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Baltiko Tautos Sutartinai 
Veiks Link Bolševiku. 

'Potvynyje žuvo 200 Ypatg. 
Lietuvių, Latvių, Estonu ir 

Ukrainų Kongresas. \ • 

r* 1 

z 

Lenkai Paėmė Miestą Borisov. 
BALTIKO TAUTOS SU | 
TARTINAI DERĖSIS SU 

BOLŠEVIKAIS. 
y Ryga, rugs. 15 d. (per 
[ Kopenhageną). Specialis ko- 
[ respondentas laikraščio Chccr ! 

j r/o Tribūne, praneša, kad bol- 
| ševikų stcrij^'pradėti dery 
į J>as su Baltiko tautomis turi 

| pasisekimą. Mstonijos valdžia 
Revelyje jau paskirė debgaci- 

[ ja i> »S vpatu dėl tarvbu su bol- y J i* y ę, w 

Į ševikais l'ečoroje. 
■anoma, kįad si delegacija į 

| nėra ingaliota daryti sutartį j 
su bolševikais, bet paskirta su- £ 

V. # / žinoti b/Iševikų siūlomas išly-- 
-gas. 

Prie to Estonij<;s valdžia ir 
f parlamentas išnešė rezoliuciją 

kurioj užrerškia, jot^ Estoftija 
nenorinti kariauti su Rusija, 
bet tik girta sav) kraštą. Su 
bolševikais sutiks daryti taiką, 
tik tuomet, jei ICstonija nebus J nuskriausta už jos penkių metu 
kentėjimus. 

Estomi, latvių ir lietuvių de- 
legatai šiądien ir rytoj laiko ; 

konferenciją Revelyje dėl su- 

darymo bendros politiškos ak- 

^ cijos linkui bolševikų. 
Lietuvių delegatai, keliau- 

jant jiems Revelin, užreiškė ko 
respondentui, kad Lietuvos po- 
litiškas veikimas bus santar- j 
vėje su veikimu kitų dvejų Balj tiko salių. 

POTVINYJE ŽUVO 
APIE 200. 

Houston, Texas, rugs. 16 j 
d. — Pasirddo, kad. žuvu- 
sių potvyr.yje Corpus Chris- 
ti ir apielinkėje yra daug 
daugiau žuvusių negu pir- 
miau buvo manyta. Prane- 
šama, kad tik viename Cor- 
pus Christi bus žuvusių apie 
100 ypatų; ir spėjama, kad 
apie tokis pat skaičius, yra 
žmusių ir artimuose mies- 
tuose. 

Vakar buvo gelbiama žmo 

nes] kurie tapo nuplauti Ju- 
rėsna ir dar laikėsi prikibę 
prie medinių šmotų. Tokių 
išgelbėtų, kaip pranešama 
jau arti šimto asmenų. 

Potvinis suardė daug na- 

* mų ir apie 3,000 ypatų ran 

* "dasi be jokios* pastoges. 
Jiems skubiai siunčiama pa 
gelbiniai traukiniai, kur tu- 
rės prieglaudą iki laikui. 

Apie potvinį miestas bu 

vę per'spėtas, nes jau nedė 
lios iyte jūrės labai banga 
vo ir persiliedavęs per pa 
jurio sieną ir užliedavę dal 
miesto. "\\t , 

Iš Corpus C-hristi praneši 

ma, kad laike potvinio, ne- 

dėlios vakare daug miesto 
gyventojų susirinko į val- 
dišką namą, kuris būdamas 
ant kalnelio buvo saugi vie- 
ta nuo potvinio. Trįs mo- 

terįs ant grindų valdiškame 
name pagimdė kudikius, ir 
valdžios namo kambarys 
laikinai pavirto į ligonbutį. 

Subatoje iš Corpus Chri- 
sti išplaukė botas su 15 as- 

menų į jūres žuvauti, bet 
iki šiol niekas apie juos ne- 

są girdėjęs ir bijomasi, kad 

jie galėjo žuti laike audros. 

Pranešama, kad vienoje 
stuboje žuvo net 26 ypatos 
ir vienas polieistas, kuris 
bandė gelbėti to namo gy- 
ventojus. 

Vandens pnplaukimas 
buvo ant tiek didelis, kad 
nunešęs ne tik lentgalius bet 
visą namą apie 20 mylių 
nuo vietos. 

Kad teikus- nukentėju- 
siems tinkamiau pagelba 
pribūva ir kariški orlaiviai. 
Prižiūrėjimui tvarkos atvy- 
ko nemažai kariumenės. 

LIETUVIU, LATVIU 
ESTONU IR UKRAINU 

KONGRESAS. 

New York, ings. 16 d. — 

Šiądien čia atsidarė pirma 
kongresas lietuvių, latviu, es 

tonų ir Ukrainų lygios Ameri- 

je. Ši lyga atstovauji: apie tris 
milijonus gyventojų Suvieny- 
tose Valstijose. 

Šio kongreso tikslu yra rū- 

pintis -reikalais keturių naujų 
ręspublikų buvusios Rusijos 
rvhose. Pirmoje eilėje stovi 
klausiniai link pripažinimo- mi- 
.lėtų šąfiti pilnai neprigulmin- 
gomis; delei L-nkų .įsiveržimų j 
šalių pakraščius, ir įsteigimas 
prekybinių sarvsių tarp Suvie- 
nytu Yalstiiu ir minėtu nauju I 

i valstijų. 

| LENKAI PAĖMĖ MIESTĄ 
BORISOV. 

Londonas, rugs. 16 d. — 

Pranešama, kau lenkų spė- 
kos, veikiančios prieš bolše- 
vikus perėjo upę Berežiną 
ir paėmė miestą Boriso v, 
kuris randasi ant Berezinos 

1 lytinio kranto 50 mylių nuc 

'Minsko. 
į Pranešime taipgi priduri 
ma, kad. Lietuvos fronte ei 

j na smarkus mūšiai- tarp len 
jlkų ir bolševikų Į pietryčius 
Įnuo Dau.^pilės, apiėtinkėj* 

i Kapliavos. 

Veliausis Lietuvos žemlapis. 

Demarkacijinč linija ta rp lietuvių lenkų sulyg vė liausiu žinių yra sekanti: 
Augustavo, Sopockin, Ratnyčia (į pietryčius nuo Druskininkų). Stakliškės (i rytus 
nuo Jezno), Paparčiai (j pietryčius nuo Žaslių), Širvintai, Giedračiai, Tauragnai (j 
pietryčius nuo Utenos), Kazutiškis (j pietvakarius nuo Dūkštų) ir Godutiškis. 

FIUME 26,000 RIAUŠNIN 
KŲ ITALŲ KAREIVIŲ. 
Paryžius, rugs. 16 d. — 

Italijos taikos delegacija ga- 
vo pranešimą, kad Fiumej" 
šiuo laiku randasi apie 26, į 
000 Italijos kareivių, kurie! 
palaiko kapitono Annunzio : 

nuomenę su spėka pašilai-! 
kyti Fiume. 

Atsišaukimas štabo virši- 
ninko generolo Badogilo ne- 

turėjo jokių pasekmių; ka 
reiviai vis valdo miestą. Be 
čo jų skaičius vis didinasi, 
nes Italijos kareiviai aplei- 
džia savo pulkus ir pereina 
po kap. Annunzio vadovys! 
te. 

Taikos konferencijos aug-1 
ščiausia taryba paliko atitai 
syti šį incidentą pačiai Ita- 
lijos valdžiai. Sakoma, kad 
Italj.'cs premieras dėlei šio' 
nuotikio pasitrauks iš savo 

vietos. * t 

Vėliausiai atėjo žinių, kad 
šio incidento centru esąs 
miestas Venecija, kuriame 
tapo padarytas delei Fiume 
klausimo tam tikras suokal- 
bis. Venecijos miesto polici- 
jos viršininkas, kaip prane- 
šama, tapo prašalintas iš 
urėdo. 

I HONDŪRAS REVOLIUCI- 
JONIERIAI PERGALI 

PRIEŠUS 
San Salvador, rugs. 16 d. 

Pranešama, "kad revoliucija- 
! nieriij arnvja pergalėjusi -val- 
! rliška kari nmenę ir ir/.čmė mie- 

stą La Esperanza. 

SUMANYMAS IMTI KA- 
RIUMENĖN NUO 18 IKI 

45 METŲ 
Washington, D. C., nigs. 

L6 d. Generalio štabo v;rši- 
ninkas generolas March už 
reiškė atstovų buto milita-j 
•ei komisijai, kad kongresas j 
privalo nutarti, idant paskel | 
bus karę visi vyrai nuo 18! 
iki 45 metų automatiškai i 
paeina po taisyklėmis priver 
stino kareiviavimo. Girdi, 
dabartinė sistema, kuomet 
kiekviename atsitikime apie 
Smirną kariumenėn turi sprę 
sti kongresas, yra labai ne- 

praktiška ir trukdo karišką 
veikimą. ^ "į 

KONGRESO PADĖKA GE-1 
NEROLUl PERSHINGUI.' 

Washington, D. C., rūgs.! 
Šiądien Suvienytų Valstijų 
kongresas formaliai padėka v-o- 

jo generolui Pershingui už jo^ 
pasižymėjusį pasidarbavimai 
Europos karėje. 

Pirmiau buvo kalbama apie: 
padovanojimą Pershingui auk- 
so kardo vertės $10.000, bet 
dalis kongreso narių pradėjo 
tam priešintis ir vadai, kaip 
pranešama, atsisakė nuo savo 

pliano reikalauti kongrese $10, 
000 auksiniam kardui. 

RADO SUDUŽUSĮ LAIVĄ. 
Savonnah, Ga., rugs. 18 d. 

Surasta. : sudužusis laivas 
Bafnstable, kuris žuvo su- 

į batos audroje. Vienas iš in- 
' guios išgelbeta; gi kiti vi e 

Inuolika, manoma, yra žuvę. 

VĖL LIEPIA VOKIE 
ČIAMS TRAUKTIS IŠ | 

LIETUVOS. 

Paryžius, rūgs. 16 d. — 

Ankščiausia taikos konferenci- 
jt s taryba sutiko pasiųsti Vo- 

kietijos valdžiai užreiškimą, 
kad generolo Goltz kariumene 
esanti Raltiko provincijose nė- 
ra vokiečiu valdžios kontrolėje 
ir todėi talkininkai skaito \ o- 

kieti ja atsakomybėje dėl vokie- 
čiu kareiviu buvimo I >altiko 
provincijose. 

JAPONAI TARIASI SU 
POPIEŽIUMI. 

Rymas, ings. 16 d. — Ja- 
ponijos atstovas kapitonas 
Sato Yamamoto tariasi su 

Vatikanu dėl katalikiškųjų 
vokiečių misijų likimo ant 
Ramiojo vandenyno salų. 
kurias perėmė japonai. 

Ankščiau buvo praneša- 
ma, kad Vatikanas buvo ža-1 
dėjęs vokiečius misionie- 
rius pakeisti misija, suside 
.dančia iš įvairių tautų. 

NEĮLEIDŽIAMA AMERI- 
KON VATIKANO 

VAIKINU. 

