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Streikas Anglijos Gelžke- 
ii w ■ 

liečiu. 
/ 

Negali Duoti Fiume Stalije. 
Vilią Viršiausia Galva Meksi- 

kos. Bandity. 
hjf; 
į Apleidžiant šalį turi Apmokėt Taksas 
»< 

į STREIKAS ANGLIJOS 
f: GELEŽINKELIEČIŲ. 
I 

Londonas, rugs. 26 d. — 

r- Konferencija tarp gelžkelių 
>; darbininkų ir valdžios atsto 
: \ų išrišimui nekuriu klausi-1 

į mų nenusisekė r streikas 
į prasideda šiądien 12 valan 

\ dą. Šis streilias palies apie 
600,000 darbininkų. 

f Valdžia plianuoja pamai 
i nyti traukinius, oriaivais ir 
t automobiiais, žinoma tik ne 

< kuriems dalykams, ypač peK 
nešimui pastos. Taipgi bus 

< kreipiama doma į reikalus 
; 1 didelių miestų, kur maisto 

dažnai turi vos kelioms die 
noms. Aprupinimu' reikalin 
giausiais dalykas miestų 

* bus naudojami trokai. 

j Valdžia taipgi tikisi, kacl j 

jai pasiseks palaikyti nors 
* nedidelį traukinių judėjimą 

prisilaikant kariškos siste 
mos, naudojantis kareivių 
patarnavimu. 

Traukinių judėjimas ypač 
apsunkinamas, kad ir loko- 
motyvų inžinieriai priside- 
da prie streiko. 

Laikraščiai praneša, kad 

Anglijos valdžia irgi rengia 
si sutikti gelkeliečių streiką, 
idant tas neužvestų šalyje 
betvarkės. Gridi, valdžia 
yra pasiryžusi panaudoti ir 

karišką spėką, jei matys, 
kad nėra kito išėjimo. 

NEGALI FIUME DUOTI 
ITALIJAI. 

Rymas, rugs. 26 d. — Šią- 
dien užrubežinių reikalų mi 

nisteris Titton, posėdyje ka- 

rališkos tarybos, užreiškė, 
jog taikos konferencija ne 

galinti pripažinti Fiume Ita 

lijai, nes tada turėtų pripa- 
žinti Teščin Čecho-Slovaki- 
jai; Klagenfort Jugo-Slavi- 
jai; Trakiją — Grekijai, ir 

Banat — Rumunijai. Mat 

šios šalįs lygiai kaip ir italai 

su spėka užėmė minėtas pro 
vincijas. 

Ne talkininkų biznis kištis 
Dalmacijos reikaluosna. 

Kapitonas poetas Annun 

zio išledo proklomaciją Fiu- 

meir Dalmacijos klausimose 
Jis savo proklamacijoje 

užreiškė, kad išrišimas klauį 
simo Adriatiko pakraščių 
priklauso nuo italų ir talki 

ninkams nėra vietos su savo 

patarimais. 

Wilsonas neprielankus 
italams. 

Laikraščiai praneša, kad 
jau gauta atsakymas nuo 

prezidento Wilsono link 
Fiume likimo. Prezidentas 
laikosi vis tos pačios nuo- 

monės, kad Fiume turi tapti 
tarptautiniu miestu. Tokiu 
būdu Fiume sudarytų kaip 
ir centrą buferinės valstijos 
tarp Italijos ir Ougo-Slavijos, 

VILL A. VIRŠININKAS 
MEKSIKOS BANDITŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
26 d. — Meksikoje visą lai 
ką buvo keletas plėšikų gau 
jų, kurių vadovai nesiskaitė 
su kitais. Dabar pribuvo Vii 
los pasiuntinys, kuris prista 
tė dokumentą, jog visi ban- 
ditų vadai, išskiriant Felix 
Diaz, pripažino Vilios vir 
šenybę. 

Vilios žinion taipgi pave 
nicija ir jų kontroliuojama 
nicija ir kontroliuojama per 
žeme. Po minėta deklaraci- 
ja pasirašo sekanti asmenįs: 

Generolas Banuelos iš Za 
catekas: gen. Meixueira iš 
Oacaca; gen. Mangana iš 
Morelos; gen. Pelaezo iš ve 
ra Cruz; gen. Carrer Tor 
res iš San Luis Potosi; gen. 
Caballero iš Tarnaulipas; 
gen. Almazen iš Nuevo Le- 
on; gen Cedilla iš San Luis 
Potosi ir Cabuila, i c gen. 
Gutierez iš Cohuila. 

APLEIDŽIANT ŠALI TURI 
APMOKĖTI TAKSAS. 

i Washington, D. C., rugs. 
26 d. — Šiądien taksų biu- 
ras pranešė, kad visi iške 
liaujanti iš Suvienytų Valsti 
jų ir norinti gaut pasportą 
turi pasirūpinti apmokėti 
taksas iki paskutinių laikų, 
kiUip nebus duodami pas- 
portai. 

UŽDARĖ MIESTĄ DĖL 
RAUPLIŲ. 

Springfield, III., rugs. 26 
d. — Miestu Roodhouse, 
Green pavieto tapo visiškai 
atkirstas nuo pasaulio. Mat 
jame rasta šeši susirgimai 
rauplėmis. 

Sukasi it Užburtame Rate, 

Skundžiamasi dėl b rangumo pragyvenimo, bet neimama tiksliai prie 
numažinimo kainų. 

IŠPLAUKĖ 1,500 PRIEŠU 
PILIEČIŲ. 

New York, rugs. 26 d. — 

Šiądien išplaukė iš New 
Yorko virš pusantro tukstan 
čio priešo piliečių, daugiau 
siai vokiečių. Su jais išvažia 
vo 115 moterų, liuosnoriai 
grįžtančių Vokietijon. Tar 
pe keliaujančių yra ir ko- 
manduotojas skraiduolio 
Moewer, kuris nemažai var 

gino talkininkų prekybinius 
laivus. 

PAREIKALAVO SKIRTIS, 
VYRAS TAPO TURTINGU 

Jackson, Mich., rugs 26 d. 
Tula Wygant Šiądien pada- 
rė prašymą, kad jai butų 
leista atsiskirti nuo savo vy- 
ro, anglių vežėjo. Po kelio- 
likos minutų atėjo žinia, 
kad jos vyras gauna palaikų 
nuo dėdės $400,000 ir 1400 
akerių žemės su aliejaus šal 
tiniais. 

TARDYMAS KANADOS 
KARALIUKU MĖSI- 

NINKU/ 

Toronto, rugs. 25 d. — 

Yra prirodymų, kad Kana 
dos skerdyklos Limited turė- 
jo susinėsimus su Suvienytų 
Valstijų skerdyklomis klau 
sime pakėlimo kainų. Šią- 
dien pranešama, kad Onta- 
rio vadžia pradėjo minėtų 
(skerdyklų bosų tardymus. 

LENKIJA REIKALAUS 
UŽ UŽMUŠTUS LENKUS. 

Hammond, Ind-, rugs. 26 
a. — Čia atvyko astovai 
naujos Lenkijos respublikos 
kurie reikalaus atlyginimo 
už keturis lenkus, kurie tapo 
užmušti laike streiko per 
Hammondo policiją. Bet uni 

jų viršininkai pirmiau tvir- 
tindavę, kad buvo užmušta 
tSuvienytų Valstijų piliečiai, 

RUSAI DĖVI DRABUŽIUS 
IŠ LAPŲ. 

Paryžiui. Majoras Towse 
viršininkas Raudono Kry- 
žiaus Pietinėje Rusijoje tvir 
tina, kad jis matęs žmonių, 
kurie dėvi drapanas, pada- 
rytas iš lapų bei žolių. Tuo 
mi remiantis jis ragina tai 
kininkų Raudoną Kryžių pa 
siųsti Pietinen Rusijon kiek 
dapanų pirm rudens. 

PLIANOJA GARALIJĄ 
VENGRIU AI. 

Geneva, rugs. 26 d. Pra- 
nešama, kad Vengrijoje yra 
judėjimas sugrąžinti ten 
monarchiją. Karaliumi, kaip 
pranešama, rekomendojama 
vyriaus} sunų buvusio Au- 
stro-Vengrijos ciesoriaus, 
Franciškų; gi iki jo suaugi- 
mui (mat jis esąs tik 17 me 

tų) šalį valdytų buvusis Au 
stro-Vengrijos ciesorius Ka 
rolis. W 

NĖRA PATVIRTINIMU 
APIE LENINO. 

UŽMUŠIMĄ. 

Londonas, nigs. 26 d. — 

Korespondentai iš Paryžiaus 
praneša, kad patvirtinančių 
žinių apie Lenino užmušimu 
daugiau negaunama ir to- 
dėl pradedama manyti, kad 
pirmesnes žinios nebuvo 
teisingos. 

TIROLIEČIAI PRAŠO 
AMERIKOS UŽTARIMO. 

Innsbruck. Gyventojai pie 
tinės dalies Tiroliaus kreipė 
si prie Suvienytų Valstijų 
senato, prašydami užtari- 
mo; jie prašo duoti jiems 
progą apsipręsti savo likimą 
plebiscitu. 

Mat ta Tirolio dalis pa 
vesta Italijai, giventojai, sa 

ko, norėtų buti su Vokiška 
ja Austrija, nes ten vokiečių 
gal yra didžiuma. 

VVILSONAS SUSIRGO. 

j Wichita, Kans-, rugs 26 1 

j d. — Prezidentas W:lsonas ; 
po trijų sąvaičių įtempto J 

darbo su prakalbomis po 1 

įvairius Amerikos miestus 1 

gerai pavargo ir net susirgo. 1 

Todėl atšaukė likusias savo 

prakalbas ir išvažiavo į Wa- 
shingtoniį. 

MINNESOTA GVARDIJA 
TURĖ ORLAIVIU 

ESKADRONĄ. 

St. Paul, Minn., rugs. 26 
d„ — Pranešama, kad Min- 
nesotos valstijos gvardija 
suplianavo įsteigti orlaivių 
eskadroną. Šis plianas jau 
yra užgirtas karės departa 
mento. 

AuKSA 20 MILIJONU. 
MEDIKALIAM MOKSLUI. 

New York, rugs. 26 d. — 

Apšvietos komisija pranešė, 
kad J. D. Rockfelleris paau 
kavo 20,000,000, kurie bus 
naudojami bėgyje 50 metų 
mokinimui medicinos srity 
je. 

ŠLIUBAS DVIEJOSE 
VALSTIJOSE. 

St. Louis. Tula porelė pa- 
norėjo turėti keistą šliubą. 
Jie nuvyko ant tilto, kuris 
buvo rubežiumi tarp dviejų 
valstijų. Vienas stojosi Mis 
souri valstijoje, o kitas Illi 
nois ir ten kunigas jiems da 
vė šliubą. 

RAISULI AFRIKOS BAN 
DITAS, SUŽEISTAS. .. 

Tangier, Morrokko, rugs. 
26 d. — Pranešama, kad 
garsusis banditas Raisuli ta 

po sužeistas, sprogus mestai 
iš orlaivio bombai. Prieš 
Raisuli plėšikų burius dabar 
veikia gan skaitlinga Ispa- 
nijos kariumene. 

STREIK1ERIAI ŠAUDĖSI 
SU KARIUMENĖ. 

Pittsburgh, Pa., rugs. 26 d. 
Šiądien valstijos kariumenė 
turėjo susirėmimą su strei- 
kieriais girioje netoli Clair 
ton. Iš abiejų pusių tapo p? 
leista po keletą šūvių; nie 
kas nesužeista. Vėliau kariu 
menė suareštavo tris strei 
kierius, kurie visi buvo ap 
siginklavę. 

SKANDINAVIJOS UNIJU 
PASKOLA VOKIEČIU 

DARBININKAMS. 

Kopenhagenas, ings 26 d. 
Skandinavijos Šalių unijos 
nusprendė paskolinti Vokie 
tijos darbininkų unijoms 10, 

! 000,000 kronų nusipirkimui 
maisto. Švedijos unijos sko- 
lins 4,000,000 kronų; gi 
Danijos ir Norvegijos unijos 
po 3,000,000 kronų. Maistas 
bus perkamas Skandinavi 
jos šalyse. 

SAKO, ATPIGO PRO- 
DUKTAI. 

Ne\* York, ings. 26 d. — 

Valdžios maisto administra 
;orius Arthur Williams šią- 
:lien pranešė, kad tuli pro 
iuktai yra kiek atpigę. Sino 
aikinės kainos žemesnes ant 

;ulų nuo 10 iki lS.nuošim 
nų. Gal tam kiek gelbsti 
•uduo. 

NUŽUDYTA GARSUS 
PERSIJOS PLĖŠIKAS. 

Londonas, rugs. 26 d. — 

[š Teherano pranešama, kad 
;apo nubaustas mirtimi gar- 
sus plėšikas Naile Hussein 
Kaši, kuris valdė miestą 
Kašan metus laiko ir už 
puldinėjo karavanus ir žem 
maldžius. Ir tik specialė ka 
riška ekspedicija jį apvaldė. 

