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Bolševikai Taikosi su Lietuviais 
Rumunija nesirašys po 
Sutartimi su Austrija. 

Plianuoja Uniją Vengrijos su 

Rumunija. 

Sustreikavo Bostono Policija. 
BOLŠEVIKAI NORI TAI- 

KOS SU LIETUVIAIS. 
| 

Paryžius, rugs. 9 d. — 

Atėjo žinių iš lenkiškų šal-1 
tinių, kad Rusijos bolševi- 
kai kreipėsi prie lietuvių pa 
siūlydami taiką. 

šis pranešimas yra patv'ir! 
tinimu ankstyvesnės žinios,' 
atČjusics per Bern, kurioj 
buvo pasakyta, kad apsupus į 
lietuviams bolševikus pasku 
tinieje formaliai pasiūlė tai- 
kytis. 

RUMUNIJA ATSISAKO j 
RAŠYTIS PO SUTARTIMI 

SU AUSTRIJA. 
Paryžius, rugs. 9 d. — 

Rumunijos delegacija taikos 
konferencijon pranešė talki 
ninku augščiausiai tarybai, 
kad Rumunija nepasirašys 
po taikos sutartimi su Aust- 

rija. Nepasirašys todėl, kad j 
^ugščiausioji taryba neliai-1 
ūžianti Rumunijai daryti j 
savo pastabų. 

Rumunijai ypač nepatin- Į 
ka tie punktai, kur kalbama | 
apie mažumų tiesas žemėse,' 
priskirtose nuo buvusios 
Austrijos prie Rumunijos. 

Jugo-Slavijos atstovai iŠ 
tos pačios priežasties nori 
sekti Rumunijos pėdomis. 
Jie pirm pasirašymo nori 
dar susinešti su savo val- 
džia, ir todėl manoma, kad 1 

jie irgi liksis nesirašę po 
sutartimi, nes pasirašymo 
laikas nustatytas ant 10 die 
nos rugsėjo. 

PLENUOJA UNIJA VENG- 
RIJOS SU RUMUNIJA. 
Paryžius, rugs. V d. — 

Šiądien pranešama iš Vien- 
nos, jog Vengrijos delegaci- 
ja nuvyko Bucharestan, Ru- 
munijos sostinėn, kur kaip 
manoma, tarsis apie sudary- 
mą Vengrijos unijos su Ru- 

munija. Reikia pažymėti, 
kad Vengrija neturi teisės 

daryti paskiras tarybas nei 

įpsu Rumunija, nei su kita ša- 
limi pakol jos politiškas sto- 
vis nebus išrištas taikos kon 

ferencijoje. 

POPIEŽIUS TAMPA 
DEMOKRATU. 

Paryžius įugs. 9 d. — 

Politiškoje linkmėje Vatika- 
nas kripsta demokratų pu 
Fėn, ką aiškiai liudija popie 

žiaus laiškas kardinolui Lu- 
con sąryšyje su parlamento 
rinkimais Prancūzijoje. 

Vatikano veikimas atei- 
tyje, sulyg popiežiaus Jaiš- 
ko, turėtų but vykdomas se- 
kančiais budais: 

1. Kooperacija su visomis 
kliasomis šalyje. 

2. Koalicija visų šalies 
kliasų prieš bolševizmą. 

3. Priėmimas visose įstai- 
gose demokratijos pamatų. 

4. Švietimas proletariato. 
Naujas krypsnys Vatika-, 

no politikoje, kaip tuli laik- j 
raščiai mano, įvyko dėlei' 
žlugimo Habsburgų katali- 
kiškos dinastijos, kuri bu- 
vo stipriu vatikano ramščiu | 
prieš demokratiją. Užsiliku- 
sios katalikiškos monarchi- 
jos yra visai nežymios, ku-i 
rios nelošia pasaulio politi-. 
koje žymesnės rolės. 

SUSTREIKAVO BOSTO | 
NO POLICIJA. 

