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DABAR AREA NIEKADOS I 

KOPIJA COPY 2c. 
Poi*master General 

Tomskas Bolševiku 
Rankose. 

f # 

į 0f ———— 

Vokiečiai Susimušė su Francuzais. 

Italai įsiverže Jugo-Slavijon. 
Leninas Siūlys taiką Baltiko šalims 

Sako Amerika nori Komčatkos. 
?' TOMSKAS BOLŠEVIKŲ 

RANKOSE. 

Londoanas, rugs. 24 d. — 

Čia gauta šiądien bevielinis 
bolševikų telegramas, kuria- 
me pranešama, kad bolševi- 
kų armija, po vadovyste ge- 
nerolo Lubkov užėirš mies- 
tą Tomską, apie 50( mylių 
į rytus nuo Omsko, ant li- 
nijos Sibiro gelžkelio. 

Jei šis pranešimas yra tei 

eiflgas, tai reiškia, kad už- 
pakalyje admirolo Kolčako 
armijos esą sukilimai ir net 

sugebr užvaldyti didelius 
centrus kokiuo yra Tomskas. 
Mat Maskovoš sovieto armi- 
ja iki Tomsko dar nėra pa 
siekusi. f: j 45 

VOKIEČIAI SUSIRĖMĖ 

SU FRANCI fZAIS 

Berlynas, rugs. 24 d. — 

Local Anzeige»- praneša, 
kad Saarbruckene įvyko 
susirėmimas tarp vietos vo- 

kievių ir francuzų kareivių. 
Iš abiejų pusių, kaip prane 
šama, yra po keliolika ypa- 
tų sužeistų. 

Toliau pabriežiama, kad 
iš francuzų pusės susirėmi- 
me dalyvavo 100 kareivių. 
Nemažas skaičius vokiečių 
vėliau buv areštuti, kurie 
kaltinami užpuolime ant 

francuzų. 

ITALAI ĮSIVERŽĖ .. 

JUGOSLAVIJON. 

Paryžius, rugs. 24 d. — 

Čia gauta iš Belgrado žinia 
kad italų kariumenės sky- 
rius, su keletą šarvuotų au- 

tomobilių perėjo demarka- 
cijos liniją į Jugo-Slavijos 
teritoriją ir, nuveikę serbi 
sargybinį būrelį, grąsino u: 

imti miestą. Taipgi praneši 
me priduriama, kad į Tugi 
iš Spalato nuvyko du Suvi< 

nytų Valstijų kariški laivai 

LENINAS VĖL SIŪLYS 

TAIKĄ EALTIKO ŠALIM, 

Paryžius rugs. 24 d. 

Pranešama, kad delei nep? 

sisekimų taigos derybų s 

Estonija, Latvija ir Lietuv 

Leninas vėl ketinąs pasiuly 
taiką minėtoms šalims. 

SAKO, AMERIKA NORI 

KAMČATK.OS 

Tokyo, mgs. 24 d. — Ja- 
ponų laikraščiai pranješa, 

| kad Suvienytos Valstijos 
: norinčios išnuomuoti pussa- 
1 lį Komcatką nuo Omsko j 
j Valdžios. Suvienytų Valstijų' 
; tikslu buk yra pravesti gelž- 
! kelį iš Amerikos ir Aliaska 
per Beringov jūrių siauru- 
mą ir toliau per Komcatką1 
ii- Sibirą, kad sujungus Ame 
n ką su Europa. 

Japonai dėlei tokio gali- 
mo pliano esą labai susirū- 
pinę. Girdi, pasaulis nepri- 
valėtų daleisti prie tokio 
žingsnio. 

WlLSONAS PRIŽADĖJO 
REMTI KOLČAKĄ. 

^Vashingtoa* D. C., rugs. 
24 d. — šiądien tapo suži- 
nota, kad prezidentas Wil- 
sonas prižadėjo Suvienytų 
Valstijų paramą admirolui 
Kolčakui. Iš to daroma iš- 
vedimas, kad Suvienytų Vai 
stijų 8,500 kareivių Sibire 
ne tuoj bus sugrąžinti Ame- 
rikon. 

i 

j Bet kuomi šelps Amerika 
jKolčaką pakol ka3 nežinia. 
Tik žinoma, kad Denikiną 

1 pasižadėjo šelpti Anglija ir 

Francuzija, kuriam pristato 
maisto ir įvairių kariškų rei 
kmenų. Gi Kolčaką palikta 
šelpti Suvienytoms Valsti- 
joms. : 

GOMPERS UŽGIRE 

PLIENO STREIKĄ. 

Washington, D. C., rugs. 
24 d. — Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas 

\ Gompeis užreiškė, kad de 
lei kilusio streiko yra kaltas 
Gary, kuris atsisakė tartis 

1 
su unijų atstovais. 

Nors Gompers nesutinkąs 
nuomonėmis su Fitzpatricku 
ir norėjęs, kad streikas butų 
buvęs atidėtas iki darbo 

5 
konferencijos Washingtone, 
bet iškilusį streiką užgirė. 

i- Pasekmės streiko nėn 
u dar aiškios vieni, sako, lai 
a mėtas; kiti nurodo tului 
bi pralaimėjimus. Strelkubif.n 

čių yra į 3*0,000. 

Rudens bėdos ir džiaugsmas, 
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SVETIMŠALIUS PRAŠA- 
LINS IŠ FIUME. 

Fiume, rugs. 24 d. — Yra 
svarstoma, kad prašalinus 
iš Fiume visus svetimšalius, 
tas bus daroma dėl apryboto 
daugumo maisto. 

Orlaivininkai, kurie lekio- 
jo sykiu su Annunzio ant 
Viennos lnike kares su aust- 
rais pribuvo į Fiume ir pri- 
sidėjo prie Annunzio spėkų. 

Keturi laivai perėjo Annun- 

zio pusėn. 
Pola, rugs. 24 d. — Kapi- 

tinas Annunzio išleido pra- 
nešimą, girdamas jureivius 
keturių Italijos kariškų lai- 
vų, kurie perėjo Annunzio 
pusėn. Iš to matosi, kad tie 
laivai nepildo valdžios įsa- 
kymų. 

Generolas Garibaldi palaiko 
Annunzio. 

Paryžius, rugs. 24 d. — 

Čia tik ką pribuvo iš Rymo 
generolas Garibaldi, sako- 
ma, su labai svarbia misija. 
Jis pasikalbėjime su kores- 
pondentais užreiškė, kad 
italai del Annunzio elgimąsi 
gali but užganėdinti, nes jie 
valdo itališką miestą Fiume. 

Amerikos laivai Fuime. 

.. Malta, rugs. 24 d. — Čia 
pribuvęs vienas Anglijos 
skraduolis, kurio aficieriai 
pasakoja, kad j Fiume pri- 
buvo S. V. skraiduolis Pitts- 
burgh ir skraiduoliui Olym- 
pia įsakyta tuojau vykti į 
Fiume. ^ 

DĘGTINĖ VIETOJ 
PAUDERIO. 

Pana, III., čia keliavo 
t rokas su kepimui pauderiu iš 
East St. Louis Į Covington, 
Ky. liet vietos šerifui užėjo 

L mintis pažiūrėti kokis ten pau- 
deris. It rado patiderj, bet m 

5 duonos kepimui, tik žmonių 
s'niagitiimui. T roke rasta 15f 
keisti degtinės. S O 

BOLŠEVIKU KOVOS 
TIKSLAS AMERIKA. 

Stockholmas, rūgs. 24 d. j 
Bolševikų karės ministeris 
Leon Trocky neseniai savo 

kalboje Petrograde užreiš 
ke, kad tikslas kovos yra ne 

Estonijos ar Finliandijos ka 

pitalizmas, bet kapitalizmas 
Suvienytose Valstijose ir 

Anglijoje ir virš visko Toli- j 
muose Rytuose. 

Bolševikų armija, girdi, 
kovos su priešais paeiiiuj, 
Sumušus Kolčaką, išpils kai- 
lį Denikinui, o paskui teks ir 
Rumunijai ir Lenkijai. 

Girdi, bolševikai pasiūlė 
taiką Baltiko šalims, bet so- 

vietų valdžia negali ilgiau 
kęsti Finliandijos provakavi 
mų. Girdi, jei Finlandija už- 
tikrins, kad nesiverž Rusijon 
tai nei vienas bolševikas 
kareivis neis per Finliandi- 
jos rubežių; kitaip gi Fin- 
liandija gali susilaukti smū- 

gio, kokio nežino istorija. 

SIŪLO UŽDRAUSTI GE 
LEŽINKELIEČIU STREI 

KUS. 

Washington, D. C., rugs. 
24 d. — Cummins gelžkelio 
biJiuje yra pasiulijimas už- 
drausti geležinkielių darbi- 
ninkų streikus. Prieš toki 
sumanymą smarkiai protes 
tuoja geležinkelių darbinin 
kų vadai. Tai, girdi, butų 
panaikinimas geležinkelių 
darbininkų pilietybes tiesų 
ir stūmimas darbininkų ver- 

gijon. 

VIENIJASI SKRIAUDŽIA- 
MOS TAUTOS 

New York, rugs. 24 d. — 

Sekančioje nedėdlioje bus 
laikomas susirinkimas. at- 

stovų aštuonių tautų, kurios 

jaučiasi kitų skriaudžiamos. 
Šame susirinkime dalyvaus 
airiai, indusai, chinai, korė- 

jiečiai, persai, sirijonai, egip 
tiečiais ir rusai, ši susirinki 
mą sukviete nekurie veikėjai 
ir žurnalistai amerikonai. 

ANGLIJOS GELŽKELIE- 
ČIAI GRĄSINA STREIKU. 

Londorinas, nigs. 24 d. — 

A.ngiijos gelžkelių darbinin- 
<ai grąeina streiku, jei nebus 
išpildyta jų reikalavimas; 
streikas gali prasidėti pėt- 
nyčioj. Delei šio klausimo 
ninisterių kabinetas turėjęs 
speciali posėdį. 

GENEROLAS GOLTZ 
NEBIJO TALKININKŲ. 

Paryžius, rūgs. 24 d. — 

Generolas Goltz, vokiečių 
/adas Baltiko šalyse atsisakė 
išpildyti taikos konferenci- 
jos reikalavimą pasitraukti 
iš tų šalių. Gi Vokietija pra- 
nešusi talkininkams, kad ne 

galinti suvaldyti generolo 
Goltz armijos, kuri sau gy- 
vruoja Baltiko šalyse. 

Taip dalykams susidėjus 
taikos konferencija likosi 
keblame padėjime dėl šio 
klausimo. 

S V DIRBDINA daugiau 
TANKŲ. 

