ALIASKOS UODAI AP- 
AKINO MEŠKĄ 

Fairbanks, rugs. 11 d. — 

Šiemet uodai Aliask je esą la- 
bai iki rus. Vienas medė jas už- 
mušė mešką, kuri buvo apakin- 
ta narsių jų Aliask s uodu. 

ORAS 
Šiądien daugiaus debesuo 
šiądien, giedra, ir viduti- 

niai šiaurryčių vėjai; maža 
atmaina temperatūroje. 
..Saulėtekis 6:27; 

Saulėleidis, 7:05. 
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LIETUVOS PARDAVIKŲ LAIKRAŠTIS. 

Nesenai męs rašėme, kad jau ir tarpe 
lietuvių atsirado Lietuvos pardavikų. Da- 
bar dar apie tai pakalbėsime. 

Visai nesenai Lozanoje Šveicarijoje 
pradėjo eiti naujas laikraštis "Neprigul- 
mingoji Lietuva". Tas laikraštis eina du 
kartu į mėnesį farncuzų kalboje. Šis laik- 
raštis ir suspietė apie save visus tuos, ku- 
rie eina priešais Lietuvos neprigulmybę ir 
priešais Lietuvos valdžią. 

Prisižiūrėję j beniradarbius to laik- 
raščio, męs matote kun. Olšauską, kuris vie 
nok nedrąsiai eina prieš Lietuvą. Kun. 
Olšauskas jau lietuviams gerai žinomas. 
Jau pirmiau jis pagarsėjo, kaipo caro žan- 
darų gizelis, ir dabar jis tokių tamsių jiegų 
šalininku yra. 

Kitu bendradarbiu yra C. Rivas. Tai 
ne lietuvis, tai francuzas, kuris pirmiau ne- 
mažai dirbo del li^uvių ir kuris bent vei- 
kėjams yra nemažai žinomas ir kuris buvo 
nekuriu net augštai statomas. C. Rivą ma- 
tomai tiktai karštumas, neišsilaikymas lyg- 
svaros nuvedė tenai, arba ultra-judoškas 
išskaitliavimas privertė jį prisidėti prie Lie 
tuvos priešų. 

Tarpe to laikraščio bendradarbių ran- 
dame ir tulą p. J. Mortkuną. Kas tas Mort- 
kunas, niekas nežino, bene tai bus ameri- 
kiečiams pažįstamas Morkūnas, kuris jau 
išbandė visokius budus ir mainė pavardes 
ir vis dar iki šiol drįsta veikti tarpe ame- 
rikiečių lietuvių ir kurį, nežiūrint į viso- 
kias jo machinacijas, musų viena sriovė pa laiko savo tarpe ir net išstūmė priešakyje 
savęs. 

Kaip ten nebūtų Lozanoje susispietė 
maža grupelė Lietuvos išdavikų, kurie sten 
giasi visokiais budais užkenkti Lietuvai. 
Ko jie tikrai nori, vargiai ir jie patįs teži- 
no. Jie tveria neva opoziciją, bet ta opo- 
zicija yra griaujanti, kenkenti. 

Bet jei jau atsirado Lieuvos pardavi- 
kų, jei jie aktyviai veikia, tai tas visus lie- 
tuvius neturi nugąsdinti. Juk visur pas 
visokas tautas atsiranda vienas kitas iš- 
davikas ar pardavikas. Tokis apsireiški- 
mas mus dar labjau suvienys. Jei Lietu- 
vos priešai ir išdavikai Lietuvai kiplas tai- 
so, ta< męs turime pasistengti, kad j tas 
kilpas pakliūtų ne Lietuva, bet tie parda- 
vikai. Ir galima tikrai nuspėti, kad taip 
ir atsitiks. 

DĖKIME AUKAS POLITIKOS 
REIKALAMS. 

^ Lietuvos Neprigulmybės Fondo sekre- 
torius šią savaitę paskelbė to fondo at- 
skaitą už liepos mėnesį šių metų. Pasi- 
rodo, kad ižde pasilikę viso tiktai 835 do- 
liariai. 

Kalbėdami apie Lietuyos Neprigul- 
mybės Fondą turime pasakyti, kad tai vie- 
nintelis fondas, kuris tiesiai ir kiek galė- 
damas aprūpina visą darbą už išgavimą 
pripažinmo Lietuvos neprigulmybės. Tas 
fondas užlaikė Ekzekktvvį Komitetą (drau 
ge su katalikais)rišleido memorialą ir žem- 
lapį, užlaiko atstovus* Paryžiuje ir Londo- 
ne ir apskritai padengė iškaščius, koki 

buvo labjausiai reikalingi. Negana to viso 
pora savaičių atgal tas fondas išsiuntė be- 
veik visus pinigus Paryžiun, kaip tik iš Pa- 
ryžiaus buvo apturėtas atsišaukimas, kad 
tenai pinigai labai reikalingi, nes nupirkta 
reikmenų už 30 milionų doliarių. Taigi Ne 
prigulmybės fondas visuomet buvo pirmu- 
tinis ir dabar likosi ti k su 835 doliarių. 

Vienok darbą negalima sustabdyti. Jau 
Neprigulmingą Lietuvą turime, tik reikia 
įsigyti kitų šalių pripažinimą ir išvyti Len-1 
kus iš Lietuvos pakraščių. Reiškia didesnė 
pusė darbo jau padaryta, reikia tiktai už- 
baigti, bet tam reikalingi pinigai. L»el to 
Amer. Lietuvių Tautinė Taryba atsišaukė 
j plačią visuomenę, kad rekaiinga kuogrei- 
Jeiausiai sudėti keletą desėtku tūkstančių, 
nes kitaip nebus galima darbo tęsti kiaip I nebus galima nei savo Ekzekutivio Komite- 
to Washingtone užlaikyti, nei kitų darbų 
dirbti. 

Todėl visi lietuviai, visose kolionijose 
dabar privalo subrusti ir kougreičiausiai 
rinkti aukų. Vėl turime dėti bent po de- 
šimtinę del Lietuvos laisvės. Atminkime, 
kad męs amerikiečiai jei jau kas duodame 
dešimts-doliarinę, tai jau jaučiamės daug 
davę, kuomet musų suvargusios tėvynės bro 
liai duoda šimtines, sudeda milijonus ir tai 
nesididžiuoja. 

Taigi visi lietuviai ir visur kur tik ga- 
lima, agituokime ir patįs duokime, rengki- 
rne prakalbas, kolektuokime po stubas ir 
viską darykime, kad surinkus keliolika tū- 
kstančių į Lietuv. Neprigulmybės Fondą. 
Visi darban, kas tik gyvas. Pinigus L. N. 
Fondan tai}) reikia siųsti: čekį ar "money 
orderį" išrašyti ant iždininko T. Paukščio 
(Pittstonan) vardo, kurį paskui pasiųsti 
Liet. Nep. Fondo sekretoriui panelei P. Jur 
geliutei, 807 W. 30th Str., New York, N. Y. 
Sližiu:! 

PRIEŠINASI VIENOS KALBOS 
{VEDIMUI. 

Philadephia, Pa. Judėjimas įvesti "vie- 
ną anglų kalbą į Ameriką" tapo griežtai 
pasmerktas Dr. Herbet-Adolpo Millerio 
kalboje apie Amerikos svetimšalius. Dr. 
Miller, ateivių skyriaus prie Carnege Cor- 
poration perdeiniu, sako, kad pasiryžimas 
priversti visus ateivius užmiršti savo kal- 
bas ir priimti anglų kalbą yra visiškai ne- 

teisingas. Tą patį bandė daryti Vokietija 
Lenkijoj, o Austrija Čekijoj. Nei vienai 
Europos valstijai tas nepasisekė. 

Dr. Milleris mintija, kad tai yra juo 
kinga mokinti svetimas kalbas Amerikos 
universitetuose ir tuo pačiu laiku drausti 
ateivių vaikus vartoti savo gimtinę kalbą. 
Esą išviso Amerikoj yra r.pie 1500 svetim- 
tautiškų laikraščių ir, girdi, jei ateiviams 
yra patartina žinoti kas dedasi Amerikoje 
ir visame pasaulyj, tai jie būtinai privalo 
skaityti savus laikraščius. 

"Geriausis būdas, kurį Philadelphia 
gali panaudoti lenkų, lietuvių ir slovakų 
ftuamerikonėjimui tai yra įvesti jų kalbų 
išguldymą į augštesnes mokyklas, — sakė 
Dr. Miller. — Rodant, kad męs gerbia- 
me tą kas jiems brangu, Jengva butų įgyti 
užsitikėjimas ir nuo tėvų ir nuo vaikų. 

— Iš The AdvOcat. 

LENKAI IŠŽUDĖ DEVYNIS JO 
ŠEIMYNOS NARIUS. 

Louis Bernstein, kuris laike karės tar- 
navo Su v. Valstijų laivyne, statydamas sa- 

vo gyvybę į pavojų už šį kraštą su ašaromis 
akyse pasakojo musų laikraščio korespon- 
dentui kaip lenkai išžudė jo giminaičius. 

Jis neteko savo nųmyetinių po to, kaip 
lenkai, nugalėję lietuvius, įžengė į Vilnių. 
Apie tai pranešė jau į Ameriką gyva išli- 
kusi sesuo. 

Nedaug tebuvo rašoma laiške. Trum- 
pai tik paminėta apie giminių nužudymą 
ir apie plėšimus po lenkų armijos įžengi- 
mo į Lietuvos sostinę. 

Bersteino tėvas buvo turtingas vyras. 
Jis buvo krautuvės savininku. Visa jo nuo- 

savybė tapo sunaikinta bei išvogta. 
Tuojaus po tėvo nužudymo, lenkai už- 

baigė gyvenimą dviems broliams, dviems 
seserims ir keturiems pusbroliams. 

Tik viena mintis dar džiugino laivy- 
no drąsuolį: jo motina ir dvi seserįs išliko 
gyvos. Jis mano parsikviesti jas į Brock- 
toną. 

—Iš Brockįcn (Mass.) Times. 

Apie Bonus, MUSŲ Bonus...! 
(Kaip vedama Pirmosios Lie.tuvos Falstybčs J 

l'idaiis Paskolos agitacija?) 

Musų jaunutė valdžia ano- 

je vandenyno pusėje dabar 
yra neišpasakytai sunkiame 
padėjime. 

Pirmiausiai jai reikia kovoti 
su tvarkos ardytojais viduje, 
kuriais dažniausiai buua niusų 
dvarininkai bei jų pasamdyti 
agentai. 

Tie negarbingi Lietuvos pi* 
razitai sušilę vežimais platina 
įvairia literatūra, kurstančiu 
prieš dabartinę mūsų valdžia, 
įkalbinėja žmonėms, kad nerei 
kia kariauti įsu lenkais, bando 
suskaldyti mūsų visuomenę, 
sukeli i viena tauta prieš Intą, 
siundo lietuvius valstiečius 
prie pogromų ant žydų ir tt. 

Taipo gi jai reikia vesti ko- 
vą su žiauriais Lenkijos legi- 
jonais ir rusais bolševikais, ku 
rie nori mus praryti ir palai- 
di ti visus prakilniausius musų 
tautos troškimus. 

Dievulėli tu manu, o kiek gi 
reikia darbo ekonomiškos Imi 
ties i pagerinimui! Juk gi rei- 
kia atstatyti sugriauti kaimai 
ir miesteliai, reikia (sutvarky- 
ti geležinkelius, paeta, telegni 
fa, krašto administracija ir t 
t., ir t. t. 

Kaip armijos užlaikymui 
kuri gina mūsų žemę nuo už- 
puoliku, taip ir vidujiniam ša- 
lies sutvarkymui, reikalinga 
yra daugel pinigų. 

Tų visų išlaidų padengimui 
ir didesniam naujai atgimu- 
sios valstijos sutvirtinimui 
Lietvuos valdžia nutarė pasi- 
skolinti nuo. savų žmonių tris 
dešimts milijonų (30,000,000) 
auksinų. (Lietuviškas auksi- 
nas yra ligus markei. Suv. Vai 
istijų pinigais 30,000,000 auk- 
Isinų išneštų aštuonetą milijo- 
nų dolerių). 

Tokis valdžios būdas pasi- 
skolinti pinigų nuo savo pilie- 
čių paprastai yra vadinamas 
vidaus paskola, o tosios paske 
los vekseliai vadinasi bonais. 

Karės metu ir Francuzija, 
ir Suv. Valstijos, ir Anglija, 
ir Italija, ir visos kitos ka- 

riaujančios valstijos turėjo 
bent po keliolika panašių pa- 
skolų. 

Cia, Amerikoje, mes pralei 
dome penkias vidujines karės 
paskolas, o tu paskolų vekse- 
lius čionykštė lietuvių spauda 
neteisingai vadino "bondsais" 
vietoje "Ūmais." (Ar gi ne- 

gražiau skamba žodis "bo- 
nas"?) 

Mums, išeiviams, atskir- 
tiems nuo tėvynės keliomis tuk 
stantimis mylių, privalėtų bu- 
li labai įdomu kaip ta pirmoji 
iiuisiškč paskola varoma. Su- 
•žinokimt kį nors daugiau apie f 
ją* 

Pirmosios Lietuvos Valsty- 
bės Vidaus Paskolos organiza 
viii.as, žinoma, yra ])avestas 
mūsų Finansų Ministerijai. 