New York, rugs. 16 d. — 

Šiądien pribuvo iš Italijos 
75 choristai ir vatikano gar- 
saus choro. Bet ateivystės 
viršininkai tų choristų su- 
laikė net 18. Mat jie esą ne- 

pilnamečiai (jaunesni 18 
metų) ii* keliauja be tėvų;, 
gi tokių i Suvienytas Valsti-! 
jas, sulyg įstatymų, nevalia 
įleisti. 

KLAUSIA KADA PASIT, 
RAUKS IŠ KIAUČAU. 
Honolulu, rugs. 16 d. — 

Čionyl.bis japonų dienraštis 
aplaikęs iš Japonijos kable- 
gramą, kuriame pranešama, 
kad Suvienytos Valstijos 
kreipėsi prie japonijos, klau 
sdamos, kada Japonija ma- 

nanti sugrąžinti Kiaučau 
Chinijai. Pranešime taipgi 
priduriama, kad Japonijos 
valdžia į tai nedavusi jokio 
atsakymo. 

* * 

Washington, D. C., rugs. 
16 d. — čionykščiai viršinin 
kai nesant nei prezidentui 
nei sekretoriai Lansingui at- 
sisakė duoti kokį paaik.ini- 
mą išame reikale. Iš to da- 
roma išvedimas, kad japonų 
dienraščio pranešimas apie 
tokį užklausimą yra pama-' 
tuotas. 

PLIANUOJA UŽPULTI 
BOLŠEVIKUS. 

Omskas, Ministeris vidu- 
jinių reikalų Omsko val- 
džios užreiške zemstvų susi 
važiavime, kad Kolčako ar- 

mija todėl turėjusi pasitrau 
kti iš pirmesnių pozicijų, 
kad neturėjusi stipraus re- 

zervo. Dabar girdi bolševi- 
kai esą tokiame padėjime, 
£i Kolčako kariumenės rei- 
kalai esą daug geriau sutvar 
kyti ir todėl manoma pra- 
dėti užpuolimą ant bolševi- 
ku- i 4*a 

ČECHAI NENORI KARĖS. 

Varšava ,rugs. 16 d. —< 

Čia atsilankė Čecho-Slovakų 
atstovas Rodimsky, kuris 
užreiškė užrubežinių reikalų 
ministerio pagelbininkui, 
kad Čecho-Slovakija deda 
visas pastangas, idant ka- 
syklų Teščino distrikto klau 
simas butų išrištas be pra- 
liejimo kraujo. 

UŽPUOLĖ GRĮŽTANČIUS 
DARBININKUS ANGLIA 

KASIUS. 

Scranton, Pa., rugs. 16 d. 
Šiądien dalis streikuojančių 
angliakasių Hudson anglių 
kompanijos norėjo grįžti 
darban, bet buvo užpulti 
streikuojančių angliakasių, 
kurie nedaleido pradėti dirb 
«• .1*1? 

ANGLIJA PARDUODA 
KARIŠKUS LAIVUS. 

Londonas, ?UgS. 16 d. — 

Anglijos valdžia pradėjo 
pardavinėti senus laivus, ku 
rie tapo pastatyti pirm drod 
noutų atsiradimo. Pardavi- 
mui lavių paskirta apie 200, 
kurių tarpe yra nemažai mi 
nu naikintojų. 

DRAUDŽIAMA LAIDOTI 
NEDĖLIOJE. 

Mobile, Ala, ings. 15 d. 
Miestovaldžia išleido naują 
padavadijimą, kuriuo drau- 
džiama laidoti numirėlius 
nedėldieniais. Už peržengi- 
mą šio padavadijimo bus 
baudžiama mokėstim $10C. 
Tokis nuosprendis išneSta 
reikalaujant kunigams ir 

graboriams. 

ARCHANGELSKO RUSAI ' PERGALI BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, rugs. 16 d. —f 
Iš Archangelsko gauta pra- 
nešimas, kad Archangelsko 
valdžios kariumenė pasek- 
mingai kovoja prieš bolše- 
vikus apielinkėje gelžkelio. 
linijos ir užėmė miestą One- 
gą, kurį bolševikai buvo už- 
ėmę tūlas laikas atgal. 

SODŽIUS BE MAŽU 
VAIKŲ. 

Elmley, rugs. 15 d. — Šis 
nedidelis sodžius esąs be 
mažų vaikų. Šiomis dieno- 
mis čia gimė pirmas kūdi- 
kis nuo septynių metų. So- 
džiaus mokyklą šiemet lan- 
ko vos keturi vaikai. 

PENKTAS ŽEMĖS DRE- 
BĖJIMAS SĄVAITĖJE. 
Eureka, Cal., rugo. 15 d. 

Šiądien čia ištiko jau penk- 
tas žemes drebėjimas šioje 
sąvaitėje. Šis drebėjimas bu 
vo kiek žymesnis už l itus; 
šį sykį tapo nugrauta kele- 
tas kaminų. 

ORLAIVIAI KONTRO 
LIUOS KARIŠKUS 

LAIVUS. 
New York, rugs. 16 d. — 

Tapo pranešta, kad Atlanti 
ko laivynas darys bandy- 
mus, idant kariškų laivų 
ugnį kontroliuotų orlaiviai, 
kurie lekiodami padangėse, 
gali matyti, kur krinta šuvi 
niai. > 

TALKININKU KARIUME 
NĖ PASILIKS SIBIRE. 

Washington. D. C., rugs. 
16 d. — Kalbant apie talki 
ninku užreiškimą apleisti 
Rusiją, generolas March iš- 
reiškė, jog tas nelyti Sibiro. 
Mat Rusija ir Sibiras supran 
tam a it du skirtingu kraštu, 
ir manoma, kad Sibire tal- 
kininkų kariumenė pasiliks 
ir ant toliau. 

RUMUNIJA IR SERBIJA 
PASIRAŠYS PO 

SUTARTIMI. 
Paryžius, rugs. 16 d. — 

Laikraštis Echo de Paris 
praneša, jog gavęs žinią, 
kad Rumunija ir Serbija 

| pagaliaus pasirašysiančios 
po taikos sutartimi su Aust- 
Hja- įgilti 

i SUKILO 18 JŪREIVIŲ. 
| Wa«hington, D. C., rugs. 
16 d. — Šiądien gauta pra- 
nešimas nuo kapitono laivo 
Katonah, kad tapo išsody- 
ta Bermude 18 jūreivių, ku 
rie buvo sukilę esant laivui 
toli jūrėse. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Diena giedra ir gal nepasto- 

vus oras naktin; maža atmaina 
temperatūroje: vidutiniai Įvai- 
rus vėjai. 

Vakar augščiausia tempera- 
tūra 72 laipsniai apie 12 valan- 
dą dieną. 

Saulėtekis, 6:32: 
Saulėleidis, 6:57. 
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? NAUJOS REDAKCIJOS ŽODIS. 
P-nui B. K. Balučiui išvažiavus į Pa- 

ryžių, o p nui P. Norkui — į Brooklyną "Vienybę Lietuvninikų" redaguoti, norom 
nenorom man prisieina laikinai užimti "Lie 
tuvos" dienraščio atsakomojo redaktoriaus 
vietą. 

Trumpai žadu nešti sunkią lietuvio 
laikraštininko naštą ir užtat nėra čia man 
reikalo labai plačiai aiškinti dienraščio 
programos ir uždavinių. 

"Lietuva" kaip nėjo taip ir neis ku- 
rios nors vienos partijos takais. Ji visuo- 
met stovėjo ir ateityje yra pasiryžusi tvir- 
tai stovėti bendrų lietuvių reikalų sargy- boje. Musų kelias yra vienas, kelias tie- 
sus ir aiškrs, tai — laisvos, visiškai nepri- 
klausomos, demokratiniai sutvarkytos Lie- 
tuvos kelias. Męs kuokarščiausiai remsi- 
me visą dabartinę Lietuvos valdžią, kuri vikdina švenčiausius musų tau- 
tos troškimus, kaip galėdami rūpinsimės, kad musų šalis gautų galimybės žengti prie 
augstesnio kulturinio ir materialinio gy- 
venimo ir nuolat stengsimės, kad musų 
žmonių sielos vis kiltų augštyn, mylėtų 
viską, kas yra prakilnu ir gr? '-i. 

Stovėdama ant plačios va stybinės pa 
pėdė& "Lietuva" greičiausiai yra nutariusi 
visuomet vengti tuščių polemikų, įvairių 
užkabinėjimų ir t.t. Nelaikas dabar užsiim 
ti puikybės ožių varinėjimu, nelaikas taip 
atsidavusiai žaisti smulkučiais partijiniais 
ginčais, kuomet musų jaunutei armijai rei- 
kia kariauti ant dviejų ar ant trijų frontų, 
kuomet visi valstybės rūmai, visa jos or- 
ganizaciją tenka statyti ant griuvėsių ir 
degėsių. Dabartinėje valandoje lietuviams 
reikia kuodaugiausiai gyvaus, tikro darbo, 
bet n' srovinių varžytinių, kurie tik žemina 
Amerikos lietuvių visuomenę europiečių 
akyse. "Lietuva" rems visas tas organiza- 
cijas ir atskiras ypjatas, kuriems tikrai 
rupi musų tautos laimė ir laisvė, kurie yra 
už dabartinę Lietuvos valdžią ir nuošir- 
džiai dirba Lietuvos naudai, bet ne partijų bei 3avų pačių garbei. Nuo įvairių nusi- 
politikavusių vadų ir vadukų "Lietuva" 
stengsis laikytis kuotoliausiai. 

Suprasdami kokiame svarbiame ir pa- 
vojingame momente gyvename ir koks di- 
delis darbas mus laukia, męs būtinai pri- 
valomo šioje valandoje susiburti krūvon, 
nepaisant nei sriovių nei pažiūrų skirtu- 
mo, ir kuotvirčiau^idi gyventi vienybėje. 
Jei męs visi elgsimės kaip vienas Lietuvos 
laisvės reikale, jei'žmonės gelbės valdžiai, 
o valdžia žmonėms, tai joks priešininkas 
negalės mus amžinai pavergti. "Lietuvos" 
dienraštis kaip stovėjo taip ir stovės už 
didžiausią vienybę tarp visų lietuvių. 

Vietoje tuščių ginčų ir įvairių aštrių, 
vienybę ardančių straipsnių, męs pasisten- 
gsime daugiau talpinti žinių iš Lietuvos, 
kur kas plačiau rašysime apie viso pasaulio 
darbininkų kovą už savo būvio pagerini- 
mą ir 1.1. 

Lengva yra, didelį dienraštį vedant, 
padaryti klaidų, gal ir mums ne sykį teks 
suklupti, bet iegu gerbiamieji skaitytojai 
turi omenyje, kad rnęs visur ir visuomet 
nuoširdžiausiai stengsimės vadovauties vien 
tik augščiausios teisybės reikalavimais ir 
noriai primsime geros valios žmonių pata- 
rimų kaip išvengti įvairių klaidų, truku- 
mų ir t.t. 