Washington, D. C., rūgs. 
24 d. — Valdžia plianoja 
statidinti mažesnius tankus 
negu buvo naudojami peAei- 
toje kareje. Naujasai ka- 
rės departamento progra- 
mas link tankų yra sekan- 
tis: 4000 tankų 5 tonų; 
2800 tankų 10 tonų; 400 tan 
kų 20 tonų; 950 tankų 6 to- 
n; 100 tankų 30 tonų ir 15 
tankų 3 tonų, ir 267 trakto- 
riai po 15 tonų. 

WASHINGTONAN SUSI 
RINKO 600 VYSKUPŲ. 

Washington, D C., ings, 
24 d. — Daugiau 600 vysku- 
pų ir prolotų susirinko Wa- 
shingtonan laike uždėjimo 
katalikiško universiteto, kur 
kardinolas Merrer turėjo 
kalbą. 

Tokiš didelis skaičius 
dvasiškių buvo susirinkęs 
tik 1884 metais Baltimore. 

TRIS LAIVAI LEDU 
NELAISVĖJE. 

Nom, Aliaska. Kalyučian 
įlankoje ledai suėmė į ne- 

laisvę tris laivus; vieną ame 

rikonišką, kitą rusišką ir 

trečią nežinomą. Jų išgelbė- 
jimui siunčiama ledų lau- 
žytojai. 

VAGIA AUTOMOBILIUS 
ORGANIZUOTU BUDU. 

Londonas, rugs. 24 d. —i 

Čia tapo suareštuotas tūlas 
automobilių vagilius pas ku- 
ri rasta surašas automobilių, 
kuriuos galima vogti su nu 

rodymais, Kur ir kaip paran 
kiau pavogti nurodytą auto 
mobilių. < ^ 

BANKO PLĖŠIKAI 
NUTVĖRĖ $100,000. 

Emden, UI., rugs. 24 d. — 

Vakar čia tapo apiplėšta vie" 
na banka. Šiądien praneša- 
ma, kad plėšikams pasisekė 
nutverti apie $100,000 pini- 
gais ir vertingomis popiero- 
mis. 

PERSHINGO ŠTABAS 
105 ASMENIS. 

Washington, D. C., rugs. 
24 d. — Naujoje savo sto- 

vykloje Washingtone genero 
lo Pershingo čtabas susidės 
iš 25 aficierių, 45 raštininkų 
ir 35 kareivių. 

LLOYD GEORGE, SAKO- 
MA, ATVYKS AMERIKON 

Londonas, nigs. 24 d. — 

Tarpe amerikonų yra gan- 
dai, kad Anglijos premieras 
Lloyd George ketinąs atvyk 
ti į Suvienytas Valstijas pir- 
man tautų Lygos posėdin, 
kuris įvyks spalio mėnesyje. 

KARIUMENE SUVALDĖ 
DRUMRIGHT MINIĄ. 
Drumright, OMa., rugs. 

24 d. — Valstijos kariume- 
nė, kurios pribuvo 250 vy- 

! rų sugebo suvaldyti įsisiuba 
vusią minią, kas įvyko del 
streiko 18 telefonystų. Vie- 
nuolija ypatų, pasižymėju- 
sių riaušėse tapo areštuota. 

ORLAIVIAMS stotis 
ANT ALPU VIRŠUNIU. 

4. V 

Bern, rugs. 24 d. — Pra- 
nešama, kad ant Alpų ledi- 
nių viršūnių bus įtaisyta vie- 
tos nusileidimui orlaivių. 
Todėl ateityje turistai galės 
be jokio vargo dasigauti ant 

Alpų kalnų, kad pasigerė- 
jus puikiais kalnyno regi- 
niais. 

PLIANOJA PALESTINOS, 
SYRIJOS IR MESOPOTA- 

MIJOS UNIJĄ. 
Londonas, rugs. 24 d. — 

Habib Lotfallan, Syrijos at 
stovas šiądien pranešė ko- 
respondentams, kad yra iš- 
dirbtas plianas sudaryti uni 
ją tarp Palestinos, Syrijos 
ir Mesopotamijos. 

| Princas Feisal, sunus Ara 
| bijos karaliuko užgirė pa 
! mostą plianą. Bei. galutiną 
sutikimą ant to, princas 

» duos tik tuomet jei tas bus 
i užgirta ir per Anglijos Val- 
idžią. ... 

STOKA PINIGU UŽDARĖ 
224 MOKYKLAS. 

VVashington, D. C., rugs. 
24 d. — Iš Meksiko City 
pranešama, kad mieste ir 
apielinkėje užsidarė 224 mo 

kyklos delei stokos pinigų. 

MEKSIKA NEDALIVAUS 
TEXAS PARODOJE. 

Dalias, Texas, ings. 24 d. 
Texas valstija rengia didelę 
parodą įvairių išdirbinių ir 
produktų. Šioje parodoje 
buvo žadėjusi dalyvauti ir 
Meksika, prisiųsdama įvai- 
rių d«lykų. Bet valstijos gu- 

; bernatoriui parekomenda 
jvus, idant Suvienytos Valsti 
jos siųstų Meksikon. kariš- 

i kąspėką Meksikos valdžia 
per savo konsulį pranešė, 
jog Meksika parodoje neda- 
lyvaus. 

MANĖ SUPLAIŠINTI 
TILTĄ. 

New Castle, Pa., rugs» 24 d. 
Šiądien rasta išgręžtos sky- 
lė papėdėje vieno tiltų. Spė- 
jama, kad tai buvo ruošia- 
masi suplaisinti tiltą, kuris 
yra 700 pėdų ilgio. Delei to 
tiltas apstatytas sargyba. 
Tūli nurodinėja, kad tai ga- 
li but darbas streikierių, nes 

per tiltą kasdien pereina 
tūkstančiai darbininkų vie 
non plieno dirbtuvėn. 

ANGLAI PLIANUOJA 
GRAŽIUS SALIUNUS. 

Londonas, rugs. 24 d. — 

Angijos brovarninkai plia- 
nuoja jvesti žymius pageri- 
nimus saliunose, idant to- 
kiu budu saliunus padaigas 
kaip ir apielinkės kliubais. 
Delei to jie bendromis spė- 
komis ketina rekomenduoti 
valdžiai visą eilę pagerini 
mų kaip tai: aprubežiavimą 
davime gėralų, išdavime 
saliunams leisnių, parinkime 
vietos ir t. t. 

į UNIJOS OFISE PERŠOVĖ 

| ŠERIFĄ. 

Charleston, W. Va., rugs. 
24 d. — Šerifas Don Rafin 
nuvyko angliakasių unijos 
lokalan sąryšyje su areštu 
vieno vyro, kurio reikalavo 
pavieto teismas. Šerifas tapo 
peršautas ir gyvastis yra pa- 
vojuje. 

NAUJA ROCKFELLERIO 
DOVANA. 

Nw York, rugs. 24 d. — 

John Rokfeller šiądien įtei- 
kS baptistų konvencijai 2, 
J00,000 tiži skleidimo bap- 
tistų tikybos tarpe šiaurinių 
valstijų, nes tokis yra reika- 
lavimas prie įteiktos aukos. 

0RAS 
Chica^oje ir apielinkčje. 
Ketverge ir gal pėtnyčioj 

giedra; maža atmaina tem- 

peratūroje; vidutiniai piet- 
vakarių vėjai. 

Saulėtekis, 6:40; 
Saulėleidis, 6:43. 
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APIE GRĮŽIMĄ EUROPON. 

Immigracijos Biurai iš įvairių miestų 
praneša, kad kasdieną daugybė ateivių krei 
>iasi prie jų, prašydami pavelyti važiuoti 
iuropon. Prašančiųjų tarpe yra įvairiausių ;autų: rusų, italų, lęiikų, pietinių slavų ir 
;t. Nemažai ir mūsiškių lietuvių norėtų vyk :i į aną vandenyno pusę. 

Vieni iš jų žada nuvažiavus ten apsi- gyventi, kad jau daugiau niekado^ čia ne- 
begrįžti. Bet labai daug yra ir tokių, kurie 
nori tik laikinai parvažiuoti, pasižiūrėti ir 
paskui vėl sugrįžti į šią šalį. 

Ir ne stebėtina, kad taip daug ateivių ruošiai keliauti į senąjį pasaulį. Juk taip ilgai jie buvo atskirti nuo savų giminių, :lraugų, pažįstamų. Per penkis metus nei laiškelio negalėjo parašyti savo brangiau- siems Europoje. O kiek atmainų tame 
laikotarpyj ten įvyko! Kiek miestų ir so- 
džių tapo išgriauta! Kiek artimų žmonių tikro toje organizuotoje žmogžtidybėje! 

Vieni važiuos \ Europą, kad pa- sižiūrėti koks likimas paliete jų gimines 
r draugus. Kitiems rūpės pamatyti kas 
itsitiko su gimtiniu sodžių ar miesteliu, 
rretiems gal bus paliktas koks nors turte- is nuo žuvusių karėje giminių ir jie sku- 
>ins į tėvynę, kad jj atsiimti. Daugeliui iteivių begaliniai norisi tik pasikalbėti su 
trtymiausiais žmonomis apie pragyventas valandas karės metu, apie tuos pažįsta- 
nus, kurie savo galvas padėjo tame bai- 
liausiame sumišime. 

O musų Jietuviams be to viso dar ru- 
)ės pamatyti kaip tvarkosi Naujoji Lietu- 
va, numetusi šimtmečių jungą, norėsis pa- 
natyti savąją valdžią, savąją kariuomenę 
r daug kitų mums artymų dalykų. 

Taigi, lengva suprasti, kodėl taip laug ateivių prašosi leidinių važiuoti į "se 
įajį krajų." 

Kol kas dar neži/ioma kuomet tikrai 
>us galima be didelių kliūčių keliauti į gimtinius lizdus. Bereikalo daugelis bijo, :ad buk, girdi, valdžia neišleis ateivių iš 
Vmerikos. Gal keblumų su. išvažiavimu 
>us, bet niekas negalės buti varu priver- 
tas pasilikti šioje šalyj. Amerika visuo- 
net duodavo pastogę tiems, kurie troško 
oje apsigyventi ir niekados nevertė pasi- ikti čia tų, kuriems norėjosi atgal grįžti, 
kalima pilnai tikėties, kad ir dabar čionyk 
te valdžia neis prieš teisingus ateivių roir 
;alavimus. 

Greičiausia į Europą galėsime liuesai 
ažiuoti, kuomet bus galutinai užverta 
aika. v 

LIETUVOS KARE SU RUSIJOS BOL- 
ŠEVIKAIS. 

Musų radikalibkesni elementai nuoiat 
ižsipuldinėja ant lietuvių valdžios už jos 
:ovą su Rusijos bolševikais. Girdi, tai 
•aisi nuodėmė prieš .'moniskumą varyti 
esusipratusius darbininkus kariauti su 
ais, Kurių ekonominės ir politinės idėjos etinka valdantiems asmenims. 