Boston, Mass, rūgs. 9 d.— 
Šiądien, 6 valandą varam su-' 
streikavo miesto policija. Pali-' 
cistai susirink ; i p lici jos stotis 
ir vieton s roti darban grąžino 
viršininkams revolverius, laz- 

das ir raktus nuo patrolinių 
baksų. Išeinant sustreikavu- 
siems policistams iš stočių juos 
sveikino nrnios darbininku. 

Streikas iškilo dėlei paliuo- 
savimo 19 policistų už prisira- 
šitr.ą prie unijos. Septyni aš- 
ių odaliai Bostono policistų jau 
priklaus * prie unijos ir strei-. 
kunti nubalsuota vakarikščia-1 
me susirinkime. j 

Apie 80.000 organizuotų 
darbininkų pasižadėjo remti 
streikuojančias ]x>licistus. 

Pulicistų v'etas stengiamasi 
užpildyti liuosnoriais pil'cis- 

tais iš piliečių. Tarpe liuosno- 

rių policistų yra ir Harvarde 
universiteto profesorius Ed- 

| \vin H. Hali. 
I 
I RIAUŠĖS TWO RIVERS 

Wilwaukee, Wis. rugs. 9 d. 
Miestelyje T\vo Rivers ištiko 
r-aušės tarp streikierių ir ne- 

nnijistų trijų dhbtuvių. Riau- 
šės priėmė senozišką ir iš 
Mihvaukee tapo pasiųsta į T\vo 
Rivers viena kompanija kariu- 
merres. gi kitai liepta buti pasi- 
ruošusiai kelionėn, jei bus rei- 
kalas. Kariuvienė pasiųsta prn 
šant šerifui Breunan. 

Ruošia Aukurą Kares Dievaičiui 

Vokiečių naujokai mokinami v artoti ugninį skystimą, kas nereiškia pasauliui ramybės. 

OŽYS SUKVIETĖ UGNIA- 
GESIŲ KOMPANIJAS. 

Pittsburgh. Viena ugniagesiu 
kompanija gavo gaisro signa- 
lą iš turtingų gyventojų dist- 
rikto. ttet atvykus j nurodyta 
vieta niekur nesimatė jokio gaiš 
ro ir niekas nebuvo jo matės 

ir nėra davę signalo. 
Pagaliaus ugniagesiu virši- 

ninkas nužiūrėjo, kad kaltinin- 
ku vis? i triukšmo esąs ožys, ku- 

ris netolimai vaikstinėj > • ir, 
matomai, 1 įgrauždamas signa- 
lini ) baksuko vielą iššaukė sig- 
nalą. 

SERBIJA RUOŠIASI KA- 
RĖN SU RUMUNIJA. 
Vienna rugsėjo 9 d. — 

Čia pribunanti amerikonai tvir 
tina, kad Serbija ruošiasi ka- 
rėn su Rumunija; girdi, netik 
liaudis, bet ir Serbijos ministe- 
riai kalba apie karę su Rumu- 

nija. Serbija, kaip pranešama, 
gabena artileriją į Rumunijos 
rubežių. 

Kalbama, kad jei Serbija pa 
skelbtų Rumunijai karę, tai gau 
tų pagelbą iš talkininkų, ypač 
Krancuzijos, nes- Rumunijos 
elgimąsi Vengrijoje gerokai 
talkininkus įpvkdes. 

JAPONAI NENORI SIBI- 
RO IR MEKSIKOS. 

Washington, rugs. 9 d.— 
Japonijos atstovai griežtai už- 
teiškė, jog Japonija Meksikos 
ir Sibiro iri. -rinti, bet taipgi 
užreiškė, jog Korėjos judėji- 
mas prie neprigulmybės bus už- 

spaustas spėka. 1 aikvti Korėją 
savu. girdi, būtinai reikia iš 
"trategiško atžvilgio. 

Korėja, girdi, Japonija už- 
valdė tik todėl, kad Korėjos 
valdžia nemokėjo valdyti savo 

i kraštą. Ir todėl Korėją pirmiau 
valdė Chinija, vėliau Rusija. 
Gi Japonija paėmusi Kareją sa 

įvo rankosna, gerai sutvarkė 
kraštą ir nori tvarkyti ir ant to 
liau. 