Paskola prasidėjo šių metų 
liepos 15 dienoj. 

Paskolos bonų yra po 100, 
250, 500, 1,000, 5,000 ir 10,000 
auksi'ių. 

Bonai bus išmainyti ant pi- 
nigų už metų, o kam reikės, tai 
galės atsiimti savo pinigus ii 
už pusės metų. 

Už paskolintus pinigus bus 
mokama iš anksto 4!/%. 

Bonų galima nusipirkti Vai 
stybės Iždinėj -(Kaunas, duo- 

nelaičio gatvė, prie Laisvės 
Alėjos, ir t. t. Gražus var- 

dai!) Lietuvos Prekybos ir) 

Pramonės Banke ir vietas iž- 

dinėse—Mariampolėj, Vilka- 
vi.škyj, Alytuje, Seinuose, Ša 
kiuose, Šauliuose, Raseiniuo- 
se, Telšiuose, Tauragėje, kė- 
dainėse, Kretingoj, Ukmergėj, 
Panevėžy j ir Rokiškyj. 

Man išrodo, kad ir kiekvie- 
noje valstybinėje įstaigoje yra 
pardavinėjami tie mūsiškiai 
vekseliai bei bonai. 

Už bonų vertybę Lietuvos 
Valstybė atsako visu savo tur 
tu ir įeigomis. 

Vadinas, pirmos lietuviškos 
paskolos sąlygos yra net ne- 

paprastai geros ir jos saugu- 
mas yra užtikrintas. 

Visa Lietuva nuo Baltijos 
jūrių iki Vištyčio kainų tik su- 

judi: >—sukruto kuomet tapo 
apskelbta ši paskola. 

Čia nedaro skirtumo kukio 
tikėjimo yra žmogus bei kokia 
kalbą jis vartoja. Ir lietuviai, 
ir žydai, ir lenkai, ir baltgu- 
džiai, ir rusai ir visi kiti, kurie 
yna Lietuvos piliečiai, kviečia 
nii veikliai dalyvauti žodžiu ii 
darbu šiame reikale. 

Ir kaip gi Lietuvos piliečiai 
dabar nebus sujudę? 

Juk tai pirmas kvotimas. 
Juk ši paskola yra begale 

svarbi nelik fanansiniu žvilg 
sniu, kaipo priemonė sustiprir 
ti Valstybės Iždą, idant šalis 
greičiau galėtu atsigauti nuc 

karės nuostolių ir atsiginti nuc 

į visų užpuolikų. 
ji yra nemažiau svarbi ir 
... 

politiniu žvilgsniu. , 

Jei Lietuvos piliečiai tam 
tiki am laikui praėjus išpirkti; 
visą lendžiamųjų bonų sumą 
tai mes tuomi visiems parody- 
tum, kad jau turime augštą pi 
lietybės supratimą ir tikr/ii esn 

me verti neprigulmybės. 
Čekai neseniai atgaivino sa- 

vo neprignlmybę, bet jau turč 

y) tris vidaus paskolas, kurios 
visos pasisekė kuogeriausiai ir 
nemažai sutvirtino besikurian 
čios valstybės aparatą. 

Raudonuotume męs, kaip kep 
ti vėžiai, iš gėdos, jeigu mums 

nepasisektų pirmoji finansinė 
operacija. 

Ir taip mažai išpuola ant 
kiekvieno Lietuvos piliečio— 
tik 7)/> auks;nų (jei Lietuvos 

; gyventojų skaičius yra 4,000.- 
Įooo)1. '< ;XĮ| 

Visos gabesnės Lietuvos jė- 
gos yra užkinkytos į šį šven- 
ta darba. o c 

Lietuvos dailininkai turi su 

j tvėre savo atskirą sekciją pir- 
mutinę mūsų pa. tvolą išgarsiu 
;i. 

Laikraštininkai, j>netai ir ra 

šytojai turi kitą sekciją. 
Ir taip toliau. 
Smagu yra vartyti dabar- 

tinius Europos lietuvių laik- 
raščius. 

Visi be skirtumo remia pa- 
skalą. 

Agitacija nepaprastai šva- 
ri, karšta, sumani—nei liepa 
lyginsi prie čionykščių rėkavi- 
mų, grąsininių ir tt. 

Neiškenčiu nepasidalinęs su 

skaitytojais kai kuriais gra- 
žesniais Lietuvos, laikraščių 
paraginimais prisidėti prie pa- 
skolos. 

Paprastai jie yra labai dai- 
li* je kompozicijoje surinkti 
riebiomis raidėmis- ir patalpin 
ti dažniausiai ant pirmo pus- 1 

Lapjo. 
Štai keletas pavyzdžių: 1 

'"'Parodykite, pirkdami bo- < 

ims, kad jums savo tėvų že-' 
mės laisve yra brangesne už! 
viskį.'' 

"1 enebunie nė vieno musų 
tarpe, kurs neatliktu savo pa- 
reigų—nusipirktu Valstybės 
Paskolos Bonų., Todėl visi sa 

vivaldybių komitetų nariai, vi 
si valstybės valdininkai, kuni- 

gai, mokytojai turi p'atinti 
žmonėse bonus, patys paduo- 
dami pavyzdžio." 

"Bonas—kelias į šviesu. Nu 

pirkęs bona uždegsi karštą 
šviesų gyvybės spindulį, prie 
kurio glausis minia." 

"Negaišiuok ir greičiau sa- 
1 

vo sutaupyta skatika suvartok 
valstybės vidaus paskolos rei-l 
kalams. Turėdamas pas save 

valstybės bona nebijosi nei va- 

gių, nei kitų plėšikų, jei bonus 
užrašysi savo vardu. Todėl 
neduok pinigų pelėms kapoti, 
bet pirk borus." 

"Vidaus paskola—musų lai 
mėjimas, o priešininko mirtis. 
I'irkit, vyrai ir moterįs, vidaus 
paskolos bonus." 

"Šių dienu skambiausia vai 
stybės da;na yra pinigas. Kas 
pirks boną, tas įdės valstybės 
dainiui skambų posmą. Delta 
kiekvienas pilietis turi pirkti 

i valstybės boną." 
Ir daug yra tokių gražų pa- 

raginimų. 
Negi išminėsi visus. 
Nesnaudžia ir lietuviškojo 

Parnaso gyventojai. Gal nt 

vieną pluksnakotį sugriaužė 
mūsų poetai ir poetukai, išmis 
linėdami eiles Lietuvos pask" 
los agitacijai. 

Jų vardų mes nežinome, bet 
jų eilutes galime pasiskaityti, 

Štai vienoje iš jų p etas ra 

si) apie du mūsų visų lietuvių 
gerus pažįstamus: Jurgį ir Jo 
na. Girdi: i ! v 

Prikalbėjo Jurgis Joną, 
Nusipirkt Valstybės boną. 
Nusipirkęs jis suprato, 
Kad Valstybei rumą sta- 

to. 
Ir per vieną margą boną, 
Duoda valdžiai milijoną. 

Pirkit Bonų! 
Graži ir sekanti "paskoli- 

nę" eilutė, kurią radau Kau- 
niškėje "Lietuvoje:" 

Jei gyventi tau malonu 
Ir turi daug pinigų 
Nusipirk Valstybės bonų. 
Linksma bus vaikams ir 

žmonai, 
Kai tu girsies tarp draugų 
Kad per tavo daug darbų 
Išpirkti Valstybės bonai. 

O štai dar vienas poetiškas 
ir protingas pakvietimas gy- 
venti vienybėje ir nešti tėvynei 
piniginę pagelbą. Esą: 

Saulė gal skaisčiau spin- 
dėtų, 

Žmonės vargo nekentėti], 
Jei visi vienybę jaustų, 
Brolis brolį nenuskriau- 

stų. 
Lietuvoj nebus dirvonų, I 

Nes visi vienybei- žengia 
Ir mus žmonės pasirengę 
Prisipirkt Valstybės b >- 

nų. 
Pirkit nų! 

Bet gražiausias ir įspudin- 
giausias eiles aš pasilikau ant 
pačio galo: 

Nunirsi—negausi nieko, 
Atminimas tik palieka. 
Bet ta,i bus kape malonu, 
Kai varpai aiduos iš šonų, 
Kad pirkai Valstybės bo-! 

na... j Bonų, boiių, bonų... 
Ak, kaip gaila, męs Ame- rikos lietuviai, negalime tuo 

tarpu prisidėti prie pirkimo tų, taip gražiai apgiedotų, bonų. Jųs, mušu veikėjai Washing- 
:one ir New Yorke, pasisteng- ] 
-cite. jeigu galima, ką nors pajl 
iarvti tame reikale su Ameri- 

kos valdžia. Juk ir mes ne- 

sigailėtum skatiko tiems lx>- 
nams, bi.nams... Ar ne taip? 

K. Gineitis. 

KAIP PLATINASI PRIGA- 
VIMAI BOLŠEVIKUOSE 

"Manchester Guardian" 
birželio 19 d. iš Kopenha-. 
gos gautu žinių praneša: 
Bolševikai kariaudami pen- 
kiais frontais, dar cmarkiai, 
kariauja su savo gyvento- 
jais; iš dalies pavienių, is 
ialies su visom vietinėm į- 
str.igom. Skandinavijoj Ru 
su laikraščiuose paskelbta. 
,kad Trockis su kitais keliais 
komisarais, tarp kurių yra 
ir Finansų komisaras, nuta- 
rė panaikint laipsnį keliems 
netinkamiems tarybų pęr- 
sonams. Laikraštis uPrav- 
da" ftaaiškinar sumanymą, 
prirengta Kansko Bolševi- 
kų magnato -Jakovjievo, 
duodant centraliniam Vyki 
namajam Komitetui teisės 
suardyt vietinę tarybą ka- 
da panorės. "Proletarskoje 
Echo" praneša, kad šitas, 
sumanymas išreiškia bolše- 
vikų norą atsikratyt nuo 

vilkų, kurie prisidengę ko- 
munistų avelių kailiu ir pii- 
deda, kad kur apgavimų bu 
vo atrasta vietiniuose mo- 

kesčiuose, ten imsis smar- 

kiausių priemonių Maskvos 
autoritetui atgaivinti. Per 
paskutinį Komunistų Parti- 
jos Kongresą Petrapilyj bu* 

Ivo pareikšta apie atskirų 
i provincijos ir vietos Tarybų 
tarnautojų elgesius ir apga- 

Įvimus. Už tokius dalykus, 
I kalbėtojas pranešė, xad per 
vieną mėnesį 70 bjlševikų 
tarnautojų sušaudyta. To- 
kia pat pabauda ir toliau 
busianti. 

"Proletarskoje Echo" pa- | duoda suėmimų sąrašą arės 
tų su nusikaltusiųjų vardais 
ir nurodytomis smulkmeno- 
mis. Nurodo, kad ir už 
svaiginančių gėrynių speku 

jliavimą yra baudžiami rnir 
jtimi. Kalugoje, Karės Rei- 
j kalų ir Miesto Komisarai 
buvo nušauti už kyšių ėmi- 
mą. Voroneže apie 40 
nautojų ir jų šeimynų lau- 
kia pabaudos už kyšių ėmi- 
mą. "Krasnaja Gazota" 
skundžiasi, jog kada badas 
tebesiaučia, labai daug žūs- 
ta valgomų produktų del 
tarnautojų nesužiurėjimo, 
o kartais su jų žinia atplė- 
šia vagonus ir išima prod'uk 
tus pakeliui vežant į dides- 
nius miestus. Didieji mies 
tai jau pripratę rast, kai 
ateina traukinys du ar tris 
ištuštintus vagonus. Buvo 
manyta, kad"tie valgiai bu 
vo sunaudoti maitint ma- 
žiems miesteliams pageiežih 
kelyj, tačiau patirta, kad 
vagys naudojasi savo nau- 
dai. "Pravda" skundžiasi, 
kad tarnautojai yra teisin- 
gi, tik nepraktingi ekono- 
mijos srityj. Trockio depar 
tamente buvo skirta 100,- 
000,000 rublių šautuvams, o 

į jų vietą nupirkta unifor- 
mų ir kitokių rubų. šito- 
kie atsitikimai ir prigavi- 
mai duoda daugiau nuosto 
lio valstybei, negu atskirų 
skriaudėjų gudrybės, ku\ 
riuos ttfip baisiai baudžia. 
"Pravda" pataria, kad bū- 
tinai steigtų generalinę re 

vizijos komisiją, kaip kad 
buvo prie Nikalojaus I, kur 
patikrintų visus šituos da- 
lykus ir išleistų įstatų ir už 
draudimų. Šiuo budu ir 
provincinės tarybos butų 
globojamos. 

( Iš Kauno "Liet.") 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 

^ KACIN'K, \VIS. 

Paskutiniu laiku komunistai 
pradėj) pardavinėti kokius 
ten dienraščio šėrus, kurios 

kaip T<urie nesusipratėliai per 
ka. 

Xetaip stebėtina, kad ponai, 
komunistai pardavinėja šėrus, 
l>:-t keista, kad jie neturi ma- 

žiausios nuovakos kur ju >s per 
davinėti. 