Mums rodosi, kad ši pažiūra yra visiš i 
ai klaidinga. Pirmiausia, dabartinė Lie- ; 
i vos valdžia yra kuotvirčiausiai pąsiryžu- 
i kovoti su visais padaužomis, kurie atei- 
a apginkluoti j musų hraštą su tikslu pa ' 
aboti mus vergijos judilais. Mes neina-; įe į rusų žeme mušties, mes nedraskomo 
i kaimų, nežu jome nekaltų žmonių, o tik 
inamės nuo įsiveržusių į mugu žemę p^e 

Antra, kįla klausimas, ar mes kariau-f 
i ame su bolševikais, kaipo tokiais, ar su 

usų bolševikais. Mums išrodo, Kad mū- 
siške valdžia labiausiai kariauja su rusiš- 
kaisiais bolševikais, bet ne su jų principais. 
Patsai bolševizmas dabartinėse formose 
dar kol kas negalės įsivyrauti ir ankščiau 
ar vėliau žus. Bet nežus bolševizmo ne- 

šėjas į Lietuvą-rusas. Taigi, to ruso, ku- 
ris taip ilgai ir taip skaudžiai mus spaudė, 
mes daugiausiai ir prisibijome. Ar šiaįp 
ar taip, bet visgi beveik kiekvienas rusas 
dar neatsižadėjo savo svajonių apie dide- 
lę, didelę ir galingą Rusiją Nori .tokios 
Rusijos kolčakinis rusas ir iš kailio besį- 
nerdajnas darbuojasi už ją. Neapsirik- 
sime daug pasakę, kad ir rusų radikali 
dar neatsikratė visiškai minties a'pie Di- 
džią Rusiją. O patekus Lietuvai į jų ran 

kas, mes vėl butumėm jų pastumdėliais, 
kampininkais. Tai ve ko mes daugiausiai 
bijome, be ne augštų idėjų. 
f 

į Svetimoj© Spaudoj© j 
j Apie Lietuvius j 

LIETUVA IR LENKIJA. 

Lenkijos premiero Igno J. Padei3\v- 
skio "Associated Press'e" nurodimas, kad 
BaltiKos tautelių, federacija, arba, kaip 
tai Lietuvos, Estonijos, Ukrainijos, ir Le- 
tonijos gyventojai yra bolševikai ir gelbsti 
vokiečiams sumušti Lenkiją, nėra teisingas. 

Dabartinio tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nesusipratimo priežastis tai ta, kad Lietu- 
va reikalauja neprigulmybės ir lais 3s, kuo 
met imperialistiška Lenkija žemu budu 
stengiasi užkenkti Lietuvos reikalavimams. 

Lenkijos gyventojai neatsižvelgiant 
prie kokios partijos jie priklausytų, prie 
dšinųjų, ar kairiųjų; monarchistų, ar re- 

publikonų; Jų visų tikslas, tai didelis sap- 
nas, apie tą "Didelę Lenkiją." Ir tuom 
sapnu jie apsvaigę ignoruoja pamatuotą i politiką, principus tos kares, kuri buvo ka- 
riauta ir laimėta, del savęs apsisprendimo 
ir mažų tautelių tiesų. 

Lietuva negeidžia ir nenori užgrobti 
teritorijų, kurios teisingai nepriklauso prie 
jos sulyg etnografijos, istorijos ir geogra- 
fijos nurodymų. Visas ką Lietuva geidžia 
tai tą, kad galėtų apsispręsti vidujinėje ■ ir 
išlaukinėje savo politikoje ir,santaikoj gy 
venti su kaimynais. 

sietuva susideda iš sekančių provin- 
cijų: Vilniaus, Kstuno, Gardino, Prūsų Lie- 
tu /oš ir Suvalkų. Gi Lenkija pastebi, buk 
tik Kauno ir Suvalkų provincijos priklau- 
so Lietuvai. O dideles Gardino ir Vilniaus 
provincijų dalįs Lienkija savinasi. Jos to- 
kie reikalavimai yra labai neteisingi, nes 
tose provincijose didžiuma lietuvių gyvena. 

Lenkija nori prisisavinti Lietuvos so- 
stapilę Vilnių, kuris buvo politiškas, inte- 
•Jektuališkas, religijinis ir dvasiškinis 
Lietuvos centras ir priklausė prie Lietuvos 
valstijos iš pat senovės. Lenkai stato prie 
žastį, kad jiems Vilnius priklauso, vien 
tuom kad Vilniuje daugiaus gyventojų kai 
ba lenkiškai negu lietuviškai. Bet tas ma- 
žai reiškia, nes didelis lietuvių patrijotų skaičius priklausė prie senos aristokratijos 
ir klaidinga istorja pasiremdami vartojo 
lenkų kalbą visai neatsimindami, kad jie 
-yra lietuviai. 

Pastaroju laiku Lietuvių Taryh? kuri 
randasi New Yorke mums praneša, kad 
lenkai užėmę Vilnių taip baisiai lietuvius 
draudžia nuo tautiškumo, jog, jei lietuvys 
išdrįsta Vilniuj ant gatvės pavartoti savo 
prigimtą lietuvišką kalbą tampa suareštuo- 
tas. Gardino ir Vilniaus apielinkėse lenkų 
ponija praktiškai įsteigė sena feodalę si- 
stemą. Tokie žingsniai lenkų pavartoti, 
tai dėl praplatinimo "lenkiškos kulturos". 

Gal but, kad čia bus kalta lenkų mi- 
litarija, (junkerių ir imperialistų partijos), 
kuri del abiejų šalių didelį nemalonumą 
padarė. Kuomet buvo galima rimtai žiū- 
rint santaikoj nustatyti abiejų šalių reika- 
lavimus. Lietuva dar turi daug laiko su 
Lenkijos valdžia susitaikyti. Bet nelink- 
smu pasakyti, kad kiekvieną sykį, kuomet 
tik Lietuva su Lenkija bend ai darės ir vis 
liko apviltai* 

Kad butų tikra taika, Taikos Taryba 
privalo priversti lenkus ištraukti savo ka- 
riumenę iš Lietuvos; nes Lietuva, kurios 
leprigulmybė visuomenišk.ii tapo pripa- 
žinta, yra prisirengus kariauti iki paskuti- 
įio žmogaus už savo neprigulmybę ir po- 
itiškas tiesas. Gi kas link bolševikų ir 
vokiečių, tai jie nelabai pavojingi ir susi- 
ungę, kaip jau matėme, apsigirs »nuo už- 
>uo!ikų. 

Charles P. Woyohnar. i 

] 
Former Lieut. Commandar U. S. N. R. F. ] 

(Iš "The Sunday Cal?Newark, N. J. ] 
Jept. 14, 1319). 

Apžvalga, i 
Nera inteligentų Lietuvos 
sodžiuose ir miesteliuose. 

Musų Europiniai laikraš- 
čiai labai skundžiasi, kad 
Lietuvos sodžiuose ir baž- 
nytkiemiuose beveik neeita 
ma inteligentų. Tai esą pa 
darė visokios okupacijos, 
nes okupantai į sodžiui sė- 
dinčius inteligentus žiurėjo 
labai įtariamai. Esą, jei 
kas ir buvo bandęs kęsti, 
tečiaus neiškentė-bėgo iš so- 

i džiaus. Neseniai paskelbta 
Lietuvoje mobilizacija ir gi 
nemažai patuštino sodžių. 
Vieninteliais kuluirnešiais 
dabar ten yra špitolė ir mo 

kykla. Bet senų mokytojų 
visai mažai belikę, o nau- 

jieji tai daugiausia vokiečių 
kepti, kurie šiaip taip at- 
lieka savo profesiją, bet ma- 

žai teišmano apie visuome- 
nės klausimus. Taigi pasi- 
liko tik špitolės intelegenti- 
ja-k.unigai, vargoninkai, 
zakrastijonai, kurių mobili- 
zacija beveik visiškai nepa- 
lietė ir kurie išsijuosę varo 

j savo darbą, užsivarinėdami 
ant kit1.; partijų ir visur kiš 
dami savo kromeli. 

Atsiminus, kad neužilgo 
žada įvykti rinkimai j Stei- 
giamąjį Seimą, aišku, kad 
Lietuvos demokratijos padė 
fcls yra dideliame pavojuje. 

* * 
* 

Jie žada gyvi ne pasiduoti. 
Visa Lietuva kuofcvirčiau- 

siai pasiryžusi kovoti su vi- 
sais priešininkais, kurie ki- 
ša savo nosį j musų žemę, 
idant mus pavergti, o 

patiems ponauti. Į sociali- 
stų pusę palinkęs "Saulėte- 
kis" (Gražus vardas!) vie- 
name numeryj štai ką rašo: 

"Tegul Rusai pasitrau- 
kia su savo kariuomene iš 
šiapus Dauguvos, tegul 
Lenkai išsikrausto iš gry- 
nai lietuviškų Vilniaus ir 
Gardino dalių, tegul Vo- 
kiečiai išsinešdina iš Di- 
džiosios Lietuvos antra- 
pus Nemuno ir tegul visi 
tie trys kaimynai pripa- 
žįst° mums tai, k&3 musų 
yra ir pasižada nepulti 
daugiau musų šalies, tai 
mes jų tikrai jau neliesi- 
me ir ginklą padėsime. 
Visus gi ginčus del nu- 

statymo sienų mes sutin- 
kame pavesti Tautų Są- 
jungai ir galime juos ra- 

miu budu išrišti. Bet, jei 
tie musų kaimynai neiš- 
eis iš musų žemės ir ne- 

liaus jos savinęsi, tai mes 

nepaleisime ginklo iš ran 

kų ir tegul priešai per- 
žengs per musų lavonus 
ir tuomet mus pasiims/ 
bet gyvi mes nesiduosi- 
me!" 

Matyt musų broliai ana 

pus vandenyno tikrai yra 
pasiryžę eiti garbingais se- 

novės Pilieniečių takais. 
Kitas kauniškis laikraštis ( 

šaukia šitaip: "Bet duokit 
mums ginklų, duokit ginklų 
ir Lietuvoj nei vieno priešo ; 
kareivio, nei1!®." 

* * 

* 

Lenkų provokacija. 
! 

Lenkai vLuosa pasaulio 
^raštuose iš kailio nerda- 
nies darbuojasi, bandydami 
cuobiauriausiai apšmeižti 
sietuvos valdžią. Visuose 
)asaulio kraštuose jie dabar 
'urbi et orbi" skelbia, kacl 

I KOVĄ. 
"Lietuvos Ūkininke," 

"Saulėtekyj" ir kituose Lie 
tuvos laikraščiuose tilpo la- 
bai įspūdingas atsišaukimas 
į lietuvių visuomenę dėlei 
lenkų įsiveržimo į ^ietuvą. 