LĖKS ORLAIVYJE Į 
FILIPINUS. 

Wash?ngton, D. C., rugs. 
26 d.—Laivyno departamen 
tai plianuoja organizuoti lė- 
kimą orlaivis iš San Giego, 
Cal. į Filipinų salas. Pake- 
lyje turėtų tris sustojimus. 
Ši kelionė turėtų 7,000 my- 
lių, ar dvigubai ilgesnė negu 
lėkimas per Atlantiką, kurį 
padarė NC-H. 

GALIMAS NAUJAS 
STREIKAS 400,000 

DARBININKU. 

Washington, D. C., ings. 
26 d. — Yra galima, kad 
trumpame laike sustreikuos 
200,000 laivų darbininkų 
prie Ramiojo vadenyno, jei 
laivyno departamentas ir 
laivų komisija neatšauks sa 

vo padadvadijimo, kad ne- 

būtų keliamos laivų darbi- 
ninkų algos. Manoma, kad 
arti tokis skaičius laivų dai 
bininkų ir Atlantiko pakras 
čių išeitų ant streiko, kad 
parėmus savo bendrus. Šižs 
nuomonę išreiškė James O 
Connell, prezidentas mete 
lo unijų prie Amerikos Dar 
bo Federacijos. 

PETLUROS ATSTOVAS 
CHICAGOJE. 

Chicagon atvyko geri. Pet 
luros atstovas Dr. Bačynsky. 
Jis yra galva Ukrainos cle 
legacijos Suvienytose Valsti 
jose. Dr. Bačynsky rytoj po 
piet kalbės Ashland Audi 
torium, kur ukrainai turės 
massmitingą. 

$11,000,000 IŠDALINIMUI 
DIDELĖMS ŠEIMYNOMS. 

Paryžius. Tūlas M. Cog 
nacq vienas iš labdarin- 
giausių francuzų; jis sukro 
vė turtą laikydamas krautu 
ves su įvairiomis sausomis 
prekėmis, 1917 metais jis 
paaukavo pašalpos reika 

;lams 8,000,000. 
į Gi šiemet jis pavedė $11, 
000,000 Medicinos Akademi 
jai; iš šio fondo bus duoda 

įma parama $5,000 toms šei 
mynoms, kurios turės devy 
nis vaikus iš vienų tėvų. Vai 
kams bus prigelbima išmok 
ti įvairių amatų po pnežiura 
Medicinos Akademijos. Bet 
pašalpa nebus duodama jei 
bus suvestiniai devyni vai- 

(kai. 

RUSIJOS SKOLA 
50 MILIJONŲ. 

Londonas, Omsko valdžios 
finansų ministeris padarė ap 

| skaitliavimą kas link dabar 
tinių Rusijos skolų. Vien 
tik nuošimčių Rusija priva 
lėtu metais išmokėti $643, 

1500,000. 
i 1914 metais Rusija turėju 
j si skolų 8.637,000,000 rub 
Ilių. Laike karės Rusija už 
traukė vidutinę paskolą 30, 
000,000,000 rublių ir pasis- 
kolino užrubežyje 8,000,000, 
000 rublių; kas krūvon su 

ėmus sudaro apie 50,000, 
000,000 rublių: 

Dabartinę užrubežinę Ru 
sijos skolą išskaitliuoti rub 
liais nėra galima, nes pasku 
tiniais laikais daug persikei 
tė pinigų kursas, ir šis ap 
skaitliavimas padarytas su- 

lyg senojo kurso. 

LIETUVIAI GRĮŽTA 
TĖVYNĖN. 

Ryga. Specialis Chieago 
Tribūne korespondentas pra 
neša, kad jei Baltiko provin 
cijos taps neprigulmingos, 
tai ateivystė iš tų kraštų i 
Suvienytas Valstijas susilai 
kys. 

Jau dabar dar nesant 
šioms provincijoms neprigul 
mingomis daugelis estonų, 
latvių ir lietuvių jau sugrįžo 
iš Suomijos ir Skandinavijos 
šalių ir non ant visados ap 
sigyventi gimtiniame kraš- 
te Iš Amerikos dar mažai 
grįžta. 

I ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien daugiau debesuo- 

ta; rytoj oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūro- 
je ; stiprus daugiau pietų 
vėjai. 

Saulėtekis, 6:42; 
Saulėleidis, 6:40. 
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LeidOJal: Lietuvon Dienraščio bendrovė. Redaktorius: 
AA\\ Bronius K, Balutis, Adresai visoms koresponden- 
cijoms: 

Lithuanlan Publi*hlnfl Co. 
3253 8ot Morgan SI;., Chlcago, Ill_ 

LENKŲ AKYPLĖŠUMAI 

Mūsiškių "prošepanų" elgimasis už- 
imtuose Lietuvos kraštuose yra nepaprastai 
šlykštus, neteisėtas ir neteisingas. Tie 

garsieji Europos padaužos nesidrovi pačių 
nekulturingiausių priemonių, kad tik pa 
vergti musų brangią žemę ir paversti mus' 
kampininkais. Durtuvas, kumštis, tai-ge 
riausieji legioninkų argumentai, jais apsi- 
ginklavę jie visur eina jieškotų to paparčio 
žiedo—Liublino nuijoo atnaujinimo. 

Kauniške "Lietuva" rašo, kad lenkai 
užimtoje musų tėvynes dalyj iš kailio ner- 
damies veda biauriausią agitaciją tarp te- 
nykščių gyventojų, kad jie stovėtų už uni 
j'4 tarp Lietuvos'ir Lenkijos. Paprastai esą 
lenkų pasamdyti agitatoriai sušaukia žmo- 
nes ir pradeda gražiuoju jiems išrodinėti, 
kaip gerai butų netik ant žemės, bet ir dan 
guj, jeigu Lietuva vėl susijungtų su Len- 
kija. Pasibaigus prakalboms visi žmonės 
kviečiami pasirašyti, kad jie nori dėtis su 
lenkais. Tokias "rezoliucijas" okupantai 
tuojaus siunčia į Varšuvos Seimą, kame 
Didžiosios Lenkijos apaštalai rankas trina 
iš džiaugsmo, kad dar viena sauja "lenkų" 
prisiglaudė po baltojo erelio spamu. Kas 
gi geruoju nenori rašyties po tais "dokumen 
'tais", tai čia pat stovį legioninkai su dur- 
tuvais ir nelaimingas žmogelis su tuščiomis 
rankomis norom nenorom priverstas ra- 

šytis už Liublino Unijos atnaujinimą. Taip 
buvo Švenčionių apskrityj, Merkinėj ir ki- 
tose vietose. O ką ir kalbėti apie musų 
žymesnių veikėjų suėmimus, kratas, tau- 
tinio jausmo žeminimą ir tt. Tai papras- 
čiausiai dalykai ten, kur atsistojo lenko) 
legioninko koja. Mat, kiekvienas lietuvis 
inteligentas tai jau didelis unijai pavojus 
ir juo daugiau tų apšviestesnių lietuvių bus 
suimta ir j kalėjimus sukišta, juo mažesnis 
bus pavojus unijai. 

Bet lenkų okupantų sauvalumas yra 
taip didelis, kad- jie net nesidrovi laužyti 
viso civilizuotojo pasaulio pripažintąją ir 
augštai gerbiamąją parlamento narių ne- 

paliečiamybės teisę. Kauno "Lietuva" iš 
rugpjučio 23 d. praneša, kad Paderevskio 
kareiviai suareštavę Lietuvos Valstybes 
narį iš Gardino srities J. Korčinskį ir išve- 
žę jį Varšuvon į lenkų nelaisvę. Kiek vė- 
liau, Aluntos srityj, tuomet dar lenkų ne- 

okupuotoj, lenkai sueini kitą Lietuvos Vai 
stybės Tarybos narį-1) rą J. Alekną, tik 
ką atvykusį iš Kauno musų vidaus pasko 
los platinimo reikalais. Rugpjučio 15 d. 
tie legioninkai, kurie taip begėdiškai įsi- 
veržė į musų žemę, suareštavo atvykusį at- 
laiduosna į Pivašiunas (Alytaus apskr.) 
Lietuvos Valstybės Tarybos narį, Merki- 
nės dekaną, Daugų kleboną kun. V. Miro- 
ną ir išvežė jį Butrimonių 'ink. 

Bet lenkiškąjai barbarybei dar to ne- 

užtenka. Jie sugalvojo dar kitą budą už- 
gniaužti švenčiausius musų tautos troški- 
mus. Lenkai gerai žino, kad kulturinį 
lietuvių gyvenimą daugiausia palaiko ne 

atskiros ypatos, bet visuomeninės įstaigos. 
Ir štai jie sumanė pradėti purviną kovą su 

musų draugijomis, mokyklomis, prieglau- 
domis, įvairiais komitetais ir tt. Jeigu 
jiems pasisektų išnaikinti tas musų įstai- 
gas, tai sunyktų visas musų kulturinis gy 
venimas, neturėtumėm tiek patvarumo spir 
ties nuo žmogžudiškų priešininkų. 

Ypač Vilniuje, Lietuvos širdyj, lenkai 

pradėjo smarkiai kibti prieš musų įstaigas, 
tisą abiejom lietuvių gimnazijom (vyru ir 
moterų) lenkų "činovnikai" paliepė išsi- 
kraustyti iš dabar gyvenamųjų ir lietuvių 
lėšomis įrengtų rumų į buvusią technikos 
mokyklą, kurios remontui reikėtų kelių de 
šimtų tuksiančių auksinų. Varo lenkai ir 
garsiąją lietuvių Dviklasinę Mokyklą Vil- 
niuje iš jos namų, kurioj ji per dešimt me- 

tų gyveno, gręsia pavojus ir Mokslo Drau- 
gijai, Oidžiąjai Prieglaudai ir kitoms mu- 

sų vilniškiems įstaigoms. 
Nereikia abejoti, kad mūsiškiai vien 

genčiai, spirsis kiek tik galės, kad žiauru 
sis lenkų aras neišdraskytų musų taip gra 
žaus ir meilaus gimtinio lizdo. O už musų 
tautinių šventyklų išniekinimą, už Lietu- 
vos Valstybės Tarybos narių areštus, ku- 
rie neleistini jokioj civilizuotoj šalyj, tegu 
mūsiškė valdžia kreipiasi netik į Kaune 
esamas svetimų valstybių misijas ir atsto 
vybes, bet ir į Taikos Konferenciją Pary- 
žiuj ir apskritai į visą pasaulyj. Tegu visa 
žmonija, žino kokį aitvarą augina Eu- 
ropai Franci ja ir kitos imperialistinės šalįs. 

AMERIKOS KOMERCIJA SU LIETUVA. 
V,v... 

4: -r.' 

Amerikos eksporto žinovų tapo at- 
kreiptos akįs Į naują mugę (rinką) pre- 
kėms, tai Lietuvą, tą mažą valstiją Balti- 
jos pakrantyj, kurios neprigulmybės reika 
lavimas tapo apreikštas visam pasauliui. 

Vaizbos klausimos priėjo prie prak- 
tiško galo, nes Lietuva ne tik reikalauja 
Suvienytų Valstijų produktų, bet taipgi pa 
sirengus už juos ir užmokėti. Jau dabar 
kooperatyviška draugija; kuri susideda iš 
184 narių yra prisirengus priimti impor- 
tacijos bylas. 

Daugelis darbuojasi prirengime pla- 
čių, kas link Lietuvos prekybos su Suvieny 
tomis Valstijomis? Svarstoma tarnsportaci 
jos, pinigu kurso klausimai ir t.t. 

Lietuva nevien mano užvesti su Ame- 
rika pirklybą, kad gavus Amerikoj daik- 
tų, kurie\Lietuvai yra reikalingi ir kuriuos 
ji galės nusipirkti už prieinamą prekę, bet 
tas dvi valstybi dar riša kulturinis bendru- 
mas. Ta maža Pabaltijos respublika žiuri 
į Ameriką su pilnomis pasitikėjimo aki- 
mis. Lietuva prilanki Amerikai, nes ji tu- 
ri vilties, kad Amerika pagelbės jai iško- 
voti politišką neprigulmybę ir, kad aprū- 
pins lietuvius mašinerija, sėklomis ir tt. 

Atstatymui 'karės nuteriotos jų šalies 
tie dalykai yra neišvengiamai reikalingi. 

Išdirbimui klijaus, ir kalkių i molinius 
indus Lietuvai reikalinga tinkama masinė 
rija ir chemikalai. Lietuva dabar neturi 
molinių indų dirbtuvių, bet pageidauja 
įsteigti jas. 

Del gaminimo rubų ir kitokių dalykų 
Lietuva turi linų ir vilnų. Lietuva prašo 
Amerikos išdirbėjų aprūpinti ją mašinomis 
ir kitokiais dirbtuvei reikalingais įrankiais. 
Lietuva linų ir vilnų turi daugiau negu ji 
sunaudoja. Už tai tuos dalykus mano par 
duoti kitoms šalims perkeisti ant vatos, 
kurios ji neturi. 