Štai pavyzdžiu S. L. A. 100 
kp. laikė susirinkimą, kuriame 
liesvarstant draugijos reikalus 
vfetras "bolševikas" pradėjo na 
I, # /, 
rk'iiiis siūlyti pirkti "bolševi- 
ku" dienra čio šėrus. -i 

-Lietuviau s patartina apsi- 
saugoti nuo panašių agentų, 
kuriems neruj »' tėvynės rei- 
kalai ir, kurie tik demoralizuo 
ja nuisu liaudį. Mes rinkime 
tokius dienraščius, kaip "Lietu 
\<į," "\ ienybę," 120 (irancl 
St. Brooklyn, X. Y., kurie rū- 

pinasi tėvynės ir darbininkų 
reikalais ir paduoda teisingas 
žinias. 

t ''Lietuvos" Skaitytojas. 

ROCHESTER, X. Y. 
Mušu gerb. kleb ,nas, nese- 

nai sugrįžo is T. P. seimo ir 
išdavė raportą apie st >vį T. l\ 
Kaip matyt iš jo raporto, tai] 
t:.- pinigai kurie suaukauti į, 
T. V. neina dėl sušelpimo ba- 

daujančiu žmonių Lietuvoj, 
bet tik dėl pataikymo partiji-, 
nės politikos. 

.Sulyg musų klebono rapor- 
to, virs $30,000 paskirta dėl 
visokiu politiškų partijos reika 
lų. Kaip tai vyskupui Kare- 
vičiui paskirta keli tūkstantis, 
dėl palaikimo partijas ;r t. 

As klausiaus ausis ištempęs,! 
kiek jie paskyrė dėl ba'ckiujan 
čių žmonių Lietuv j, bet pa- 
sigirdo, i (g musų badaujan- 
tiems broliams vargiai kas pa 
skirta. 

Męs aukavom kiek galėda- 
mi, paskutinį duonos kąsnį ati 
traukdami nuo savo burnos, 
kao tik d augiau s sušelpus ba- 

daujančius Lietuv v: j. Het ar 

mušt! aukas patina tie kuriems 
f v 

njes aukavome? Mes visi tu- 

Pim ti^sa reikalauti T. Fondo, 
kad tie pinigai butų paskirti 
dėl badaujančių žmonių Lietu-' 
voj, bet ne dėl politikos vary- 
mo. 

T. Fondo susirinkime aš už 
klausiau apie kun. Ambrazai- 
ti, iŠ Binghampton X. Y., ku- 
ris buvo patalpinęs gražų 
straipsnį "Lietuvos" X. 198 
apie T. Fondo machinacijos, 
ar jis tiesa šneka. 

Bet gerb. klebonas ir Kiekis 
nedavė jokio atsakymo j pasta 
Lytą mano klausima. 

Reiškia, jog gerb. kun. Am- 
brazaitis teisybę rašė AŠ 
kun. Ambrazaitį remiu ir 
mums visiems privalėtų u rem 

ti. nes jis parodo mums teisy- 
bę ir visiems nuims atidaro 

akis. 
Mums reikia pirma alkanus 

papenėti ir nuogus pridengti 
o paskui partija rupint'es. 

Nekurie ponai mane išvadi- 
na laisvamaniu, bolševiku ir 
bedieviu, bet aš to viso nepai- 
s'iu,—aš darbavaus, darlmop 
si ir darbuosiosi dėl badaujan 

K;ios sav<> tėvynės labo. 
J. S u u u o ras. 

'% 
SCRAXTOX, PA. 

.t nglii. kasyki i ų s t rcikas. 
Čia angliakasiai išėjo ant 

streikų už tai, kad senus dar- 
bininkų kompanija pradėjo at 
leidinėti, gi j jų vietas priimti 
naujus. 

Lietuviams patartina neva-l 
žiu >ti i Scrantoną, iki streikosl 
nepasibaigs. 

Lokaliu komiteto narys. 

PMILADELPIJIA, PA. 

R tu,*. 7 d. vietos Techniškų 
mcclianikų sąryšys ]>arengė 
prakalbas vietiniam p. S. Kati 

pui ir j. Butkui. Abudu kal- 
bėtoju logiškas ir pasekmin- 
gas prakalbas pasakė. Kalbų 
turinys tai nurodymas Mecha- 
niku draugijos tikslus, r.auda 
ir agitacija pastoti jos nariais. 
I prakalbas publikos neperdau 
giiuMa prisirinko ir tik 19nau 

jų nariu prisirašė prie Meehe 

nikų Sąryšio. Sulyg vielos 
lietuvių skaičiaus reikėju pri- 
sirašyti 1(>00. 

i .ii tuviai, nerpsileiskinic — 

supraskime organizacijos svarį 
ba. Technišku Mcchenikii' 

.. 

" 
.» 

Draugija, tai yra viena iš tų! 
draugijų, kurios labai daug j 
prisidės prie nįusu tėvynės Lie' 
tuv s ateities laimės. 

Lietuviai, kurie norite pri- 
sirašvti.ar kokiu nors intonna 

cijų, apie tą draugiją gaut', 
kreipkities prie Liet. T. M S. 
valdybas pirm. Alex L. I'oi- 
kos, 3411 Livingston st. 

Taipgi meldžiame lietuvius! 
atsilankyti i Lietuvių Muzika; 
liško Kliubą Rugs. 12 d., kaip j 
7 vai. vakare. 

Komitetas. 

WKSTFIELD, MASS. 
Rugs. 4 d. čia lietuviai suren 

gė prakalbas gerb. Martui, ku 
ris kalbėjo agituodamas už 
Lietuvos Gelbejinr Draugiją. 

Čia neminėsiu j<> kalbos 
svarbos, bei įspūdžių, nes visi 
žino musų u.,lu tėvynės veikė-1 
ją, kuris visuomet savo pra- 
kalbomis atneša daug naudos j 
mūsų tėvynei Lietuvai, lieti 
turiu tarti nors žodi apie vie-j 
tos klerikalą kunigėlį, kuris iš! 

girdęs, kad įvyks Martaus pra 
kalbas ir neljesumanydamas 
kaip galėtų joms pakenkti, su 

savo davatkomis išdalino savo 

parapij >nams lapelius, kad tą 
patį vakarą, t. y., Rugs. 4 d.1 

bažnytinėj svetainėj įvyks 
svarbios" prakalbos. Tai že- 
mo budo darbai. 

\r c žiūrint į visą tai, L. (r. 
D. skyrius pavyko sutverti ir 

jau iš sykio prie jo prisirašė 
29 nariai. 

Černiaus paduodu prisirasii 
siu vardu?. f. Žakc-nis—$5, 

ir ]> du doleriu užsimokėję se 

kauti: Jonas Žekonis, J. Stul 
gis, J. Jarasli, J. Makarevi- 
čius, F. Poška, T. Klanunas, 
A. Kazlauskas, J. Jtgelevi- 
čius, Ii. Danila, J. Mažeika.1, 
Sa. Petkus, p-lė M. Sabaniutė, 
Y. Bartkus, J. Mistauskas, A.' 

• J. Jonaitis, P. Luksis, St. Bra' 
! zaitis. S. Minką, K, Adomai-1 
|tis, A. Klebauskas. F. Vaiva-' 
ula, J. Bra z a*'t i s, A. Urevičia, 
J. Vaivada, Y. Maslauskas, B. 

Grigaliūnas, J. Zala ir M. Zva 
lonis. 

\'iso aukų surinkta $61.00. 
'ir smulkioms aukoms tapo pa 
dengtos lėšos. I 

Ta patj vakarą tapo i^rink-J 
i tas komitetas, kuris rūpinsis' 
j L. G. D-ją. 1 

IVestfiefdietis. | 

PTTTSBrRG, PA. 
A. P. L. A. 7 kp. per metinį| 

susirinkimą nutarė pasiusti 
Neprigulmybės Fondui $500.-1 

3. Bet paskirtfcm komit:tu 
nedavė įsakymo, kuomet tuos j 
pinigus pasiusti. Tokiu KufUii 

per nekurį laiką pinigai :r sto- I 

vėju A. I'. L. A. kp. ižde: 
birželio mėnesyje susirinko 

15 socialistu ir vienas tautie- 
tis, tai sumanė ir balsavo me- 

tinio, susirinkim >. nutarimą pa- 
naikinti. liet km met augš- 
čiaus paminėtos draugijos na- 

riai sužinojo, tai sekančiam su 

sirinkime atmetė tą socialis- 
tu nubalsavimą ir paliepė ko-( 
mitetui pinigus pasiųsti. \ ic- 
nok ir čia dar buvo nesusipra-, 
timvi—sekretorius nem rėjo po 
išpirktų čekių pasirašyti, esą rei 
kia laukti kito susirinkimo, 
gal taps kitaip nubalsuota. 
Rugs. 7 d. ir tap > nubalsuotai 
51 balsu prieš 18, kad tuojausj 
pinigai $500.00 butų pasiųsti j 
i X. Fondą. C) komitetas už j 
nepildimą nutikimus bus bau-] 
džiamas $5. IArturas Mylėt į 

PITTSBURGH, PA, 

''Birutės" choras veda- j 
mas Jono L. Senulio vėl praj 
dėjo veikti. Visų vyrų ir j 
merginų atsibus praktikos j 15 tą ir 17-ta Rugsėjo, pane-1 deėlio ir sevedos vakare L. | 

M. D. svetainėj 1420 St. 
Jaunimas yra kviečiamas 

prisidėti prie musų choro. 
Vaikinai ir merginos ką va 
karus ant menkniekių pra- 
leidžiame ar negeriau butų 
pasimokint dainuoti, arba 
teatrą sulošti. Tas yra pa- 
kėlimas musų dailės ir mei- 
lės prie savo tautos. Męs 
daug matome musų laikraš- 
čiuose perspausdintų žinu- 
čių iš svetimos spaudos, 
kur apie lietuvius apašo ir 
ir nugiria jie gražias dai- 
nas. Tat gi ir męs pasi- 
stengkime, kad ir mus pa- 
stebėtų svetima spauda. Su- 
nams ir dukteiirns lietuviai 
tėvai patarkit savo vaikams 
pigulėt prie "Birutės" cho- 
to ir buti gerais lietuviais 
tėvinainiais. Partijų dailo- 
je nėra. "Birutės" choras 
rengia balių ant 20-tos d. 
Rugs. L. M. D. svetainėj ir 
koncertą 18-tą spalio. Taigi 
Taipgi į Pittsburgą atva- 
žiuos L. Liuosvbės Varpas, 
čia birutiečiams irgi reikia 
dalyvauti. Birutietis. 

Iš Lietuvos Taikos Konferencijos 
Delegacijos Darbų. 

Sunkiomis sąlygomis ten- 
ka dirbti musų taikos de- 
legacijai Paryžiaus konfe- 
rencijoj. Ligi šios karės 
Lietuvos vardas buvo jau pa 
mirštąs ir visai nebemini- 
mas užsieniuos, o rusų vy- 
riausybė kiek galėdama dir- 
bo, norėdama ji išdildyti ir 
savo namie. Nebetekusi sa- 

vų kunigaikščių, o po to ir 
diduomenės, kuri, imdama 
svetimiems dievams tarnau- 
ti, palaidojo tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę, žiaurios 
rusų žandaro rankos sura- 
kinta ir prieš savo valią mig- 
doma, lietuvių tauta išgyve- 
no baisias dienas. Lenkai 
kiek įmanydami stengiasi 
pasauliui įkalbėti, lietuvių 
tautą ir Lietuvos žemę esant 
tik lenkų tautos ir lenkų ko- 
ronos dali. Antra vertus ru 

sai bijodami, kad lenkai lie- 
tuvių nenulenkintų, griebėsi 
žiaurių priemonių lietuviams 
nusiavmti ir užsienio valsty 
bėms parodyti, jog tai... 
tikrų tikriausia rusų žemė 
ir rusų piliečiai. Taip var- 

žėsi del musų laisvės ir tė- 
vynės musų kaimynai. O 
Lietuva miegojo, sunkius 
sapnus besapnuodama. Tik 
no 1904—5 metų rusų re- 

voliucijos brėkšteiėjo pir- 
mas vilties spindulys j suru- 

kusią lietuvio trobelę, at- 

gaivino jame laisvėr sapną, 
o pasaulinės karės armotų 
griausmai galutinai prikėlė 
lietuvį iš miego. Ir dabar 
musų atstovams reikia iš- 
blaškyti visų tų metų skrais- 
te, kuria vadinamieji musų 
"geradėjai" norėjo paslėp- 
ti lietuvių tautą, jiems ten- 
ka dabar pasakyti ir paro- 
dyti pasauliui, kad Lietuva, 
tiek metų skriaudžiama ir 
varginama, yra stipri ir vi- 
somis pajiegomis pasirengu- 
si ginti savo laisvę ir laimę. 