Kiekvienas laikrastis privalo tarnauti 
visuomenei. Idant tinkamai atlikti tą pa- 
reigą jis yra reikalingas visuomenės para- 
mos. Naujoji "Lietuvos", redakcija kvies: 
te kviečia visus Amerikos lietuvius remti, 
kai]) ir praeityje rėmėte, šį tikrą lietuvišką, 
bepartijinį laikraštį, kuris yra artimi ausis 
darbo žmonių draugas; Skaitykite jį pa- 
tys, skleiskite tarp savo pažįstamų ir gi- ] 
minių, rašykite mums kaip mokate ir kaip i 
išmanote kuodaugiausiai žinių ir stfaips- ] 
nių. Turint bendrą tikslą reikia bendrai' 
ir darbuoties! K, Gineiti?, 

; Svetimoj® Spaudoj© 

| Apie Lietuvius 

i 

Prašome gerbiamų skaitytojų kritikiš- 
kiau žiūrėti į žinias, paduodamas šiame 
skyriuje. Amerikiečių angliškoji spauda, 
neteisingai painformuota, dažnai prirašo 
visiškai nebūtų dalykų apie lietuvius. 

"Lietuvos" R e d. 

SVETIMTAUČIAI VAŽIUOJA NAMO. 

Vienas milijonas trįs šimtai tūkstančių 
(.1,300,000) svetimšalių ruošiasi išvažiuoti 
iš Suv. Valstijų i savo gimtinį kraštą ir iš- 
siveža su savim 4,000,000,000 (keturis bi- 
lijonus) amerikietiškų doliarių. 

šiuos faktus pranešė čicagietis Ethel- 
bert Stewart, direktorius investigacijos biu- 
ro prie darbo departamento. 

P-nas Si,e\vart sako, kad jo paduotos 
skaitlinės yra labai konservativiškos. Kad 
svetimšaliai išsivež $4,000,000,000, tai buvo 
išrokuota turint omenyje, jog kiekvienas 
ateivis apskritai imant parsivež namo 

$3.000. 

Tardinėjimai apie svetimtaučių %išva- 
žiavimą buvo daromi sekančiose vietose: 
Chicagoje, plieninių išdirbinių distrikte 
(So. Chicago, East Chicago, Indiana Har- 
bor, So. Bend, Gary etc.), Detroit'e, Pitts- 
burgh'e ir aplinkiniuose plieno distriktuo- 
se, Johnston'e, Pa., Youngstown'e, O., Wil- 
kesbarre, Pa. ir kitose aplinkinėse anglies 
kasyklų vietose. 

Iš 163,498 užklaustų lenkų, 24,590 ar- 
ba 15,04 % žada grįžti Lenki jonų austro- 
ungarai — 28.02'^; rusai — 35.707c ; kroa- 
tai — 21.75 7 ; Lietuviai — 9,72%; rumu- 
nai— 64,29%; italai ir graikai — 11%; 
serbai — 36,90'/® ir slavokai — 34,50%. 

—IŠ Greensbiirg (Pa ) Tribūne. 

RAŠO APIE PIRMAS LIETUVIŠKAS 
MARKES. 

Panelė M. Liutvinaiė, kuri gyvena ant 
Grand gatvės, šiomis dienomis gavo laišką 
nuo savo motinos su Lietuvos Republikos 
markėmis (stamps). Lietuvių kalba yra 
vartojama naujoje republikoje. Seniau ant 
laiški; ,siunčiamų iš Lietuvos, buvo lipina- 
mos markės. Lietuvos Republika yra vie 
na mažų valstijų, iškariavusi sau nepri- 
gulmybę laike šios karės. Lietuvos vyriau- 
sybė, dabar randasi Kaune. Jų kalba yra 
artimiausia prie Sanskritų kalbos. Lietu- 
višku markė yra 32 skatikų vertės. Lietu- 
viškas skalikas yra lygus vienam trečdaliui 
cento. 

Šis laiškas yra pirmutinis nuo karės 
pradžios, kurį gavo minėtoji panelė nuo sa- 
vo tėvų. Jame motina rašo, kad visas Lie- 
tuvos kraštas esąs išgriautas, gyvenimas 
yra nepaprastai sunkus ir viskas nesvietiš- 
kai brangu. 

—Iš Brooklyn Standard. 

ATVAŽIUOJANTI LIETUVIU KOM1SI 
JA į SUV. VALSTIJAS. 

Lietuva siunčia komisija į Suv. Vals- 
tijas su tikslu gauti čia anglų kalbos ir Ame 
-rikos idealų mokytojų Lietuvai. Tas visai 
i naujoje šviesoje pastato Amerikonizacijos 
klausimą. Daug geriau but buvę, kad dau- 
gelis ateivių butų atvažiavę j čią šalį jau 
suamerikoninti (?? Red.) 

— Iš Greater New York Star. 

SUSITVĖRĖ AMERIKOS LIETUVIU 
BANKAS. 

Lietuvių Delegacija [ Taikos Konfe- 
renciją praneša apie Amerikos-Lietuvos 
Banko sutvėrimą. Šis bankas — tai pir- 
mas žygis užmegtsi artimesnius komerci- 
jos santykius tarp Lietuvos ir Amerikos. 
Amerikos lietuviai ir amerikiečių pramoni- 
nės įstaigos karštai remia šį reikalą. 

Pirmoji Lietuvos finansinė operacija 
bus panaikinimas rusiškų r vokiškų pini- 
gų ir įvedimas lietuviškų. Labai galimas 
dalykas, kad lietuviai ir estai išleis drau- 
ge savus pinigus. Švedų piniginė siste- 
ma tarnaus kaipo pavyzdis. 

—Iš New York American. 

WALSH VAŽIUOJA LIETUVON. 

Thomas Walph (227 Clinton st, Bi;oo~ 
dyn, N. Y.) ir jo sekretorius šiomis dieno- Į 
ris išplaukė i Lietuvą ant švedų garlaivio. 
3onas Wash yra oficialis National Catholic c 

Vflr Council atstovas. i 

—IŠ Brooklyn Eagle. f c 

| Apžvalga i 
lpic pasportų išgavima į 

Lietuvą. 

"\ ienybė Lietuvninkų'' pa- 
skutinianie numeryj štai ką ra 

šo apie šį dalyku: 
"Gerb. R. Karuža, L t. 
Atstat. B-vės pirmininkas, 

gavo formalį ingaliojimą 
nuo Lietuvos valdžios Už- 
sienio Reikalu Ministerijos 
rupinties išgaut leidimą iš- 
davimui pasportų Ameriko- 
je ir sutvarkyti lietuvių grą- 
žinimo reikalus. 

Tuomi jau pradėta rupin- 
ties, ir kaip tik bus gauta 
teisė išduot lietuviams pas- 
portus, tai tuoj bus viešai 
paskelbta/' 
Geistina, kad įuogreičiau- 

siai pasportų išdavimas butų 
tinkamai sutvarkytas. Netu- 
rėdami gi pasp: rtų nei neban 
dvkite ruošties tolini n kelio- 
nėn. Teko mums girdėti iš 

laikrašr.ų apie viena lietuvių 
šeimyna iš Indijana valstijos, 
kuri, viską išpardavus1", nusi- 
pirko laivokartę ir nuvažiavo 
New Yorkan su tikslu važiuo 
ti iš cen Lietuvon. Bet kadan 
gi pasporto nebuvo, tai Į lai- 
vą musų tautiečių nepriėmė ir 
jie dabar atsidūrė labai keblia 
me padėjime. Bukim atsarges- 
ni". 

* * 

* 

Ką lenkai mintijo apie Ličiu- 
ves inteligentus? 

Žinomas lenkų užgrobiku 
organas "Nasz Kraj" neper- 
seniai viavė šitokia lietuviškos 
inteligentijos charakteristiką 
(Cituojame iš "Neprikl. Lie- 
tuvos") : 

Lietuvos inteligentija yra 
'iš liaudies kilusi. Tai jos 
neužginania galybė. Ji tu- 
ri kieta, dažnai bukią, va- 

lią. Yra kitais netikinti, 
neatvira, nemėgsta šviestis, 
klastinga ir drauge liguista 
daug apie save mananti ir 
užsimaunanti. Itikuiti jos 
negalima, užgauti labai leng 
va. Ji silpna, didesnės ita- 
le s į žmones ikiši 1 neturi, 
jos nuomone, politika tai— 
vienų nedraugų laimėjimas 
prieš kitus. Lietuvių intele- 
gentija nesupranta, jog to* 

kiu savo pasielgimu gali tik 
atstumti nuo savęs kaimy- 
nus." 
Čia ne vie'a su lenkais gin- 

Į čyties apie šį dalyką. "Nepri 
IRuiminga Lietir i'' teisingai 
pastebi, kad mūsiškė intclegen 
tija yra dar taip jaunutė, jog 
jokios gilesnės charakteristi- 

kos dar negalima apie ją ra- 

šyti. 

j 
Pasižiurekiie kokia didelė Lic\ 

tuvos dalis lenkų užimta. 

Šiame numeryj ant pirmo 
puslapio mes talpiname Lietu-j 
vos žemlapį ir paduodame nau' 
ja demarkacijos (skiriamąją) į 
linimją tarp Lietuvos ir Len-' 
kijos, apie kurią mums pranc-j 
šė iš Suv. V.ilstijų Generalioi 
Štabo M. Churchill. Nors vi-! 
su miestelių, per kuriuos pra- 
eina demarkacijos linija, nėra j 
ant minėto žemlapio, bet visgi j: 
galima nuvokti, kaip didelė Lie 
:uvos dalis dabar randasi len- ! 

vo legioninko valdžioje. Šiai : 

vaikufie svarbiausieji Lietu- 
ros miestai ir miesteliai pate-l 
<.ę lenku globon: Vaęiliškis.!) 
Marcinkonys, \ arena, Vaiki- į- 
linkai, N.. Trakai, Vilnius, 
Baisogala, Švenčionįs, \ry-: j 
l/.iai, Varnėnai, Medininkai,\ 
Všmėna, Krėva, Eisiškės, Ro-'r 
lune, Lyda ir tt. ; į 

Dėlei Lietuvos " Li uosy bes'' 
Savaites. ! 

(Spali°-October 15—22 šių metų). 
I LIETUVIU VISUOMENĘ ATSI- 

ŠAUKIMAS. 

Šiuo momentu Amerikos Lietuviai Per- 
gyvena begalinės neramybės valandą. Kiek 
vieno lieuviškos gimines sunaus ir dukters 
dvasią spaudžia ir slegia mūsų nuoamžinis 
klausimas: Ar išliks gyva jaunute Lietuvos 
respublika tarpe tebesiubuojančių bangų 
nuo Slavų ir Teutonų? 

Tūkstančiai, šimtai tūkstančių jauni- kaičų ėjo į karės lauką. Kraujas ištekėjo Svetimose šalyse, galvas guldė tolimuose 
kraštuose. Kiti grižo visam amžiui suluo- 
šinti. Bet nei vienas nemurmėjo. Visi sekė 
paskui šviesią vilties žvaigždę: O gal bus 
nugalėtas Kaizeris. O gal bus patremtas 
despotas miliiarizmo O gal daug metų įslėgtesir vargintos tautes, tų tarpe ir Lie- 
tuva iš svetimų retežių pasiliuosuos, ir bran 
gi kiekvienai tautai liuosybė ras sau po I demokratijos skraiste saldžią užvėją. 