Del transportavimo tų visų dalykų ir 
del atstatymo šalies Lietuva privalo atsta- 
tyti gelžkelius ir vieškelius, veik visus, ku- 
rie tapo karės sunaikyu. Už tai Amerikos 
plienynės bėgės, lokomotyvai, vagonai, ka 
rai ir kitokie dalykai Lietuvai reikalingi. 

Lietuva dabar yra nauja rinka ir pri- 
sirengus pradėti biznį. Ir dėl Amerikos 
gali buti užtikrintas "biznio laukas per ilgus 
metus. 

Iš Rochester, (N. Y.) Democrat). 

KETURIOS RESPUBLIKOS REIKALAU 
JA PRIPAŽINYMO. 

Estų, latvių, lietuvių ir ukrainų Lygos 
konferencijoj, kuri įvyko Pennsylvanijos 
hotelyj (New York j, tapo išnešta rezoliu 
cija, reikalaujanti, tuojaus pripažinti jų 
neprigulmybę. 

Atstovai, dalyvavę šioje konferencijoj, 
karštai plojo, kuomet buvo perskaitytas 
laiškas nuo kongresmano La Guardia, re 

publikonų kandidato į Aldermanų bordo 
prezidentus. La Guardia yra už Lietuvos 
pripažinimą. Taipo gi tapo perskaitytas 
ilgas dokumentas įduotas Svetimų Reikalų 
Komisijai Senate, kurį parengė George Gor 
don Battle. Taipo gi tapo pasiųsta tam 
tikra rezoliucija prezidentui ir valstybės 
sekretoriui. 

Iš New York Journal. 

Nejaugi Aniolai Taps... Keršytojais? 
Didžioji Europos Karė, ta 

kanibališka orgija sukvailin 
tų žmonių, tas negirdėtas 
nusidėjimas prieš pasaulio 
kultūrą, daugiausiai išspau- 
dė karštų ašarų musų gero 
sioms mamoms ir mažiems 
vaikams. 

Mes, suaugę vyrai, ėjome 
savų galvų guldyti, šiaip 
taip numanydami priežastįs 
ir pasekmes visos šitos ko- 
vos. Ką daryti?-matomai 
mes esame labai netikę mo 

kiniai, jeigu istorija neran- 
da kitoniško budo mus pa- 
mokinti, kaip reikia protin- 
gai naudoties neilgu žmo- 
gaus amžiumi. 

Bet vaikai? Maži vai- 
kai? Kuo jie kalti? Kodėl 

taip daug kenčia šiame 
sumišime? 

Paskendę savų privatiškų 
"biznelių" mauruose, mes 

gal niekados nepamintijam 
apie tai, kas dabar dedasi 
su tais jaunučiukais musų 
planetos gyventojais. Tame 
begaliniame žmonių suego- 
jistėjime, tame pasiutiška- 
me bepročių zovade paskui 
dolerį, mums nei nesigirdi 
tų plonučių balselių, ensi- 
girdi jų nuolatinio verksmo, 
dejavimo, isteriško cypimo. 

Bet, dėl Dievo meiles, 
nors valandėlei paliaukite 
savo "turgus," nors kelioms 
minutėms sustabdykite savo 
skaičiavimus apie pelną, 
nuošimčius, vyliojančias pro 
pozicijas. Eikškite arčiau! 
Pasiklauskime kaip raitosi 
nuo kančių ašaromis pasru 
vusiuose vistykluose jauno- 
ji žmonija. Ar girdite? Ar 
matote? 

300 tūkstančių Serbijos 
i vaikų pasiliko našlaičiais... 
Francijoj beveik visiškai nė 
ra sveikų vaikų ir mirtin- 
gumas jų tarpe nepapras- 
tas... Tūkstančiai lietuviukių 
ir gi "neturi" nei tėvų nei 
motynų. Tai okupantų do- 
vana Lietuvai. Kaune užsi- 
darė kelios našlaičių prie 

Iglaudos dėlei stokos lėšų... 
Lenkijoj pradėjo gimti ža- 
bali kūdikiai... Milijonai 
Rusijos vaikų krinta kai la- 
pai rudenio mete nuo bado, 
lingu ir kitų karės palydovų. 
Juodkalnijoj išmirė visi vai 
kai iki keturių metų am 
žiaus... 

Ir visuose karės palytė- 
tuose kraštuose vaikų svei- 
katingumas yra tokioj ap- 
verktinoj padėtyj, kad baisu 
ir pamintyti. Daugeliui 
vaikų karė... pakenkė ateiti 
į mūsiškį pasaulį, o tie, ku- 
riem? likimas leido užgimti, 
dažniausiai yra ligoti, išbliš 
kę, mažai sveria, prastai 
vallgo. Nuolatinis motinų 
susirūpinimas, stoka maisto, 
stoka tinkamų butų, neuž- 
tektina priežiūra ir tam pa 
nasios karės malonės taip 
susilpnino kudikius, taip 
daug tų nekaltųjų be "laiko 
nuvaro į šaltus kapus, jog 
žmogus ne juokais pradedi 
abėjuoti apie mūsų civiliza-| 
cijos patvarumą. 

Iš to skurdo, kuriame da 
bar yra musų vaikai, mažai 
yra vilties laukti sveikų žmo 
nių. O juk vaikai tai-val- 
stybių ateitis. Kas rūpina 
si vaikų gerove, tas rūpina- 
si savo tautos laime. Viso- 
se šalyse protingi ir toliau 
matantieji žmonės gerai su 

prato, koks tikrai didelis 
pavojus gręsia Europos vali 
stybėms dėlei vaikų stokos j 
ir jų «i.lpnbs sveikatos ir 

) 

pradeda atkreipti labai rim 
tą domą į šią milžinišką 
spragą musų gyvenime. 

Šių metų gegužės mėne- 
syj į Čikagą buvo suvažia 
vę atstovai iš Franci jos, An 
giijos, Belgijos, Japonijos, 
Italijos, Serbijos ir kaikurių 
kitų valstybių idant pasitar 
ti kaip pagerinti vaikų svei 
katą 'ir sumažinti jų mirtin- 

I gumą. 
Sulyg tos konferencijos 

nuomonės, dvidešimt penki 
milijonai vaikų, ta vienin- 
telė tautų ateitis, yra di- 
džiausiame pavojuje sveika 
tos žvilgsniu. Esą iš kiek 
vieno šimto Europos, vaikų, 
tik du yra visiškai sveiki, 
tai yra: užtektinai sveria, 
normališko ugio, gauna iki 
valiai tinkamo maisto ir tt. 

Bet ką tai reiškia tas ke- 
liolikos profesorių, dakta- 
rų, visuomenininkų ir šiaip 
jau gerų žmonių besirupi- 
nimas augančios kartos ge- 
rove, jeigu plačioji visuo- 
menė vis dar gyvai nesu- 

pranta šio i dangų šaukian 
čio reikalo. 

Kur tu cia žmogus besi- 
rūpinsi tokiais mažais reika 
lėliais, kaip kūdikių apsau- 
gojimas, kuomet reikia ro- 

kuoti karėje išlaimėtus gro 
bius, kuomet reikia skubiu 
ties naujas tvirtoves staty 
ti, dar daugiau Afrikoj ko- 
lionijų ir mugių susižvejoti. 
Pelnas, komercijinės kom- 
pensacijos brangiau mums 

už viską-brangiau net už 
žmogaus gyvybę. Badau 
jančio, liguoto vaikelio klik 
smas negali sugriaudinti 
bankieriaus sąžinės, nepra- 
siskverbs jis ir pro "iškrak 
muolitą" krutinę šiuolaiki- 
nio gudruolio diplomato. 

Ar atsimenat kokį baisi: 
ermyderį pakėlė musų "pa- 
triotiška" spauda, kuomet 
karės pradžioje vokiečiai 
paleido du šovynius iš ar 

motos į vaikų ligoninę Biel- 
grade (Serbijoj), kurioje 
tuo kart buvo apie 2,00C 
kūdikių. Tiesa, tai buvę 
baisus barbariškumas ir vc 

kiečių junkieriai užsitarna- 
vo didžiausią panieką už Š13 
pragarišką žmogžudybę-ma 
žų vaiku šaudymą! Bet ka- 
riško ekstazo apsėsti musiš 
kiai laikraščiai ne dėlto lie 
jo ašaras, kad sužvėrėję ka 
reiviai bombardavo vaikų 
ligoninę, bet labiausia tai 
todėl, kad tą darė priešai 
vokiečiai. Kodėl gi tie pa- 
tys laikraščiai, kurie tuo- 
met liejo ašarų upelius dė- 
lei negirdėto Bielgrado vai 
kų nuskriaudimo ir išnieki- 
nimo, dabar nieko nesako 
pnes "ramų" uzmusinejimą 
Rusijos kūdikių. "Mes ne 

kariaujame su mažais vai- 
kais" šaukia talkininkai, 
kuomet jiems išmetinėjama 
už neteisingą Rusijos bloką 
vimą, bet kas gi daugiausia 
kenčia ten, jeigu ne tie vi- 
siškai nekalti mažulėliai. 
Kas dabar dedasi iš visų 
pusių užblokuotoj Rusijoj, 
tai sunku žmogaus protui 
išsivaizdinti. Žmonės, ar 

gi ne nuodėmė tyčia badu 
marinti mažus kudikėlius? 
Pasakykit, kokiuo vardu pa 
vadinti tuos diplomatus, ku 
rie savo karišką taktiką nau 

doja prieš... nekaltus vaikus, 
daugelis iš kurių yra vaisiu 
mi didelės, šventos meilės?1 

Nepaprastai mes nudžiu- 
gome sužinoję, kad musų 
veikėjai, suvažiavę lietuviui 

bylos kongrese reikalais, tu 

rėjo susirinkimą Waldorf 
Astoria viešbutyj (New Yor 
ke), kuriame tapo nutarta 
pradėti visoj šalyj didelę 
kampaniją Lietuvos vaikus' 
ir moterįs sušelpti". Tai, ma- 

nėme, prakilnus žygis. Nors 
kartą mes, amerikiečiai lie 
tuviai, susijungę į krūvą, 
padarysime tikrai gerą dar 
bą: surinksime daug pinigų, 
nusiųsime savo vaikams ir 
motynoms daug pieno, mil- 
tų, cukraus, drabužių, nors 

biškį nusiramins m asų kal- 
tos sąžinės, galėsime ra- 

miau naktimis miegoti. Bet 
štai praėjo jau trįs ar ke- 
turios sąvaitės, bet kol kas 
dar nič nieko daugiau negir 
dėti apie tai. Gal šis didis 
sumanymas, sumanymu ii 

pasiliks.. .-"Biznis." "Netu 
rime laiko." "Baisiai netu- 
rime." "Daug kitų reikalų, 
kur čia tau vaikais užsiim- 
si"... 

Svieteli tu mano, kaip 
skaudu. Gaiia vaikųgai- 
la savų mėlynakių lietuviu- 
kų, gaila viso pasaulio 
skurstančių vaikų. Juk mi 

su trijų, keturių metų Ony- 
tės ir Jonukai yra gražiau- 
siu žemės papuošalu. Atsi- 
minkim tik jų baltų, baltu- 
lytį veideli, mažą burnelę 
su minkštomis, šviežiomis 
kaip nunuokęs vaisius, lupi 
temis, graciozišką noselę 
plonučius, blizgančius, tan- 
kus plaukus... O tos akįs 
akjs! Juk niekas neturi to 

kių gražių, didelių, skaiščii; 
akių, kaip maži vaikai. Te 

formų ir išreišl^ų grožė, ti 

linijų tiesotumas, tai ners 

vien tik musų meilės prie 
vaikų iluzija, bei instinkti- 
viškas gamintojo pasigerėj: 
mas. Vaikai ištikro yra be 

galo gražus ir nepaprasta 
malonus kiekvienam objek 
tiviškam dailininkui arbi 
kiekvienam žmogaus gro 
žės žinovui. 

Ir dabar štai tie dievišk 
Veneros ir Apollono pada 
rai kenčia tokią nesvietiški 
panieką, tūkstančiais mir 

! 
šta, nes mes nepasistengia 
me jiems gauti pieno stik 

į lą. 
Brangus, nekaltus maži 

lėliai. Jie dar nežino, kac 
mes esame kalti už jūsų vi' 
sus vargelius. Bet jie suži 
n°s- įMĖ. 

Daugelis iš jų niekuomel 
neturėjo progos prisiglaust: 
prie šiltos motinos krutinės 
nei sykio jiems neglostė švej 
nučių plaukų tėvo ranka 
Jiems rodosi, kad žodžii 
"mama ir "tėtė" žmonija 
visiškai nežino. Jie yra iš 

braukti iš jų menkučio lek- 
sikono. 