Neįpratę eiti melu ir vy- 
lium grįstais diplomatijos 
takais takeliais, Lietuvos at 
stovai vaduojasi teisės ir 
teisybės pradais, kurie yra 
tvirtesni ir patikimesni už 
giklą ir apgavimą. Ir savo 

atstovų ir Vyriausybės dar- 
bus bevertindama, Lietuvos 
visuomenė niekada neturi 
tiesos pamiršti tų sąlygų, 
kuriomis tenka kūrimo dar- 
bą dirbti, nes ką visos ki- 
tos tautos amžiais begyven-; 

samą gyvenimą yra padarę 

ir patyrę, tai musų tautai 
I reikia šiandien vienu aki- 
I mirksniu padaryti. Nepa- 
jsisekimai ir kliūtys privalo 
j dar kiečiau užgrudinti lietu 
I vio pajiegas ir norą prieiti 
į siekiamąją laisvę. Tai vi- 
sada atmindami, męs imsi- 
me blaiviau žiūrėti Į aplin- 
kinį pasauli, netikesim ir ne 

I klausysims saldžių sirenų 
I dainų, kurilos yra dainuoja 
|mos mums apvilti, aiškiau 
pamatysime, kiek dar daug 
surldaus ir neatidėliojamo 
darbo yra dirbti, kad atves- 
tum šalį į laisvę, ir galų ga- 
le tas atminimas gal suma- 

žintų tą nieku nepagrįstą 
kai kurių žmonių savo Vy- 
riausybe nepasitikėjimą, 
kurs daugiau sunkina ir to 
jau vos pakeliamą darbą. 

Musų Delegaciją Taikos 
1 Konferencijai Paryžiuje su- 

daro sie žmonės: Profeso- 
rius Augustinas Valdema- 

iras, Užsienių reikalų minis- 
terig ir delegacijos pirminin- 

; kas, Ernestas Galvanaus- 
1 kas, Ernestas Galvanaus- 
[ kas, Petras Klimas, delega- 
cijos sekretorius, Jonas Lo- 
pata, Tamošius Narutavy- 
čia, Matrynas Yčas, Dr. Ro- 
zenbaumas, žydas, Domi- 
ninkas Siemaška, gudas ir 
keli kiti. Tas nedidelis žmo- 
nių būrelis o-avo atstovauti 
Lietuvai pasaulio taikos kon 
ferencijoj. Pirmas uždavi- 
nye, kur reikėjo sėkmingai 
išspręsti, tai amžias audžia- 
mą lenkų skraistę, apie Lie- 
tuvą išsklaidyti ir tinkamai 
painformuoti Santarvės Vai 
stybes apie Lietuvos norus 

ir santyikus su gretimaisiais 
kaimynais. Kad geriau tai 
atlikti delegacija įkūrė in- 
formacijų biurą, kurs patei- 
kia žinių Lietuvos klausimu 
užsienių valstybių Vyriau- 
sybėms ir visuomenei. Reng- 
dama tuo budu atatinkamą 
pagrindą Lietuvos delega- 
cija ėmėsi ir vyriausio savo 

tikslo vykdinti, būtent: 1) 
gaut iš Sąjungos Valstybių 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą de jure; 2) gin 
ti Lietuvos reikalus ir sie- 
nas nuo lenkų, rusų* vokie- 
čių ir kitų imperialitsinių 
norų; 3) de jure ir de fakto 
pripažintą nepriklausomą 
Lietuvą priplakdinti prie 
Tautu Sfcjungois- 

(Toliau bus) 

Pašto Patvarky- į 
mai. i 

Sulyg jsakimo generalio j krasos direktoriaus kad mo-1 kesnis už siuntimą laiškų or- j laiviais butų du centu už 
uncią, krui yra reguliariška 

| mokesnis už pirmos kliasos 
i laiškus. Oo»-o Krasos pa- 
tarnavimas buvo padarytas I lygus visiems kitiems bū- 
dams krasos transportaci- 
jos. 

Per metus bandymai pri- 
taikymui orlaivio reguiariš- 

•kos kasdieninės krasos pa- 
tarnavimo reikalų parodė, 
kad laiškų transportaciją ga 
lima kasyk vis didinti, net 

idaug anksčiau negu Depar- 
tamentas buvo manęs. 

Nuo karės laihO užbaigi- 
mo vartojant Liberty loko- 

i motyvą ir, turint parankiai ! 

didesnių oralivių paskirtų iš 
| Karės sandėlio pasirodė, 
! kad laiškus jau galima di- 
! desniame skaičiuje trans- 
! portuoti, ir daug greičiau 
tą atlikti del pajiegos, ku- 
rią turi Liberty lokomoty- 
vai. Tokiu budu daugiau 
negu 10,000 laiškų siunčia- 
mų per dieną į Seattle, San 
Francisco, Los Angels ir ki- 
tus Pacifico pakrantės mie- 
stus, kurių būdavo nesuspė 
jama išsiųsti ant 8:40 va- 

ikare traukinu einančiu iš 
|New Yorko į vakarus, dabar 
yra pristatomi Į paskirtas 
vietas per 24 valandas. 

Tekiu pat budu krasa iš 
New Yorko, kuri nesuspėjo 
ant 5:15 po piet traukinio 
į vakarus, dabar yra prista- 
oma Chicagoje po pietų, 
vietoje sekančio ryto. 

Sutartįs dabar yra daro- 
mos, kad užleisti New York- 
Washingtono keliu tris grei 
čiausius orlaivius turinčius 

I užtektinai jiegų nešti 18,- 
000 laiškų ir kurių didžiau- 
sis greitumas gražiam ore 

butų 137 mylios per valan- 
dą. 

Departametnas pranešda- 
mas šitą svarbią permainą 
Oro Krasos patarnavimo, da 
ra sekanti patėmijimą: 

"Daugiau negu metus pa- 
sekminuga operacija krasos 
transportacijos or, ir dide- 
lis išsivystymas pirklybos 
darbo orlaiviu per tą laiką 
atskiria šitą amainą krasos 
ransportacijos nuo eksperi- 
mentinio darbo. 

Dideis laiko sutapymas, 
įvykintas greičiausio trau- 

kinio tarp New Yonvu ir Ohi 
cagos sutapys Departamen- 
tui'daug vietos traukiniuo- 
se, daugiau negu dusyk tiek 
lėluotų operacija oro kra- 
sos patarnavimas tuo pačiu 
keliu. 

Dėlto nėra jokio reikalo 
imti daugiau negi", paprastą 
mokesnį už laikų transpor- 
taciją.'. 

LIETUVIŠKAS IŠRADĖJAS j 
Šiuo vardu knygutė paro 
dvs Jums kiek žmonės pel- 
no padarė ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Tą brangią knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa* 
! eikalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (exrertai) 
patentu bandome išradi- 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knygos. 

AM E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C 

LINKSMA 
GIRDĖTI 

Linksma yra mums, pranešti visuomenei, kad LIE- 
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI pui- kiai sekasi varyti darbas liousavimo Lietuvos ekonomiš- 
kai. 

Vieton girtis su milijoniniais užsakymais arba su 
daugumo atstovų pasiuntimų i Lietuvą, męs tik pasako- 
me ką veikiame, o pats musų nuveikti ir veikiami dar- 
bai mumis pagirs. Nes nuopelnai randasi ne žodžiuose 
tik darbuose. 

.. LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO- VĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramonė apimanti Šakas: — Importo-ExPOrto, Konstrukcijos ir Industri" 
jos. 

1) Importo ir Eksporto šaką neiktai įsteigta, su- 
tvarkyta, bet jau ir veikia iš New York'o. Įvairus tavo- 
rai ir maistas gabenama į Lietuvą laivais aprupinimui Lietuvos gyventoju. Šis eksporto skyrius patarnauja ir 
Amerikos Lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsa- 
kinius ir persiųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius maistą) saviemsiems Lietuvoj.. Jis patarnaus ir Lietuvos 
gyventojams priidamas ir perveždamas, ką jie turės 
išsiuntimui bei apmainymo prekių ar išpardavimo sve- 
tur. Šį skyrių veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami 
sužinoti ir reikalaudami informacijų šios šakos veikime 
adresuokite: — Lithuanian American Traiding Co. Ex- 
port Deprt. 6 W. 48th Street, New York, N. Y. 

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai į- s^eidęs į veikimą. Delei išlavinimo toj šakoj darbinin- 
kų ir prirengimo jų išpildymui užimtų kontraktų staty- 
mo namų, dirbtuvių, bažnyčių etc. Lietuvoj; savo veiki- 
mą, tuomlaikiniai, praklikuoja čia Amerikoj. Liet. Amer. 
Pramonės Bendrovė prijungus Lietuvių Statymo Bendro- 
vę, apiplrko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron, 
Ohio., vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis 
pliečiamas Amerikoj. Ten statom n po kontraktais na- 
mai prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. A. Pram. 
Bendrovės šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, 
kontraktus statymui išpildyti iki persikėlimui Į Lietuvą, tai vertė čia Bendrovės pastatytų namų sieks i ($1,000, 
000.) milijoną doliarių. Reikia pažymėti, kad Bendro- 
vė padarys nemažiau $100,000.00 gryno pelno. To sky- riaus vedėjas p. S. Radavičius. Norėdami gauti šioj ša- 
koj informacijų adresuokite: Lithuanian American Tra- 
ding Co. Conotruction DePrt. 130 Wooster Ave. Akron, 
Ohio. 

3) Industrijos arba išdirbystės skyrius teipgi jau 
įsteigtas ir jau Bendrovė yra prisiruošusi statyti dirbtu- 
ves išdirbimui linų ii /ilnų Lietuvoj. Pradedant žalia me 
džiaga, tai yra tik nukirtų vilnų iki puikiausių gelum- 
bių; nuo nurautų linų iki puikiausio audeklo (perkelio) 
gatavų siuvinių. Kadangi medžiaga tai išdirbystei, bus 
gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, imant iš 
praktiškos pusės negalima kitur, tik Lietuvoj. Todėl, 
kai tik bus galima, Bendrovė tuoj pradės ten savo vei- 
kimą, nes jau pienai gatavi ir viskas priruošta: specialis 
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė- 
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinėsimam* 
ir informacijoms toj šakoj: Lithuanian American Tra- 
ding Co. Industry Deprt. 806 W. llth Str, Chester, Pa. 

Iš šito, kas viršui pranešta Tamsta galite matyti, 
kad darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengi- 
mu, užtai ir eina pasekmingai. Šalf to Bendrovė yra 
įsteigus keletą mažesnių biznių, kaipo: agentūrą laiva- 
korčių, pinigų siuntimo, susinėsimo biurą su Lietuva etc. 
Reikia žinoti, kad ir pelnas, už Įdėtus pinigus į šėrus, 
daromas jau gana didelis. Ateinančiame L. A. P. Bend- 
rovės direktorių susirinkime, bus jau tariama apie iš- 
mokėjimą dividendų. O dividendai tikimasi bus dide- 
li, kurie gaus, turės kuo pasidžiaugti. 

Bet vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės užimti darbai 
yra milžiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš neapsakomai didelią naudą Lie- 
tuvai ir gerą p«lną turės pats Lietuviai, šėrininkai. 

Todėl, kad tą greičiau atsiekus, reikia būtinai, tuo- 
jaus, sukelti nors vieną milioną dolerių kapitalo išper- 
kant visas Bendrovės šėras. 

Jeigu Tamsta nesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šėrų, tai užsirašyk tuojau s nieko nelaukdamas. Jeigu 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek tiktai gali, nes 
turi gerą progą išlaimėti ir išlaimėsi. 

Atmink, kad prisidėdamas su savo doliariais. paim- 
damas šėrų šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietu- 
vą iš ekonomiškos vergijos, (2) darai prakilnų ir garbin- 
gą darbą ir (3) užtikrini pelną pats sau daug didesnį 
negu kad tie pinigai butų sudėti Bankose iš kurių ^vetim 
taukiai naudotusi. 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės šėlai par- siduoda po $10.00 šėrų, galima pirkti kiek norima. Ra- 
šykite klausdami informacijų ir siųskite pinigus už šė- 
ras į Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:— 

Lithuanian=American 
Trading Co. 

112 North Greene Street 
Baltimore, Md. 
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Zinfos, iš' Lietuvos 

VILNIUS. 
; Vilniaus miest rumų 
sienos lipinamis įvairių ru- 

sių proklamacijų ir prane- 
šimų. Lietuvių kalba nesu- 

prantama, netasyklinga. 
Kratyti dar nesiliauja, ne- 

tik žydų, bet ir lietuvių; 
jau visas lietuvių įstaigas ir 
butus iškrėtė. Kratydami 
plėšia ir dažnai žiaunai el- 
giasi. 

Paskutiniu laiku bendrai 
visi lenkai pažemino toną, 
kalbėdami apie lietuvius. 
Pav. kun. Olečikas pirma 
sakydamas pamokslus šmeiž 
davo lietuvius, o dabar kal- 
ba apie jungą ir išrodinėja, 
kad lietuvių ir lenkų siekimą 
bendri. Vis tik progresas!! 

Pažangiųjų ir lenkų ende- 
kų tarpe kyla kivirčų; ende- 
kai jaučiasi šeimininkai sa- 

vo fronte. 
Netrukus ketina leisti len- 

kų kalba lietuvių laikraštį. 
Laikraščiams žadama įvesti i 
cenzūra, kurios iki šio lai- 
ko nebuvo. 

Žydai leidžia jau du savo! 
laikraščius. 

L.ietuvių Mokslo clarugi-: 
jai pateko bolševikų archy-j 
vų, iš kurių aiškiai matyti,1 
kad bolševikai puikiai buvo 
informuojami apie musų 
kariumenės stovį. 