Veik penkių metų pasauline karė už- 
sibaigė. Kaizeris ir jo tytveikos į atkla- 
nius nukrito. Taikos Konferencija Su duos- 
nij ranka dalino lit;osybes tautoms dide- 
lėms, nedidelėms ir mažutėms. Daug naujų i pasaulio valstijų atsirado. Daugelio tautų vidurėliuose atsirado naujos sostapyiės, ku- 
riose dabar su neišpasakyta linksmybe nau" ji liuosybės hymnai, po naujomis vėliavo- 
mis dainuojama. 

Lietuvių tauta prie šito dovanų stalo 
netapo prileista. Norints Lietuva apsiskel- bė neprigulrninga, išsirinko sau valdžią ir 
pagal žmonių noro rėdosi ir tvarkosi, te" 

jčiaus įvairus žemių grobėjai jai neduoda ra- 
mybės, inpuldinėja i Lietuvos kraštus, te- 
rioja ramius gyventojus, ir net pačią Lie- 
tuvos sostapylę, historiškąjį Vilnių, su gink- lų prievarta užėmė. 7,000,000 Lietuvių ra- 
sės žmrnių, kentėdami vargus daug baises- 
nius ir ilgesniv.H negu Belgija ar Serbija, iki 
šiai dienai tebetiki j savo teisybę, ir kan- 
triai tebelaukia, kada pasaulis šitą teisybę 
przpažis. Laukia su balandėlio kantrybe, bet su liūto pasirižymu krutinėję: Geriaus 
mirti kovoje, už liuosybę, negu gyventi ver- 
gu. Milionų Lietuvių širdyse aiduoja tas 
pats balsas, kurį susibėgę Lietuvių minios 

i Kaune, priešais FVancuzų pasiuntinio ru 
mus, viešai užreiškė: "Mirsime iki vieno, 
bet savo žemės svetimiems prispaudėjams 
neužleisime!" 

Šitas pasirižymas atsiliepia ir Ameri- 
koje arti 1,000,000 Lietuvių širdyse. Męs 
tikėjome, tikime ir tikėsime j prakilniąją Amerikos demokratiją. Tik tokis pasirižy~ 
mas Amerikos pirmesniųjų žmonių ir šitai 
musų dideliai respublikai liuosybę išgavo. 
Męs tikime, kad Amerikos laisvi piliečiai 
parems kiekvieną tautą, lygiai ir musų tė- 
vynę Lietuvą, kuri prie to paties liuosybės 
idealo siekia. Amerika jau daugeliu budų Lietuvos re^Dubliką rėmė, ir męs nematome 
kodėl jie toliaus neremtų. Męs Amerikoje 
sudedame didelę viltį, ypač kaip Tautų 
Lyga čionai savo posėdžius šį rudenį per- 
kels, tą vikį ir Lietuvos respublika čionai 
sudeda, nes lupomis Lietuvos Delegacijos 
Paryžiuje mums pranoša: "Vientaučiai! Di" 
džiausi musų viltis yra Amerikoje ir — ju- 
myse!" 

Bet viltis turi eiti grečiumai su darbais. 
Reikia mums ištempti k' savo pajėgas, idant 
jos susilygintų su bekovojančiais už savo 
liuosybe musų viengenčiais Lietuvos res- 
publikoje. 

Tiesa, kad męs j:iu nemažai sunkeny- 
bių esame nešę. Pirmiausiai męs nešime 
sunkenybes europėjines kares. Toliaus, męs 
iš liuosos valios ir prakilnaus patriotizmo 
ved&mi, dėjome aukas- ant musų senosios 
Tėvynes iiuosybės aukuro. Mes tverėme 
įvairias įstaigas, dėjome stambias aukas 
jų užlaikimui, auklėjome musų politikos 
veikėjus, rinkome aukas suštlpimui nuken 
tėjusios Lietuvos — šimtus ir iukstančius 
darbų ir darbelių atlikome, kad tik Lietu- 
ves Eucsybę priskubinti. Visos musų par- 
tijos dalyvovo šitame darbe, bet Ameri- i 

kos Lietuvių vidurinei sriovei daugiausiai ; 
politinio darbo prisiėjo atlikti, nes ji dar- , 

bvojasi ant gryr.ai demokratinių ir tyrų pa- j 
natų. Tas nėra lengva, kadangi reikia be- | 
galinės sunkenybės dar ir musų vidurinia- 
ne tautos gyvenime atlaikyti, kaip ta jau I 
žino ir musij visuomene. 

Męs užlaikėme ir užlaikome atstovybę I 
iVashmgtone; męs išsiuntėme ir užlaikome 
l^legacij^ Paryžiuje; męs surengime ir; 
s»eidome stambiu? dokumentus — Lietuvių | Pe.utos Memorandumą. ir Lietuvos didįjį 
emlapį; męs dalyvaujame "Vid Eurpinė- 
c Vienybei e", "Mažųjų ir Prispaustųjų Tau 
u Lygoje/' "4~rių Tautų Lygoje" ir įvai- 
iose laikinose mažuju tautų kombinacijose, 
:ad tuomi greičiau Lietuvių tauta išgarsinti 

ir į pasaulio valstijų šeimyną ja stipriau rišti; mes užlaikome informacijų ir presos komisijas, męs inkurėmė Agitatyvę Komisi- ją; męs Lietuvai užtarimo j ieškodami su" 
rengiame pasimatymus su Amerikjs politi- kes valdonais: senatoriais, kongresmonais ir kitais įvairiais įžymiais valstijos veikė- 
jais; męs siuntinėjame po kolionijas nusam 
domus kalbėtojus; męs rengiame seimus, susivažiavimus ir konferencijas; męs šutvė 
rėme įvairias komisijas, tų tarpe Ekonomi-1 
nes ir Finc.nsų Komisiją, kad Lietuvai tulus 
klausimus čionai palengvinti; męs palaiko* 

nuo V13OS musų Sriovės didžiųjų organi- 
zacijų kgali®kai susidariusią Amerikos Lie- 
tuvių Tautinę Taryją> kuri valdo visą Amerikos Lietuvių tautininkų demokratų išviršinį ir vidujinį politikos darbą. Šalia tų visų Degalinių politikos žygių ir darbavimo- 
si, męs laikas nuo laiko įsteigiame dar tū- 
kstančius ir desimts tūkstančių doliarių paj 
siųsti Lietuvos respublikos valdžiai, idant 

1 jai palengvinti budavojimą naujos demo- 
Į kratinč8 yalstijos- Yra didelė daugybė mu-" 
sų veiktų, veikiąmųjų ir dar užsibriežtų veikti politikos darbų, kurlv-i reikalavo ir 
reikalauja nemažai išlaidų, kurios v'.sos ne 
iš kur daugiau ateina, kaip tik iš musų •r 
čių žmogių, idant musų pastangomis, bet 
ne kokiomis svetimųjų dovanomis, giniu< 
me Lietuvos respublikos liuosybę nuo viso- 
kių priešų, kaip: Lenkų, Vokiečių, Bolsevi* 
kų ir dar atgijančio Maskolijos carų desf 
potizmo. 

Lietuvos Ngprigulmybės Fondas, kuris 
Lietuvos liuosybės idealams atliko neužmirš 
tamos svarbos darbą — rinkime aukų ir in- 
formavime visuomenes per savo siuntinėja"1 
mus kalbėtojus ir kuris proporcionalį rė- 
mėjų skaičių ėmus, daug daugiau už kitas 
musų srioves yr^ išsiuntęs pinigų Lietuvos 
liuosybės reikalams — praneša Amerikos 
Lietuvių Tautinei Tarybai, jogei šitame fort de pinigai yra jau arti išbaigimo. Jeigu Amerikos Lietuvių demokratinė visuomenė 
šito f°ndo savo aukomis nedapildys, tai 
greitu laiku prisieis uždaryti visos musų 
politinės įstaigos, atšaukti visos delegacijos ir visi musų politiniai darbai palikti musų neaiškioms ir dažnai Lietuvos demokrati- 
niams reikalams priešingoms partijoms. 

Męs netikim, kad musų visuomenė leis- 
tų prie šito prieiti, ir Lietuvos respublikai 

i didžiausia Amerikoje parama panaikinti. Męs tikime, kad Amerikos Lietuviai dar sy- kį atsilieps su gryno patriotizmo aukomis, išgirdę šit^ musų pranešimą. Todėl Ameri- 
kos Lietuvių Tautinė Taryba šiuomi viešai 
paskelbia aukų rinkimui sąvaitę, kuri pra- sidės nuo 15-t°s dienos ateinančio Spalių mėnesio iki to paties mėnesio 22-tai dienai. 
Tai bus vadinama Lietuvos Liuosybės Sa- 
vaitė". 

Per šitą savaitę Rytuose ir Vakaruose bus siuntinėjami kalbėtojai ir renkamos au- kos. Vakaruose šitą reikalą aprupįs Chi" 
cagOs Lietuvių Taryba, prie kurios reikia 
kreiptis per josios sekretorių: J. Evaldas 2554 W. 69 St. Rytuose, kiek bus galima,bus 

| aprūpinta per Lietuvos Meprigulmybės Fon- i, |dą, per jo sekretorę p lę J. Jurgeliutę (307 |W. 30th Str., New York City). Tačiaus, tuomtarpu mažai turint liuosų kalbėtojų il- gesniams maršrutams, męs patariame vi- 
soms mušu kolionijoms rengti susirinkimus, prakalbas, teatrus, bužams, lekcijų skaity- 
mus apie Lietuvą, krutamuosius paveikslus, balius ir įvairiausias pramogas su pagelba 
vietinių ir aplinkinių veikėjų ir kalbėtojų, kurių, pastaraisiais laikais jau nemažai išsi- 
dirbo. Męs dėlei šito pirmiausiai atsišaukia 
me į Lietuvos Neprigulmybės Fondo skyrius ir jų rėmėjus tėvynainius. Atsišaukiame į Amerikos Lietuvių Tautinę Sandarą ir jos kuopas, kurie ikį šiam laikui su pasišventi* 
mu nešė musų miniosna politinį demokrati* 
jos susipratimą Atsišaukiame Į Tėvynės Mylėtojų Draugiją ir jos kuopų žmones, ku- 
rie nuc ti^k daugelio metų platina tyrą ap- 
sišvietimą tarpe musų brolių ir sesučių iš- 
eivių. Atsišaukiame j Susivienijimą Lietu- 
viu Amerikoje ir jo kuopas, kurie ne sykį Lietuv°s liuosybės rekaiams po stambią auką yra davę ir musų tautos darbus rėmę Pagaliaus atsišaukiame į Centralį Komite- 
tą, į Lietuvių Daktarų Draugiją, i Lietuvos 
Cielbėjimo Draugiją, j Lietuvių Mechanikų 3usivenijimą, ir i kitas įvarias musų tautos 
organizacijas, draugijas, kliubus, ratelius 
r t.t. Atsišaukiame ant galo, ji musų visuo- 
nenės vadus, veikėjus ir kalbėtojus, idant 
>asiruoštų iš k -Ino Sau kalbas ir lekciias. J 

Lai "LIETUVOS LIUOSYBES SAVAI v l£" pajudins Yious Amerikos Lietuvius į sukėlimą $100,000 į Lietuvos Nėprigulmy- hės Fondą, idant kuosekmingiausiai veduS 
kovą už Lietuvos liuo6ybę. • 

Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, 
Prez. P S.VILMANTAS, 
Sekr. J. O. SIRVYDAS, Lietuves Neprigulmvbes Fondas, Frez. Dr. K. DRANGELIS, W1 
Sekr. P. JURGELIUTĖ. f f 



iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

jfr. r' » W d X;. 