Nežinos tie alkani našiai 
f čiai neužmirštinos kūdiky- 
stės brangių atsiminimų, ne 

sisapnuosis jiems stebėtinų 
sapnų apie nežemišką mo- 

tutės gerumą, apie skaisčią- 
ją jaunystėlės laimę. 

Nežinos jie ir tų brangių 
pasakaičių ir dainelių, ku- 
riomis, mus, barbarus, už- 
liuliuodavo musų tėvai- 
gimdytojai. 

Nebus jiems pavasarėlio, 
bet tik tamsus, vėjuotas ru- 

duo nuolat jiems vaidinsis. 
Kokia baisenybė! 
Ar dovanos mums tą ma 

žulėliai? 
Ar gi negaivins jie savo 

širdies gilumoje pagiežos ir 
argi neatkeršins mums už 
musų baisias klaidas ir mu 

sų nesvietišką egoizmą? 
Meilus kūdikėliai! 
O kas, jeigu jųs išaugę 

tapsite iš apmaudos... ker- 
šytojais. 

Ir taip baisu darosi, kuo 
met pamanai, kad angelai^ bus... keršytojais. ^ 
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► WESTFIELD, MASS. 

ir D. L. K. Vytauto drau- 
gijos išvažiavimas atsibuvo 
nigs. 14 d., ant ūkės pas p. 
A. Ucevičių. Publikos daug 
prisirinko dėlto ir išvažia- 
vimas puikiai pavyko. 

Jaunimas pažaidęs ir ty- 
ro oro pakvėpavęs sėdosi 
prie gardžių pietų. Bepie- 
taujant prasidėjo kalbos ir 
aukų rinkimas. Aukų su- 
rinkta $20.65. 

Dvi savaitės atgal čia su- 

sitvėrė Lietuvai Gelbėti 
Draugijos skyrius ir g* ha 

energingai darbuojas. Ir jau 
turi surinkęs $106.30. 

Manome, kad trumpu lai- 
ku L. G. D. skyrius išaugs 
j milžinišką didumą ir dar 
pasekmingiau darbuosis Tė 
vynės labui. 

PITTSBURG. PA, 

^ Kaip visur, taip ir čia pra 
psidėjo plieno darbininkų 

streikas. Nekurios dirbtu- 
vės dar mėgino dirbti, bet 
darbininkai susiprato ir iš 
ten pulkais išėjo. 

Darbininkų upas didelis 
ir jie tikėsi streiką laimėti. 

Kompanijos taipgi yra ge 
rai prisirengusios ir nemano 

pasiduoti. Dirbtuvės yra 
prirengtos skebams. Kurio 
se yra parūpinta lovos, pe- 
čiai ir valgyklos. Bet kaip 
kompanija mano įvežti ten 
streiklaužius nežinia. 

Nors streikas yra apskelb 
tas visiems plieno darbinin 
kams, bet nevisi streikuoja. 

Yra tokių, kurie pataikauja 
kompanijoms ir eina dirbti. 

Pittsburgieiis. 

i GRAND RAPIDS, MICH. 

Čia susitvėrė L. G. D. ku- 
rios nariai labai pasekmin- 
gai darbuojasi dėl Lietuvos 
labo. Jau elikčiai turime 
surinkę pinigų ir rubų. Kaip 

| kurie jos nariai vakarais, ei 
na per lietuvių grįčias rink 
dami aukas. 

L. G. D. sumanė parengti 
puikų vakarą, kuris atsibus 
Spalio 1 d. Šv. Jurgio sve- 

tainėj. 
Visus lietuvius kviečiame 

atsilankyti, nes vakaras bus 
iškilmingas ir ivairus. 

A. J. B. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
MALiiTAL 

Liepos 7 d. buvo legioninkų 
sušauktas susirinkimas, ku- 
riam pranešė, kad galima nu- 

sipirkti duonos po 50 rubliu 
puda. Žmonės netrukus sudėjo 
daug pinigų. Mailėtuose du 

[nos svaras 4 rubliai, rūgiu pu- 
Įdas K>0 rubliu. Ihivo įgalioti 
i <Ition: s parvežti iš Vilniaus K1 
i jas C i rdinas ir Juozapas Sė- 
ža. Nuvykę jie jau neberado 
dui.iiOs. Žmonės lai ai i pasipik- 
tino tokiu prigavimu, nes ne- 

tik du nos negavo, bet dar tu- 

rėjo atlyginti kelionės išlaidas. 

AUKŠTADVARY 
Kunigas bažnyčioje pasakė1 

lietuvišką pamokslu. Tuoj at- 

eina lenkų kareiviai, suima' ku- 

nigą, Įmeta ji kalėjiman ir gra- 
sina jį nuteisti karo teismu. 

Ir t kių žinių iš lenkų pa- 
vergtosios Lietuvos kasdien 

t teina be galo daug. Iš "'L. IT." j 
-000^'>00£HS0-00000<J00CHCHS00000^ 000Xi00000 -O 00000-0000 CH>O0 

L, 1«fcC W T V IS OM >« 8 
M<>3 per«arae Liberty Bonds u 

pilna "uasb" vertę. Ar.ce§lttfe 
.irba atsiųskite. 
Atdara kasdien nno 9—£ 

Utarninbais Keivergaln Ir 
Subatonds 9—9. 

t000H>0OO0000 0<H*0000-0000-0 000 0000000-f. o) > :f *:-0000000 0000000 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 MiJweuke Ave. 
tarpe Wor<? !r Paulina yatvly 

:'iwMwiaMani TMinaniaKiatnatnaii! 

MAGDE. 'Ak, l:aip man niciti gal- 
ią! Išliūiuliiau \visokius mazgojimu.s, 
trinkimus, muilovimus — ir rinka t tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
kanų... .'lan gčda ndarosi t" • 

MAUK. a, tai kam tau kf.it be- 
reikalingai! Žiu rėk, kokie mano plau- 
kai gružus, švelnus ir fys'i. O tai 
todėl, kad aS vartoju liVFFLES t" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? Nc!! RUF- 
FLES yra (ai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

Įkuria 
prigcmi gamtai suteikt žmogui priklausanti grozj. u kas gal ! 

hut gražesnio t:ž ilgus, blizgančius, švelnius plaukusi Kas galbūt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odį? 

" 

I* UPFLE S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos j 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pl e i skanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ; 

čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. €' 

*5 Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėo. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moncy order šiokiu adresu: 

AD. RICHTER O CO 326-330 feroadway. New York"—"—'i 

THE PEOPLES FURN3TURE CCMPANY 
1930 1932 South Halsietl Street 

I /.laiko didžiausiame pasirinkime visokių naminiu rakandu, geriausios rūšies ir už prieinamiausias kainas 
Parankiausia vieia lietuviams jsigyti gerus naniiniuH rakandus už pigią kainą. 

K'Jr Tamtsa perkate? Kodėl ne pas mus? 
Paruuod.nmo už pinigus arba ant lengvu Išmokėjimu. 

Krautuvo atdara iki 9-hiu kožng. vakarę, subatomis iki 
l'j-tos vai. vakaro. Norėdami atlankyti mušu krautuvę tė- 

mykite antrašu ir 1,'otuviską parašę virš duriu. 

V. Makavcckas Užprašo 
visus savo draugu,^ ir pažjs- 
tanius atlankyti jj nes jis tu- 
rėdamas ilgiĮ motu patyrimą 
ir visiems užtikrina užganė- 
din imą. 

M. T. Kezar Vis j eina ži- 
nomas gerai seu.i ; westsidės 
biznierius, o dabar intisu da- 
lininkas, užprašo ^avo buvu- 
sius pirkėjus atlankyti ju jo 
naujame užsiėmime. 

N B VV HOME 
MAC H INE 

OUALITV 

Geriausios ir patogiausios namu 

darbui ^iuvamos maSino:? pil- 
nai gvarantuotos (MA fliHl 
tiktai t? d Ui U U 

šita puiki aržuoljnė kodo, 
p-raž'.ai polituruota su sku- 
rinė sėdyne 
«* vį)iliiiU / 

šit.-} sunki geležine lova au 
2 colių stulpelia|s, auksinėm ar 
kitokios -palvos, C*fl 7E 
po vĮi i! i» C 

Turimo d'd .iausi pasirinkimą, žicr 
minių pečių visokių (M fj ftfll 
gatunku nuo .... 4> iŪ.UU 

ir augščiau 

Didžiausias patrinkima, sek- 
lyčios stalu <M =1 (\f\ 
Nuo <0!J«UU 

ir angfičiau,-. 

Šitas dideli:; virtuves pečius su 

šopiike prisidėjimui, nikelju ap- 
vadžiotas ir gvarantuo- dVAr 
tas 20 motu už .... 

šitie tvirti ytavoto plieno j 
springsai gvarantuoti ant 
10 m. musij kaina tiktaj 4) Ji 

__MOKYKLOS. 
VALENTINE DkŽSSMAKtNG 

C0T.LEGI2 
Mokin* siuvimo, kirpimo. dt-.siguitvj 
dlenouilt ir vakarais dfl bizuio lr 

1 a aini/. Paliudijimui iėduouj i 11 v;t> 
arba raėyJiii.6, o ings pautetougr- u. 

sutelkti jums ,patv*im%. 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankyldu 

2407 vv Mualson «il. 

SARA r*TKK, Principą) 

AMERIKOS LIETUVIU X 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygYedyst.es, ste- 
nografijos, typevvriting, pirklybos tei- 
si ij, Suv. Vnlst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilielvstfs, dailiarašystės. 
Mokinimo valandop* nuo 9 ryto iki 1 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valandom. 
3106 S. Halsted et, Chicagc 

HOTELIAI. 

LIETUVISUS HOTELISl 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 

MRS.T. RCEOVICŽI 
936 w. 33 St. Chicagc 

P fone Yards 2750 

Tel. Yards 3654. 

u$J,Miiri)iiwiiZ| 
Baigusi Akušerijos | 

kolegiją: ilgai p rakti B 
kavusi Pennsilvani-s 
jos hospitalėse. Pa-fl 
sėkmingai patarnau-J 
ja prie gimdymo. | 
Duodu rodą visokio 
se ligose moterims ir!! 
merginoms 

į 3113 So. Halsted St.li 
(Ant antru lubų) k 

Chicaci. III. Ij 
N'uo C iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

3 A. Masalskis fį 
l!ETUV:S GfiAB-JRIJS 

« Patarnauju Laidotuvėse koge- r 
7 riajsial, teisingiausiai ir daug <! 

m pigiau, kaip kiti, dėlto, had j S męs patįs dirbame grabr.s ir į * 
turime savo karabonus ir au- 1 
tomobilius ir per tai nereikia R 
Lietuviams pas žydelius šauk- r 

ties: 'lalpgi HJindoine a itotao- E 
I bilius veselijums, krikštynoms ■ 

Į ir kitiems reikalams dieną ar Į 
riaktj. I 

| 3305 Auburn Ave. Tel. Drovor 4139 £ 

PradCk NauJrj Metu« su tobulu aldv *» 

gijimu, taip. kad u.'" > tičpiulcistiim'i per 
• ui nifttuft, kas tlu jti., .iuti naudinga. 
prieš einant *»i» kitur. KRzatntnarija L)VKA> 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akiu 
aalvoa skaudfjitr.ua, trumparegystė &vba t»li 
teeiti prašalinamą, pasitarkite su noanin 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND A VE.. CHICAG' 
iUoi lubot, ritfl VUU'o aptiekęs. TtmykUc 

l v.ce stiraSa 
Kampas :*tGti Gatvės. 

balandos: nuo 9to« /ai. iytm ik'. ft vai. ra. 
K'cdt-lioj: C.00 v tyto iki 12 vai. <lietMi 

HIIIIIII!lllllll!llllllli:i!!i:i!IIIIIIIIIIIilll!!lllllli!lll!!l!ll||||imilll||||!ll|||||!l|||||||l! 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

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

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

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

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

! Geras Vaistas 
Moterims. 

j Taip tai galima išsireikšti tiktai apie : vieną geriausiai žinomų preparatų, ! kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
j stoviam palengvinimui vir.ų tų ne- 
I smagumų ir nereguliariškumų nuo ! kurių moters '.r merginos taip ūaž- 
į nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

\ namas visi'r ir bent aptiekoje. Zi- 
5 noma, nuėjus į aptieką reikalauk 

vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
! imk kitko, ne., tik tokiu budu gausi 
į geriausias ir greičiausias pasekmes. " 

_• ai ni? c y 

evera's 
Regulator 

(Severos Reguliatorius) irjisa'. gąu- 

Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

SKAITYKITE 
PLATINKITE 
'•LIETUVA" 

L4V 

.NAUJOS DAINOS S'J GAIDOMIS ST. ŠIMKAUS. 
Vienam Balsui. —• 

Era Mano Brangi 50c. 
Ne del tavos Aš Mergele 50c. 

Miegok Mano Balandėli 60c. 
Sunku man gyventi COcr. 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. 

Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. UiasKymus siųsdami ad- \ 
rcRuokito: 

... F. J. BUDRIK. 
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. > 

ra 

SVARBU 
Iš priežasties išvažiavimo parduodu labai pigiai 6 

kambarių ant cementinto fondamento namas vėliau- 
sios mados, elektros sviesa, puikus porčiai ir prie to 
namo 5 lotai. Lotai pavieniai šioje vietoje parsiduo- 
da po $900 ir $1000. Pardosiu viską už $4,500. 

Ten pat 5 prie kampo lotai, už -kurios užmokėjau 
$2,500.00 parduosiu už $2.000.00. Viskas randasi neto- 
li 59 tos ir Wcstern Ave.Puikiausia vieta. 

Atsišaukite vakarais arbanedėlioje iš ryto iki 3 vai. 
S. ŠOKALSKI3, 

i' 3343 Lowe Ave. 3 lubos 

n 

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE j 
I 

18,000 Chicagiečių ir 500 Oelega- j 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu J 
su LIETUVOS LAISVES VARPU I 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Var- 
po Išleistuvių Milžin iškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir 

Prieš Išsiuntimą Lietuvon j 
—____—— Sekaučiose Vietose: —— 

West Side Pan. ir tltar. Rūgs. 23 ir 30 
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

Bridgegorta, Sared. ir Kelv. Spalio 1 ir 2 
Mildos Svet&meje, Halsted ir 32nd Sts. 

į Town of Lale, FeSipgje Spalio 3oią d. 
Naujame Peoples Teatre, 47 ir Ashanid 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rocK-mas 
prasidės 7 \ landą vakare. Antras rodymas 9 valandą vakare. Svetai- 

nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chicagos 
ir visos Amerikos Lietuviu pastangos ir darbai įeina Į pasaulio isto- 
riją. Atsilankyk ir atsivesk su savim sav > draugus. Pamatysi didžiati- 
sį Amerikos lietuvių veikalą ir sykiu sušelpsi savo tėvynę, ką pama- 
tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. IUis tai ncmirtivia atmintis. 
Ateinančios gentkartės gėrėsis musų darbais. Nepraleis šios prog s. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 
O BS Pelnas sušeipimui !ip 5flc, vaikaina M. iss 

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 
LIETUVOS LAISVES VARPO KOMITETAS. 



Iš Lietuvos 
... NAUJOJI ŽAGARE. 

Šimet sodnai labai gražiai 
žydi. Zagairiečiai už vyšnias 
prieš karjį isirinkdavo didelįus 
piningus .Kaipo teko girdėti 
vienas ūkininkas išrinkdavo iš 

jų iki 1000 rub. 

Žagariškės vyšnios toli yra 
žinomos. Jos atsižymi savo 

ankstumu ir didesniu saldumu. I 

Žagarės parapijoje jų didžiau- 

sieji sodnai, reikėtų taip gerus 
ir pelningus medvaisius veisti 

po visą Lietuvą, o čia jų leng- 
vai galima gauti. 

—Čia labai vAgia arklius, 
ljolsevikams paliuosavus iš ka- 

targų visokius plėšikus ir į Ža- 

garę jų keletas pagrįžo. Jie tu- 

ri tam tikras organizacijas vo- 

gimui. Latvis Butkus pagrįžo 
ir prie bolševikų drasiai veikė 

dabar slapstosi aplykyje ir 

arklių vagystės nuolat kartoia- 
si: Šimet <au Žagarės apielyn- 
kyje pavogtų apie 20 arklių. 
Sležiu pavarta pora arklių, ku- 

rie kainavo lOOOCr., tuOnr 

skriauda netik savininkui bet 

ir Lietuvai Morkus. I 

Miroslavas 
(Alytaus aps.) 

Iš valdžios reikalautų 27 
galviju Miroslavo valsčių das 
tatė vos du (sic). Dastatyti 
turėjo daugiausia dvarponiai. 
Dabar kuomet parėjo reikala- 
vimas užmokėti už tjcdastaty- 
nią pabaudos, Miroslavo vals- 
čiai ponai (daugiausia lenkai) 
pradėjo iš visų jėgų saukti, kad 
jie negali mokėti. 

NAUJOJI ŽAGARE. 
Teko pirmą syk pamatyti 

lietuvį kareivį 13 d. gegužio. 
1919 m. ir jo pamatymas taip 
sužavėjo'sielą, juk cfeiaugsmo 
ašara tai turėjo paliudyti. Su 

vadinęs vaikučius katekizuojir 
'Bažnyčioj ir štai eina jon ka- 

reivis, tik ne vokietis (# mus 

tai nerupi), bet kaip sužinojau 
Lietuvos karžigys, kurs mies- 

tan įžengęs skubina Bažnyčion 
ir čia ant kelių parpuolęs siun- 
c;a prie Aukščiausiojo valdovo 
savo širdies giliausius troški- 
nius už savę ir už mieliausia 
say^ motinėlį-Lietuvą, kuriai 

viską pasirengęs adidouti. 

(Iš Kauno "Lietuvos") 

knyga Valgių gaminimui. 
Jau ISčjo iš spoudos, kurioj telpa 4OO geriausių parinktų Ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9xG colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisluntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago. 111. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių Ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sujungę Vilniuje, kaina .15 

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

žemelėje esant, 25 

CHEMIJA, {stabus mokslas apie ugn|, orę, vandeni; žemę 
ir jų susilietimus -20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kiurluomi apka- 
linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS is Biologijos ir Bakterijologitfoa su paveikslais 
apdaryta 65 

ŠIRDIS joa autorius garsus italų rašėjas de Amičl. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms blle kuomet ir bile kam, $1.50 

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

SVEIKATA arba tiesus J ją. kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos, fizloliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kūno pelčiai ir judėjimas. Dlrksniai (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su dau%yb« paveikslėlių visų kuno sana- 
rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

Nelengvai jaivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydyLcjų stok? Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jomis aav® mylimiausius čia Ameri- 
kojfi. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis į 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL | 

Knygas Išsiųsiu greičiausiai. 

Keletas Svarbiu 
Naudotu Pianu 

MES PASIULAME SIUOS NEPAPRASTUS PIANUS — labai pageidauja- 
mus visuomet Š*e instrumentai galima pirkti sučedijant nuo trečdalio iki pusei. 
Daugelis įųių yra perdirbti per musų dirbtuves ir yra visiškai pertaisyti. Visos su 

•idevejusios dalis likosi atnaujintos ir kiekvienas pinas turi musų gvarantiją. 
3TEINWAY. "Upright", ibenuotas medis, šviesiai politūruoti, paprastos 

rr,e.dos. turt;'n^yO tono. 
STEiMWAY. "boudoir upright", eboruotas medis, politūruoti arba tamsiai 

puošti, puikus tonas; puikus pianzs gančui pirkėjui. 
VVASHBUR.N. riešutmedž/o viršus, tik-ką perdabintas. kaip naujas, gerame 

grajinančiame padėjime. 
RICHMOND. raudonmedžio "Upright", gražus tamsai raudoni v'ršųs. ge- 

rame padėjime. 
WILLARD. "Upr ght*', raudonmedžio, tamsus; gil/ai raudona; kaip naujas. 
VAL-ET & DAVIS. "Upright", tamsaus riešutmedžio, perd'rbtas ir pada- 

bintas; dailus instrumentas. 
PACKARD, "Upright", tamsaus raudonmedžio, pilno djdumo; geriausiame 

podėj'me. 
STARR. "Upright", riešutmedžio, d delis; kuogeriausiame padėjime; pui- 

kus instrumentas. 
SHOMINGER. "Upr7"gha'', didelis, dni!os v:ršus; tamsaus raudonmedžio; 

visiškai perdirbtas ir perdabintse; naudingas bargenas. 
BEHNING. "Upright", raudonmedžio, perdabintas :r perdi.'^ra; kaip naujas. 
STEINWAY; paprasto stil/aus; tameiaj raudono rožmedžio šviesios poli- 

tūros, didelis, dailus. 
87'EINWAY. "Uprght"; tamsaus raudono rožmedžio; blizgantis arba pilnai 

politūruotas, parlor didumo. 

Mėnesinės Mokestis Viskas kas tik yra Muzikoje 

Lyon & Healey 
Wabash Ava. prie Jackson Telefonas Wabash 7900 

Ko/ certai veltui kasdier. nuo 11 iki 5, Lyon & Healy Svetainėj, ant Pirmu lubų 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES. 

Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 
kų ar politiškų pažvalgy, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 10 R. 

Žinomas per ?5 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Sdhniizer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Vxilstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir daba: 

SIUKC'A PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčiub gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Banko 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 
f 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAN 
I i STATE BANK 1' 

J 
807-809 W. 35-th STREET 3 

I 
KAMPAS SO. HALSTEę ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- j 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 1 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus J 

i išmokėti, kuomte iųs pareikalausite. 
i 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

.... ^Apdraudimas nuo ugnies. į 
| Saugios pasėdėjimui dėžės į 
[ Atdara Utaminko ir Sukatos vakarais iki 9 vai. j 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L®ntų, Reinu Ir Stogams Foplerlo 

SPEuimLiaI: Maleva malevoji.vul stubų iš vidau*, po $1.50 ui jallonį 
CARR likOS. WRECKING CO. 

S0O3-3039 80. HAL3TED STREET, CHICAOO, ILL. 

Didysis Valstijinis Ban kas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $550,000.00. 
TURTAS VIRŠ $5,000 000.00. 

Taupymo skyrius priima pinigus užčėdijimul nuo mažiausios iki 
didžiausios sumos ir moka 3 nuoš. 2 syk. per metus. 

Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje. 

Persiunčia ; inigus i visas daly3 pasaulio. 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžu'.es (safety boxes) ir abel- 
lial atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyką. 
Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų, Paąvieto Cook ir Miesto Chica- 
gos yra laikom! šiame Banke. 

Bankas atdaras Pasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
SUBATOMIS per visą disną .nuo 9 ryto iki 8 vakre. 

Jonas Czaikauskas šio Banko aenacis darbininkas jau yro sugrįš 
Iš Suv. Valtijų kariumenės Ir dabartės atstovauja Lietuvių Ir už- 
rubeilniam skyriuose. 

A State 
Bank 

LIETUVOS ZEMLAPIS. 
■ninfi i■ ■■■ancnūTJftf ■■ ■■■! !■!«■ impm——M—o— 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

,/ LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tauta3 ir jujy kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda ii 8 daliu. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). t>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Mie*a 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 
v v ^ 1. Parašyk į Lithuanian American Trading Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Parašyk po vieną visų kiekvienam baksui, kurį manr.i siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti. 

.2. Bakso didumas turi buti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruo- jant. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. ( Baksas turi buti padarytas iš lentų arba «)4 colio storumo. 
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 dalvkų negalima 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 virčų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nei)asiliuo- motų. 
7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunoiame, ir priklijuok ant bakso patogioje vietuje. Numeris, kurie randasi ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių. 
8. Už ekspresą arba už freitų vežimą pats apmokėk iki Ne\v Yorko. 
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris išsiųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje Į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta Jei neužteks, męs turėsime siųsti bi- lą, kad primokėtumei. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso. 
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 13 centų už kiekvieną svarą iškaščiams. 
11... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 
12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

X 

Lfthmiftlan American Traclirsg Co. N 

$ WEST 4&th STREET, MEW YORK, N, Y 
Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čėverykus į baksus, kuriuose norite siųsti. Nešiotos drapa- nos yra reikalingos Lietuvoj, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose. 



DIRSES. 
— Tuomet buvo ruduo, ir 

lietus smulkučiais lašeliais mir 
kė močiutę žemę — tare Topi- 
lis. — Mūsų kumelės vos vil- 

J ko vežimą; mano draugas-gi 
vienval išmetinėjo, kam pri- 
lįalbinau važiouti. 

— >'a ir matai — sakė jis 
— sakiau, kad nevažiuoki va, 
o tu, kaip užsispiriai, tai ir iš- 
viliojai ir tai dar šitokiame ke- 
lyje. Kurgi buvo protas? 

— Tai ištikrųjų buvo skau- 
dus užmetimas, tačiaus buvau 
priverstas nusileisti; ne dėlto, 
kad bučiau jautęs prasikalti- 
mą, l>et vien dėlei to, kad mano 

draugas, anuose laikuose, tau- 
tinės sąmonės skleidime buvo 
naujoku. 

— Teisingai kalbant, juk ir 
aš nckokis buvau tėvynainis,~ 
prisipažino Topilis ir tęsė to- 

lia us. — Bet visgi šiek-tiek s ve 

timos plunksnos buvau nusikra 

tęs ir jaučiausi kuomi privalė- 
jau buti. 

Mano draugui, kaip tik Sd- 

vęs pažinimui kabai daug ko 
truko; dar jo užsnudusios per 
šimtmečius pavergtos sielos 
Kudirkos "Varpai" nespėjo 
prikelti, dar jame viešpatavo 
nuolankumo dvasia. O cia męs 
[ uriems pažinimas savo ''Aš" 
r "Mūsų", maž-daug paaiškč- 
|o; parupo tas įdėjas paskleisti 
ir tarpe viengenčių. 