Buvusi Vilniajs valdžia 
susirinko Minske, iŠ kur ji 
šaukia visus įtempti iiegas, 
ir kad vėl juos gražintų j 
senasias vietas. Lenkai kon 
centruoja pajiegas paimti 
Vilniui. 

Maisto klausimas čia dar 
vis negeresnis, kaip prie 
bolševikų: produktų visai 
beveik nėra. 

Susirgo ras. Jablonskis; jį 
nugabeno į ligoninę. 

Iš Vilniaus važiuoti lei- 
dimų nebeduoda. 

KAUNAS. 

Įsakyta išsiskirstyti is 
Kauno. 

Kauno miesto ir apskri-; 
ties Karės Komendantas Mi; 
kuckis išleido įsakymą, kad 
visi žmonės, atvykusieji į 
Kauno miestą ir apskrity j 
Balandžio 15 d. ar vėliau, 
turi per tris dienas išsiskris- 
tyt iš miesto ir apskrities, 
išskiriant tuos, kurie nuo 
šio įsako paskelbimo dienos 
gaus per tris dienas iš Kau- 
no miesto ir apskrities ka- 
rės komendanto leidimą pa- 
likti vietoje. 

Nepaklaususieji šio įsa- 
kymo ir negavę leidimo pa- 
silikt'*, bus internuoti kaipo 
karės belaisviai. 

Pažymėta, kad įsakymas 
neliečia Vokie-ių kariume- 
nės ir kitų vakhnių, esančių 
čia savo valstybės reikalai.®, 
įsakymas įgyja galios nuo 

gegužio 17 dienos. 
Darbininkų susirinkimas- 
Gegužės 18 dieną Alekso- 

te įvyko Šv. Juozapo darbi- 
ninkų draugijos susirinki- 
mas. Dienotvarkė: 1) že- 
mės klausimas; 2) sėklų 
klausimas; 3) duonos klau- 
simas; 4) bažnyčios klau- 
simas; 5) bėgamieji reika- 
lai. 

Žemės klausimu pranešta, 
kad nuomojamojo dvaro £e 
mė jau yra beveik išdalin- 
ta. Yra žemės tik palikto8 
pudimui. Bet joje sodyti 
bulvių negalima. Visi su- 

sirinkusieji buvo patenkinti 
žemės padalinimu. Visas 
dvaro ūkis eina gerai. Dalis 

rugių gera, .tik dalis silp- 

nučiai; gal kiek pagerės, jei 
bus geresnio oro. 

Sėklų klausimu pranešta, 
kad pirktosios Gelgaudišky 
bulvės dar nevisos parga- 
bentos. Dalis del stokos su- 

sisiekimo įmonių jau trečia 
savaitė guli vietoj. Prižadė- 
jo gegužės 19 ar 20 dieną 
bulves parvežti. Jei nepar- 
vež, nutarta kreiptis į Susi- 
siekimo ministerį, prašant 
paskubinti parvežimą, nes 

bulvės supus ir jų nebegalės 
gabenti. Reikia pažymėti, 
kad bulvėms parvežti reikia 
mokėti beveik tiek, kiek 
joms pačioms mokėta. 

Kitų sėklų reikalu buvo 
kreiptasi į Vyriausiąją 
Valdybą: iš kur gau 
ta atsakymas: prašymas gra 
žinamas, sėklų nėra. Kiek 
vėliau sužinota, kad sėklų 
vistik gaunama, tada vėl 
kreiptasišį kart vėl jfrašė 
duoti prašymą. Norintieji 
gauti sėklų turėjo čia pat į- 
sirašyti. 

Duonos klausimas sukelia 
daug ginčų. Ypač darbiniu 
kai baisai nepatenkinti Mie- 
sto Valdybos' dargais, kuri 
nužiuri visai jų reikalų. 
Buvo keliamas net Valdybos 
prašalinimo klausimas. 

Pirmų pirmiausia nutarta 
protestuoti ir patraukti j at- 
sakomybę duonos kortelių 
dalinimo prižiūrėtoją Stre- 
lic'ą, kuris neteisingai ap- 
kaltino Valdybos pasėdy 
melavus ir šmeižus draugi- 
jos atstovą Macaitį, busią 
Macaitis neteisingai apkalti 
no duonos kortelių dalinimo 
komisiją, kad ten ji pašie- 
piama. Patikrinus pasiro- 
dė, kad išties išduodant 
korteles nebuvo vartojama 
lietuvių kalba. Yra liudy- 
tojų. 

Nutarta reikšti protesto 
prieš didelę duonos kainą 
ir spekuliaciją, kurią leidžia 
Miesto Valdyba Amerikos 
parvežtaja duona. Nutarta 
reikalauti, 1) kad butų nu- 

statyta dviejų rūšių korte- 
lės, pirma neturtingiems pi- 
gesne kaina ir turtingiems 
brangesne kaina ir kad rū- 

šys butų iš naujo, teisingai 
nustatytos; 2) kad Miesto 
Valdyba neduotų privati- 
nėms kepykloms miltų spe- 
kuliacijai, kad steigtų gerai 
kontroliuojamų valdžios ke- 
pyklų. 

Įgaliota draugijos valdy- 
ba tartis šaukti visų demo- 
kratiniu draugijų susirinki- 
mą aptarti Miesto Valdy- 
bos darbams. 

Kepyklos ir kooperetyvo 
steigimo klausimas atidė- 

tas kitam susirinkimui, atei- 
nančiam sekmadieniui. 

Apsvarsčius susirinkimų 
reikalingumą nutarta prašy- 
ti Kano karės komendanto, 
kad jisai nebereikalautų mo 

kesnio už prašymus leisti 
susirinkimus nes priešingai, 
draugija negalės daryti su- 

sirinkimų. 
Bažnyčios klausimu nutar 

ta prašyti valdžios, kad ji 
duotų naudoti vietos gy- 
ventojams žem. Freidos ru- 

sų cerkvę. Šis m nutarimui 
įgyvendinti išrinkta komisi- 
ja: Nenorta, Zoveckas, Jas- 
eauskis. 

Kambarių nuomos bran- 
gumo klausimu nutarta rei- 
kalauti, kad butų nustatyta 
pigesnė butų kaina, kamba- 
rių nuoma. 

Beto nutarta reikalauti j- 

steigti Aleksote vaikų prie- 
glaudą, nes vaikai nepri- 
žiūrimi vargsta ir tvirksta. 

Vokiečiai negali daryti 
] kratų. Kauno miesto ir ap- 
skrities Karės Komendantas 
Mikuckis skelbia Kauno 
milicijos viršininko žinia ir 
tiktai šių įstaigų tarnautojų 
akyvaizdoje. Apie visokias 
kratas prašo pranešti jam 
arba milcijos nuovados vir- 
šininkui. 

Susiekimo Ministeris ap- 
lanke dirbtuvę. Žemojoj 
Freidoj ūkės ir kitų mašinų 
dirbtuvėj gegužės 17 dieną 
atsilankė Susisiekimo Minis 
teris Čarneckis. Darbi- 
ninikai matydami sun- 

kias savo gyvenimo sąlygas 
(amatninkai gauna 16—20 
auk. dienai paprasti darbi- 
ninkai — 11 auks. 20 pf.) 
kreipėsi į ministerį, kad ji- 
sai kiek pagerintų jų buvį. 
Ministeris kalbėjo, kad pa- 
kelti mokesnio vargu be bus 
galima, bet pažadėjo mais- 
to, marškinių, batų ir rie- 
balų, jei jų bus atvežta į 
Lietuvą. 

— 1 birželio d. Kauno 
mieste rengiama "Gėlių Die- 
na". 

Nuo 9 v. r. ligi 7 v. v. 

visame mieste bus pardavi- 
nėjamos gėlės. Nuo 8 v. v. 

ant Vytauto kalno (Pe- 
trak.) šokių vakaras, bufe- 
tas, kioskai ir t.t. 

Miesto sodne nuo 3—11 
v. v. — didelė lioterija, or- 

kestras. 

Visas grynas pelnas ski- 
j riams sužeistiems ir nuo ka- 
'rės nukentėjusiams kariš- 
kiams ir jų šeimynoms. 

— Lietuvos Sporto Sąjun- 
ga. Susikurus Liet. Sporto 
Sąjunga greitu laiku atida- 
lys šiuos sporto skyrius: 1) 
Vandens sporto; 2) Lon- 
Tenis; 3) Futbolo; 4) Leng 
vosios atletikos; 5) Gimnas 
tikos ir k. Visi, kas įdomau- 
jas sportu, te kreipias į d-rą 
Sližį nuo 6—8 vak. Tolsto- 
jaus g. Kariška ligon. (3 
augštas). 

PILVIŠKIAI. 
Birželio 22 d. šių metų 

mokyklos bute buvo "Pava- 
sarininkų" dr, skyriaus su- 

sirinkimas. Susirinko skait- 
lingas jaunimo būrys. Tarp 
kitų buvo svarstomi šie da- 
lykai: 1. Pranešimas iš Vi- 
suotinojo "Pav-kų" suvažia- 
vimo Mariampolėje 8 d. 
birž. Pranešimą padarė kun. 
Karalius. 2. Pranešimas iš 
buvusių Mariampolėje visuo 
meninių kursų. Kursus lan- 
kiusis "pav-kų" skyriaus na- 

rys Rainys, trumpai papa- 
sakoja, kas buvo kursuose 
aiškinama pabrėždamas ko- 
kią naudą atneša tokie kur- 
sai jųjų lankytojams, ypa- 
tingai jaunimui. Nuo Pil- 
viškių "Pav-kų" skyriaus 
buvo aštuoni kursų klausy- 
tojai. 3. Buvo Valdybos 
papildymas vieton atsisa- 
kiusio skyiraus pirmininko 
J. Kugos, vienbalsiai išrin- 
ko pirmininku K. Rainį bu- 
vusį Valdybos raštininką, 
raštininku gi išrinko O. Ka- 
tilytę. 

Taip pat iš esančių "Pav- 
kų", kaso e pinigų nutarė pa 
dauginti knygynėlyje knygų 
skaičių, nes kas kart daugė- 
jant narių skaičiui nevisiems į 
ištenka dabar esančių kny- 
gų skaityti. Iš susirinkimo 
buvo visi užganėdinti. 

Pavasarininkas. 

VILNIUS. 
Lenkai suėmė dailin. Rimšą 

šeštadienį 17 gegužės d. 
buvo po kratos lenkų žan- 
darų suimtas dailininkas 
Petras Rimša. Rimšai pa- 
reikalavus iš žandarų doku- 
mento, kuriu remdamies jį 
suima, parode jam tik re- 

volverį, Tik ačiu energin- 
goms vietinių lietuvių ir jų 
organizacijų priemonėms il- 
gainiui Rimšą paleido. 

SKIRSNEMUNĖ. 
(Jurbarko apskrities). 

Nors pas mus yra įsikurH 
jaunimo draugija, nors jau- 
nimas doras ir pilnas pra- 
kilnių norų, bet netrūksta ir 
ištvirkėlių-vagių. Praėjus 
nakčiai, rytą žiūrėk išgirsi: 
tai arklį keno pavogė, tai 
krautuvę išplėšė, tai lašinius 
išnešė. Vag>s nepralenkia 
ir klebonijos, štai neperse 
nai atėję "naktiniai svečiai" 
klebonijon, išplėšė daug 
naudos. Vagių draugija 
susideda kai girdėt iš žy- 
dų, kelių musų jaunuolių ir 
(net gėda sakyti), vieno3 
dviejų mergaičių. Nežinia, 
kodėl musų valdžia, taip 
ilgai neišliuosuoja Skime- 
munės nuo tų piktadarių. 

Skersnemunietis. 

ŠVEDIŠKI AI. 

Šakių apskritys. Žiemos 
metu pradinę mokyklą lanke 
40 suvirs mokinių, dabar j 
gal£ kiek sumažėjo. Mokyk- 
loje darbuojasi mok. Br. 
Paukštys, kuris moka šv. ti- 
kėjimo ir tėvynės meilės 
dvasios. Ligi kiol mok2'kla 
savo namo nebeturi. Trys 
ūkininkai duoda net po mar 

gą veltui žemės tik dėja ne- 

labai tuo dalyku rūpinasi 
mokyklos komitetas. 

Anądien buvo visos apie- 
linkės švediškių mokyklos 
rajono, visuotinas susirinki- 
mas tuo pat reikalu pasitar- 
ti, bet nutarė atsidėti jvien 
ant valdžios. 

J—zas Zanavykas. 

JURBUDŽIAI. 
JAUNIMO GYVENIMAS. 

(Lukšių par. Šakių apsk.) 
Šiame kaime pas uk. B. ne- 

senai įv; ko vietinės pavasa- 
rininkų kuopelės susirinki- 
mas, kurį atidarė pirm Juo- 
zas Lingys. 

Buvo daug pasikalbėjimų 
pasitarimų. Pirmininkas pa- 
reiškė, kad reik'a visu kuo 
prisidėti prie rengimo pava- 
sarininkų vakaro Lukšiuose. 