Žemiau dedame jį ištisai: 
"Tas, ko mes laukėme, at 

sitiko. Lenkai, peržengę de 
markacijos liniją, pradėjo ei 
ti gilyn į Lietuvą. Lenkai 
dabar elgiasi, kaip tas va- 
gys ir žmogžudys, kurs briau 
naši į svetimą namą ir nori 
šeimyninkauti jame, o patį 
šeimyninką nori padaryti sa 
vo bernu ir vergu. 

ir mes netikėkim, kad tau 
tų sąjunga ar kas nors kitas 
,ateis ir apgins mus-turime 
patys ginties. 

Tegul atėję lenkai ras 
kiekvienam Lietuvos kalne- 
lyj, kiekvienam,, slėnyj ir 

miškelyj, kiekvienam so- 

džiuj, miestelyj ir viensėdyj 
tvirtumą, kiekvienam gyva- 
me padare kovotoją ir prie 
šininką. Visi turime stoti į 
kovą, ir dideli, ir maži, ir 
seni, ir jauni, ir vyrai, ir mo 

terįs. Kovokim kaip kas ga 
lime ir kuo kas galime! 

Musų kariuomenė pirmoji 
savo krutinę catiks priešinin 
ką, musų jaunimas tuo jaus 
kiekviename valsčiuje ir so- 

džioje sukurs kovos burius, 
kuriais puls ant priešinin- 
ko burių iš priešakio ir iš 
užpakalio, gadins visokius 
priešininko įtaisus ir nubaua 
kiekvieną lenkų legioninką, 
atklydusį į Lietuvos sodžių. 

Musų seniai, vaikai ir mo 

terįs tegul pasistengia, kad 
ne vienas daiktas jų namuo- 

se nepatektų į lenkų rankas, 
tegul niekad nesutepa lupų 
šnekėjimu su lenkais, tegu] 
niekad neparodo jiems vau 

dens, tegul pasistengia juos 
suklaidinti ir stengiasi suži- 
noti, kiek lenkų yra, kur jie 
eina, kiek ko turi. Praneš- 
kite apie tai tuojaus musų 
kariuomenei ir kovotojų l 
riams. Čia Lietuvos vaike- 
liai, elgetos, senos moterėles 
gali geriausiai patarnauti sa- 

vo žemei, nešiodami žinias 
iš paimtųjų lenkų vietų į ne 

paimtas. 
Lietuvos inteligentija, dva 

rininkai ir šiaip jau susipra 
tę žmonės turi stoti vadovais 
šitos Lietuvos kovos su žmog 
žudžiu priešininku. Turi 
visur viešai ir slaptai aiš- 
kinti žmonėms, ką rengia 
ateidami lenkai Lietuvon. 

Visoje Lietuvoje turi uz 

virti kova ginklu, žodžiu, 
nebyliu protestu, žvalgyba ir 
visais kitais budais, kokius 
tik gali žmogaus smagenįs 
sumąstyti. Padarykim taip, 
kad ne dienas lenkas, val- 
diškai peržengęs Lietuvos 
Zemėlės sienas, nebegrįžti iš 
jos gyvas!" 

iabartme Lietuvos Taryba 
esanti kaizerinė. 

"Dziennik Chicagoski" N. 
222 rašo: 

"Visi Tarybos laikraš- 
čiai Kaune yra leidžiami 
vokiečių pinigais. Jie no 

! ri sukelti lietuvius prieš 
j lenkus. Lietuvių "chlo- 

pai" abejodami priima 
tuos šmeižtus." 

Veltui ponai! Netoli te- : 

nueisite su provokacijomis. : 

"Do czasu dzban wodę no- 

si"-"sako jusų pačių patarlė. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Šiomis dienomis P as Jo- 
nas Kiškunas gavo laišką 
nuo savo brolio iš Panevė- 
žio. Laiškas rašytas Rug- 
pjūčio 4, 1919. 
Mieli Broliai:— 

Per tokį ilgą laiką ne- 

galėjome vieni kitiems savo 

minčių apreikšti, būdami 
atskirti nuo plačio pasaulio, 
per tą baisų karą. 

Nors dabar šiek tiek per 
simainė, negalima sakyti, 
kad daug kas pagerėjo, nes 

dar pas mus nematome švie 
sios ir giedrios dienos. .Dė- 
kui, Dieviui, visgi jau po 
truputį tvarkosi j ramų gy- 
venimą Lietuvos žemelė. 

Daug pergyvenome viso- 
kių okupantų. Dabar jau 
susilaukėme savo, Lietuviš- 
kas Valdžios, kuri yra daug 
švelne&nė, negu rusų vokie- 
čiu ar bolševiku. 

Vadinamieji darbininkų 
užtarytojai, sako, daug iš- 
kentė jome, bet dvasioje ne- 

nupuolėme. Turime stiprią, 
nors jauną kariumenę, kuri 
drąsiai stoja ap^inime tėvy- 
nės nuo visų priešų antpluo 
džių. Daug ko netekome, 
daug turto musų žuvo, bet 
tikimės sulaukti šviesesnių 
dienų, kaip sustos ginklai 
tarškėję. 

Ačiu Amerikos lietuviams 
už visas aukas ir pastangas 
ir toliau neužmirškite remę 
musų. Dabar, broli, pasa- 
kysiu apie namiškius reika 
lus. 

Tuom kartu esame sveiki, 
tik nebe visi gyvi. Brolis 
Kazimieras mirė praeitą ru 

'denį (čia apleidžiame visus 
šeimyniškus nuotikius, kurie 
nėra svarbus visuomenei). 

Vokiečiai užėję labai nu- 

skriaudė mane: atėmė pi- 
nigų, drapanų ir šiaip viso- 
kio labo. Tuo sykiu gyve- 
name nekaip. Dabar noriu 
paimti Pinavos vandenili 
malūną nuo valdžios į nuo- 

mą, tik nežinią ar pasiseks, 
nes eina didelės varžytinės. 

Dabar męs gyvename Plu 
Kių kaime, užsiėmimo netu- 
rime jokio, nes man pavogė 
arklį, o arkliai pas mus da- 
dar labai brangus, už 4000 
nelabai koks arklys. 

Rusiški pinigai labai pi- 
gus, kaip bolševikai buvo 
užėję, tai paliko daug rusiš- 
kų pinigų. 

Naujų pinigų tie turi, ku- 
rie spekuliuoja. Šiaip vis- 
kas labai brangu. Prie bol- 
ševikų duonos svaras buvo 
iki 5 rublių, rugių pūdas 
150 rublių. Dabar viskas 
pamažu pradėjo atpigti. 
Dau£ ko butų rašyti, bet tuo 
kartu nežinau ar šis mano 

laiškas pasieks tamstas. Ra 
šykite kas pas tamstų gir- 
dėtis. Kaip laimingai gy- 
venate ? Kokius užsiėmi- 
mus turite. Ar dar visi esa 

te sveiki ir gyvi? Kaip m a 

note apie Lietuvos reikalus? 
Ką Amerikos valdžia mano? 

Stengkitės visi kiek galė- 
dami padaryti Lietuvą savi 
stovą valstybe, tada ir Lie- 

tuvoj bus gerai gyventi, nes 

Lietuvoj turtų, kaip pasiro- 
dė, labai daug. 

Kiek duonos, kiek gyvu- 
lių per tiek laiko atėmė, tas 

nelaimingas karas. Pradė- 

jus nuo rusų, o apie vokie- 
čius nėra ko nei kalbėti. 
Teko nemažai ir bolševi- 
kams. 

Dar ir dabar, kur toliau 
įuo fronto užtenka visako, 
įereikia bado kęsti. : 

Kas mus labiausiai var-1 
K 

*ina, tai kad neturime kuo- < 

mi apsiauti, nes vokiečiai 
visus gyvulius ėmė be pasi- 
gailėjimo, ne tik gyvus bet 
ir nudvėsusius reikėjo jiems 
atiduoti. 

Jeigu kas ir papjaudavo 
slapta, tai odos negalima; 
buvo išdirbti nei dėl nagi- 
nių,-atimdavo. Negeriau ii! 
bolševikai elgėsi, tik tiems* 
neprisiėjo taip ilgai šeimy- 
ninkauci, nes jiems nedavė 
ramybės musų kariumėne, 
Musų 30 kareivių išvydavo 
jų 300. Nežinia kaip tas to 
liaus seksis. Atleiskite, bro 
li, kad negaliu visų tinka- 
mai pasveikinti. Visus vie 
»nu žodžiu sveikiname linko 
dami tamstams ir šeimy- 
nams visokios laimės. 

Sudiev, likite sveiki It! 
aš lieku sveikas, brolis, Ka- 
rolis Kiškunas. 

J 

ŠVENTI ĄŽUOLAI. į 
Ažuolasl tai ypatingas 

medis, kuris savyje slepia: 
ką tokią nepermatomą. Gi 
tas nepermatomas prisideda; 
prie jo kulto. Vasaros lai- 
kų ąžuolas gražus medis it; 
nevieno akį patraukiantis. 
Bet daugelis yra medelių, 
kurie savo gražumu pervir- 
šija ąžuolą. Sakysim svy- 
ruoklis beržas vėjo supamo 
mis šakomis galil didesnį 
įspūdį padaryti ir daugiaus 
įvairių minčių sukelti. Ar 
ba vėl klevas, kuris, it kviet 
ka lange, apvaliai išaugęs, 
ištisai plačiais ir švelniais 
lapais prisidingęs taipgi vię 
sija ąžuolus, kurių, jog, dan 
guma susikraipę, apskurę j 
šakos tai į vieną, tai į antrą 
pusę nuaugę. Yra ir dau- 
giau medelių, kurie žmo- 
gaus akį daugiaus užžavėja 
negu ąžuolas. Vienok ąžua 
las yra dauginus garbina- 
mas už kitus medžius. Gal 
but, kad ąžuolo stiprumas 
ir ilgas amžius priverčia 
žmogų ką tokio nepaprastą 
apie jį manyti. J 

Ąžuolams yra pašvęsta 
daugelis dainų ir poemų. Jie 
ilgose dainose apdainuoja* 

| me garsiu dainių. Apie ąžuq 
| lus yra sutverta daugelis pa 
j sakų. Jie įeina j mitologi- 
ją. Daugelis tautų senovėj 
i ąžuolus laikė už šventus ir 
garbino. Ankstyva žydų 

i istorija rišasi su ąžuolais, 
i Druidai garbino ąžuolus, vo. 

j kiečiai net kirsti buvo už- 
; draudę. Anglijoj taipgi 
ąžuolai buvo šventai laiko- 
mi. Musų bočiai, lietuviai 
labai godojo ąžuolus. Jie 
po ąžuolais kūrindavo neuž- 
gęstamą šventą ugnį, kurinį 
vaidylaitės su žaliais vaini- 
kais galvas pasipuošę dieną 
ir naktį dabodavo. Musų 
bočiai turėjo šventų ąžuolų 

Į didelius plotus, ant kurių 
į būdavo labai tankiai suaugę 
ąžuolai. Tie ąžuolais apau-^ 
gę žemės plotai buvo vadi- 
nami alkais ir laikomi šveų 
tomis vietomis. -I 

i tuos alkus buvo uždrau- 
sta svetimam koją įkelti. 
Juos prdabodavo vaidylos 
ir jiems Duvo leista mirties 
bausme nubausti tą,' kuria 
į šventus alkus įkeltų koją. 