DETROIT, MICH. 
Lietuvių veikimas da'lės 

srityje. 
Detroitas yra didelis indus- 

trijos centras su vienu milijo 
nu gyventojų, kuriame randa- 
si pusėtinas skaičius ir lietuvių 
amatininkų ir šiaip darbinin- 
kų. Visi gyvena daug pui- 
kiau, negu kitose kolionijose. 
Bet prie abeino lietuvių kul- 
tūros dirbo detroi t iečiai ma- 

žai prisideda. 
Priežastis tai stoka lietuvis 

kas inteligentijas. Bet šiomis 
dienoms atvyko į Detroitą 
gerb. P. Runkus baigęs komp. 
M. Petrausko Konservatoriją, 
kfiipo dainininkas ir choro ve- 

dėjas. 
Gerb. P. Rimkus apsigi- 

nęs Detroite pasižadėjo vesti 
''Živilės Chorą (dabar yra 
organizuojamas) ir perstatyti 
šiuos veikalus: "Gairės"—K. 
Puidas, 25 d. spalio, "Adomas 
ir Jievą" dviejų veiksmų ope- 
retė, muzika M. Petrausko 
"Maluninkas ir Kaminkratys" 
trijų veiksmų opera, muzika 
M. Petrausko. Taipgi žadėjo 
gerbiamas Rimkus trumpoje 
ateityje duoti koncertą. 

27 d. Rugsėjo "Živilės" 
draugija rengia šeimynišką va 

karėlį P. Rimkaus sulauktu- 
vėms. 

"Živilės" Draugija neprisi- 
laiko jokios partijos josios tik 
siu yra auklėti tarpe Lietuvių 
dailę, šviest;es ir šviesti kitus. 
Prie "Živilės" gali prigulėti 
bile lietuvis dailę ir apšvieta 
mylentis. 

Valio, musų mokytojus. 
Valio Detroito Lietuvių jau- 

nuomone! 
F. M. 

KENOSHA, WIS. 

Lietuvos Gelbėtoju Draugi- 
jos 32-ro skyriaus nariai, ku- 

» ric užsimokėjo: 
Po $5.00: 

A. Kvederas ir K. Biskau- 
skas; 

Po $2.00: 
A. Kirelis, J. Kasputis, R. 

Stankus, V. Čekas, P. Kamin- 
skas, F. Kaminskas, J. Kami n 

skas, J. Kasparas, P. Beišis, J. 
Vabalinskas, J. Puluikis, A. 
Dičius, A. Jurgilas, H. Laba- 
nauskas, F. Jakutis, E. Jocie- 
ne, E. Žiliene, Lukmonienč, J. 
P»itvinskas, P. Stasevičia, F. 
Petrošius, J. Ruzcla, J. Sama- 
nauskas, M. Mačiulis, S. Gv 
žauskas, ir J. Andrikas; 

Po $1.00: 
T. Bagdonavičius, F. Tijū- 

naitis, Balčiūnas, J. Atmonas, 
A. Pelis, J. Venskunaa, J. Vai- 
čeliunas, V. Jakutis, F. Juse- 
viče, F. Jasiulis, F. Surgždius, 
Tursinskas, V. Buitkus, S. Mi 
šiunas, A. Butautas, J. Bručas, 
J. Guzauskas, A. Bridikas, P. 
Banis, J. Kasparavičius. Na- 
rių mokestis $82. Smulkių au- 

kų—$18.00, Tat pasidaro 
$100.00. 

Šioji auka šioms dienoms li 
kos pasiųsta į Centrą. Č*a au- 

kų rinkikai yra pasižymėję sic: 
F. Kvederienė, P. Beisienė, 
Puluikienė ir J. Yabalinskas. 
Taipgi ir j. Kasparas, kuris 

.drabužius renka. 
P. K. 

KENOSHA, WIS. 
Šiltom i pranešame "Biru- 

tės" nariams, kad metinis su- 

sirinkimas bus Rugsėjo 21 d. 
š. m. paprastoje vietoje ir lai- 
ke. ✓- 

Vi§us narius meldžiame atei 
ti ir naujų atsivesti. 

A. ĮCteckiras, Ra.št. 

*' i'"' wvr*" ii'.-. 

Iškilmingos Gegužines. 
(Karės korespondento įspū- 

džiai). 
Sekmadienį liepos mėn.j 

27 d. Didžiojoj Rubikų eže- 
ro saloj. Šiaulių ir Rubikų 
sodžių piliečių buvo sureng 
tos gegužinės, musų garbin- 
gai žuvusiųjų karžygių, pir- 
mojo pulko antrosios kuo- 
pos viršilos Jiudviko Bižu- 
ko ir Prano Grušausko at- 
minimui. 

Šie du karžygiai paguldė 
savo galvas už Tėvynę gegu- 
žės mėn. 23 d., susikovę 
Šiaulių ir Rubikų laukuose 
su penkiolika kartų gausin- 
gesnių priešininku. 20 lie- 
tuvių užpuolė 300 rusų ir bu 
tų visus išvaikę, bet bėgda- 
mi per kalnus bolševikai pa 
matė, kad lietuvių maža ir 
susivertę atgal pradėjo piš- 
kint iš kulkasvaidžių. Pir- 
mutinis kritęs keliomis kul- 
komis pervertas, Viršila, o 

netrukus ir Grušauskas. Ki- 
ti tos pačios kuopos karei 
viai dar šaudėsi daugiau kai 
valandą ir nukovė 4 bolše- 
vikus. Pasitraukdami pa- 
siėmė i: savo draugų lavo- 
nus, kuriuos šiauliečiai ir 
rubikiečiai iškilmingai pa- 
laidojo savo kapinėse. 

Apie tos kuopelės bolše- 
vikų užpuolimą žmonės pa- 
sakojo stebuklų. Ir kad 
tik musikiai butų užpuoię 
bolševikus iš kito galo so- 

džiaus, butų visus ir į ne- 

laisvę paėmę. 
Abudu garbingai žuvusieji 

karžygiai ilsisi Šiaulių so- 

džiaus kapinėse, ant Rubikų 
ežero kranto labai gražioj 
ir poezingoj vietoj. Jų ka- 
pas aptvertas dailia tvorele 
ir laikinai pastatytas medi- 
nis kryžius su metaline kan 
čia ir padėtas toks parašas: 

"Čia ilsis Tėvynės ginė- 
jai, kurie žuvo už tėvynę ir 
šalį: Pirmojo pulko II kuo- 
pos viršila — Liudvikas 
Biržukas ir tos pačios kuo- 
pos Pranas Grušauskas. 

Mylėk draugystę, gulėk 
žemėse jaunystė. 

Žuvo 7 vai. ryto 23 d. ge- 
gužes, 1919 m.'' 

Rubikiečių ir Šiauliečių 
rupesčiu ir jų pačių vežimais 
buvo atgabentas j gegužines 
iš Daugalių kares orkestras. 
Gegužinių pelnas skiriamas 
ant jųjų kapo akmeniniam 
paminklui pastatyti. 

Būdamas karės korespon- 
dentas, atsilankiau iš fron- 
to į minėtą sodžių. 

Iš pradžių paprašė mus į 
sodžių pasilsėti. Sodžiuje 
buvo didelė šventė: visi kry 
žiai papuošti gėlėmis, vai- 
nikais, kiemai baltu smėliu 
pabarstyti iš abiejų vartų 
pusių po tautinę vėlevėlę, 
prieangiai ir prieklėčiai ber 
želiais iškaišioti, gale so- 

džiaus, einant j ežerą, pa- 
daryti dideli vartai ir nu- 

kabinti žalumynų vainikais. 
Žmonės linksmi, šviesus 
apsidarę išeiginiais rūbais, 
mergaitės išsipuošusios gė- 
lėrrfis — aišku, kad ir jų šir- 
dyse tokia pat šventė. 

Gegužinių rengėjai papra 
šė mus j ūkininko P. sveti- 
ninką (seklyčią), kur mus 

labai maloniai sutiko ir pri- 
ėmė šeimininkai; vaišino 
pietumis, labai skaniu na- 

į miniu alučiu. Viduje buvo 
taip pat gražu ir jauku, kaip 
ir iš oro. Už stalo ant sie- 
nos kabėjo pirmoj vietoj 
Lietuvos Prezidento paveik- 
slas, stalas padengtas gra- 

jžaus rašto staltiese, gėlių 
įpuokštas; prie durų aštuo- 
Inytis abrusas. Visur švara, 

visur tvarka, rsi musių, nei1 
dulkių, o čia vis kalbina mus I 
malonus šemininkai ir gegu-1 
žinių rengėjai. Orkestro 
kapelmeisteris žemaitis, o jo 
muzikantai dauguma suval- 
kiečiai, ir man aukštaičiui 
buvo labai malonu ir miela, 
kaip musų tolimesnieji tau- 
tiečiai gėrisi ir neatsidžiau- 
gia gražiais šio kampelio1 
žmonių elgesiais. 

Apie trečią valandą, karė* 
kapelmeisterio' p. Gudavi- 
čiaus vedamas orkestras 
grieždamas gedulingą maršą 
ir didelės žmonių minios ly- 
dimas, nuėjo į kapines. Ka- 
pinėse visi apstojo gėlėmis 
ir vainikais papuoštą kar- 
žygių kapą ir orkestras grie 
žė jiems amžiną atsilsį. Pas- 
kiau buvo pasakyta kalba,! 
o po kalbos visi žmonės 
draug su orkestro kareiviais 
pagiedojo Dievo Angelą. 

Pasimeldę ir atminę savo į 
apginėjus, orkestrų priešaky 
visi nuėjo į ežerą. Kelias 
į ežerą taip pat buvo iškai- 
šiotas šakužėlėmis. Nuo 
kranto pirma kėlė svečius 
valtim į vieną salą, o iš tos 
salos dviem valtim i kitą. 

Iš kitų sodžių taip pat bu- 
vo matyt, plaukė į didžiąją 
salą pilnos žmonių valtys. 
Didžioj saloj, gražioj aikš- 
tėj, buvo aptverta ir apkai- 
šiota žalumynais gan dide- 
lė patogi gegužinėms vieta. 
Įėjimas aukštais vartais; 

Į tuose vartuose aržuolo vai- 
nike Lietuvos Vytis ir dai- 
liai žalumynais išpinta: Te 
gyvuoja Lietuva! 

į salą atgabeno daug sta- 
lų, suolų, padarytas bufetas 
ir svečiam vaišinti palapi- 
nių. Po dideliu aržuolu len 

tų sukaltas orkestrui pakili- 
mas. Šen ir ten stiepiasi 
aržuolų vainikais apvynioti 
stulpai ir ištolo daro įspūd- 
žio, it žali bokštai, it užbur- 
tos pilies užburtoje saloje. 
Viename tokiame bokšte 
Didžiojo Lietuvos kunigai- 
kščio paveikslas... Aišku, 
nemaža čia pasidarbuota 
laisves sulaukusiųjų piliečių. 