Kas link Sibiro, toliau užreiš 
kė japonų atstovai, tai Japoni- 
ja apie tai visai nemano. Ii 
taipgi jokių pasiūlijamų Japo- 
nijai nuo Kolcako ar kitu Ru- 

! .. 

sijos vadų nebuvo. Gi Japoni- 
jos kareiviai darbuojas' Sibire 
greta amerikonų tik kad palai 
kius tenai tvarką, kol patįs ru 

sai nesusitvarkys. 

BEVIELINIS TELEFONAS 
IŠ AMERIKOE NORVE- 

GIJON. 
Paryžius, ings. 9 d. — Čia 

gauta pranešimas iš Christi- 
anijos, kad Norvegijos be- 
Vielinio telegrafo stotyje Ber 
gen dusyk aplaikyta kalba 
bevieliniu telefonu iš Ame- 
rikos. Kadangi Norvegijos 
stotis neturinti bevielinio te- 
lefono aparato, tai norvegai 
atsakymus davė per bevieli- 
nį telegramą. n 

PRIBUVO AMTRIKON 
KARDINOLAS MERCIER 

New York, rugs. 9 d. — 

Šiądien pribuvo iš Bresto 
kardinolais Mercier, Belgi- 
jos primatas, kuris daug iš- 
kentėjo esant Belgijai po 
vokiečių letena. Jį pasitiko 
New Yorko miesto atstovai 
ir dvasiškiai. 

3,250 l Ž SENOVĖS 
KAREIVIO ŠARVUS 
Londonas, ilugs. 8 d. — 

Viename dailės magazine 
buvo išstatyti pardavimui 
vokiečio kareivio šarvai iš 
penkioliktojo šimtmečio, ku 
riuos norėjo įsigyti visa eilė 
pirkikų. Pagaliaus radosi 
pirkikas, kuris užmokėjo už 
minėtus sarvus net $3,250. 

EKSPLIOZIJA SUNAIKI- 
NO 25 NAMUS. 

Coblenz, rugsėjo 9 d. — 

Talkininkai pardavė tulži dalį 
bereikalingos amunicijos Vo- 

kietijos rreležiriai dirbtuvei. 
Nupirktoji amunicija, kaip 
menkos vertes tapo suversta 

prie vienos dirbtuvės. Bet neti- 
kėtai amunicijos dalyje išliko 

ekspliozija, kuri sunaikino 25 
murinius namu?. Suardyti na- 

mai apkainuoiami virš milijo- 
no markiu. Be to eksplozijoje 
tapo sužeista 10 vokiečiu dar- 

bininkų. Ekspliozijo buvo ga- 
na didelė, nes plačioj apiclinkė- 
je išbirėjo langų stiklai. 

EJO MIEGODAMA, PA- 
PUOLĖ PO TRAUKINIU. 
Quincy, Tula J. H. Thomp- 
son nuvyko pas savo tėvus į 

: s v ečius. Naktį pakilusi apsiren- 
■ gė ir miegodama ėjo namo. Be- 
■ einant jai gelžkelio linija užlė- 

kė traukinys ir suvažinėjo. 

HOLLANDIJA NORI 
LIUOSO ANTVERPENO. 

Haagą, rugs. 9 d. — Bel- 
gijos valdžia paskutiniais 
laikris vis teiraujasi tai tai- 
kos konferencijoje, tai Hol- 
landijoje, kad gavus progą 
per Hollandijos žemę su- 

jungti savo vandeninius ke- 
lius su Vokietijos vandeni- 
niais keliais ypač lipo Reinu. 

Hollandija su tokiu reika- 
lavimu pradeda sutikti, ne-j 
tik leidžia kasti griovį per j 
Hollandijos žemes, bet dar 
sutinka padengti dalį lėšų' 
iškasimo griovio. Vienok j 
už tai Hollandija nori, kad 
Antverpenas taptų liuosu 
ponu, t. y. kad ir Hollandi- 
ja galėtų juo naudotis. 