Devintame, ar dešimtame 
šimtmetyje tūlas Vaitekus 
atsivilko į Lietuvą skleisti 
krikščioniško mokslo tarpe 
lietuvių ir žmogus nežinoda' 
mas Lietuvos šventų vietų 
įžengė į šventus Lietuvos ai 
kus. Gi vaidybos, kurie da- 
bojo tuos alkus, pastebėjo 
ią zokoninką besisilsintį ant; 
jventos vietos. Gi, kad da;-* 
'ijo. 1 
šventos vietos ?r jį nugala- 



IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
AMSTERDAM, N. Y. 

Nors čia nėra atsakan- 
čios inteligentijos, bet gi 
Lietuvos reikalai nėra užmir 
štami ir kas tik galima-vei- 
kiama dėl jos. Dabar ma 

tydami, kad lenkai stengia- 
si pavergti musų tėvynę, su 

manime užpratestuoti prieš 
tokius autokratiškus lenkų 
žingsnius. Gi, kad pasek- 
mingiaus tą darbą padaryti 
stengiamės kodaugiausia or 

ganizacijų sušaukti susirin- 
kiman, kuriame butų aptar- 
ta, kokių budu protestuoti 
prieš lenkus. 

Rugsėjo 2 d. tuom tikslu 
susirinkime dalyvavo sekan- 
čios draugijos: T. Fondo 
65 skyrius, Šv. Kazimiero 
Lietuvių Sargo dr-tė, Apaš- 
talystės Maldos, Šv. Jurgio, 
Šv. Juozapo dr-tė, T. M. D. 
144 Kp., Lietuvių Piliečių 
Kliubas Liet. Sunų ir Duk- 
terų, L. A. Bendrovė, Šv. 
Antano dr-tė, Liet. Raudo- 

•• nas Kryžius, Amrikos Liet. 
Kliubas, A. L. T. Sandaros 
kuopa, Dukterų Marijos 
dr-tė ir Lietuvių Vyčių 100 
kuopa. 

Susirinkimą atidaridamas 
p. St. Simanavičius nuosek- 
liai nurodė kokiu tikslu tas 
susirinkimas tapo sušauktas. 
Tvarkos vedėju tapo išrink- 
tas p. V. Rusilas, rašt. — A. 
J. Šūkis; kasierius — A. 
Stokna. Tai tik lyglaikine 
valdyba, nes dar ne visos 
draugijos buvo atsiuntusios 
savo įgaliotinius. 

Šiame susirinkime nutarta 
sekanti dalykai: 

1. Sutvertas Amstęrdamo 
Lietuvių Politiškas komite- 
tas. Į šį komitetą turės įeiti j 
»ro kiekvienos draugijos po j du ingaliotu atstovu. Šiam 
komitetui pavesti visas kas j 
link Lietuvos politiškas dar- 
bas, — nepaskirių tarybų, 
bet Ekzekutyvio Komiteto. 

2. Turėti demonstraciją 
preš lenkus ir, kad demon-Į 
sli'acijon sutraukus netik vi- 
sas vietos lietuvių draugijas, 
bet ir pavienius lietuvius. 
Taipgi užkviesti ir iš apielin 
kių Jietuvus. 
kių lietuvius. Paroda bus iš- 
puošta, bet tik linkėjimo iš- 
kabomis ir benais. 

3. Nusamdyti didžiausią 
miesto Opera House, už ku- 

rią jau užmokėta $100. Po 
demonstrasija visi maršuo- 
tojai bus sukviesti j Opera 
House, kur bus prakalbos, 
kaip iš lietuvių kalbėtojų, 
taip ir iš amerikonų. 

4. Išrinkta daug įvairių 
komisijų, kurios rūpinsis at- 
likti paskirtus darbus. 

Amsterdamo politiškas 
komitetas pasiliks ir po šiai 
demonstracijai ir veiks vie- 
tos lietuvių vardu dėl Lie- 
tuvos labo. 

Tai demostraeijai pritaria 
ir ukrainiečiai. Tapgi prisi- 
žadėjo ir dalyvauti. 

Preso3 komisija 
A. J. Lukais, 
S. Simonavičius. 

ROCHESTER,, N. Y. 

Šioje lietuvių kolizijoje 
pirmą vietą užima T. M. D. 
52 kuopa, nes ji yra vienu- 
tine, kuri darbuojasi musų 
tautos gerovei ir apšvietai. 
Pirm karės 52 kp. buvo ga- 
na tvirta, nes turėjo ganė- 
tiną skaitlių narių ir darbš 
čių vyrų, kurie nesigailėjo 

laiko ir energijos, kad tik 
kuopą gerame stovyje palai- 
kius. Bet užėjus karei ir 
kuomet jauni ir energingi 
jaunuoliai apleido musų kuo 
pą viskas kitaip virto. Ir 
žirniai sumažėjo narių skai- 
čius. jįi ą 

Nedėlioję, rugs. 28 
~ 

d., 
antrą valandą po pietų, T. 
M. D. 52 kp. rengia pra- 
kalbas, 824 Clifford Ave., 
kampas Baron St. Visi Tė- 
vynės ir apšvietos mylėtojai 
yra kviečiami atsilankyti. 

L. G. D. rugsėjo 16 d. lai- 
kė susirinkimą, kuriame p. 
J. G. žemaitis paaukavo dvi 
kanarkas ir narvelį vertės 
dvidešimt dolerių. Nariai 
išreiškę aukautojui širdingą 
padėką, kanarkas ir klėtku- 
tę nutarė ie:.sti ant išlaimė- 
jimo. 

Juozas Saunora,'žinomas 
Katalikų veikėjas, paaukavo 
penkis dolerius. Prie JL. G. 
D. skyriaus prisirašė. An- 
druškevičius ir Kazokevičius 
ir pilnai užsimokėjo po du 
dolerių. V MSt 

./■• Kražiškis. 

RACINE, WIS. 

L. G. D. 15 skyrius rugsė-1 
jo 20 d. surengė pasilinksmi 
nimo vekarą su tikslu, kad 
pelnyti keletą centų. Va- 
karas didelių pasekmių ne- 

davė, bet susirinkęs jauni- 
mas gana gražiai pasilink- 
smino. Sfc Statkevičia buvo 
pakvietęs kelias lietuvaites 
Iš W?,ukegan, 111., kurios sa 

vo mandagiu apsiėjimu labai 
patiko vietos vaikinams. 

Tą vakarą uz įžangą surin 
ko $37.12. Išlaidų buvo 
$29.57. Gryno pelno liko 
$7.55. Muzikantams nieko 
nemokėjome. Jie dirbo la- 
bui Lietuvos ir L. G. D-jos. 

Rugsėjo 14 d. Birutės cho 
ras buvo surengęs pikniką, 
nuo kurio gryno pelno liko 
$175. Birutiečiai turėdami 
pinigų dabar pasisamdė sve 

tainę, kurioje nuo 24 d. šio 
mėnesio pradėjo lavinties. 

Birutiečiai turėdami ke- 
lis šimtus dolerių ižde, ga- 
lite paaukuoti kelios dešim 
tis dolerių L. G. D. ar j 
Liet. Nepr. Fondą. 

Vietos parapijonai prade 
jo statyti naują kleboniją 
ir eina per grjčias rinkdami 
pinigus. Čia pasirodo, kad 
tiems reikalams nekurie žmo 
nes gana duosnųs, o kuo- 
met reikia, nors kelius cen- 

tus paaukuoti nuo karės nu 

kentėjusiems broliams Lietu 
voje, tuomet vos, nevos ke- 
lius centus gali išgauti. 

Gaila, kad musų viegen- 
čiai nesupranta reikalingu- 
mo ir naudingumo gelbėti ir 
gaivinti, jau vergijos jungą 
numetant, musų brangia Tė 
vynę Lietuvą. 

M. Kasparaitis. 

P1TTSBURGH, PA. 

Kugs. 25 d., 8:15 vai. vak. 
įvyks labai puikus progra- 
mas Lecture Hali of Carne= 
gie Institute. Bus daug 
įvairių dainų, šokių ir kito- 
kių pamarginimų. 

Daugelis lietuvių choru Jo 
no Jankaus vadovaujami 
dainuos daug tautiškų dai- 
nelių. Butėnas, garsus lie- 

tuvių muzikantas atliks ke- 
letą solų. 

Taip pat ir kitos tautos 
dalyvaus tame programe. 

Lietuviai neatbūtinai nu- 
silankyKite j tą programą, 
nes jusų ten aalyvumas iš 
kelių atžvilgių svarbus. 

Raukin. ;V 

ATHENS, ILL. 

Šiame miestelyj randasi 
aštuonios, lietuvių šeimynos 
ir dešimts pavienių. Darbai 
vien tik anglių kasyklos. 
Darbai eina gerai. Drau- 
gijų yra tik SLA. kuopa, 
šeši lietuviai turi nuosavus 
namus vertės $20,000. 

Frankis. 

Tėvynės Meile Mū- 
sų Pratevių. 

Slinkime kelius amžius at- 

gal ir žvelgkime į mūsų Lietu- 
vą, galingą, nuo Baltijos ma- 

rių ir Juodujų ir iš kitos pusės 
jos siekimą 'Maskolijos rybųv. 
Nekartą lietuvių kalavijas 
traukė į Maskolijos žemes, taip 
neseniai buvusiųjų musų pris- 
paudėjų. Nebaisus buvo kri- 
žiokai ir totorių bandos, visur 
vie^atavo narsumas! Argi tai 
maža meilės ir pasišventimo 
atiduota ant tėvynės aukuro. 

Iš kur gi pas juos tie galingi 
siekimai, iš kur toji liepsno- 
janti meilė prie tėvynės ir kur 
dabar ji? Delko'gi lietuviai se- 

novėje labai buvo prisirišę prie 
savo tėvynės ir ją mylėjo. Ne 
vienas lietuvis iš geros valios 
neapleisdavo savo gimtinės, 
nekeliaudavo į sve- 
timas šalis. Jiegu tai atsitik- 
davo, tai lietuviai ir svetimame 
krašte neištautėdavo, nors to- 

je šalyje ir priseidavo praleisti 
visą savo amžių. 

Jokios žemiškos gėrybės ir 
turtai neįsiengė lietuvių pri- 
vilioti. Budymas didžiausiame 
varge, viešėdamas puotos, at- 
likdamas kelių, kentėdamas ba 
dą ar sėdėdamas kalėjime, 
niekuomet neužmiršdavo savo 

gimtinės, siųsdamas savo min- 
as, tankiai atsidusdavo riedant 
per veidą džiaugsmingomis aša 
romis. Niekas neįstengdavo iš- 
plėšti iš jo krutinės tą galingą 
jausmą. 