Nutarta nupirkti lentų į- 
rengimui scenos. Merginos 
pagal išgalę nutarė paauko- 
ti audeklo, papuošti salę vai 
nikais ir 1.1. Nutarimas vyk- 
dama. 

J—zas Zanavykas. 

LENKU PAGROBTOSIOSE 
VIETOSE. 

LANDVARAVAS 

Lenkai taiso gelžkelį ir 
tiltą ties Landvaravu.' Pa- 

imtojo krašto spekuliantai 
pyksta ant musų kariume- 
nės, kad ji neleidžia jiems 
nešti maistą į bolševikų pu 

|sę. Mat, neleidžia speku- 
! liuoti. 

..JURBUDŽIAI. . 

(Šakių apskričio.) šiame 
kaime labai reikalinga pra- 
dinė mokykla. Šįmet kele- 
tas kininkų susitarė savo lė- 
šomis pasisamdė mokytoją, 
kuris eidavo per visą kaimą. 

J—zas Zanavykas. 
(Iš Kauno "Laisvė"). 

BUK ŠOFERIU 
Laimas yra saavJ sau tinkamu Tite 

t*. Niekuomet aebuvo toks dlAe- 

Jie ftoferiy reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užslfimią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 

musų mokykloje. Mokinimo pa- 

sinaudojame lndlvidinčmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 

praktika važinėjime au omobllial* 
visokiŲ rųšiŲ. Prityrę mašinistai 
pamokins tamst? ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai nerūksta geriau- 
siu automobiliu irkitų prietai3Ų. 
Užtikriname tunjstai, kad tuojaus 
£ausi leidimą. Dieniniai ir var- 

karinial kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engtaeers, 1214-18 Jackson Bivd. 

(Ino.) 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Jžganėdšnimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti^ laiku, vėliausių stalių '.r konservatyviškų modelių $20.00 iki <45 'gs Vyrų ir jaunij vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki 528.50. ^ Vyriškos kelinč3 $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.0'. ir ougščisu Pirkito nau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dur neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutu ir overkotų nuo $8.50 ir augSfiiru Fu JI drcBB, tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir iiugščiau. Kruutuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 ?alandal vakaro. 

s. GORDON 
Instel£ta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

TIESUS PATARNAVIMAS IŠ 

Didmiesčio 
į Milvvaukee 
The Chicago North Shore 
and Milwaukee Railroad 

Tai Kelias Patarnavimo 

Vis! plieno mukiai randasi dabar didmiestyj. Limited tru- 
kiai sustoja ant Adams ir Wubash kiekvieni}, valandą nuo 5:Ž7 
iš ryto iki 11:37 vakare. Pasažierlai gali gauti trukius ant se- 

kančių Btacijų: 

Adams ir Wakash 
Randolph ir Wabash 

Wilson ir Broadway 
Viršutiniai trukiai North Shore Linijos Milwaukėj randami 

prie kiekvieno žinomų hotelių, teatrų ir biznio vietų. 

VALGYKLOS KARAI 
/ 

Karai su valgykla yra prijungiami prlt trukių išeinančių iš 
Adauis ir \Vabash A ve., 7:37 iš ryto, 11:37 ir 6.37 ^akare. 

IŠ MILWAUKEE 

Viršutiniai trukiai apleidžia Mihvaukee kiekvienu valandą 
nuo 5:45 iki 9:45 vakare, paskui 11:15 vakaro. Cliicagoa paea- 
žierai gali gauti trukius sekančiose stacijose: 

Wilson ir Broadway 
Randolph ir Wells 

State ir Dearborn 
Adams ir Wabash Randolph ir Wabash 

NORINT GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ GALITE KREIP- 

TI ES I BILE ELEVATORI AUS STACIJĄ, ARBA ! CHICAGO 
T1CKET OFISĄ. 

66 W ADAMS ST. PHONE CENTRAL S280 

Męs patariame gatavas Kombinacijas Jusii Giminėms Lietuvoje. , 

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove apsiima pristatyti jusų giminėms 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 vie ną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk 
apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk 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, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepsi baksą 
pasiųsti. \ ,, 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. / 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas Mitulių Biulų. 
2 paVoliai adatų. i 

B 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. I 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiau3. 
6 švara; jautienos. 
10 šmott1 muilo. r 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pukeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė svaro pipi-ų. 
5 matkai vilnonių siuly. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinjų. 
5 svarai smalčiaus. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
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No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svaru la?iai(v 
10 svarą sinalčiaus. 

15 švaru Cukraus. !' 

C svarai jautienos. 
10 svaru fasolių. 
30 svaru kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 

2 tuz'.naj spaliu siūlų. 
! 2 pakeliai adatą. 

? 10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 

10 matkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašiniu. 
50 svarų smalčiaus. 

20 šmotų muilo. 

48 svarai kondensuoto pjeno. 
1? svarų jautienos. | 

n.„i.. 

No. 7 Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalč-iaus. 
4S svarai kondensuoto pieno. '\į 
20 svarų cukraus. ^ 

25 svarai ryžių. ""*■ 
10 svarų miežinių kruopų. '■* 

« 24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. ?■ 
2 svarąi arbatos. Ii- 
4 tuzinai špulių siūlų. V. 
Pus6 tuzino pakelių adatų. v 

10 niatk'.j vilnonių siūlų. 
No. 8. Kombinacija už $200. 

72 svari lašinių. v 
100 svarų smalčl-us. \ 
25 svarai ryžių. \ 
48 svarai kondensuoto pieno. 1 
25 svarai cukraus. 
•S svarai jautienos. 

24 š'mctai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai įpultų siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipiru. 
10 svarų fasolių.1 
10 matkų vilnoniu siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminetoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kuri norite siųsti ir 
indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kM 
galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- 
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 

1 

t. LITHUANIAN-AMERICAN TRADJNG CO. 
r 1 1 \ 6 WfcSt 4&-th Street, Now York City. 

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



Baisus Kerštas. 
Garsus Anglijos lakūnas 

Makas rengėsi lėkti oru. Jo 
Orlaivis buvo prirengtas, o 

jis pats jau baigė aps; taisyti 
Kas tokis pabarškino į jo 

duris. Jis anglišku priprastu 
budu tarė "įeikite" ir ant 
slenksčio jo kambario pasiro 
de graži figūra jauno lordo 
Fredo. 

— Sveikas, Fredai! — ta- 
rė Makas. — Sėskite ir sau 

rūkykite, kol aš neapsireng- 
siu. Aš tuoj aus užbaigsiu: 

— Aš pats tamsta atėjau 
ant vienos minutos, — tarė 
lordas Fredas. — Ar tamsta 
nori gauti pora šimtų dola- 
rių. Gal buti tamsta geriau 
norėtum tūkstantį. 

— Jeigu pasirinkimas nuo 

manęs priklausytų, tai, su- 

prantama, aš pasirinkčia 
tūkstantį, — atsakė lakūnas 
Makas. 

— Gerai! — patvirtino 
jaunas lordas ir tuom tarpu 
iš kišeniaus išsiėmė čekių 
knygutę ir matyti buvo, kad 
jis ruošiai parašyti čekį. — 

Bet, tamsta, aš norėčiau ži- 
noti .... tarė lakūnas nu- 

stebintas tokiu jauno lordo 
elgimąsi. 

Lordas lyg ir susijudino,! 
bet susilaikė ir pamažėli pa- 
sakė. 

— Juk tiesa, kad panelė 
Blankūitė rytoj su tavimi 
žadėjo lėkti. Juk tai tiesa? 
— stačiai Į akis žiūrėdamas 
paklausė lordas. 

— Taip, —atsakė lakū- 
nas. 

— Gerai, 
Jaunas aristokratas ati 

dengė čekių knygutę ir ta- 
rė: 

— Aš tami3tai duosiu tuk 
Etanti dolarių, bet užtai tam 
Bta leisi vietoje savęs valdy- 
ti orlaivį, kuomet leks Blan- 
kiutė. 

— Bet tai negalima. 
— Kodėl? 
— Panelė Blankiutė ne-, 

sutiks ant to.... Atleiskite 
tamista, aš žinau, kad tam-i 
sta moki valdyti orlaivį ne 

blogiau lakūno, bet 
—Bet, ir lordas stai- 

ga atsikėlė iš sėdynės. — 

Juk pas mudu vienodas ugis 
Aš apsivilksiu į jų kaili- 
nius, ant akių užsisrnaugsiu 
kepurę, pabarždį užsivynio- 
siu šaliku ir ji jokiu budu 
nepastebės, kad aš esu vie- 
toje tavęs. Gauni tūkstantį 
dolarių. 

Lakūnas nenorėjo sutikti, 
bet visgi jam buvo malonu 

pasiimti tiek pinigų. Lordas 
vis kėlė pinigų sumą. Ant 
galo lakūnas pamąstė, kad 
čionai nieko daugiau, kaip 
tiktai meiliškas romanas, su 

tiko, kuomet jam pasiūlė 
dešimtį tūkstančių dolarių. 

Buvo puikus gegužės mė- 
nesio rytas. Nežiūrint į tai, 
kad dar buvo anksti, oriai 
vi u pašiūrė j'au buvo apsup- 
ta žmonėmis, o orlaiviai jau 
senai sukosi augštai padebe 
syse. 

Iš pašiūrės išvežė gražų 
orlaivį "Albatrosą." Tai bu- 
vo geras orlaivis lakūno 
Mako'. Užpakalyje pašiūrės 
gi pasigirdo automobiliaus 
uužimas, tai pribuvo gra- 
žuolė Blankiutė su savo tėvu 

ir su savo jaunikiu, kurių 
viestuvės enužilgo turėjo at- 
r-ibuti Jaunikis jautėsi išdi- 
džiai. 

— Tu nelėksi orlaiviu, 
meldžiu tavęs brangioji, — 

kalbėjo jaunikis panelei 
Blankiutė; kuomet ta besi- 

šypsodama ir linksma arti- 

nosi link orlaivio. 
Panelė Blankiutė pama- 

niusi stovinti orlaivi, gard- 
žiai nusišypsojo ir pribėgo 
prie jo šaukdama: 

— Ponas Makas! Kur po- 
nas Makas? 

Blankiutė įsilipo į orlaivį 
ir tinkamai atsisėdo jame. 
Akis jos degė kokiu tai jaus 
mu o lupos šypsojosi paro- 
dydams jos gražius baltus 
dantis. 

Dar jaunikis priėjo- prie 
orlaivio, pabučiavo jos ran- 

ką, bet tame pabučiavime 
jautėsi jo didžia ilsis neramu 
mas. Je^gu jis tuomi laiku 
butų matęs tos jaunos mergi 
nos akis, jis butų jose iš- 
skaitęs didžiausią sau malo- 
numą ir nebūtų jam ko taip 
labai nerimauti. 

Lordas tą merginos žvilg- 
snį pastebėjo. Jis buvo ap- 
sitaisęs į lakūno Mako dra- 
bužius ir visi manė, kad tai 
pats lakūnas Makas. Niekas 
nežinojo apie vakarykščią 
sutartį. 

.Lakūnas jsiseao \ orlaivį. 
Apsidairė. Paleido mašiną ir 
orlaivis iš karto pamaži pa- 
žeme pradėjo bėgti, paskui 
pradėjo kilti ir tuojaus atsi- 
dūrė padebesiuose. 

Jaunikas atidžiai dabojo 
lekiojanti orlaivi, tik staiga 
jis pajuto, kad ka*> iš užpa- 
kalio pajudino jo ranką. Jis 
apsisuko ir pamatė nedidelį 
žmogų, orlaivių pašiūrės sar 

gą, kuris jam tarė: 
— Aš truputį žinau apie 

lakūną Maką, — tarė besi- 
šypsodamas sargas. 

Tas aristokratas jaunikis 
iš kaj-to paraudo. Jis jautė, 
kad čionai kas nors negero 
slepiasi. 

Jaunikis padarė sargui 
auksinį pinigą ir paliepė: 

— Sakyk! 
— Lakūnas Makas visai 

ne nulėkė ant "Albatroso'' 
— tarė sargas. 

— Tai kasgi? 
— Lordas Fredas! 
Jaunikis kuone tekinos 

pradėjo bėgti iš orlaivių kie 
mo prie savo automobiliaus. 
Jis įšoko į automobilių, pa- 
liepė šferiui greitai važiuo- 
ti ton pusėn, kur nulėkė "Al 
batrosas." 

— O kaip puiku! Kaip 
Graži svajonė lėkti padebe- 
syse! Na dar augščiau, aug- 
ščiau ponas Makai, — orlai- 
vyje sėdėdama kalbėjo Blan 
kiutė. 

Panelė Blankiutė labai ge 
rai jautėsi orlaivyje. Moto- 
ro tarškėjimas neveikė ant 
jos nervų. Ji buvo valdžioje 
išdidybės jausmo. 

Tik staiga lakūnas nuplė- 
šė maską nuo savo veido ir 
atsisuko priešais panelę 
Blankiutė. 

— Fredas! — nusigandu- 
si sušuko ji. 

— Tamistos vestuvių ke- 
lionė nebūtų buvusi nei per 
pusę taip iškilminga, kaip 
ši kelionė, panelė Blankiutė. 
— Šaltai tarė Fredas. 