Bet padarymas Antverpe 
no liuosu portu Belgijai yra 

i labai nepageidaujamu ir tū- 
li mano kad tokio šių šalių 
sutartino veikimo nebus. 

| AUSTRAI REIKALAUJA 
! UNIJOS SU VOKIETIJA. 

Basle, nigs. 9d. — Aust- 
rijos premieras Di\ Renner 

I perstatė Austrijos steigia- 
mam susirinkimui taikos su- 

tarties išlygas. Visi atstovai > 

išreiškė didelį neužsiganė- 
dinimą, kad neleidžiama 
jungtis Austrams su Vokie- 
tija. Visų delegatų buvo no- 

j ras, kad butų leista Austri- 
j jos vokiečiams dėtis su Vo- 
kietijos vokiečiais, nes ki- 
taip, girdi, nėra vilties išsi- 
laikyti ekonomiškai. 

BOLŠEVIKAI LAIMI. 
SIBIRE. 

! 

Londonas, rugs. 9 d. —' 

Šiądien gauta be vieliniu te- 

legrafu oficialis bolševikų 
pranešimas, kurieme tvirti- 
nama, kad bolševikų spėkos 
užėmė miestą Petropavlovsk 
ant upės Išim apie 175 my- 
lios i vakarus nuo Omsko. 

LACKAWANNA ANGLIA- 
KASIAI STREIKUOJA. 

Scranton, Pa. Apie 14,000 
angliakasių Lackawanna pa 
viete išėjo ant streiko reika- 
laudami pakėlimo algų. 

MILIJONAS DOVANOMS 
PASIŽYMĖJUSIEMS 
ORLAIVININKAS. 

New York, rūgs. 9 d. — 

Europos šalįs pradėjo kreip 
ti daug domos patobulini- 
mui orlaivininkystės. Kiek- 
viena žymesnė šalis skiria 
tūlas sumas pinigu dovo- 
noms už įvairius pasižymė- 
jimus orlaivininkystėje. 

Trumpoj ateityje męs tu- 
rėsime orlaivių lenktines, 
kaip kad turime lenktines 
kituose susinėsimo buduose. 
Laikraštis Echo de Paris jau 
paskirė $60,000 dovonų, to- 
kioms lenktinėms, kurių ke- 
lionė turi buti 3500 mylių 
sukant ratu ant vienos vie- 
tos. 

SUOKOLBIS GRĄŽINTI 
HABSBURGU MONAR- 

CHIJĄ. 
Paryžius, nigs. 9 d. — 

Gauta žinių iš Paryžiaus, 
kad susekta suokalbis, ku- 
rio tikslu buvo sugrąžinti 
ant sosto Habsburgų dinas- 
tiją. Suokalbio lyderiais sa- 

ko esą kunigaikščiai Lobko- 
wicz ir kapitonas Micka, 
kurie tapo suareštuoti; su 

jais taipgi suareštuota ir vi- 
sa eilė valdininkų ir šiaip 
žymių visuomenės veikėjų 
ir dvasiškių. 

Suokalbininkai, kaip pra- 
nešama, rėmėsi daugiausiai 
ant neužsiganėdijimo buvu- 
sių kareivių cechų. Suokal- 
bio šalininkai buk buvo jau 
išplatinę po visą Čecho-Slo- 
vakiją ir Austriją ir tik lau- 
kė krizio Budapešte, kad 
Įsteigus vidurinėje Europo- 
je monarchiją. 

ANGLIAKASIU PREZI- 
DENTAS GRĄSINA 

STREIKU. 

Cleveland, Ohio, rugs. 9 
d. — Šiądien angliakasių 
konvencijoje veikiantis pre- 
zidentas J. L. Le\vis, savo 

raporte pažymėjo, kad vis 
kįlančios kainos ant kasdie- 
nių reikalų verčia angliaka- 
sius reikalauti augštesnių al 
gų. Ir jei, girdi, valdžia iki 
1 dienai lapkričio nepadi- 
dins angliakasiams algos su- 

lyg nurodytos per centrą al- 
gų lentelės, tai angliakasiai 
privalo išreikalauti pakėli- 
mą algų visuotiniu anglia- 
kasių streiku. 