— Beabejo jums žinoma, 
kad tuomet tautinė sąmonis bu 

(vo skleidžiama slaptai. Ta# 
čiaus su tokia drąsa ir pasiš- 
ventimu, kad net rjikia stebė- 
ties. Juk neužginčysi man, kad 
tokiuose purvuose murdyti ku- 
meles ir patiems pastirusiems 
ir .peršlapusiems dantimis ka- 
lenti, vien dėl vieno nenumari- 
namo noro tapti laisvais. Tai 
ne juokai! 

Valandėlę Topilis užsimąs- 
tė, lyg surankiojimui iškriku- 
sių senovės įspūdžių,' kurių 
nemažai teko patirti ir daug, o 

daug neišdildomai minčių san- 

dėlyje pasiliko. Ot, tuos tai gy- 
venimo įspudžius jis. ir rengė- 
si išpasakoti: 

— Taigi, kad negaišinti jus 
su pasakos ilgumu, bandysiu 
trumpai—stačiai, primerkda- 
mas vieną akį užreiške Topilis. 
pilis. 

— Kaip minėjau, kad mano 

draugas dikčiai 'rūpinosi ir- be- 

galo prikaišiojo mano užma- 
čioms tai rūpinasi, kad gavus 
nakvynę, ir tolimesnę kelionę 
atidėjus rytojui. liet, ant nelai 

mes, kaimo arti nebuvo, apart 
nukripusiaias triobėsiais vien- 
kiemio. 

— Ners dikčiai abejojau 
vienkiemio gyventojais, tačiau* 
nesant geresnės progos, tariau 

draugui: 
— "Pasiprašykiva nakvy- 

nėn, ve Šitame vienkiemyje", 
— ir ranka parodžiau pamiš- 
kei!. 

— Draugas abejojančiai 
pažvelgė manėp, lyg tarytum 
norėdamas patirti, ar neban- 
dau šposus krėsti. Tačiaus ma- 

tydamas, kad rimtai kalbu su- 

tiko, ir mudu pasuko va įveliu, 
triabų link. 

— Ant kiemo mudu pasiti- 
ko augalotas apisenis, su barz- 
da vyras. Aš gi, lietuvių kai- 

miečiu budu, pagarbinau Kris- 

tų. Gi vienkiemis atsiliepė: 
"Na wieki wiekaw"... 

• 
— IŠ karto supratau, kad 

tai ne mūsų paukštis, bet juk 

neišbėgai, reikia taikytis prie 
aplinkybių, ir čigono budu ė- 

miau tavaruoti poniškuoju lie- 
žuviu. ! 

—-Šeimininkui paklausus iš 

kur ir su kokiais reikalais ke- 

liaujame, turėjau meluoti ir 

taip pavyko pertikrinti, kad ve 

žu brolį mokyklon. To ir už- 
teko. 

— Pakviesti grįčion, tuo- 

jau* pajutome pilnoje prasmė- 
je lerikiškij dvasią, kurioje lie- 
tuviui begalo ankšta, 

— Šeimininkas buvo kal- 
bus žmogus, bet toje kalboje 
matėsi kaž-kokis neaiškus nu 

siskimdimas, matyti, kad jo gy 
venimas nebuvo patenkintas. 

— Kalboje visuomet sieke 
ten, kur negalima nei prilipti, 
nei pasiekti. Labiausia skun- 
dės ūkia. Ūkis, anot po, eina 
po šunim ir, jei nepavyks že-| 
mę pagerinti, tai apart dirsių, 
niekas neaugs. 

— Matydamas lenkbernio 
nususimą ir begalinį skundą, 
ėmiau aiškinti, kad refkia že- 
mę įtręšti ir galiaus gerai ap- 
dirbti. 

— Apdirbti t — Staįga per- 
kirto barzdyla. — Išdirbk že- 
mę tu žmogus, jei reikia bernui 
mokėti šimtas rublių į metus ir 
dar saugokis, kad chamu nepa- 
vadintum. 

— Juk bernas taip pat žmo- 
gus, kam reikia pravardžiuoti, 
— pastebėjau aš. 

— Chamas žmogus?! Kur 
tu matei chamą žmogumi. 
Chamas buvo, chamas ir pa- 
liks. Kas-gi bernas, jei ne cha- 
mas? Gal tu manai, kad "Ištvi- 
no" gįslose tokis pat kraujas 
teka, kaip ir bajoro? 

— Ne, "przijacielu". Bajo- 
ro gjslose teka tyras skaisčiai 
raudonas kraujas, o chamo 
judas. Tik tie kvailiai šių die- 
nų mokslinčiai bando nurodyti, 
kad žmonės paeina iš vienos gi- 
minės. 

Ir į ką panašu šitokis bernu 
sulyginimas? Bernas šiaušiasi 
prieš poną. Bizunu pasturgaliu 
neįkirsi. Seiliaus, būdavo kas- 

kitas, būdavo kirtai keletą ypų 
ir dirba chamas, net susiriez- 
damas. Anot mano tėvo pasa- 
kos, "chamas buvo it šilkinis' 
jis ir tebebūtų tuo pačiu, jei 
Lenkijos karalija butų viešpa- 
tavusi. Bet yra viltis, kad ateis 

laikai, kuomet Varšava paliuo- 
suos Lietuvos bajoriją nuo 

skurdo. 
— Tada nebus k aimaniuo- 

ti. Dirses galės valgyti chamas, 
bet ne ponas bajoras. Bajoro 
duobutė bus balta, taip kaip 
pi įtinka poniškam skilviui. 

—1 Nutilo bajorgalis. Jo akįs 
apsiniaukė; smilkiniu gįslos 
ėmė plestenti, lyg parodydamas 
pasiilgimą baltos duonutės. Ta 
čiaus jos nėra ir vargiai, kuo- 
met nors pasirodys ant stalo. 

— Čia niekas kitas nekal- 
tas — pamąstęs pradaėjo ba- 
jorgalis.— Čia kalta pati di- 
duomenė suteikdama "muži- 
kui'.' laisvę ir tuo pačių sykiu 
pavergdama smulkiąją bajori- 

— "Panie dobrodzieju", aš 

jums prirodysiu, kad tai yra 
tikras faktas. Prakrapštyk 
chamui akis, tai tu pamatysi, 
už metų kitų jis tave nei vyžos 
vietoje nelaikys. 

— Ar taip labai nuo jusų 
i liaudis atšalo? — paklausiau 
lyg nežinodamas. 

— Hm! Žinoma, kad atšalo, 
Ana, ve Galinis, mano tėvo ver 

gas, kuomet paprašiau jo ap- 
mainyti pora purų rugių dėl 
sėklos; ar žinai ką jis man at- 

šovė? Nugi sako: "Kurgi*aš 
tavo dirses dėsiu, dar kiaulėms 
vidurius suraižys". Ir iš kur 

jis tiek drąsos įgavo, jei ne 

nuo šios gadynės "mužikiškų 
padaužų", kaip tai: daktarų, 
inžinierių, galiaus ir kunigų, 

kurie prieš mus išdrįsta viską 
blevyzgoti. 

— O, kas žino, kas jus per 
paukščiai, kokis jusų gįslose 
kraujas teka. Chlopai nuduoti 
moka, jei jiems reikalas yra. 

— Ponas buk ramus, męs 
esame bajorai — vėptelėjo ma 

no draugas. 
— Gali buti, kad teisybė, bet 

jus prielankus chlopams, bajo- 
ras-gi priešingai. 

Laikrodis nuskambino dvy- 
liktą valandą ir mudu šeiminiu 
kas paprašė gultų. 

— Ne užmiegame, — su 

draugu pašnabždomis kalba- 
mės. Saugok Dieve, jei tam 

seniui užeitų noras pažiūrėti 
mūsų vežiman, tada jau butu- 
me prapuolę. Nes iš jo kalbos 
buvo aišku, kad kuoveikiausiai 

suloštu žandaro rolę. 
— Bet ant laimės sen s knur 

kė ir per miegą rėkavo: "Dir- 
sės, vienos dirsės, kur nekur 
rugių daigelis". Sugirgžda lo- 
va, valandėlei nutyla, ir vėl pa- 
sigirs!'1. niu'.skundimo halsas: 
"O, Jasku, \ latku, Maryne, 
kas bus, kas bus!'' 

Rytui išaušus pažadinau 
dranga. Atsikėlę, pasikinkėva 
kumeles, paačiavOva už nakvy 
nę ir keleliu traukėva vieškelin.| 
Žvilkterėjau į praeitos nakties 
nakvynę, iš kurios kamino dū- 
mai vertėsi, o sale vartų, prie 
stulpo stovėjo bajorgalis, su 

padėtu ant apatinės lupos lie- 
žiuviu.. Ir rodėsi, kad siekė au- 

sį nemalonus balsas: "Dirses, 
vienos dirsės!..."' Tarabilda. 

STASYS SIMKUS «7 VinUIV ^?lllBilWW ant Michįgan Ave„ arti Vau Buren 
mr MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
Pirm atsilankymo malonSkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

>^ >»< >»» >«< w « * j. ^ ̂  o. ^ j. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKA8 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metu*, nuslabnėjęa pilvella 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjunas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnaa sjėkų nustejimai 
viso kuno, ir buvau nustojęs viHies, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau aau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelboa. 
lJet kada pareikalavau Lalutaras vaistų, Bltterio, 

Kraujo valytojo, Ncrvatoną, laksiu ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minCtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas ĮTanyko, diegliai nebeBadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luiaras, imicna, ir po o mcn. eavo pi&vciKsic yain« ciau BKiriumą Kiip i&rp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smngiai ir esu linksmas ir 1000 aykig dėkoju 
Snluians mylistų geradijlstei ir linkiu yi-siems savo draugams ir paijsUmiems 
su tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA9. Ptof 

1707 Sc. Halsted St., Phone Canal 8417 Chicaflo, Pilnais 

ANT PARDAVIMO. 

BARGENAS. 
Parduodu greitai 17 kambariu, ke- 

turių fletų medinj namą. Randos ueša 
J mėnesi $40.00. Puikus investmentas. 

Klauskite 635 VVest 46th Place^' 
1 

Pardavimui Namai. Parsiduoda h. 
mas ant 7 pagyvenimų. Randos neša 
$85.00 i roeneei. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Justin Mackiewich, 
2222 West 23rd Place 

ParBiduoda automobilius 1G14 Mit« 
cheil, 6 cilinderių, 5 sėdynių, mašina 
feorarae stovyje. Arba mainysiu ant ma 
žesnio automobiliaus arba motorcyklio 
Kreipkitės J. M. 3127 S. Emerald Ave. 
3-Cios. lubos. 

PARSIDUODA FARMA. 
Parduosju savo farmą 80 akerių 

už $3,800 su javais, gera žemė, pora 
arklių, 15 gavijų, 8 melžamoa kar- 
vės. ?2,000 įmokėti. 

2315 Kohler Ave., 
Telefonas Humbold 4729 

Išleidžia kas metą suvirs $150,000,000 doliarių drapanoms, avaliniai sau ir šeimynai. Į kieno rankas tie pinigai sueina? Ar sun- 

kiai uždirbti pinigai neprivalo palikti jusų pačių rankose? 

Todėl atlikti visus pirkimus kaip sa", pačiai ir vaikams savo Nariu Skiepuose, savininkais, kurių yra 5,000 darbininkų. 

D ADūnNI ATP0NI01Vi[c Moterižki parSdniai, pasiųti iš vilnonio serdžiaus, tricotine arba velour, "AKEL/lNlAl nwlN.lVJlVii» 8j,ajvosonuo moiynonp, juodose, arba maišytose. Naujausios mados, nepap- 
rastai gražus ir labai puikaus darbo. Kainos nuo $25.00 Iki $60 00. 

PLOŠrIAl Moteriški pioščiai naujausjos mados. Trumni taip vadinami "sportiški" pioščiai pasiųti jš 
juodo pliufiiaus su kailio apjkakle ir mnnkletais. 

Ilgi pioščiai konservatyvišk; pavydalų vėliausios mados su apikaklėmis jr mankietais, to paties audimo, su pliu- 
šu arba kailiu $15.00 iki $60.00. 

SUKNĖS. Moteriškos suknės (dress) pasiųtos iš serdž, tricotin arba jersey visokiose spalvose. Puikus pa- 
rėdniai, didelis pasirinkimas naujausios madofe pavidalu. 

Paprasto didž/o $15 00 iki $45.C0. 
Extra $18.00 iki 5,,.00 

ŠVEDERIAI Moteriški švederiai su aUp-Htomis arba žemomis apikaklšmis, visokjos spalvos, grynai vilnaniai 
ir pusiau vilnoniai. Kainos $6.25; $6.75; $7.50 $3.00; $8.25. $9.00; $10.$$ ir $15.00 

Tam tyčia pasiųt; senesnėms moterims švederiai be rankovių $3.35. 
Moteriškos nertos Kepurės tų pačių spalvų kaip švederiai. Kaina $1.00 ir $1.10. 