Pagriežus orkestrui mar- 

šą, prasidėjo šokiai ir tau- 
tiniai žaislai. Buvo pasaky- 
ta keltas eilių ir padainuo-! 
ta dainų. Paskiau rinko au- 

kų. Ypač sekėsi daug aukų 
surinkti karininkui B. per 
aukcijoną. Laukiamas A- 

nykščių choras neatvyko del 
tos priežasties, kad prieš iš- 
važiuosiant Anyksciuose 
pradėjo lyti, nors paskiau 
veikiai nustojo. Tas lietus 
sutrukdė ir daugiau skubė- 
jusių j gegužines. Kiti ne- 

besiyrė ir į salą, tik pasiliko 
prie kranto. Be to, dar, ta 
dieną buvo gegužės Troš- 
kumuose ir Abromiškių so- 

džiuj, bet vis dėlto žmonių 
prisirinko gan daug. Nema- 
žai atsilankė ir kariškių. 
Pelno bus nemaža. Kadangi 
tų pinigų pastatyti pamink- 
lui bus daug, tai kaip teko 
girdėti, rubikiečiai ir šku* 
liečiai žad nupirkti už liku- 
čius Valstybės bonų ir ati 
duoti juos velionių šeimy- 
noms, o jei jie pašelpų ne- 

reikalauja, tai paskirti ki- 
tam kuriam prakilniam ti- 
kslui. 

Gegužinės pasibaigė apie 
antr nakties valandą. Vis- 
kas > ivo gražu ir miela, tik 
nemalonaus įspūdžio darė, 
kad tautiniuose žaisluose ma 

žai dalyvavo inteligentų ir 
karininkų, tuo tarpu naujus 
šokius šoko vien inteligen- 

I VYTAUTO DVASIĄ. 
O, Vytaute didis, vadovę tėvynės! 
Tu amžius papuošei vainikais giarbės. 
Pabuski, ereli galiūnų gadynės— 
Vėl milžino žygiais šalis sudrebės. 

Tiek amžių beslėgė dangus mus aptemęs! 
Vien statėm krutinę prieš mirtį šaltai. 
l'Ci pančiai sutruka. Tarp griuvėsių žemės,, 
Ir mums sužibėjo gyvatos krantai. 

Atgijo senovės užburtoji galia. 
Subildo po mišką bernelių žirgai. 
Kaip bočiai kad traukė šarvais apsikalę, 
Sukilo jaunieji tėvynės sargai. 

Tavęs tiktai laukiam... Pabuskit!... Atskriski 
Galingai ant žirgo nuo rūmų nakčia. 
Kaip žaibas padangių prieš veidus nušviski 
Ir paneriu veski j rytus slapčia. 

I \ ilnių! j Vilnių! I garsiąją pilį! 
Iš čia mūsų kardas ant priešo nukris. 
Čkt protėvių vėlė? užmirusios tyli, 
Čia tavo budėjo jautrioji akis. 

Iš čia tu grūmojai galingam kryžiuočiui, 
Iš čia tu išmynei į kovą takus. 
Čia garsias skambėjo mus karžygių bočių. 
Čia buvo lietuvis nuo amžių ir 1. a s! 

Ž a l g i r i s. 

tai,o valstiečiai stovėjo ir 
laukė. 1 

Baigdamas trumpą šitų 
iškilmingų prakilnaus tikslų 
gegužinių aprašymą, tariu 
širdingą ačių rubikiečiams 
ir šiauliečiams už jų triūsą 
ir pasidarbavimą, o taip pat 
už geras ir jautrias jų šir- 
dis. 

^ 

Tegul žino žuvusiųjų kar- 
žygių tėvai, broliai, seserys 
ir gimines, kad nenešios vė- 
jas po bukus nuo jų sunų 
kapo smilčių ir neleis lie- 
tuviai jų kapams žole užžel- 
ti. m 

Žuvusiųjų karžygių kapi- 
nės — tai vietos lietuvių 
šventenybė relikvija. 

(Iš Kauniškės "Lietuvos" 

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE DIERAŠTĮ "LIETU 

i Susitiko vienas dzūkas 2e- 
i maitį lietuvi ir sumanė jį pa- 
į juokti: 

Dzūkas: Tamsta esi Zemai- 
tis ? 

j Žemaitis: Taip. 
Dzūkas: Pasakyk man Tam 

sta ar tiesa, kad visi žemaičiai 
gimsta akli ir tik devintoj die- 

j 110j praregi. 
Žemaitis: I>et devintoj die- 

noj prarerėję jie kvailins ir už 
į sienos mato. 

KOKS SKIKTl'MAS TARP 
VYNO IR PANELES? 

Vynas juo senyn, juo geryn, 
o panelė kaip tik atbulai. 

— 

PIRAS/ K£GU PIRK.SŽ, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, Lentų, Rčmų Ir Stogams Roplerlo SPEUIALIA': Maleva malevojimul stybų iš vidaus, pc $t.50 ui jalloną i 

CARR EROS. WRECKING CO. 
Į 30^? 3039 SO. HAL3TEE> STREET, CHICAGO, ILL. H III 
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LIBERTY I30IMDS 
Mįa periame L,VnvfTT •« 

yiln? "Caeb" v 

atkutę. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9--S 

M$H pertame Lifcerty Bonas u .—-v ^ ,—.» -^r 
irilng "Oasb" vertę. Atneškite 

fin 

Utamiukais Ketvergaia ir 133** Milwa.uke Avfc. | Subatomia 9—0. tarpe Wood \v Paulina gatvių: 

imaujus L'AINOS SU GAIDOMIS ŠT. ŠIMKAUS. į į Vienam Balsui. 
Era Mano Brangi 50c. < Ne dtl i!'.v0s Aš Fetegelė 50c. i Miogok iAu.no Balandėli 60c. < Sunku man gyventi 60c. \ Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. Į> Gaunamos tiktai J. Budrike knygyne. Užaskymus siųsdami ad- ( resuokite: 

F. J. BUDRIK. 
3343JJO. HALSTED S'/'REET CHICAGO^jLL.^J 
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V Y KIŠKŲ DRABUŽIŲ tiARGENAS 
Teisingos Kainos. 

ČJžgarėdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliiusių stailu ir konservą tyviškų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų 'r jaunų vaikinų siutai ir over kotai nuo $15.00 iki $23.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 lr augšCian Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos -dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Fu!l dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarę, iki 9. Nedčlioinis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

s. GORDON 
Instelgta 1S02 1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis 
buvo. Dispepsija, neviriniinas pilvelio, nuslabnijimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas. spėkų nus*«jinias 
viso kūno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu, Viaur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 
svcikrtal pujrelbos. 

T* kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
K'i ip valytojo, Ncrvatonq, Inkstų ir Reumatizmo 

> gyduoles, tai pu suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

'< pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujai 
l iislvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, 
i Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę, 
j Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bž- 

giu J mf.icslvj išgerdavau Kas savaiti po buteli t>»- 
Intaras, Bittcri?. ir p< 3 mčn. savo paveiksle pama či;iu tokį skirtumą kaip tarp 
dierios ir icVtiea. Da- U r jaučiuos smakai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
oalutaits ir.ylisi^ tfeiadėjistei ir linkiu v'-siems savo drauęams ir pažįstamiems 
su tokius atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salut&ras: 

SALUTARAO CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 ~c. HaLted St., Phone Canal 6417 Chicago, illinois 
■ ■lll.llllllkllllll!llltlltlllllllIllllllllllll]IIIIIIIIIIMIIMMIII>ll>l-<> IIIIIIII..I.I..I....I. .........IMIMKIMIIIUM.. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie law 
kosi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapiu 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina ......... 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle-' 
lių. Puslapių 138, kaina 5£C, 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.l. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $^.7S 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. BaceviČia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t< Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istorija Pusi. 
209, kaina 75c. Tapati audimo apdaruose v.. -.$i.sa 

/. vjčtuyne sieKtos viešpatavimo Lietuvoje (1569—-1795J« Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra. pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenkiia ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami vaklė lietuvius. Puslapių 552, kaina $2.00 Ta pati audimo apdaruose -.*..-1 $3.00 

8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 

x c ^ u 

pati su audimo apdrais $2.25 
9. Gamtos Pajiegcs ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 

sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo no~Q ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 
$1.00 Ta pati audimo apdaruose "*»,75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. lYra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magilcžii padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 

Iš 
Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Indepenciance for tlie Lithuania nation by T. Noras and J Žilius. Issued by Litluvanian Nationol Council i n U. S. oi America Washington, D. C. Price 
...,.,..21 

13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur 
žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau«i 
kis. Kaina 

— 25c 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki* nanti knygelė kaip susideda žmogaris kuno organizmas, kaip už* 

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. I44> 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvy. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c, Ta pati audimo apdaruose % 75^ 

1,5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kai.jos vadovėlis tinkantis mokyklose it 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia 

.-a*. M $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaiviu, Zcpelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir-vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su Įten kino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50C 
ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, cia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 

didžiausių ir tobulini: ių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatar3. Čia 

telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, 1110- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c, 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmiel'.auskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie l>uo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant š;os apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik.? tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au> torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitys šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nų' rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuviu kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 

yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinkai lygiai vaikams, klp ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautu kalbas ir turėtu rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, k n $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 
23. i"he Fraternal Age. The Picblems of Pea^e and The Right# of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonu, kad susipažintų su mumi ir mūsų tautos pageidavimais* Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c« 
24. Dešimt metų Tautiniai-Ku!turinio darbo Lietuvoje* nuo 

1905—J.915 metų. Yra didelės vertes informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ytr lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima kc 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir k 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literate darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žym vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisi'Jtimu. Pinigus siųsdai mi adresuokite: 

"L I E T U V A" 
3252 South Morgan St., • CHICAGO, ILT, 
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Sctolimojc ateityje žudanti 
žymiai padidinti Chicaęfos ži- 
nių skyrių. Sinomi nuoširdžiau 
si ai kviečiame <jerh. s kat y lo- 
jus pagelbėti mums šiame dar 
be. Y pa e norėtumėm turėti 
kuodaucjiausiai žinučių iš elii- 
eafjiečių lietuvių gyvenimo. 
Praneškite mums ht žinote 
įdomaus telefonu, laišku bei 
patys ateikite į redakcija. l'ž 
suteiktas žineles busime Tam- 
stoms labai dėkingi. 

Redakcija. 

VYRAS SUŽEIDĖ PAČIĄ 
IR SAVE. 

Datlydžiams streikuojant 
James kolarik, dailydys, atsi- 
dūrė keblam padėjime. Žmo- 
gus mylėdavo įsigerti, gi ne- 

dirbant su šeimyna jau dėl 
dektinės pinigu nebebuvo. Iš 
to per nektiri tyiką č-jr> šei- 

myniškas nesusipratimas. 
V v. vakar labilius su pačia 

susibarus jis išsitraukė revol- 
veri, kuritt< 111 miš >vė savo pa 
čia, stueidė pačios motiną ir 
su paskutine kulka-pats nusi- 
šovė. 