MOTERIS UŽMUŠĖ VYRĄ 
SĄNDRAUGĄ 

Knoxville, Tenn., rugs. 9 
d. — Vakar vakare apie 10 
valandą tapo peršautas tū- 
las L. D. Hart, turtingas ver- 

telga. Jis darėpliojo pnc 
vieno ūkininko namo ir iš- 
šaukęs namiškius, jau, be- 
mirštąs nurodė moterį, kuri 
ji peršovė su tikslu pasipini- 
gauti.. Jis buvo išėjęs su ta 
motera pasivaikščioti kaipo 
geri pažystami. 

MUŠIS POLICIJOS SU 
STREIKIERIAIS 

H&mmond, Ind., rugs. 9 
d. — Šiądien įvyko smarkus 
susirėmimas tarp policijos 
ir streikierių geležies dirbtu- 
vės. Susirėmime tapo užmuš 
ta trįs streikieriai ir mirti- 
nai sužeistas; gi 12 sužeis- 
ta lengviau. 

Streikierių minią apie iš 
2000 vyrų vedė leitenantas 
Thomas Skuba, kuris ėjo 
uniformoje ir nešė Suvieny- 
tų Valstijų vėliavą. 

Policijos kapitonas. Ben 
Strong, vedinąs 50 policistų 
pareikalavo, idant streikie- 
riai išsiskirstytų, gi šiems 
neišpildant paliepimo pasi- 
girdo šūviai. Prie pimujų 
šūvių streikuojančių minia 
nesijudino, bet, pamačiusi 
krintančius ant žemės vyrus 
tuojaus iškriko, polikdama 
ant gatvės užmuštus ir su- 

žeistus. jlfcJd 
Policistą viršininkas tvir- 

tina, kad iš streikėrių pusės 
pirma pasipylė į policistus 
šūviai ir plytos. Bet streikie- 
rių vadai tam grieži užgin- 
čina, nes kiek laiko atgal 
visi ginklai nuo gyventoju 
buvo atimti, taigi streikie- 
riai jų nei negali turėti. Iš 
policistų tik vienas buvo už- 

gautas plytgaliu. 
Susirėmime su policija da 

lj vavo, kaip pranešama, tik 
ateiviai. Gi apie 200 ameri- 
konų stojo darban, kurie 
tapo streikierių palydėti 
šauksmu "skiabai." Ameri- 
konų ir ateivių darbininkų 
nesutarimas, berodos, ir bu- 
vo priežastimi įvykusios tra- 
gedijos. 

Leitenantas Skuba, kuris 
vedė streikierių minią vė- 
liau tapo areštuotas. 

Miesto valdžia ketina rei- 
kalauti federalės kariume- 
nės palaikymui tvarkos, nes 

pribijoma tolimesnių riau- 
šių. * 

NAUJI GELEŽINIAI 
KRYŽIAI VOKIETIJOJE. 

Iš Amerikos stovyklos 
Vokietijoje. Pranešama, kad 
geležinių kryžių era Vokie- 
tijoje dar neišnyko. Dabar 
tinė Vokietijos vaMžia iš- 
naujo užsakiusi daugybę ge- 
ležinių kryžių, kurie bus da- 
linami vokiečiams grįžtan- 
tiems iš nelaisvės. 

Taigi sakoma, kad šie 
naujiejie geležiniai kryžiai 
bus dalinami ir liuosno- 
riams, kurie tarnavo pasku- 
tiniais laikais lytiniame vo- 

kiečių fronte (Lietuvoje ir 
Latvijoje. Red.). 

ORAS 
* Chicagoje ir apielinkčje. 
Oras nepastovus, gal' but kiek 
listaus; kiel> šilčiau; vidutiniai 
įvairus vėjai. 