^Moterų Šilkinės Salės, mėlynos, rausvos jr raudonos spalvoc Kaina $3.35 ir $4.74. 
Moterų Skrazinės Apikaklės ir kitokio muterijolo kaip Gcorgette arba Organd;e. mankietai arba apikaklės. Kai- 
na 65c; 75c; $UO; $1.25; $1.50; $1.75; $2.00. 
Moteriški Jungtiniai apatiniai drabužiai (Unlan Su/ts). rudeniui ir žiemai bovelniniai $1.95; ir $2.15. 
Moteriški Union Siutai rudeniui ir žiemai, kašmirįniai $2. ir $3.35 
Moterlškj' vilnoniai sijonai (top skirts) dide^js pasirinkimas materijos ir mados, didelio ir mažo didžio. Kainas 
$6.50 iki $19.00. 
Moteriškos bovelninės pančiakos; 25c; 30c; 40c; 55c; ir 60c; šilkinės 70c; iki $275. 
Moteriški čeverykai d/deliame pasirinkime nuo $3.25; iki $12.00 

VYRU PARĖDNIAI Vyriški Paridniai su dviemi poromi keliniu. Pasėti iš labai puikių r 
IW rst/-prjg materijolų. visokiosespalvose. Labai puikaus darbo. Puikių 

pavydalų. pritaikinti visok;- figūrai. 
KAINOS 527-50 IKI $37.50 

Apart augščiau minėtos rūšies męs turime ir kitok:ų parždnių vi6ok/o materijolo. spalvos ir 

visokiausių pavydalų. 

j NUO $15.00 IKI $65.00 
ČTI TT APATMIAI tik aPturėjome didelj siuntinį šiltų vyrams apatinių, tinkamų kaip 
S1L 11 AiAllNlAl. rudenj taip ir žiemą nešioti. Gc-ros rųšj'es ir nebrandus. Union S:utai. 

PO $2.10 $2.25 IR $3./5. 
Marškiniai ir Kalesonai po $1.35; ir $1 40. ^ 
šiltos škerpetkos po 25c; 50c; 65c; ir 85c. 

MARŠKINIAI Pasiijti iš puikiausio maerjjolo, labai puikių drobių Ir 

visokios mados. Ilgai nešiojasi ir gerai atrodo. 

KAINA NUO $2.10 IKI $3.35. 
Flaneliniai Marškinei visokios spalvos po $1.40; $2.95; $3.75; $5.90. 

ŠVEDERIAI. Vyriški švederiai pelenuotos spalvos rudos ir raudonos spalvų, ,/ryni vilnoniai, 
| usiau vilnoniai įr bovelninial. 

KAINOS 2.95, 3.35, 585, 6.6g,7.50,10.85, ir lp.50. į 
Bruslotai )waist coats') su rankovėmis, grynu vilnų $7t55. \ Vyr;ški Naktiniai Kostiumai (Pajamos) FI c n e 1 i n i a i $2.75. 

PAREDNiAI vaikiukams 
Męs ką tik apturėjome didelį naują s Jntinį p?rėdnių vaikiukams. Puikus 
vilnoniai !r pusiau vilnon/ai visokių spalvų ir pavydalų parėdniai. Kainos 
$8'*5; $3.75; $t4.03; $15.75; ir $19.0". 
Parėdniai su dviemi poiomi kelinių po $9.75; $10.75; $18.00 .r $24.75. 
Aksomo drabužiai nuo $5.25; iki $8.25. 
Parėdniai iš pu/kaus. taip vadinamo materijolo. blue serdž. rusvos spalvos, 
puikiai pritinka !r labai stiprus Kainos po $8.50; $12.75; $14.75 ir augščiau 
7;ki $22.50. 
Parėdniai jūreiviški (sailors) po $7.50; iki $10.90. 
Vaikiukų žieminiai Švarka/. pu'kiai pasiųti, stipraus materijolo ir labaj 
dailių pavydalų ir spalvų. Kainos $5.85; $6.75; $10.85; ir $11 65. 
švederia: vaikiukams vilnoniai, pusiau vilnoniai, visokios spalvos. Kaina 
$2.50; $2.85; $3.35; ir $4.15 
Vaikiukams šilti apatiniai union siutai, rudeniniai ir žįemįnajaį. nuo $1.15 
iki $2 35. 

Va:kų čeveryaki. nepaprastai tvirti, gvarantuoti nuo $2.75 iki $5.25 
Pančiakos vaikiukams labai stiprios, po 40 centų. 

VAIKŲ DRABUŽIAI 
Pliušiniai vaikams ploščiai rudeniui ir žiemai, spalvose: žalioj, tamsioj, pe- 

leninėj, mėlynoj, su kailio pamušalais, po $7.50 iki $18.00. 
Mergaitėms sijonėliai, mėlyno aor jž arba margi, dailus parėdniai parsiduo- 
da tiktai po $]v00 iki $7 00. 

Vaikų balti ploščiai. serdžiaus "rba velour iki 3 metų $3.75 iki $3.00. 

Vaikų (Nertin!aį Drabužiukai. susidedanti iš kepurės, ivederio ir kelinių 

pilkos ir baltos spalvos parsiduoda tiktaia po *6.75. 

Vaikams drabužiukai. baltos spalvos su baltai šviesiu š:lko atsiulėjimu. Ke- 

purė. švederis ir čeverykau Kaina $1.89; $3 75; ir 4 50. 

Vaikų boveln:niai marškiniai, numerio 2-6 po 25c. 

Vaikų kašmiriniai (vilnoniai) marškiniai, numers 26 po 69c. 

Vaikų panč;akos po 25c; 49c; ir 81c, 

čeverykiukai mažiems "aikams iš minkštos ožio odos, po 75c; $1.00; 

$2.00 ir daugiau. 
Union Siutai mergaitėme rudeniui ir žiemai nuo $1.25, iki $1 55. 

Kviečiame visus Chicagiečius atsilankyti pas mus ir apžiūrėti musų naują sandelį rudeninių drabužių. Viskas pormos ia- 
sos ir gčriausės rūšies ir daug pigiau negu kur kitur. Užduotis splepų yra duotį tin kamą kainą ir malonų ir mandagu patarna 
mą. kiekvienam. \ !'! MMi'IEK * -1 ® 

• PIRKITE NARIU SKEPUGSE 

palatine prekybine korporacija 
3,000 Šėrininkų. 1112—1114 Wilwaūkee Ave. ir 1701—1703 West 47-tą gatve. 4,000 Mokynių. 

f 500,000 Kapitalas 'rekybos Kursai ant visos Amerikos. 2 Dideli Skiepai. 
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Vietinis žinios 

LAIDOTUVĖS 
^ DR. BAGOČAUS. 

Daktaras Domininkas Ba- 
gočiu>:, gimės Pazvelsyj, 
Andrijavo parapijoje, Kau- 
no rėclyboje. Mokslus ėjo 
Astrachane ir Saratove, Ru- 
sijoje, — pastarajame mies- 
te buvo auklėtiniu Tiraspo- 
liaus R. K. Dvasiškos Seme 
nariios. 

I Ameriką atvažiavo 1907 
m. Apsigyveno pas brolį 
Pittsburge. Vėiiaus užiėmė 
vertelgystė Easton, Pa. ir 
Fitchburge, Mass. 

Pastojo į Valparaiso uni- 
versitetą 1911 m. Daktarys- 
tės mokslą baigė Chicago 
College of Medicine and Sur 
gery 19177 m. Išdavęs val- 
džios egzaminus apsigyveno 
Fosland—Chicagos priemies 
tyje, kur ir mirė. Mirtis bu- 
vo uma ir visai netikę4-a. 
Rugsėjo 17 d. pakilo eit pas 
ligoni ir liko suparalyžuotas 
ir nebeteko kalbos nei sąna- 
rių valdyti nebegalėjo. Mirė, 
palikdamas dideliame nuliir 
dime savo moterį, Maria Šal 
kutę-Bagočienę, kurią buvo 
vedės birželio 30 1917 m. ir 
brolį advokatą Fortunantą. 

Laidotuvės bus iš naumų 
10731 So. Michigan Ave., 
Roseland, subatoje, rugsėjo 
27 d. 2 vai. po pietų. Velio- 
nis br" palaidotas Lietuviš- 
kose ri autiškose kapinėse, 
Willow Spring, 111. 

Laidotuvėmis rūpinsis ge 
rai žinomas graborius S. P. 
Mažeika, kuris neseniai su 

grįžo iš Suvienytų Valstijų 
kariumenės. 

Draugai ir pažistami yra 
nuoširdžiai kviečiam atsilan 
kyti ir atiduoti jam paskuti 
nį patarnavimą. 

Marė S. Bagočiene. 

TEISĖJAS LANDIS PER- 
ŽIŪRINĖJA ALAUS DIRB- 

TUVIŲ LEIDIMUS. 
Alaus dirbtuvių savinin- 

kas duotas leidimas daryti 
alų su 2 Y\ procentų, kur j 
teisėjas Landis iš egzeminuo 
sis. Ir tuom mano panai- j 
kinti karčiamų tyrinėtojus, 

! kurie iki šiol vargindavo ir 
areštuodavo savininkus. 

Išdavimas tokių paveliji- 
Imų sužinotas tik tuomet, 
kuomet alaus isdirbystės sa 

vininkas George Hoffman'- 
as imdamas leidimu pasisa 
ke teisėjui Landis. 

Teisėjas paklausė jo ar 

tu darai tikra alų? Taip, 
tamsta! Aš turiu leidimą ir 
tas yra mano amatas. Aš 
gaudavau stempas iš nami- 
nio atnaujimo skyriaus ir 
ant kiek vienos bačkos už- 

1 dėdavau. Suvienytų Vastijų 
valdžiai už tas stempas už- 
mokėjau $90.00. Užtai savo 

dirbtuvėje turėjau leidimą 
dirbti su 2% procento alų. 

CHICAGOS VOKIEČIUS 
DEPARTUOJA. 

Scptinesclešimts penkis 
Chieagos vokiečius išvežė j 
New Yorką ir greitu laiku 
bus pasiųsti Vokietijon. 
Tarp pasiųstųjų yra Chiea- 
gos Elks kliubo užveiždėto- 
jas Petr Baccus. 

New Yorke dabar yra 1, 
400 vokiečių, kurie karės 
laiku prieš valdžia nusikalto. 
Daugiausiai yra iš Chieagos 
ir apielinkinių miestų. Iki 
šiol jie buvo laikomi Fort 
Oglethorp kalėjime, Chat- 
tanago, Tenn. Dabar jie yra 
Hoboken, N. J. ir laukia 
traukinio atvažiuojant su 

daugiau vokiečių nelaisvių. 
Laivas Pocahontas jau 

yra prirengtas ir trumpu lai- 
ku išplauks Vokietijon. 

LEISKITE SAVO VAIKUS 
I VAIKŲ CHORĄ. 

Visose srityse bręsta lietu 
viai pradeda — pradedam 
ir męs suprasti savo muzi- 
kos milžinišką svarbumą. 
Turime jau męs gražų būrelį 
savo muzikų, yra šiek tiek 
ir tautinių muzikališkų vei- 
kalų, naujų chorų skaičius 
vis nuolat didėja ir didėja. 
Amerikos lietuviams sava 

muzika privalo but brangi 
netik kaipo dailė, bet ir 

kaipo priemonė ginties nuo 

SOUTH HALSTER GARAGE & REPAIR SHOP. 
Chasas Bros. savininką. 

Taisome visokius automobilius. Turimo patyrimą, per 13 metų 
li.mo darbo Taipgj patarnaujamo automobiliai pagrabams, ves- 

tuvėms. krikštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

3223 SO. HALSTED ST., 
Chioago, 111. Telefonas Drover 2186 

Trečias Linksmas Vakaras 
Parengtas 

Brighton Pa r k Liet. AtL ir Paš. Kl. 

Sub., Rug-s.Sept. 27, 1919 
M. Meldažio Sveiaineje 

2242-44 W. 23rd Place 

Pradiia 7:30 vai. vak. Inžanga 50c. sykiu su drap. ir karės taksais. 

Muzika F. Jareckio 

< A.j'o'tAy'AAvv >*« »*< jAt 

Gerbiamieji, tikimės, jog niekas iŠ atsilankiusių neišmėtinės sau 

kad atėjo t šį vakarą, nes užtenka paminėti muziką idant kiekvie- 
nam. šiek tiek girdėjusiam neprisimintu tie puikus it ant sparnų 
nešijonti šokiai, (jia taipgi neužmiršta pasirūpinti ir apie užkandžius 
ir gėrimus, kokius dar mums iki šiol pavelija mūsų valdžia. Jaunime, 
po vasaros k?itrų ir dulkių, ar tsu nesinori parodyti savo mitrumą 
šokiuose? Šauniai kartą kitą apsisukti? Taip! Na, tai ateik mes 

i tavęs lauksime. Kviečia KOMITETAS. 