Kolarik susibaręs su savo 
motere dažnai jai primindavo, 
kafl revolveryje vra keturi s 

kiilkos, kurios bus "parlalin- 
tos" visai šeimynai, L y., pa- 
čiai, jos motinai, sūnui 12 įlie- 

tu amžiaus, kuris laike iškilu- 
sios tragedijos buvo mokykloj, 
ir jam plačiam viena. O, kad 
suraus tuoni sykiu nesirado 
namie, tai jis atliekama kulka 
šovė j moterį, kuriai pervėrė 
galva ir širdį. 

Jų -sunus iš mokyklos pa- 
grįžęs tapo paimtas dėdės. 

APLEIDO TĖVUS, KAD 
APSIVESTI. 

Nora Rosing, septyniolikos 
metų mergaitė ir Richard Gor 
man, 20 metu vaikinas prašė 
tėvų, kad pavėlintų jiedviems 
apsivesti. Tėvai nepavelino 
statydami priežastį, Imk jiedu 
dar perjauni apsivesti. 

Nedėlios šilta naktį Nora 
atsigulė ant grindų, vietoj gul- 
ti prie sesers. Ir kuomet kam 
k'trvje užviešpatavo tyla. Nora 
ciin-4 •. Taip pat ir kichardas. 

Panedėlyje tapo sužinota, 
kad pirm jų dingimo Richar- 
das nuvykęs į VYaukegan nu- 

sipirko automobilių ir ant ke- 
lio pasiėmė iš bankos $700 ir 
dingo. 

POLICMANA'j SUMUŠ- 
TAS KLIUBIEČIŲ. 

John McGambridge polu'is- 
tas anksti panedėlio rytą tapo 
baisiai sumuštas pietų pusės 
atletiško kliulx). 

Pirm to pastarasis poiicma- 
nas bandė susirinkusius kliu- 
bicčius prašalinti nu kampų. 
Vėliaus kliubiečiai keršydami 
sučiupę McCambridge |x ♦be- 

maną baisiai primušė, atėmė 

revolverį, '"kočėlą" ir ant gat- 
vės parbloškė paliko. 

VAIKAS BEŽAIZDAMAS 
NUSIŽUDĖ. 

Dovidas Sclnvartz, keturio- 
leko.s mėty vaikas praeita ne- 

dčld^nj pasiėmė revolverį ir 

pamėgdžiodamas Uids. kuri* 
nusižudo, prisidėjo prie kak- 
tos it paspaudė revolverio gai- 
delį. Revolveris buvo n e tu s 

čia* ir nušovė jauną vaikina. 

TURĖSITE SMAGAUS 
LAIKO VALANDĖLĘ. 
Ateinančioje subatoje mu 

sų garsusis "Birutės chorą 

j garsiojo Šimkaus vedamas tu 

,rės koncertą p. Meltkizio sve- 

tainėje. 
Visiems galintiems privalė- 

tu nuvykti į ta koncertą. Ten 
žadu buri tikra dailės puota.; 

| N epamiršk t j. 

VAKARINĖS MOKYKLOS 
ATSIDARYS PF.TNY 

ČIOJ. 
Viešos vakarinės Chicagos 

mokyklės atsidarys pėtnyčios 
vakare, nu « 7 iki 9 užsiregistra 
vimui. ,^'i panedėjyje prasidės 
moksli) valandos. Bus moki- 
nama nuo 7 iki *) ir nuo pane- 
dėlio iki ketverto vakarais. 

Lietuviams patartina lanky- 
ti vakarinės mokyklės, nes jo- 
se galima g:rai pramokti an- 

įgiu kali 

T. M. D. CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIVAŽIA- 

VIMO PROTOKOLAS. 
Rugsėjo 14 d., 1010 m. atsi- 

buvo pirmas T. M. I). kuopų 
111. ir \Vis. valstijų susivažia- 

Įvinias. Posėdžiai buvo "Lie- 
tuvos" svetainėje, 3253 So. 
Morgan st., Chieago, 111. 

Susivažiavimą atidarė or- 
' ganizavimo apkričio komisi- 
jos pirm. p. M. K. Šili*. Su- 
| tvarkius mandatus, išrinkta su 

sivažiavimo vedėjai, pirm: Jo 
nas Vaišvilas iš 27 kp. ir rast. 
M. K. Silis is 22 kp. 

1 
Trumpai prabilus pirmse- 

džiui imtasi svarstyti reikalus 
sulyg tvarkos, kurią paruošė 
organizatyvė komisija. 

1. Šerno raštų išleidime po 
ilgo apkalbėjimo nuspręsta re- 

komenduoti busimam T. M. D. 
seimui, kad perleistų padavia- 
klijimą, idant visi nariai užsi- 
mokėtų metines duokles už 5 

mietus iš anksto už ką gautų 
vienais metais 17 tomų Šerno 

|raštų. 
2. Illinois ir \Yisconsin kuo 

j])os privalo skleisti šią idėją 
| tarpe kuopų, draugysčių ir pa- 
sienių asmenų. 

3. L"/.giria sumanymas rin- 
kime knygų Lietuvai, ir nu- 

tarta kad apskričio kuopos pa- 
sidarbuotų rinkime knygų, pa- 
skui sykiu viso apskrid o su- 

rinkt s kr. vgos bus persiųstos 
Lietuvon. 

4. Rengti moksliškas ir 
apie Lietuva iliustruotas j^as- 
kaitas Illinois ir Wisconsin 
valstijose su pagelba T. M. D. 
kuopų ir kitų organizacijų, ku 
rios to norėtų. 

5. T. M. D. kuopa; neda- 
i. 

lyvavusms šiame pirmame su- 

sivažiavime specialiai u/.kvie 
s: i prisiųsti delegatus ar val- 
dybos narius sekantin susiva- 
žiavimam 

6. Apskričio kuopos nemo- 

ka apskritin jokių mokesčių. 
7. Narų i yra privalumu 

tverti T. M. D. kuopas ten kur 
j u nėra. 

8. Sekantis apskričio susi- 
važiavimas atsibus 12 d. Spa- 
lio mėnesio, "Lietuvos" sve- 

tainėje. 3253 So. Morgan st. 

Chicagp. 111., 1 vai. popiet. 
Kuopos j susivažiavimą bus 
užkviestos laikais ir per hik- 
raštį. 

9. Laikinas tvarkymas ap 
skrici > reikalų pavesta pirm. 
j. Vaišvilai ir rast. M. K. Ši- 
lini. 

Susivažiavimo vedėjai, 
Pirm. 'J. Vaišvilas, 
Rast. M. K. Silis. 

> ,3213 So. Auburn Ave. 
Chicago, 111. 

į Draugijų Pranešimai 

1'rancšimas Kare ii 'iams. 
Amerikos Lietuviu Kareivių 

Cliic,:^: 111. Susirinkimas Į- 
vyks ketverge, rugs. KS, 7:30 
vai. vak. "Lietuvos" svet., 3249 
S. Morgan St. \ i s i kareiviai, 
kurie jau priklausot prie šios 
organizacijos ir taipgi tie, ku- 
rie dar ne, kaip kareiviai taip 
ir nekareiviai. esate kviečiami 
atplaukyti susirinkiman. 

Norih S.ie. 
Kaip visur taip ir pas mus gyven- 

tojai sujudo Lietuvos gelbėjimo rei- 
kalais. 

Pėtnyčios vakare, n;gs. 19 d. 8 
vai. 1564 N. Robey St. ir Milwaukee 
Aev., siuvėju unijos svetainėje, jvyks 
garsios prakalbos. Kalbės Dr. Iiiežis. 
Apart to bus perstatytas puikus pro- 
gramas. 

Vietos lietuviai nepraleiskite pro 
gos — atsilankykite } tas prakalbas 
nes daug negirdėtu dalykų čia išgir 
site. D. Žutautas. | 

Town of Lake. 
Draugystės Brolių Lietuvių No. 1 

mėnesinis susirinkimas atsibus ket- 
verge, rugs. 18 d.. 8 vai. vak. Sta- 
naičio svetainėj, 4625 S. Paulina St. 

Visus narius meldžiame atsilanky- 
ti. nes yra daug svarbių dalykų dėl 
apsvarstymo. Taipgi bv.s išduotas ra- 
portas iš praeito pikniko. 

Rašt. S. Petrauskas. | 

Tarybos Susirinkimas. 
Ateinančioje pėtnyčioje, Wodmano 

svetainėje, jvyks CMcagos Lietuvių 
Tarybos susirinkimas. Visi bukite. 

Susirinkimas. 
Lietuvos Gelbėjimo Draugijos 3-čio skyriaus susirinkimas Jvyks ketverge, 7:H0 vai. vakare, rugsėjo 18 d., Do- 

mininko šiemaičio svetainėje, So. Union A ve. ir 18-tos gatvės, Chicago, 111. 
šio skyriaus visi narb' ir narės malonėkite neatbūtinai •alsiluakyti į susirinkimą, nes yra svarbiu reikalu dėl apsvarstymo. Taipgi yra pagei- daujama, kad atsilankytų ir neprigu- Hnrieji, be skirtumo pažvalgų. čia 

galėsite pasiklausyit kas yra veikia- 
ma, o kuriems patiks galėsite prisi- rašyti i draugiją. 

Valdyba. 

į Iš Musy Haminio Gyvenimo j 
P-nai J. Kazanauskas apsivedė su 

p-le A. Pestininkaite. 
šiomis dienomis p. Jonas Kazanaus kas susirišę taip vadinamu neatmez- 

gatnu ryšiu su panele Antanina Pes- 
tininkaite. P nas Kazanauskas kaiku- 
rĮ laiką, dirbo "Draugo'' adminislra 
cijoje, karės metu tarnavo kariuo- 
menėj Prancūzijoje. o dabar darbuo- 
jasi KatJper Stale Banko. P-lė A. 
Pestininkaite yra ponios O. Pocienės 
seserečia. 

Nors vėlokai sužinojome apie šiąs 
sutuoktuves, bet visgi neiškentėme 
nepranešę, nes abu jaunavedžiai yra 
gan pl.ičiai žinomi Chicagoje. 

Lainiingiaufio sugyvenimo! 

P-nas J. Bagdžiunas sugrįžo. 
Praeitoje subatoje mušu žinomas 

veikėjas p. .T. I. Bagdžiunas buvo iš- 
važiavęs } Michlgano valstiją savo 
šeimynos atlankyti, šiomis dienomis 
jis sugrjžo atgal j Chicagą. 

Krikštynos pas pp. Baltučius- 
Praeitame nedėldienyje pp. Ba'tu- 

čiai (3261 So. Halsted St.) apkrikš- 
tino savo trečią dukrelę (viena mi- 
rė) vardu Augelina. Kurnu buvo in- 
žinierius-architektas p. Matas žaldo- 
kaii, o kūmos vardo neteko sužinoti. 

P-nas P. Baltutis dabar darbuojaai 
Peoplels Stock Yards Banke. 

PAJIEŠKAU BANIFACO MOTIEJU- 
no lr Antcces MotlejunikSs, malo- 

nėkite patis atsišaukti ar kas kitas 
pranešti, nesturiu labai svarbu reika- 
lą. 

Bronislavas Kizauskas, 
Goodman, Wis. 

REIK AI .A U J A M Ė DARBI- 
NINKU i Coal Vardą. Gera 
alga. Atsisaukite tuojaus: 
WRIGHT & CO., 3400 So. 
Racine Avcnue. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

M'olderių. Aadara dirbtuve. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Island, 111. 