Nors ir tankiausia svetima- 
me krašte gyvenimo sąlygos 
būdavo ir geriausios, vienok ir 
tuomet įšsiilgimas mylimiau- 
sios tėvynės neapleisdavo jo 
nei valandėlę, ir pasitaikius 
nrogai grįžta į savo svajonių 
šalį su didžiausiu neapsakomu 
džiaugsmu, sukniubęs ant ke- 
lių bučiuodamas savo žemelę. 
Tankiausiai mirdamas lie- 
tuvis svetiniame karste ties- 
davo rankas maldaudamas 
vežti jį Lietuvon. Verkdavo 
sužinoję apie mirtį savo gimi- 
naičio namiškiai, bet verkdavo 
ne dėlto, kad js mirė, o dėlto 
kad neteka ilsėtis savo gimti- 
nėj šalelėj. Ir tuomet toji ga- 
lingoji meile įkvėpdavo tą 
narsumą. Visuomet ir visur 
būdavo meilė tėvynės ir dcl- 

to ne sutrupėjo kalavijas', ne- 

baisus buvo ir didžiausi prie- 
šai. Meilė prie tėvynės, vienin- 
telė meilė padarė tuumet Lie- 
tuvą—galinga. Ir todėl, kad 
nesviruotume ir norėdami tu- 
rėti švi isią ateitį, męs ainiai tų 

musii pratėvių žengiame jų! 
keliais, imkime nuo jų pa v iž- 
elį ir ta meilę, o tuomet išvysi- 
ne vėl Lietuva galingą, nebi- 
jančia savo priešų ir engėjų. 

Atėjūnas1 
"Iš Žemaitijos" 

Dainuokim 

Męs, draugai, būrin sustoję, 
Padainuokim daina. 
Tegu balsas mus dainuškos 
Per Lietuva eina. 

Tegu balsas mus galingas 
Skamba po tą šalį, 
Kur lietuvis šiądien vargsta 
Savo sunkią, dalį. 

Gal jam vargas bus lengvesnis, 
Atrigaus krūtinė 
Ir i ateitį jis savo 

įtikės auksine. C- t- 

Tik dainuokime, traliokim 
Po laukus plačiausius, 
Lauk išvarę rusus, lenkus,-- 
Vokiečius pikčiausius. 

Mus salei-"j mylimojoj 
Visko iki valios 
Tr nereiks jau mums bijoti 
Svetimosios galios! 

Iš Kauniškio ''Garso". 

SKAITYKITE iR PLATINKITE "LIETUVĄ" 

LIBERTY BONDŠ 
M9s perkame Liberty Bonds ti * t—v t t 
pllnę "Oasb" v«,rtf. Atneškite w -ttls.—7 X -L 
arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM&CO. Atdara kasdien nuo 9—C 

v 
Utarninkais Ketvergais ir 1335 Mllwfttlke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Woo<? Ir Paulina gatvių:' v* *** ^ ̂  *** **•- -* 

— 1 ■ 

^Žinomas per 25 metns ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 
~ 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčias gauti prekoo pinigų ir kitų timų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank., 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

LIETUVOS ZEKILAPIS. Į ■—■MmMB—aMH———•- 

ORIGINALAS SU"! E1KTA8 PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE^ 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, lcrasos kelius, kanalus 
Visaa Lietuvoje gyvenančias tautas ir juj'j kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda iš 8 daliy. 
1) Lietuva ir Europines Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaraJystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377 )- 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prioš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

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

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

"Vienintelis Kelias" į STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽ'.OImosIKI SPALIO 20tos 

/h n A Iš Chicagos Arčher Ave., ir#K /\ /v ■ 

i" Abi Pusi to giw gn ^aw puSi 
— — Y V 

Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd V V 

KAINOSINEJU SIOSIN GAL"] LAPKRIČIO 5, 1918 

49 9 A kuriuose nuo 50 ir mažiau PA Buriuose nuo 200 <Į>£*£U kaip 200 žmonių. įr aaugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stotj, imk i pietus eina tj gatvekarį ant State gatvSs arba Archer Avenue pažymėtu "Archer-Cicero," arba imk transfer$ nu kitų gatveakrių perkertančiu įinijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASTTJNKSMINIMO PARTI.7T, išeina i u Chicago kas Uturninki*, SubaUį ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas itkalno per Chicago Tvave Burcau 1410 Otis Pailding, 10 ?o. La Šalie St„ Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

R&šykite: Generala Office, JoSiet, III. reikalaudam aprašymo ir Informacijų. Telefonuokito: Jo.iet 251t. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

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

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 

1 Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 1C9, kaine 65c. 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 

Visiems suprantamai aprašyta "patybčs chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė-« 
lių. Puslapių 138, kaina 5«;c« 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, k;ek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 5S0, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $i«75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevieia. Kny* 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 

—.. 75c« Tapati audimo apdaruose $1.50 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795)j 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 lenkija ir kaip per kelis šimtmvčius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina >. _$2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 

P. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žc *» 
klu ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

g. uamtos Pajiegos ir kaįp 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 .pajiegu, ir kaip jaa priverčia diibti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais, Pusi. 238, kaina $100 Ta pati audimo apdar.uose "i-?5 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra taj išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina ..... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apiw sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina e-.-. $1.75 Ta prti audimo apdaruose $2.50 

\ 12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J, 'Žilius. Issued by Lithiuanhn Nationol Council in U. S. oi America. Washington, D. C. Price 
25c. 

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

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

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trur 

pai a i; sakyt a Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems v kalbas arba paskilas laikyti a;pie lietuvą. Parašė M. Šalčius. do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
.... * j Ta pati audimo apdaruose t ,.... 7«;c. 

R5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damiįo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose it patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c, 16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, trii 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. 305, V.aia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: otlaivių, Ze^elimj, vagonų, tiltų4 submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisek.mų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 

50c 
19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina ... 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, 1110- kiančių,doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c« 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė jules Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioję knygelėje yra apsa- kyti senų 'aikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žn jeidus, kad tada jie buo pasakojitni tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądicninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au> torius, Jules Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die r.ų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra "iena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina * 

yiiVV 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė \ lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. ?02, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais 
.... $1.50 23. The Fratcrnal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų'tautos pageidavimais, Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 

15& 24. Dešimt metų Tsutiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 1905—1915 metų. Yra didelės vertes informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 mėtų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ym lietuvių kiekvienoje Lietuvos'gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės Wk yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santiki Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė'M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 
,50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi dresuokite: 

"L I E T U V A" ff 
3252 South Morgan St.( CHICAGO, ILL1 



Vietines Žinios 

UKRAINU DEMONSTRA- 
CIJA PRIEŠ LENKUS. 
Chicagos ukrainai perei- 

toj nedėlioj turėjo didelę de 
morstraciją prieš lenkų ver 

žimąsj Ukrainon, ypač Ry ; 
tinėn Galicijon. Ilga linija 
senų jaunų, didelių ir mažų 
marša vo miesto gatvėmis, 
kad išreiškus savo širdies 
skausmą dėl likimo jųjų tė ; 

vynės. Ypač malonų įspū- 
dį darė keli šimtai vaiku-j 
čių, kurie, matomai, po prie 
žiūra savo mokytojų žengė | 
pėdomis tėvų, ir atėjus rei- 
kalai stos kovon už bo- 
čių žemę. 

Kaip nešini parašai, taip 
ir maršuojanČių veidai rus- 

tai reiškė godiems lenkams 
"Lauk iš musų tėvynės! Męs 
patįs mokėsime globoti mu 

su bočių kapus." 
< Ashland Auditorium prisi 

kimšo pilnutėlė žmonių. Ant į 
visų veidų matėsi pasiryžt- [ 
mas ginti savo viengenčių, 
Europoje tiesas. 

raganaus sugaudė ame- 

rikoniškas ir ukrajiniškas 
"himnai atlikti per karišką 
beną. Po to pasigirdo ve- 

dėjo Dr. Hryneveckio 
griausmingas balsas, iškil- 
mir^ai kviečiantis susirin- 
kusius prie išpildymo pro- 
graMO. Lietuvių delegaci- 
ja, įgaliota per Chicagos 
Lietuvių Tarybą tapo pa- 
kviesta ant estrados; grv,A 
jos ir įvairus kalbėtoji.'. 

V'si kalbėtojai išreiški 
p.^Ticdą pe.sekioįpma Uk- 
rainai ir pasmerkimą jos1 
persekiotojams; ypač len-i 
kams ir jų sėbrams francu-j 
zams. 

Nuo lietuvių kalbėjo pp. 
Hertmanavičius ir Kodis, 
sveikindami ukrainus lietu- 
vių vardu ir vėlindami jiems 
gerų pasekmių kovoje už 
laisvę. 

Reikia pažymėti chorą 
"Bandurist," vedamą po- 
nios Hrynecickienės, kuris 
tikrai artistiškai sugiedojo 
tris daineles. Malonu ma 

tyti, kaip grakšti moteriška 
figūra, it su magiška lazdy- 
te, taip puikiai tvarko ener 

gingus jaunimo balsus. 
Protestuojančių upas bu-: 

vo išdidžiai iššaukiantis, j 
Girdi, nors šiuo laiku Uk-j 
raina skriaudžiama, bet ji1 
nusikratys apkibusius ją I 

priešus ir dargi su laiku pri! 
deriančiai atsimokės tiems, 
kurie jai daro skriaudą. 

Užklausus kalbėtojams ar 

norėtų prigulėti po Lenki- 
ja, Rumunija ar kitais, su- 

užė galingas: "Ne!" Po to- 

kio nuosprendžio iš minių 
kriutinės pasijunti it persi- 
nešus į senovės istoriją, 
kada laisvi kazokų būriai, 
skraidydami po plačią Uk- 
raina, buvo ir tarnais ir vie- 
špačiais, nes patįs viską da- 
rė, bet patįs ir įsakymus sau 

duodavę. 
šiame UKrainų susinnKi- 

me matėsi nemažai ir lietu 
vių ir rodosi, taip pat jau 
tesi iškilmingai liuosai. 

£eikia dar pažymėti, kad 

lietuvių delegacija, kurion 
Įnėjo pp. Bračiulis, Butkus, 
Hertmanavičius, Kodis, 
Evaldas ir Adžgis, buvo pri 
imta ir išlydėta su dideliu 
ukrainų draugiškumų; net 
su entuziazmu. Taip ir ma 

tesi veiduose, tų jaunų ko 
voiojų už laisvę, tikras, ne 

dirbtinas draugiškumas lin 
kui lietuvių. R. A. 

MIRĖ D RAS D. J BA- 
GOČIUS. 