Ji suprato, kad jau del 
jos viskas pražuvo. Šita 
minuta tikrai intikrino ją, 
kad visos kalbos apie lor- 
dą ir jo budo žvėriškumą 
jau ji tik, tik nebuvo suti- 
kusi ištekėti už jo. 

— Ko jus norite iš ma- 

nęs? — paklausė ji drąsiai 
ir išdidžiai žiūrėdama jam j 
akis. 

— As noriu su tamista 
kartu numirti, — atsakė jis. 
i— Jei tamista nenori kartu 

su manim gyventi, tai bent 
kartu numirkime. Dabar 
męs esame augštumoje apie 
tūkstantis metrų nuo žemės 
ir kaip tiktai męs busime 
ties lygiu lauku, tai aš su- 

stabdysiu motorą ir "Alba- 
trosas" kartu su mumis nu- 

puls ant žemės. Aš prisie- 
kiau, kad tamista niekam 
kitam nepriklausysi. Taip, 
brangioji. 

Jis laukė iš jos išsiverži- 
mo baimės, ar bent panieki 
nančio žvilgsnio. Bet pane- 
lė Blankiutė sėdėjo ramiai, 
nors ji truputį buvo išbalu- 
si. Ji neparodė jokio silp- 
numo. 

Lordas pradėjo valdyti 
mašiną, kuri buvo pradėju- 
si svyruoti j šalis. "Albatro- 
sas" dar vis kilo augštyn. 

— Kaip ji drąsi ir puiki! 
—nenoroms mąstė lordas.— 
Niekad aš jos labjau nemy- 
lėjau, kaip dabar, kuomet 
noriu ją užmušti. 

— Panelė Blankiutė! — 

vėl atsikreipė jis į ją. 
Jis atsisuko ir pamate, 

kad jo mylimoji be kurios 
jis negali gyventi, gulėjo 
ant dugno orlaivio valties 
be žado. 

Apačioje gi Blankiutės 
jaunikis smarkiai keliu va- 

žiavo. Jaunikis nenuleido 
akių nuo orlaivio. Staiga 
iš jo krutinės išsiveržė bai- 
mės šauksmas: orlaivis pa- 
sisuko ir pradėjo nuožul- 
niai pulti žemyn. Bet kiek 
laiko taip puolęs vėl susi- 
laikė; tai nebuvo puolimas 
Orlaivis vėl pradėjo kilti. 

Už nekurio laiko orlaivis 
iškilo labai augštai, kad jis 
ant dangaus rodėsi tiktai 
kaip mažytis taškas. Bet 
paskui staiga pradėjo kristi 
žemyn žemyn, kaip ko 
kis akmuo. 

Blankiutės jaunikis pamiš 
kyje rado susimušusi "Al- 

batrosą," o po jo šipuliais 
gulėjo lordo ir Blankiutės 
lavonai. 

Jam su šoferiu buvo daug 
darbo, kol išėmė lavonus iš 
po šipulių ir geležinių oriai- 

vio dalių. Lordo lavono 
galva buvo perskelta. 

Jis pasiėmė savo mylimą- 
ją į glėbi ir iš širdies pra- 
dėjo šaukti: 

— Mylimoji! Brangioji! 
Staiga Blankiutė atiden- 

gė akis. Ji buvo gyva tik 
pritrenkta. Ji greitai atsi- 
peikėjo ir ištarė: 

— Tu? — jos akįs malo- 
niai sužibėjo, jos vaidentu- 
vėje perbėgo visa pergyven- 
ta baimė. Ji apsidairė ir 
pirsiglaudė prie mylimojo 
krutinės. 

Verte Jonukas. 

BARGANAS. 

Parsiduoda Farma su 

Biszniu. 
Iš priežasties sunkios operacijos ir 

nepermatomai ilgos ligos, parduosiu 
mano akerių River Fanu Resort, 
Sodus, Mich. seniau žinoma Lietu- 
viams, kaipo (Lemont's Resort Farm) 
su 7 vasarnamiais ir visais inrengi- 
mais, galima patalpinti apie 100 ypa- 
tų. Farma yra apdovanota gamtiška 
gražybe, turi daug didžiuliu medžių, 
puikiausios maudyklės St. .loe upėje, 
uiiuerališki šaltiniai ir t. t., o visa 
likusi žemė, yra užvesta vaisingais 
medžiais, vynuogėmis ir kitoniškomis 
uogomis, kurios dabar neša didelį pel 
na. Gatvekaris (Street tar) bėga pro 
šalj, privažiavimas patogus. Gera vie 
ta dėl Sanatoriniu, šimtai Lietuvš- 
ki.; .šeimynų, praleidžia vasaros dvk- 
laikj,—poilsio ■savaitės ant tos far- 
mofy su dideliu užsiganėdinamu. Dė 
lei mandagaus Lietuvio, užtikrintas 
geras pragyvenimas ir suėėdijimas gra 
šio ant senatvės. Parduc)iiu greit, 
pigiai ir ant lengvu išlvgu. Norinti 
patirti ko daugiau apie tą farma, m e! 
džiame atsišaukti tarp 7 ir lu vai. 
vakarais, po No. 4847 \V. *14th Street, 
Cicero, 111., Lemont & Sons Real Es- 
tate. Telepliono Cicero 29. 

k A 
PETRONE Pultinevičienė po tė- 

vais Jankauskaitė persiskyrė su 

žinomi pasauliu 12tg. dienų, rugpjučio, i 
4 vai. ryte; paliko dideliame nu- 

liudime savo vyrą irBuny. N'ibaš- 
ninkė paėjo ii> Lietuvos iš Suvalkų 

,gub. Vilkaviškio pav. Amerikoje tu- 
ri C brolijas ir yeserį. Giminės malo- 
nūs atsišaukti turiu svarbu reikalų. 

Juozas Pultinevičia, 
608 Springvvells Ave., Dctroit, Mich. 

Namuose 

Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą, tai del stokos turto, tai del 
stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams, b'leido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant •. <25 
CHEMIJA, {stabus mokslas apie ugnį, orą, vandenį; žemę 

ir ją susilietimus 20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi npka- linta Lietuva prie laisvės žengė (G knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Eiolcgijos ir Bakteriologines »su paveikslais apdaryta, 65 

ŠIRDIS jes autorius garsus italu rašėjas de Amiči. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-iautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kum, SI.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
.. 

®VEIKA7 A^ arba tiesus į jg. kelias. Pamatinės žinios iš anato- 

s. Džiova. Kaip musfs ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip .įuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėliu visu kuno sana- riu ir visokiu vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

K 
tuv< 
fiyd 

!xan;uw, pruu/iu K""4- vurguienius virs- minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMEEALD AVE., CH1CAGO, iLL. 

Knygas išsiusiu greičiausiai. 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siųskite 

"Lietuvos' administracija siųs "Lietuvą'1 
jusų giminėms Lietuvon. 

I 

per ištisus metus už $8.00 

per pusę metų už $400 

per du mėnesiu už $2,00 

GERB. ''LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVĄ" mano 

sekančiu adresu: 
j. — J L.J. v- 

Vardas-pavardė 
Miestas ar kaimas 

Apskritys 
Pašto stotis 



Vietines Žinios 

POLICIJOS KOVA SU 
BANDITAIS. 

Trįs banditai sulaikė A. 
Rorscher, 12150 Pamell 
ave, automobilių ir jį apipė- 
šę su jo automobiliu bandė 
pabėgti. Bet policijos du 
banditu tapo sugauti Whit- 
ing, Ind. 

Iš Forscher banditai at- 
ėmė daimanto žiedą $100, 
vertės, išplėšė ir automobi- 
lių ii1 bėgo. Forschner pra-j nešė savo nelaimę policijai, j 
'Policija vagilius nusivijo iki 
Whiting, Ind., kur policijos 
ir banditų iškio kova. Vie-, 
ni j kitus pradėjo šaudy-; 
ties. Besišaudant vienas po-1 
licistas tapo sužeistas, gi j 
banditai visi tris tapo su-! 
žeisti. Bet vienam iš jų kaž j 
kaip, pavyko pasislėpti, už i 

vagonų ir jis nudumė savais I 
keliais, ! 

MOTERIS BESIGINDAMA | 
NUŠOVĖ VYRĄ 

Ponia Angelina Porpali- 
ta, 3f> metų amžiaus, kuri 
gyvena pire 950 W. Madi- 
son gatvės panedėlio naktį 
besigindama savo name nu- 

šovė vyrą. 
Vakar ji policijai išpasa- 

kojo visą apezodą, kodėl 
ir kaip ji nušovė tą nepažįs- 
tamą žmogų. 

Buvę taip: Nepažįstamas 
žmogus pasibeldė į jos na- 

mo duris. Jis užklausė jo ką 
jip narįs. Jis atsakęs, buk 
tūlas jo draugas, kuris gy- 
venąs ant to paties namo 

viršaus liepęs eiti pas ją pa 
prašyti raktų nuo jo kamba- 
rio. (Mat viršui gyvenatnis 
žmogus buvo palikęs raktus 
pas tą moterį). Moteris nie 
ko blogo nemanydama įsilei 
do nepažįstamą žmogų vi- 
dun ir surado jam reikalau- 
jamus raktus. Tuomet ne- 

pažįstam asai patarė jai at-, 
sisėsti ir su juom išsigerti 
degtinės, kurios bonką jis 
pastatė ant skobnio. Moterisj 
teisinosi, kad ji degtinės ne- 

geria. Tuomet toliaus jiems 
besikalbant nepažistamasai 
pasakęs jai, jog jis užmu- 
šiąs ją ir jos dukterį 3 metų' 
amžiaus. Paskui jis ją pra- 
dėjo po kambarį vaikyti ir 
miegamamjam kambaryje 
parstumęs ją ant lovos, tuom 
sykiu ji iš pagalvio ištraukė 
revolverį ir ant vietos nu- j 
šovė nepažįstamąjį žmogų, j 
Nušovus pasigriebė savo 

dukterį ir išbėgo laukan. Ir 
taip persigandus ilgas va^, 

landas vaikščiojo gatvėmis, į 
kuomet galutinai nuvargo,: 
tai sumanė grįžti namon, 

pažiūrėti ar tas žmogus per- 
šautas numirė ar išsivilko, 
kur. Sugrįžus dasižinojo, 
kad iš jos namo lavonas 
tapo išgabentas. 

P-nia Angelina Paralita 
yra italijonė. 

POLICIJA SKIRSTĖ ŽMO 
NES NUO AUDITORIUM 

TEATRO. 
Užvakar vakare prie Au- 

ditorium teatro penkiolika 
tūkstančių žmonių grūdosi, 
kad įsigauti į Audito*"' Ui U j 
vidų išgirsti senatorių Mc- 
Cormick, Johnson ir Borąh 
prakalbų Tautų Lygos klau 
sime. Policija turėjo daug 
darbo iki žmonės išskirstė. 
Tūkstančiai žmonių grįžo 
atgal neįsigavę vidun. 

Senatorius Mideli McCor- 
mick perstatė savo drau- 

gų senatorių Johnson ir Bo- 

! roh. 
Visi trjs kalbėtojai kal- 

! bėjo posmerdami Woodrow 
Wilson, kad jis nesispyrė 
Paryžiui, kad Paryžiaus di- 
plomatai skaitytus su jo 
principais, kuriuos jis pa- 
skelbė 1917 metais. Esą da- 
bar Paryžiuj visi paskelbti 
Wilsono principai liko be 
vertės. 

Senatorius Johnson ir Mc- 
Cormick stotyje tapo sutik- 
ti minios žmonių. Daugiau- 
sia tėvų ir draugų, kurių sū- 

nus bei draugai kareiviai 
tebėra Siberijoje. Moterįs 
nešė iškabas "Grąžinkit na- 

mo musų sunus" ("We Want 
Our Boys Home" ir daug 
Amerbikos vėliavų plevėsa- 
vo. Abudu senatorių pasa- 
kė trumpas prakalbas susi- 
rinkusiems. 

DRAPANŲ PRAFITE 
RIAMS BĖGAMA UŽ 

AKIŲ. 
Seredoj po pietų Sherman 

Hotelvje National Retail 
Clothier laikė konferenciją, 
kurioj buvo kalbama, kad 
sutrumpint siuvėjų darbo 
valandas ir, kad užbėgti už 
akių rubų vertelgoms — 

dirbtuvių užlaiytojams, ku- 
rie del savo godumo be mie- 
riai pakėlė drapanų prekes. 

Minimoj konferencijoj bu 
vo išvedžiojama, kad dra- 
panos jokiu budu neprivalo 
buti taip brangios, kaip da- 
bar priežastis, tai vertelgų 
pasipinigavimo tikslas, dau 
giau niekas kitas. 

Galima tikėties, kad to- 
kiems ponams neužilgo bus 
aprubcžiuta, kiek aukso ki 
šenėn krauti. 

PLĖŠIKAI \6 OFISO 
PAVOGĖ $1,500. 

P-nia Ona Johnson už va- 

kar buvo pasilikusi viena 
Mont Vernon Silversmith 
kompanijos ofise, kuomet į- 
ėjo du jaunu vaikinu, kurių 
vienas jai atstatė revolve- 
rį. Vienok ji išsigandus nu 

tvėrė telefoną ir spėjo su- 

šukti: "Main 13". Paskui 
vagiliai sudaužė telefoną ir 
vienas su revolveriu priver- 
tė ją tylėti, iki antrasis ap- 
kratė ofisą, kur rado sidab- 
ro prikrautą dėžutę vertės 
$1,500. 