REIKALAUJAFE KABINETMEIKE- 
rlų prie dirbimo ofiso deskii (stalų) 

Atsišaukite tuojaus j 
Englewood Besk Co., 

5820 LoTve Avp. 

PARSDŲODA DU "UNIVERSAL" 
angliniai pečiai ir ivenas geras ga- 

zinis (range), pigiau negu už pusę 
regulipres kainos, g*r«mp sovyje. 

Kreipkite* po No., 
3020 Wftlla-.3 St. 

Reikalingas jaunas vyrus 'vrinlis 

Į $1000.00 arba adugiau dasidėti prie 
mano plačiai išdirbto Pieno, sviestu 
|r kiaušinių biznio nešančio gerą 
pelną. Vyras hiri Luti teisingas ii 
apsukrus, nes reikės buti užži urėto- 
ju viso biznio, Dreivęriu is storo 
darbininku, dclto, kad aš didelę dalį 
laiko praleidžiu ant l'armu darydamas 
kontraktus ani laiko praleidžiu, 
darydamas konrtaktus nnt pieno; 

Smetonos, sviesto ir kiaušiniu. T tiri 
urėt i gerus paliudijimus kas link 
teisingumo. Patyrimas nereikalin- 

gas, nes aš išlavinsiu pagal savo no- 

rą. 
Kreipkitės ypatiškaį arba laišku 

paminėdami kuomi esate užsiėmę, 
kiek inety turite ir kiek pinigu ga- 
lite pasidėti. Adresas: 

DOLTON D AIRY 
354 Lincoln Av., Dolton, II!. 

REIKALINGA. 
20 GERŲ VYRŲ. 

Galima uždirbti $100 ir daugiau J 
savaitę. O vyrai, kurie dirbate die- 
nomis, galite uždirbti extra vakarais. 
Lengvas darbas. Atsišaukite ypatiš- 
kai arba teletonuokite: 

JOHN A. WALULIS, 
4980 Archer Ave., 

Tel. McKinley 2002, nuo 11 
iki 6:30 vai. vakare. 

REIKALAUJAME 3 MER- 
GINI'. Reikalaujame 3 jaunu 
merginti, turinčių virtuvės 
darbo patyrimo. Geros algos. 
Atsišaukite tuoj aus. F. PAR- 
KER'S CAFE, 5066 Lake 
Park Avenue. 

Reikalinga naudotas "Cash 
Regisler'is". Bus užmokama 
"chash" pinigais. Atsišaukite 
raštu: ''Lietuva'' Xo. 7.. 3233 
S. luorgan St., Cliicago, 111. 

Parsiduoda pigiai mūrinis na- 

mas ant dviejų lubų su bizniu 

(saloon). Raudos neša $100. 
Į mėnesį. Atsišaukite po n\.ne 

riu 841 \Y. 33rd St. Telephone 
Yards 2512. 

Parsiduoda prie 3158 S. Union 
A ve. kampinis, su krautuve na 

mas: raudos neša $74.00 j mė- 
nesi. Kaina $8.500. Pusę Įmo- 
kėti pinigais, likusius ant išmo 
kėjimo. Klauskite prie 6601 S. 
Hermitage A've. arba Tele- 
phone Prospect- 518. 

REIKALAUJAME 
LIEBER1Ų. 

Wisconsin Lime & Cement 
G).. 24th and Throop Sts. 

•# ■ '• 

RE1KALATĮL KRIAD- 
rlAL'S. Turi būti eseras (1nl 

I 
# 

šc-Iman ) lietuvis, darbą pradė- 
ti pa^eiclanjama tuo jaus; lai- 
bai antvisados. l/žmnkestis 
nuo $25 iki $30 i savaitę. Turi 
mokėti dirbti pataisas (aiijra- 
tions) ant vyrišku ir moterišku 
drabužių. Kadangi aš rcn«'iuo- 
siu važiuoti Lietuvon, tai nore 

čiau supažindinti darbininką, 
su kostumieriais ir palikt jam 

.biznį. Atsišaukite tuojaus. Jos. 
Yaranka, 32 Hancock St., 
Springfield, Mass., Tclepbone 
River 21 SI-—R. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 
Galybe" 

Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

JONAITIS. 
Ex-Leitenantas Kapelionas. 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

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

DR. F. O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nofeies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St.r Chicago, III. 

TEL MCKINLEY 4983 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 38th ST., C'ICAGO, i L L. 
arti Kedzie Avo. I 

»ak- 

Toli'iihono Drovor r.or»2 
DR A. JUOZAITIS 

.... DENTiSTAS 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakaro 

Nfidoliomis pa^al sutartj. 
3261 S. HALSTED ST., CH1CAGO 

'I j.lidiif Vanls 15.12 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias linas moterų, vaikų ir vyrų. 

Specialiai >,ydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų liftą*- 

3259 So. Halsted St., Chioago, III. 

Phones: Vanls 155—551 
l'csidence I'lione Drovcr 7781 

F.A JOZAPAIT1S, R. Ph. 
DRUC STORE—APTIEKA 

Pildome V isokius Receptus 
3001 SO. HALSTED ST. OHICAGO 

| DR. I. E. MAKARAS. 
'S LIETUVIS GYDYTOJAS CHlRUAtiAs 
X Wfi,as: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: '9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-'J P. M. 
•I* Ttefonas: Itoulevard 3480. 
•į" Rezidencija: 4515 So. \Vood Stre.t. 
•£ Telefonas: Yards ?23. 

A, Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riuusial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabui ir 
turime savo karabonua ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydeliu®* kauk- 
ties: Taipgi samdome au^mo- 
bilius veselljoma, krikštynoms 
ir Kiliem* reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 Aucurn Ave, Tel. Drover 4139 

! Dr. M. Herzman i 
i IŠ RUSIJOS j. 

Gerai lietuviam žinomu per 16 ne- 4* 
V tų kai;i- patyręt gydytojas. ckirurgaa 
£ Ir &kniet.s. J i Gydo aitriai ir chroniikas ligai, ry- .V •i» rų. moterų ir vaikų, pagal naujausia* A 
•r metodas. X-Ray ir kltokiui elektros + 
V r rietaisus. *j* .j. Ofisas ir Labmatorija: 1025 W. lltb X 

r* Street, netoli Fisk Street. 4. 
y VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir * 
V 6—8 vakarris. Telephone Canal 3110 *f V GYVENIMAS: 3412 S*. Halsted St. \ 
į. VALANDOS: S—9 tikt*!. Ą 
Ą, .!« •*♦»?« ♦*«•]« »'« JhJm T Ą > ♦*«» 

I Dr. G. M. Glaser I 
x Praktikuoja Jao 2V metai 
x 3149 8. Morcan 8t., k#rti 82 lt. § 
O Spcclall«ta» Moteriškų, Vyrišku, ° 

K ir Chroniškų Ligų* 
g Valandos: 9—10 ryto, 12—S 90 2 
5 plot. #—b vok., N«dėl. 9— 1. 

S TELE-ONAS YARD8 817. $ 

Phone Boidevara 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SENĖJU8I08 

L I G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 lr 4 iki V 
vakarai*. 

3303 SO. M3RGAN STREET 

I žaibavimai Įral atsi- 
tikt netikėtai — linU'.c. 
prisirengę 

Pain-ExpeUer 
greit nutildo sktinM»:4* 
nuo suimsimu, u'i*.-> 

giemilimu irtfslmiktimi.' 
Žiurehitf "Ua<l tiutu 

su lNKAUv) ženklu ! 
Gulima Į.'MUt vi*os« 

aptiekose nž 3.1c ir (ifn- 
arba iitiiiuzilint uuu 

F. AD. RICHTER &. CO., 
326-330 Bro«dwty, Nfw York 

Pradtk Naujo Metui bu tobulu aidi? r* 

|Cjimu, taip. kad n^pialeis^^ti per »' 
iui metus, kas frui įali uoti nai'din,'» 
prieš eiaant ku» kitur. Egzamlnacija UVKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai pra&alins aki g 'i 
galvos skaudtjiir.us, irumpurejystė irba t«U- 

prašai Lnama, pasitarkite «u ne ašim. 

JOHN SMETANA 
i SPECIALISTAS AKIŲ 
| 1801 S ASHLAND AV~„ OMICAG' 

Jtios lubos, t i ve Platt'c a?»t*koa» Ttm»kuc 
• OkTai* 

Kampas J^tcs Gatvts. 
balandos: nuo 9tus vai. i'jtm iki R vai. »ak. 
Nedėlioj: r.ou J H. Tfto iki vai. diec«s. 

VALENTINE DičESSMAKING 
COT<LEGE 

Mokina sSuvimo kirpime, duignmg 
dieconiit ir T&karale dėl hfzLto lr 
narai;. Paliudijimai išduodami ir t!» 
arba raskite, o męs pasl*?tong?ime 
RUt«ikti jutas patvimi. 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlaon «t. 

SARA FVTEK, Principal 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

įMekykli* 
! \fokiriama: angliškos ir lietuviškos 
ikalbvj, aritmetikos, knygvetiystėB, $te- 
į nografijos. typeuTiting, pirklybo« jei- 
į siu, Suv. Vaist". istorijos, abelnosį is- 
torijos, geografijos, politinės ekoiio- 

j mijos, pilieiystCs, dailiaraftystės. 
| Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
valandos po piet. Y>. karai s nuo S^iki ! 10 valando?. 

13106 S. Haisted st,, Chicago 

Į Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 
E 

1 1. Parašyk į Lithuanian American Trading Co., 6 W. 48-th Str., >T2w York City, ir ęausi siuntimui 
| reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Parašyk po vieną visų kiekvienam baksui, kurį manai 
1 siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti. 

| .. 2. Bakso didumas turi buti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos plf turao ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruo- 
I jant. (JorJų kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. ( Baksas turi buti padalytas iš lentų 
1 į/, arba Y\ colio storumo. 

1 3. Išklok bakso vidų plonu aliejiinu audeklu —klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas stalą užtiesti). 
| 4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir kvetinių 
| miltų. Tų dalykų negalim h dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba tau 
| kų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti Į užrubežį. 
| *5 Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti nesikratytų ir neslankiotų. 
| 6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nepasiliuo 
1 suotų. 
| 7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso patogioje 
1 vietoje. Numeris, kurie randasi ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant.bakso, netoli prikliji! :tų raštelių. 
| 8. Už ekspresą arba už freitų vežimą pats apmokėk iki New Yorko. 
| 9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntime blanką ir visas tris išsiuBk tuojau 
1 sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą i Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje i vietą ir p. Jei per 
| apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta Jei neužteks, męs turėsime siųsu bi- 
! lą, kad primokėtumei. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 
| 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso. 

1 10. Męs priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulius. bet juos turėsime perkrauti Į bak- 
! sus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip ir baksus, bet pri- 
| siųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškašeiams. 

| 11... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 

1 12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

| UthlMMltafl America n Tradlng Co. 
I * WfST 4«*l» STREET, NKW YORK, N. Y. 
E 

Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čevervkus i baksus, kūnuose norite siųsti. Nešiotos drapa- 
| nos yra reikalingos Lietuvoj, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valst-'joee. 
K i- 
■ 
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