Vakar vakare munis tapo 
pranešta per telefoną, kad mi- 
ręs I )r-as i). J. Bagočius 
I'nllmanV) ligoninėje. I ligoni- 
ne daktaras tapo nugabentas 
pereitame panedėlyjc. Šiądien 
jo kūnas luis nugabentas į re- 

zidenciją — 10731 So". Miebi- 
gan a ve., Roseland, 111. 

(iaila jauno daktaro lietuvio, 
kurį tai]> netikėtai pakirto be- 
širdė giltinė. 

18 GATVĖS LIETUVIU 
DOMAI. 

1 Šioj kolionijoj įvyks svari 
bios prakalbos ketvergo va 

kare, 8 valandą, Černausko 
svetainėje, So. Union ave. 

ir W. 19 gatve. 
Šiose prakalbose Chica- 

gos Lietuvių Tarybos atsto 
vas, buvusis Washingtone| 
išduos raportą iš savo vei- 
kimo, kuriame nušvies daug 
svarbių reikalų. 

V. F. Andriulis. 

VAIKAI IŠLAUŽĖ KRAU- 
TUVĘ. 

Vakar vakare du pusber- 
niai išlaužė Ruclolph Haef- 
liger'o auksinių daiktų krau 1 

tuvę, Republic name. Ir 
norėjo pabėgti, bet elevaito- 
riaus pardėtojas juos su- j 
ėmė. * 

Jie buvo pasiėmė $8,000 j 
vertės auksinių daiktų. Vai; 
kai dabar randasi kalėjime.! 
Detektyvai nori jų išklausti j 
del ko jie tuos auksinius j 
daiktus vogė, bet jie nesi 
sako ir yra lyg suparližavo- 
ti. i; Ifi 
CHICAGA TURI UŽTEK- 

TINAI MAISTO. 

Ilmvard R. Jacks šiądien 
pranešė, kad Chicagos miestas 
visai žiemai turi užtektinai 
maisto. Pagal skaitliu: kviečių 
14,676.000 bušelių, rugių 12,- 
834,000 bušelių, komų 10,602- 
0(X) bušelių, avižų 9,708,000 
bušelių, miežių 8,986,000 buše-■ 
lių ir bulvių 15,287,000 buše- 

lių. Viso 73,023,000 bušelių. 
Su tuom skaičių jis sako, ga- 

li išmaitinti apie 4,986,000 gy- 
ventojų. 

15,000 LANKO NAKTINES 
MOKYKLAS. 

Chicagos mokyklų vyriausy- 
bė vakar pranešė, kad nakti- 
nėse kliasoSe dabar mokinasi 
virš >5,000 darbininku vvru ir 

C m b 

merginų, kuriems dienomis nė- 
ra galima eiti mokyklon, f r ma 

no. kad dar apie trečdalį Tai 

kytojų mokykla padaugės. 
Mat, paprastai dauguma ei- 

! 
na mokyklon tik tuomet, kuo- 
atsiranda gerokai šalta. 

RYTOJ VALDŽIA ATIDA 
RYS KRAUTUVĘ. 

Col. J. A. Tompkins vald- 
žios sankrovų afieieris, šią- 

dicii pranešė, kad rytoj ryta | 
nuo vai. Si-egęl CoOpcr name, 

atidarys valdžios krautuvę. 
Krautuvės valandos, nuo ^ 

iš ryto iki 4 po pietų. 1 )ėlto C V*. 
/J. A .Tmnpkii. s paragiya mo- 

terėles, kad pasiskubintu atvyk 
ti kraut u v,ėn iki nebus išparda- 
vinėti geresnieji daiktai. Visi 
daiktai valdžios krautuvėje 
bus daug; pigesni, negu priya- 
tiškose krautuvėse. 

NORI PADARYTI SEPTY 
NIS DOLIARIUS UŽ 

ĮVEDIMĄ TE5.EFONO. 

Chicago* telefonu kompani- 
ja -prašo valdžios, kad jai pa- 
velytų imti po septynis dolia- 
rius nuo kiekvieno jvedimo te- 
lefono į gričią ar į ofisą. 

Vakar atvažiavo iš Xe\v 
Yorko tuos dalykus patįręs 
k miisijonierius J. G. Atwater, 
kuris ištirs telefonų kompani- 
jos stovj. » 

CHICAGOS DAININKĖS 
PALIUOSUOTOS IŠ ELLIS 

ISLAND. 

Keti.-ios Chicagos operos 
dainininkes: pp. F. Raviola. 
L. Trolese ir C. Nalato, šią- 
dien liko paleistos iš Kilis 
land. Jos ten buvo laikomos, j 
kaip ) imigrantės, nors jos ir 1 

sakėsi esančios atvažiavę iš 
Phicagos Į Xe\v York'o Metro 
politan Opera ITv.ise, bet poli- 
:ijos viršininkai joms netikėjo. 
Tik kuomet Metropolitan Ope- 
ros vedėjas atvyko, tuomet po- 
licija paneles paliuosavo ir pa- 
siuntė Chicagon. 

KIEK ŠIA ŽIEMA CHICA- 
GOS GYVENTOJAMS 

REIKS ANGLIŲ. 

Harold Almert, federalės 
valdžios u^niakurio taupyto- 
jas aprokuoja, kad šią žiemą 
apšviesti ir apšildyti visą Chi- 
cagos miestą reikės nemažiau 
kaip 25,000,000 tonų anglių. 

Pereitą žiemą suvartojo 30,- 
000,000 tonų anglių." įmones, 
o ypač darbininkai, turėtų nu- 

sipirkti anglių iki dar nešalta, 
nes dabar pigiaus. 

TARYBOS PILDANČIO 
KOMITETO POSĖDIS. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos Pildančio Komiteto (21 
nario) posėdis įvyks pėtny- 
čioj 26 d. rugs., Wodmanoj 
svetainėje, 8 vai. vakare. 
Malonės visi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap- 
svarstymui. 

J. P. Evaldas, 
Sekretorius. 

ŠIANDIE NEĮVYKS PRA j 
KALBOS CHICAGOS LIE 

TUVIU TARYBOS. 
A» 

Kadangi dėlei kaikurių prie- 
žasčių negalėjome gauti sve- 

tainės, tai garsinamos prakal-j bris Chicagos Lietuvių Tarybos! 
negalės šį vakarą j vykti p. Cer-j 
nausko svetainėje, 1900 So.j 
Union Avenne. 

Kas norėtų išgirsti delegatų 
raportą, malonėkite nuvažiuoti 
]). Meklažio svetainėn. 

V. J'\ Andriulis. i 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield A ve. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Kury, Lentų. Rimų Ir 8togam« PopSarlo 

SPECIALIAI: Maleva rnalsvojimui stubu ii vidau*, po $t.50 ui falieną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

S003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. !LL 

DVI SENAS NAŠLĘS 
SUVAŽINĖJO 

Vakar automobilius suvaži-j 
nėjo dvi seni moteri: p. Marie 
Nolan, 74 metu. gyvenančia 4.' O* C- 

prie 823 Montrose 1> >ulcvard 
ir p. Johanna Franke, 65 me- 

tų, 3(>37 So. \Vells gatvės. 
Kaltininkas Herbert J. Sau- 

vgc paėmęs nuvežė jas į Lake 
\'iew ligonbutį, kur neužilgo 
jos pasimirė. 

Važiuotojas James Jasett 
suareštuotas ir dabar sėdi sker 
dyklų policijos stotvj. 

Draugijų Pranešimai 

LIET.t G. DR-JOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS. 

L. G. 1). 2 skyriaus susirinkimus at- 
sibus ketver,,.o vakare. Rugs. 25 d., 
/:30 vai. vak. Meldažis svet., 2242 VV. 
23id PI. 

Visi nariai malonėkite būtinai atsi- 
lankyti, nes yra daug svarbių dalyku dėl apsvarstymo. Taipgi nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti ir tuos. kurie 
dar nep: iklauso prie L G. D. čia at- 
silankę gausite progų susipažinti su 
šios dr-jos tikslu ir U. VALDYBA. 

TOWN CF LAKE. 
Draugystės Sv. Juozapo susirinki- 

mas jvyks nedelioj, rugs. 28 <1.. 1 vai. 
po pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve- 
tainėje. 46ta'ir"bu. wood gatvės. 

Visi nariai malonėkite ateiti, nes yra 
dauC)- svarbių dalykėlių apkalbėjimui 

Sekr. K. Stanišauskis 

BRIGHTON PARK. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 4to sky- 

riaus susirinkimas jvyks ketverge 
rugs. 25 d., 8 vai. vakare, Vingilevvs- 
kio svet., 4500 Talman Ave. 

Visi nuoširdžiai yra kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 

Valdyba. 

KAREIVIU SUSIRINKIMAS. 
Rytoj 7.30 vai vakare "Lietuvos" 

svetainėje jvyks i.'etuvių kareivių su- 
sirinkimas. 

Visi ex-kareiviai ir šiaip civiliai žmo 
nės yra kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. ..Dr. S. Naikelis 

J. J. Zamkus. 

DRAUGIJU SUSIRINKIMAS. 
So. Engle\vood penkių draugijų ko- 

miteto "šelpimui nuo karės nukentė- 
jusiems lietuviams" susirinkimas j- 
vyks pėtnyčipje, rugs. 26 d.. 8 vai. va- 
kare, Jono Bau k aus svetainėje, 8432 
Vinceness Ave 

Kviečiame visus komiteto narius I 
atsilankyti. 

7* M D. 28 KP. SUSIRINKIMAS. 
TMD. 28 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioje, rugsėjo 28 d.. 7 vai 
irakare, M. Meldažio svet., 22^.4 W- 
23rd Place. 

Visi nariai malonėkite būtinai atsi- 
lankyti. nes turime daug svarbiu rei- 
kalu dėl apsvarstymo. Taip,ri atsives- 
kite draugus bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kulturinėu draugijos 

Valdyba. 
« —"'-roturMi 

DOMAI 7'MD. 22 KP. NARIAMS. 
TMD. 22 kp. susirinkimas {vyks rug- 

sėjo 28 d., "Lietuvos'' bendrovės sve- 
tainėje, 3249 So. Morgan St.. l-mq. va- 
landa P° Pietų. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti j šj susirinkimą, nes yra 
laug svarbių reikalų. Bus išduotas ra- 
portas iš apskričio susivažiavimo ir 
daug kitų reikalų apkalbėta. TMD. 
Taipgi bus išduodamas raportas iš ats- 
tovų nuo Cliicagos Lietuvių Tarybos 
kviečiame, kuoskaitlingiausiai susi- 
•inkti. Vaidyba. 

WEST SIDE LlE7'UVIU VIEŠOJO 
KNYGYNO SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Viešojo Knygyno dele(Vatų 
susirinkimas jvyks pėtnyčio.ie, rugs. 
!6 d. 7:30 vai. vak., M. Melr'ažio sve- 
tainėje, 2244 W. 23rd Place. 