Plėšiku su grobiu pabėg; 

darni pakele moteriai savo 

| skrybėles ir prižadėjo at- 
siųsti dėžutę migdolų. 

S. VILIMAVIČIUS IŠTEI- 
SINTAS. 

"Lietuvoj" męs rašėme 
apie S. Vilimavičią, kuris 
buvo apkaltintas už p-lės 
F. Jankowski mirtį. Buvo 
metama jam kaltė, buk jis 

i p-lei Jankowski parūpinęs 
kokių ten gyduolių, nuo ku 

rių Jankovvski turėjo pasi- 
miiti. 

Bet pastaromis dienomis 
pasirodė, kad S. Viilmavi- 
čius neteisingai buvo apkal 
tintas. Teisėjas Donnokoe 
kriminaliam korte rado, 
kad Vilimavičius nebuvo 
priežasčia p-lės Jankovvski 

•mirties. 

AUKOS L. G. DR-JOS 17 
SKYRIAUS. 

j (Žiūrėk "Liet." No. 211) 
Franciutė, \\ S. S. ..5.00 
J. kazakauckas, ...S5.00 
Sam Massel (žydas), 1.00 

Po $2.00: 
Zofija 1 >artušaitč, J. Yalai- 

įtis, J\. Rąžys J. Bartkus, J. 

| Lazdauckas, P. Norkus,'J. 
Staponavičia, J. /danis, F. A. 

Poška, K. Beinarauskas, ir J. 
Kaminskas. 

Y. Geilus 50 

Viso $$33.50! 
(Užbaiga) 

ŠV. JONO DRAUGYSTĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Šv. Jono Or-tės susirinki- 
mas įvyks Nedėlioj, Rūgs. 14 
d., parapijinėj svetainėj. 

Visus narius meldžiame at- 

silankyti, nes reikės apkalbėti 
rengamąjį vakarą ir užsimok'- 
ti dokles, kurie nesate užsimo 
kėję. < Iii 

17aldyba. 

PRANEŠIMAS. 
Keistučio Kliubo vakarė 

lis įvyks Subatos vakare, 
rugs. J3 d., 7:30 vai. vak. 
Tarno Mažėnio svetainėj, 
3834 So. Kedzie Ave. 

šis vakarėlis rengiamas' 
lietuvių kareivių iš Fran- 
cijos sugryžusių ir Gustai- 
čio išleistuvių garbei. 

Visus lietuvius nuošir- 
džiai meldžiame atsilankyti. 

Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 

Lietinių Teatrališkas Kliu 
ba.-v—"Lietuva" laikys sav:» su 

si rinkimą pėtnvči.»j, Rugs. 12 
d. <X vai. vak., Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos svetainėj, 4o ir Sc. 
\Yood gaivių. 

Visi draugai ir draugės ma- 

lonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų dėl ap- 
s\ arstimo. 
Rast. I;. -Y. Klimašauskas. 

SPECIALIS SUSIRINKI- 
MAS. 

Chicagos Lietuvių Tarybos j 
Pildomasis komitetas suside- 
dantis iš 21 nario laikys savo 

susirinkimą petnyVKnc, rugs. 
12 d., 8:30 vai. vak. \Yodman ) 

svetainėje. 
Visus meldžiame atsilankyti j 

nes yra daug svarbių dalykų 
Lietuvos klausime. 

J. P. Evaldas, Sekr. 
:l 

PARSIDUODA. 
Gražus, modornl&ka 6 kambarių ply 

tų bųngalo\v (namasj conretę funda- 
mentas, su maudyne. saulės kamba- 
rių, kieto medžio grindis, elor-tric 
lightj, garo šiluma, llargenais $.1700. 
Atsišaukite tuojau 

P.822 Lo\ve Ave,, Tol. Yards T,'/f,'2. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

Lietuviškos Tautos Paroda 
atsibus Coliseum Svetainėje, 14ta ii* Wabash Ave. 

ateinančią Nedėlios dieną, 14 

Rugsėjo Septcmber, 1919 m. 

Praridės ant 3-čios valandos 

, po pietų. Susivienijimas Cho- ( 

rų Chicagoje, vadovaujant P. 

A. S. Pociui išpildys progra- 

mą Ali American Parodoje. 
Programe dalyvaus Chicagoc 
Vargonininkai, choras ska.t- 
liuje 500 žmonių. Taipgi bus 
Lietuvišk: šokėjai Tautiškuo- 
se Rubuose. 

belo Dainuos Poni Ona rocienė ir P. J. Kudirka. 

Lietuviškos Tautos Paroda 

I 

VynšRs P8f®dnisi j V5TV 

su dviem i porom i kelinių 
Ką tik auturėjome didelę naujų rudeninių parėdnių. 

Taigi šituos parėdnius iš gero vilnonio materijolo su 
dviem porom keliniu specialiai parduosime $97 tik už 

Taipgi daugybę parėdinų geresnės rūšies, grynai 
vilnonių, su dviem porom kelinių $37.50 

Kviečiame visus Chicagoje ateiti nors apžiūrėti 
kaip išrodo rudeniniai parėdniai musų Narių Skiepuose. 

Pirkite Narių Skiepuose 
Musų uždaviniu yra užganėdinti kiekvieną pirkėją, 

duodant jam geras prekes už teisingas kainas drauge 
su mandagiu ir maloniu patarnavimu. 

Prekybos Korporacija Palatine 
1112-1114 Wilwaukee Avir—1701 -1703 W. 47 St. 
5,000 akcijonierių 3.500 mokinių 

Prekybiniai kursai visaį Amerikai. 

Ka tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapeliona& 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton S t, 

CH1CAGO, ILL. 

PARSIDUODA GROSER-1 
nė ir delicatessen krautu-1 

ve, biznis išdirbtas per su- j 
virš 4 metus, lietuviu ir len- 
kų apgyventoj vietoj. Prie- 
žastis pardavimo — savinin- 
kas eina j kitą bizni. Kurie 
norite daugiau apie tai su- 

žinoti telefonuokite 
Drover 7357. 

REIKALINGA 
apsukrus vyrao prie cirkulia 
cijos ir kolektavima. Darbas 
daugiausia laukia. Gera mo- 

kestis. 
Kreipkitės laišku: 

"Lietuvos" adm. 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Molderių. Aadara dirbtuvė. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotuku). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Island, III. 

40 Akerių 
Geros Ūkei Žemes 

Palos Parke 

Pardavimui arba Mainymui 

Tas puikus žemės plotas 
randasi prie Wabash Rail- 
road tik 22 myilos nuo Chci- 
cagos. Puiki transportacija 
ir arti miesto Bulvarų. Ra- 
šykite arba klauskite pilnų 
informacijų. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St., 

Chicago, 111. 

Telephone Ganai 6296 

Savininkas įvažiuoja cnt Farmų, todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brigliton Darke. 

Medinis na-ias ant 2-jų lubų p 
o kambarius, maudyklės, gazas, elek 
tra telefonai ir visoki kiti įtaisymai.' 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
rių. Gnradžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šyiežių daržovių 
per visą vasarą. Ateik'te pasižiūrėti 
ir pamėtysite kad jums patiks, nes 
yra šviesu iš visų pusių Ir puikus 
medžiai prie nar.-.o. 'i !:lckns nuo bul- 
garo. 

2511 V.'. 45th ^!ace. 
CHICAGO, ILL. I 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai pigiai 

"Winton-Six" automobiliui:, 
7 sedinių. 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. 

REIKALINGAS DARBI- 
ninkas į spaustuvę. Turi 

suprasti kompozicijos dar- 
bą. Gera ateitis. 

Atsišaukite į "Lietuvą." 

VALENTINE DltČSSMAKCNG 
COT.LEGE 

Mokina siuvimo kirpimo, dt^ignlūg 
dlenouiit Ir vakarais rtfel bt/Mo u 
aami^. Paliudijimui l&duodarrvl ir vi* 
arba rašykite, o ?nęe pa-s^roDgp!m» 
^utrrikti Jums patn-imą. 
tos parūpinamos dyJcal. Atsilankykite 

2407 W. Madlson AL 
SARA r^TKK, Principal 

D R F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki C. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St., Chicago, UI. 

Telephone Drover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis pagal sutartį. 

3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Tcleplionv Vards 153.2 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias lipas moterų, vaiki) ir vyrų. 

Specialiai Ryilo limpančias, "?nas ir 
paslaptingas vyrų liktas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Plionc*: Yards 155—551 
Residcnce Phone Drover 7TS1 

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

Pildome Visokius Receptns 
3G01 dO. HALSTED ST. CHICAGG 

Parsiduoda uairuas.šaĮe miesto, 
ant dVre jų 'pagy vei'iiriių clii Uo- 
tai su «vvuIkvsv dvi karvi, šie- 
nas sušienatitas, du paršai, 20 
/ąsų ir būrys vištų ir ančių. 
Tas viskas parsiduoda labai pi 
giai iš priežasties ligos. Ant 
vietos daug pigesnis pragyve- 
nimas negu mieste. Savininkas 
gyvena Chieagoje. Klauskite 
I'etr.i Rishkaus, 283/S. Kme- 
rnld Avė.. Chicago. 111. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIET0V1S GYDYTOJAS CHIRUUGAc 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4313 So. \Vood Street. 
Telefoną^ Yards 723. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau H matai 

1149 8. Morgan 8t., karti 12 it. 

8peclall«ta« McterlSky. V^rlik*, 
ir Chroniški) Ligų. 

Valandos: »—10 ryto, 1J—S k 
plet «—h tat, Nodfil. S, 

TELErONAS YARD8 8«7. 

Di\ M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviais* i tu omai per 16 me- 

tų kaipo patyrei gydytojaa. ckirurgaa 
ir akuieri*. 

Gydo alt.ii: ir chroniikas ligai, ry- 
rq. moteru ir vaiky, pagal uaujautiaa 
metodą*. IRiy ir kitokiai eJektroi 
prietaisai. .... 

Ofisai ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, oetoli Fiak Street. 

VALANDOS: Ntio plet* Ir 
6—8 vakarrK Telephooe Canal 3U0 

GYVENIMAS: 3412 Sa. Halated St. 
VALANDOS: 8—9 «"»«». rtktai 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse ko ge- 
riausiai, teiBingrausial ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, *&d 
mes patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nerelk'a 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dienf ar 

naktį. 
3305 Aucurn Arjv Til. Oram 4139 

—r-»»^M<>i.vv¥WWr vu\nAfWVWWtMW 

LIBERTY BONDS Męs perkame Liberty Bonds u -—-v a c—-v ir t pilną 'xasb" \ertę. Atneškite JL -L 
atf „ . J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—1 

Utarninkui Keivergal* ir 1335 Mihv&uke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe WooC Ir Paulina gattfų; 

PIRM/ i.EGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«ntQ, Rimų Ir Stogams Poplerlc SPEciaLiaJ: Maleva malevojimul it vidaus, po $1.50 už galiont 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAGO. ILt- 

Pranešimas 
Šiuomi pranešu gerbiamai visuomenei, drau- 

gams ir pažįstamiems, jog aš užlaikau drapanų krautuvę, kurioj vyrai, moterįs ir vaikai gali sau 
rasti, kas jų šiddžiai daugiausiai tinka. Už poros dienų aš rengiu milžinišką išpardavimą žieminių ir vasarinių drapanų, kurias pas mane pirksi te daug pigiau, negu kur kitur. Išpardavimas prasidės Ket- 
verge Rugsėjo 11, 12, 13 šią nedėlę, todėl nepraleis- 
kite šios progos, nes kitaip gailėsitės. 

I M. KIBARTAS, 
335*5 So. Halsted St, Chįc^o, Iii. 

NamaiFarmos-Liotai 
Reikalaudami namų pietinėj dalyj miesto kreipkitės imisų 

ofisan. es turime daug egrų bargenų. čia paduodame kelis ių: 
Trijų fliatų medinis namas su garage. Kanada $47.00 mėne 

sin. Kaina $2.800. 47ta gatvė ir \\ ells. 
Dviejų fliatų medinis namas, vanos ir kiti patogumai. Ak- 

mens fundamentas. Kaina $4'.300. 57 ir Princeton A ve. 
Dviejų fliatų medinis namas vandeniu šildomas, gerame 

dviem mašinom, moderniški patogumai. Raudos neša $02.00 
mėnesin. Kaina $4.300. 65ta gatve ir Union Avetiue. 

Mūrinis 6 ir 7 kambarių namas, garu šildomas, elektra ga 
sas, vanos. Raudos neša $80.00 mėnesin. Prekė tiktai 85.500. 
641 a gatvė ir Lowe Avenue. 

\'ist s šios propertės ant lergvų išmokėjimų. 
Parduodame taipgi mainoire farmas ant miesto namų. Ma- 

žų ir didelių farmų tup'me visose valstijose. 
Atsilankykite arba rašykite sekančiu adresu: 
FTRST NATIONAL REAt ESTATE tOMP'AXY 

6505 S. Halsted St., Phone \Yentworth 174. Clreago, 
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