6 

ištautejimo. Žinokim, kad 
kol lietuviška daina smabės 
Amerikoj, tol čionykščiai lie 
tuviai bus lietuviais. Užmir- 
šime mes savo brangias dai- 
nas, žūsime ir mes patys sve 

timtaučių banguose. Taigi, 
kiekvieną naują lietuvišką 
chorą musų visuomene pri- 
valo sutikti su didžiausiu 
džiaugsmu kaipo didžiai ga 
lingą musų tautybės žadinto 
h- I 

Linksma mums yra todėl 
pranešti savo skaitytojams 
apie feusitvėrimą naujo lietu- 
viško choro Chicagoje. S. L. 
A. 208 kuopa nutarė įsteigti l 

vaikų chorą, i kuri bus pri- 
imamos mergaitės ir beriliu 
kai nuo 7 iki 14 metų am- 

žiaus. Į šio naujo choro ve- 

dėjus tapo pakvėsta žinoma 
musų daininkė ir muzikos 
mokytoja p-lė S. Staniuliutė. 
Choro repeticijos bus daro- 
mos kiekvieną nedėldienj, 
2 vai. po pietų, Mark White 
Sąuar'o svet. (Halsted ir 
'30-ta gatvė). Sekanti repe- 
ticija Įvyks ryt, rugsėjo 28 
[dieną. 

Geistina, kad kuodaugiau 
sia vaikų prisirašytų prie šio 
choro. Gerbamįems lietuvių 
tėvams patariame kuoskait-į 
lingiausiai siųsti savo jaunu- j 
čius vaikus pasimokinti lie- 

tuviškų dainų, žaidimų iri 
kitų naudingų dalykėlių, ku-' 
rie ir išaugus naudingai su- 

sivartoja. 

| draugijų Pranešimi 

SVARBIOS PRALEKCIJOS CICERO. 
Lietuvos Seserų Tautiška Dr-ste 

rengia praiekcijos temoje "Vaiky 
Priežiūra'', Ned. Rugsėjo 28, 1919. 
Pradžia 7 vai. vakare, J. Jukniaus 
svet.. Cicero, III. Prelegentas Dr. 
Montvydas. Komitetas 

DRAUGIJU DOMAI. 
Susivienijimo lietuvių rymo katali- 

kų pašalpinių draugijų Illinois valsti- 
jos susirinkimas įvyks nigs. 28 d. 7ta 
vai. vakare. Petro \Voodmano svetai- 
nėje, 3251 Lime ir 33-čios gatvių. 

Visi delegatai yra kviečiame atsi- 
lankyti, nes turime daug svarbių rei- 
kalų apkalbėjimui. 

Rašt. K. Pranckunas 
v 

TOWN OF LAKE. 
D. L. K. Vyt. Gvardijos bertaininis 

.susirinkimas Jvyks nedėlioje, rugs. 28 
2 vai. po pietų. šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, ant 46-tos ir \Vood gatvių 

Visi nariai yra kviečiami atsilanky- 
ti, nes turime daug svarbių dalykėliu 
apkalbėjimui. 

R«ašt. J. Ugnugaris. 

TOWN OF LAKE. 
L. G. D. 1-mo skyriaus susirinkimas 

ivyks šiandiė, P. A. Kareivos svet., 
1805 W 46th gatvės, 7:ii0 vai vakare. 

Bus renkamos komisijos. Todėl visi 
nariai ir aukų rinkėjai malonėkite su- 

sirinkti. 
Rašt. J. J. Palekas. 

CICERO, ILL. 
Lietuvai Gelbėti Draugija 6 skyrius 

laikys mėnesinj susirinkimą Rugsėjo 
27 d. 7: 30 vai. vak. P. Nefa svetanėj 
1500 So. 40th Ave. 

Visi nariai ir pritarėjai malonėkiti 
atsil?nkyti. Valdyba. 

rOWN OF LAKE. 
Draugystes šv. Juozapo susirinki- 

nas jvyks "nedėlioj, rugs. 28 d., 1 vai. 
>o pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve- 
tainėje, 46ta ir So. Wood gatvės. 

Visi nariai malonėkite ateiti, nes yra 
dauG- svarbių dalykėlių apkalbėjimui 

Sekr. K. Stanišauskis 

TMD. 23 KP. SUSIRINKIMAS. 
TMD. 28 k p. mėnesinis susirinkimas 

{vyks nedėliojo, rugsėjo -S «!.. 7 vai 
vakare, M. Meldažio svet., 2244 \V 
23rd Placp. 

Visi nariai nialon&ki* būtinai atsi- 
lankyti, nes turime daug svarbių rei- 
kalų dėl apsvaretymo. Taip,,i atsives- 
kite drauguft bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kulturinės draugijos 

Va'dyba. 

DOMAI T M D. 22 KP. NARIAMS. 
TMD. 22 kp. susirinkimas įvyks rug- 

sėjo 28 d., 'Lietuvos'' bendrovės sve- 
tainėje, 3240 So. Morgan St., 1-nuj. va- 
landą, po pietų. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti j šj susirinkimo, nes yra 
daug svarbių reikalų. Bus Išduotas ra- 

portas iš apskričio susivažiavimo ir| 
daug kitų reikalų apkalbėta. TMD. 
Taipgi bus išduodamas raportas iš ats- 
tovų nuo ChJcagos Lietuvių Tarybos 
Kviečiame kuoskaitiingiausiai susi- 
rinkti. t Vaidyba. j 

I 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštų, šeimynoms pagyveni 
mas. ()eroj vietoj, lietuvių ap^y%^»ntoj 
apiaelinkėj. arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirkau 
farmą reikalingi pinigai. Atsišaukite 

.T. iViskant. 
1800 e\Vest 46tH St., Chicago 111 

ROMAI ŠV. PETRO DR 
STĖS NARIAMS. 

KENOSHA. WIS. 
Nariai gyvenantieji kitame mieste 

ar Kenoshoj ir kurie dar neužsimokė- 
jote posmertinę K. Andruškos. kuris 
pasimirė Birželio 4 dienų.. Detroit, 
Mich. Neatbūtinai turite užsimokėtu 
$1.00 iki sekančio susirinkimo, kuris 
atsibus Spalio 12 d. kitaip prarasite 
tiesas. 

Taip pat draugystė nutarė. Kurie 
pasiliuosojate ant metu arba kitame 
mieste būnant turi užsimokėti $5.00; 
iš kalno j draugystės ikdą už ateinan-( Sius metus. 

S. šipells, prot rašt. | 
Pinigus galite siųsti naujam prot.. 
rašt: P. Fabijonaitis, 

4C5 Sheridan Rd.. 

Kenoslia, \Vis. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ANTRAŠŲ KNYGOS. 

Ten anapus j u n u jus j ieško 
jusų broliai, seserys, draugai, 
giminės, bet nežinodami jusų 
tikro antrašo negali pranešti 
jums. Taigi, katrie tik turi Lie 
tuvoje giminių ar pažįstamų, 
kr. ipkitės ims mus. Jūsų var- 

das, pavarde, iš kur paeinate, 
bus atspausdinti musų leidžia- 
moje Amerikos Lietuvių ant- 
rašų knygoje. #Ši knyga bus 
neapkainuojama turtu d"! tų, 
kurie nori sužinoti apie jus Ji 
duos progą susinešti su jumis. 
Jusų giminėms ir draugams, 
kurie anapus jūrių Lietuvoje. 
Šita knyga bus išsiuntinėta į 
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 
savo adresą, iš kokios rėdybos 

Į ir apskričio Lietuvoje. Siųski- 
te tuojaus kartu su antrašu ir 
75c dėl iškaščių. Norintiems 
apturėti ir antrašų knygą, rei- 
kia prisiųsti '$1.25. Knyga tuo- 

jaus bus pasiųsta kaip tik iš 
spaudos išeis. 

j Adresuokite: 
| STRUPAS & CO., 

92 Wa. wick Street, 
Ne\vark, N. J. 

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

Ja ir antrašą. Draugystėms 
mokėti nieko nereikia. 

(Apgars.) 

Mamos Nedasupta ir Pašėlę 
Dantys — 

Pirmą kartą Chicagoj rengia 
Chicagos Liet. Vyrų Choras 

Nedelioje, Rugsėjo 28,1919. 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd PLACE, CHICAGO 
Pradžia 6:30 vai. vakare 

Gerbiama visuomenė. Kas mylit pasilinksmint ir 
daug juoko turėti, meldžiame atsilankyti ant šio vakaro, 
nes šitos dvi komedijos yra labai juokingos, prie to dar 
bus manologai ir dainos. Po programo šokiai trauksis 
iki vėlai nakties. / 

Kviečia C. L. V. CHORAS. 

F AR MOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų. 

t;ii yra geriausia ii:ta lietuviškoj ko- 
lionijoj VilniUs. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy-1 
vena r visi yra užganėdinti. Via že-J 
įnė luDai derlinga, ant kurios viskas1 
Kenti auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkeliu geni keliu ir gražiu ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jos perki nuo savininko o ne nuo 
nvento. Męs ėsame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierų Gad- 
liauskų los kolioni., •> direktoriumi 

kuris gyvena toj kolioniioj ir padeda 
kiekvienam apsi()yve:i-.'. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori tarmą 40, 80 

120, 1C0, akerį Galite pradėti ''iibti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmų išmokėtų. Ir nr..j duodame dar- 
bu tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilnį vertę 
ir lotus kaipo dalj jmokėjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, Wisconsin. 

PARDAVIMUI. 
Iš priežasties ligos mano vyro. 
parduosiu visai naują 5 kam-' 
bariu namą, prie 5858 Xat- 
chez A ve., su 50 pėdu lotu, vie- 
tininku ir apie 100 paukščiu; 
susidedančiu iš vištų, ančių ir C C i, 

gvinejiškų vištų; viską parduo. 
sin už 2700. Tik $500 įmokėti1 
pinigais, o likusius po $25 j 
mėnesį ant r mokėjimo. Taip-j 
gi parduosiu dali savo naminiu 
rakandų. Imkite Arsber A ve. i 

gatvekarį iki 64 A ve., paeikite 
4 bliokus Į pietus ir vieną i va-j kaurs. Klauskite savininko antį 
vietos, Mrs. I\ T. S\van\vick. j 

REIKIA PAGELBOS. 
REIKALAUJAME L1EBERIŲ I 

faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St. 
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"piano" MOKYTOJA 
4515 60. VVOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinime ?ia- § nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos moksliu Chlca- |g gos Musical Collego. a 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- Į riu su šeimynomis j Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimu 
darbo nereikia mokėt. Sreilru nėra.1 
Kreipk.tės: 30. S. Canal St. 

Reikalingas Gose Press 

Operatorius Pagelbininkas, 
Atsišaukite j "Lietuvą." 

PAJIEŠKIJiMAI. 

* r\ Pajieškau Petronėlės ir 0- 
nos Balkaičių. Kauno gub. Tel 
šių pavieto, Sėdos parap. So-s- 
čios--kaimo Grūstės. Abi že- 
notos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie \'iktoras 
Butkus, 1621 S. Halsted St, 
Chicago, 111. 

| Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Clydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelta 
o naujausiu ir tobuliausiu elekurikinių įtaisų. 
g Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 Iki 12. 

$ 1645 West 47*ta netoli nuo Marshfield Ave. 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

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

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dienij ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

The Big "G" Cloak & Suit House 
Subatoj, Rugsėjo 27 

S ATIDARYMAS 
NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 

BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais t 

merginoms ir moterims. 
Pas mus viskas pigiau, nes męs | 

patis siuvame. 

Ateikite šiądien pamatyti musų į 
vietą ir pasiimkite dovanų gyvą rožę. į 

3S31 SO. HALSTED ST., 1 
CHICAGO, ILL. 

TelepSone Boulvard 509. 

S AUGIMAS $10 BANKO 
Raportas išsiųstas Auditoriui Valstijos Illinois Rug- 

sėjo 12-tą dieną rodo jog 

ŠIS BANKAS 

North Western Trust 
& Savings Bank 

1201 WILWAUKEE AVE, KAMPAS W. D1V1S10N ST., 
CHICAC0,1LL. 

^ Taupamamjame skyriuje .......... $ 8,050,000.00 > 

V U L ™ Visi inedliai išneša 11.300,000.00 
Tur :as Banko 12,600,000.00 

SIUNČIAME PINIGUS Į LENKIJĄ 
tiesiai į 

Valstibini Lenkijos Banką 
Varšuvoje 

PO VARDU 

Lenkijos Skolinimo Kasa 

Jonas S. Smulski, Prez. Jonas A. Prebis, Vice Prez. 
Wm H Schmidt, Vice-Prez. T. M. Helinski, Kasieriup, 
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