Visi delegatai malonėkite atsilanky- 
i. nes turime daug svarbių reikalų dėl 
ipsvarstymo. Valdyba. 

IX FLUENZA NEPAREI S. 
Atsikartojimas influenzos 

"flu" šį rudenį ir žiemą yra tik 
ras. Pereitais metais influenza 
nusinešė tokį didelį skaitlių 
žmonių į kapus, kad visos ka- 
rės baisenybes nei kiek ne bai- 
sesnės. Labai patartina šį me- 

tą panaudoti karės obalsį! Ne- 
įtarei! Visuose didesniuose 
miestuose sveikatingumo ko- 
misionieriai rengiasi į tikra ko- 
vą prieš tą baisią ligą. Jus gali- 
te sutiki priešą be mažiausios 
baimės, jeigu jus apsaugosite) 
savo sveikatą užlaikydami sa- 

vo vidurius tvarkoje ir prigel- 
bėdami jų virškinimui. Trine- 
rio American Eli* i r <>f Bitter 
\Yine yra vienas iš geriausių 
gyduolių šiam tikslui. Jos iš- 
valo vidurius, reguliuoja vidu- 
rių virškinimą ir sustiprina vi- 

są kuną. Visuomet jas turėk 
savo namuose. Taipgi gauk 
Trinerio Angelica Bitter To- 

nic, apsirgus sl gomis ;r pasi- 
.aisant nuo slogiu Visas šias 
gyduoles gausite visoes aptie- 
kose. Jioseph Triner Conipa^ 
nv, 1333-43 S<>. Ashland A ve. 

Chicago, 111. (Copyright, ĮMI'J 
bv Jbseph Triner Conipany). 

(Apgars.) 

AMERIKOS LIETUVIl' 
ANTRAŠŲ K XVGOS. 

Ten anapus jūrių jus j ieško 
jusų br :liai, seserys, draugai, 
giminės) bei nežinodami jusų 
tikro antrašo negali pranešti 
jums. Taigi, katrie tik turi Lie 
tavoje giminių ar pažįstamų, 
kreipkitės pas mus. Jūsų var- 

das, pa v,ardė, iš kur paeinate, 
bus atspausdinti mūsų leidžia- 
moje Anierik s Lietuvių ant- 

rašų knygoje. Ši knyga bus 
neapkainuoiama turiu dėl tų, 
kurie nori sužinoti apie jus Ji 
du >s progą susinešti su jumis. 
Jusų giminėms ir draugams, 
kurie anapus jūrių Lietuvoje. 
Šita knyga bus išsiuntinėta j 
visas dalis Lietuvos, taip, kad 
katras tik norės žinoti jusų 
antrašą, atvers šitą adresų kny 
gą ir žinos kur jus gyvenat. Ra 
Šykite vardą, pavardę, pilną 
sa\ > adresą, iš kokios rėdybos 
ir apskričio Lietuvcie. Siųski- 
te tuojaus kartu sti antrašu ir 
75c dėl iškaščių. Norintiems 
apturėti ir antrašų knygą, rei- 
kia prisiųsti $1 25. Knyga tuo- 

jaus bus pasėsta kai]) tik iš 
spaudos išeis. 

Adresuokite: 
STRUf AS & CO.. 

92 \Varwiek Street, 
Newark, K. J. 

P. S. Draugysčių sekretoriai 
prašomi pranešti savo draugys 
čių ar kuopų antrašus. \'ardą 
draugystės, kur ii kada laiko 
susirinkimus ir sekretrious var 

dą ir antrašą. Draugystėms 
mokėti nieko nereikia. 

(Apgars.) 

Severos GydUoles užlaiko- 
v 

seimynos sveikata. 

Geras Vaistas 
Moterims, 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie 
▼ieną geriausiai žinomų preparatų, kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 
smagumų ir nereguliariškumų nuo 
kurių moters Ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Severas 
Regulator 

(Severos Reguliatorius) ir jisai gau- 
namas visur ir bent aptiekoje. Ži- 
noma, nuėjus į aptieką reikalauk 
vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi 
geriausias ir greičiausias pasekmes. 
Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

w. PV SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda automobilius 1H14 Mit- 
chell, 6 cilinderių, 5 sėdynių, mašina 
gerame stovyje. Arba mainysiu ant ma 
žesnio automobiliaus arba motorcyklio 
Kreipkitės J. M. 3127 S. Emerald Ave. 
3-f.ios lubos. 

Pardavimu). Namai. Parsiduoda na- 
mas ant 7 pagyvenimų. Randos neša 
$85.00 į mėnesi. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Justin Mackiowich, 
2222 West 23rd Place 

PARSIDUODA PIGIAI. 

Penki akeriai geriausio juodžemio su 
keturių kambarių namu, netoli nuo Chi 
cagos. prie pat vieškelio. čia jųs galite 
gyventi, o važiuoti dirbti galite į Chi- 
caG-ą. Randasi prie pat Burlington tik 
45 minatos kelionės į miestą.. Cia jums 
geriausia proga jsigyti namų ir likti 
turtingu. Parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų. Kadangi (ai 
yra didelis barmenas, tai jums apsimo- 
kėtų pasiskubinti. PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18tli St. Telefonas Canal 62nC. 

ANT PARDAVIMO. f 

SPECIALIS BARGENAS. 

i it "keriai puikiausio juodžemio netoli 
ni") (,'liieagos miesto. U» miliutu pekA- 

Įčiam iki Tiuley Purk stoties ftock ls- 
| land geležinkelio su gera priemiesčio 
transportacija, prie pi .ito. Jus lengvai 
galite prasimaitinti auginant daržoves 
paukščius ir buti ponu ant savęs. Did- 

I žiausias*bnrgenas Chicagoje. Turi buti 
I parduita šią savaitę. Bargeno kaina 
$2250, verta .">000. Sąlygos $300 jmo- I keti. o likusius po $20 j mėnesi. Rašy- 
kite arba telefonuokite pas PA V k 
BAUBLY, 1404 \Vest 18th St Tele- 

į foiias Canal 62JI6. 

| H0TEL1AI. 

Pirm is lietuviškas, Hotelis Ohicagoj, 
prie 1606 South Halsted St. šisai Ho-1 
telis nėra brangus dėl darbir.'nkų žnio- Į 
niu, ta'pgi parsamdomj Bingeliams ir, 
ženoviams ir priimame pakeleivius. ; Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos pri inamos, 
taipgi \i valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. Į ! 1 

PAJIEŠKIJIMAI. 

Pajieškrtu Petronėlės ir O- 
nos Balkaičių. Kaun • gub. Tel 
šių pavieto, Sėdos pa ra p. So- 
čios-kaimo Grūstės. Abi že- 
notos, bet vyrų pavardžių tieži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie Viktoras 
Butkus, 1621 S. Halsted Sr.. 

Į Chicago, 111. 
i 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALAUJAME LIEBER1Ų I 
į faundrv. Pastovus darbas. Atsišau- 

LINK BELT CO., 
323 W. 3Sth St. 

I 
! Reikalingas Goss Press 
| Operatorius Pagelbininkas, 

Atsišaukite j "Lietuvą." 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA anglių malnie- 
riii su šeimynomis į Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. Sveiku nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

MOKYKLOS. 

! VALENTINA iJitJiSSMAKIIJG 
COTLE02 

| Muilina siuvimo kirpimo, dfc«tgiilūg 
dlenomli ir vataraia d<5i bizutc u 

į aamij. Paliudijimui išduodami ir rl® 
ajba rašykite, o u>?8 paaf?tougf*ia)f 
suteikti Juma patui m*, 
tos pampinamos aykal. Atfiilank-*klt« j 

24U7 W Madlson «L 
SARA r^TKK, Principal I 

Ką tik išėjo Lietuviu 
Pasaulin 

"Meiles 
Galybe" 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be 2p. 45c 

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

JONAITIS. 

Ex-Leitenantas Kapelionas. 
t^sisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. V/ILTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

Tdephono Drovor 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

Nodr-liomis pagal sutartj. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

S." 

DR F. O. CARTER 
Akiu, A.įsu, Nos'»;s ir Gerklės ligos, 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 

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

120 So. Stste St., Chicago, Iii. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Dentistas... 

Naujiena Name 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryio ir 1 

iki i) vakare. 

Phone*: Yards 155—551 
Re^idence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAmS, R. Ph. 
j DRUG STORE—APTiEKA 

I Pildome Visokius Receptus 
( 

3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

r—i 
J Teleplionj Vards 1532 

! DR. J. KŪLIS 
į LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 
j Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyre. j » Specialiai gydo limpančias, senas ir J paslaptingas vyrų liytas. 
{ 3259 So. Halsted St., Chicago, III. į 

| DR. I. E. MAKARAS. | I LI_^.yiS -GYBH°JAŽ IR CBIRURGAS % 
% Ofisas: 1741 VV. 47th STREET. A 

Vii.: s>:30-12 A. M; 3-5 ir 7-9 P. M. i 
y Tlefona.i: Boulcvard 3480. •> 
y Rezidencija: 4515 So. \Vrood Street, y 

Telefonar.. Yards 723. J 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs,A,Micnmewicz 
Baigusi Akušerijos 

kolegiją; ilgai prakti 
kavusi Pennsilvani- 
jos hospitalėse. Pa- 
sekmingai patarnau- 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio- 
se ligose moterims ir 
merginoms 
3.13 So. Halsted St. 

(Ani antru lubų) 
Chicagi, III. 

Nuo C iki 9 ryto ir 7,iki volai vakaro 

Daktaru 

Jonas W. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgai, 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto Iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 va!r. 

Telefonai 
Ofisas Yjvds 2644 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U281SENĖJUSI08 

L i a o 8 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 lkl 9 
vakarai*. 

3303 SO. M )R6M STREET 

Di\'o™r 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam! žinomai per 16 Me- 
ti] kaipo patyrei gydytojai, chirurgu 
ir akuSerls. 

Gydo aitriai ir chroniikaa ligai, vy- 
rų. moterų tr vf.'k'j, pagal naujausiai 
metodą*. X-Ray ir kltokiui elektrei 
f rietaisui. 

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

VALANDOS: Nuo 10—W pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephoae Can&l 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Ha1»tcd Sr. 
VALANDOP r—9 -r*,,. ffttiJ. 

Dr. G. M. Glaser; 
Prsktilraoja jau tf metai J 

1149 8. Morgan St., k«rtt 12 «t. 
8peclall»ta* Moteriškų, Vyrlikų, 

ir Chroniškų Ligų, | 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 fo 
plet. 6—s vafc, U«d*l. 2—2. 

TELEFONAS VARD8 l«7. ! 

JĮ. Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, iad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius Ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk 
ties: Taipgi 6amdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
lr kltlfiros reikalams dieną ar 
''nktj. 
3305 Auburn Ave. Tel. Orover 4139 
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