! Saulėtekis, 6:24: 
Saulėleidis, 7:13. 
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APIE LIETUVOS ŠELPIMO FONDĄ. 
Nuo seimo 1914 metais Brookyne pra dėjo gyvuoti Lietuvos šelpimo fondas, kuris pakliuvo visiškai į socialistu rankas. To fondo iždininku yra aptiekorius K. Sidlau skas Bostone. Tas fondas iš pradžių kiek 

pinigų siuntė Lietuvon, paskui vis aukų ma žiau plaukė, o per pastaruosius du metu į tą fondą, rodos, visai aukų neįplaukė,iždi- ninkas neišduoda jokių atskaitų ir tas fon das dabar užmirks, pamirštas, niekas juomi nesirūpina. O vienok jame yra keletas tuk 
stančių dolarių. 

Tas fondas grynai šelpimo fondas. Jis buvo sutvertas su tikslu sušelpti nukentė- jusius nuo karės. Buvo Brooklyno seime 1914 metais visokių įnešimų, bet socialis- 
tams griežtai stovint, kad tas fondas turi buti visiškai nepolitiškas, o tik labdaringas, taip ir likosi nutarta. Dabargi Lietuviai, Lie 
tuvos žmonėms reikalinga pašalpa, vienok 
tas fondas nieko nesako, tyli. 

Taip dalykams esant p. M, Kasparai- tis iš Racine Wisc. nurašė to fondo iždiniu kui K. Šidlauskui laišką užklausdamas, ko 
del nesiunčia aukas Lietuvon, kodėl jų S. L. A. kuopos auką sumoje 50 dol. nesiun- 
čia. Į tą klausimą ponas Šidlauskas malo- 
nėjo su pajuokimu Lietuvos veikėjų atsaky -ti, kad girdi dabar negalima pinigų Lie- 
tuvon pasiųsti. 

Iš tokio atsakymo aišku, kad Lietuvos 
Šelp. F. aukų NONORI pasiųsti, nes jei no- 
rėtų pasiųsti, tai lengvai galėtų tai padary ti. Juk pinigus pasiuntė Neprigulmybės Fondas, Centrali3 Komitetas, Tautos fon 
das ir daugelis kolionijų ir šiaip organiza- cijų. Kas nori aukas pasiųsti, tas pasiur čia, tik vienam Lietuvos Šelpimo Fondui 
ke^i i uždaryti. 

L. šelpimo Fondas gerai žino Lietu 
vos Atstovybes Paryžiuje antrašą (A. Vai 
demaras, 24, rue Bayard, Paris, France) ir 
gali per jį bile kam Lietuvon pasiųsti di- 
desnes sumas, bet kad nesiunčia, tai aišku 
kad nenori pasiųsti. L. Šelpimo fondas tik 
tuomet pasiųs pinigus, kuomet Lietuvos 
žmonr ms pašalpos jau nebereikės, kuomet 
jie šiaip ir taip jau duonos turės 

Kuomet pirmiau porą metų atgal gan* 
tankiai buvo nurodoma, kad socialistai m 
sirupina Lietuvos žmonių sušelpimu, o tik 
renka aukas dėlto, kad ot reikia gi pasiro 
dyti, kad ir jie veikia del labo žmonių, tuc 
met daugelis netikėjo. Bet dabar kiekvie 
nas, kas tik nors kiek protauja, įsitikino, 
kad L. šepimo fondui nerupu Lietuvos var, 
dieniai, jie tiems vargdieniams aukas su- 
laiko. 

Bet ką gi reiškia žodžiai? žodžiais 
juk nepadarysi nieko, reikia darbo. Todėl 
męs vardan Lietuvos alkanųjų patariamia 
visiems tiems, kurie aukavo Lietuvos nuker. j tėjusiems nuo karės per Lietuvos Šelpimo j Fondą pareikalauti tų aukų atgal. Kiekvie j 
nas dabar lengvai gali per Paryžių pats nu- į 
siųsti savo auką. Jeigu gi to L. Šepimo fon 
das nenorės padaryti ir nenorės pinigų per- 
siųsti Lietuvon, tai kadir su pagalba teismo 
priversti prie to. Prasižengimas yra to ne 

daryti, nes ten Lietuvoje žmonės neturi ką 
valgyti, badauja, o čionai L. šelpimo fon- 
das laiko aukas užgniaužęs savo rankoje 
nežinomiems tikslams. 

VOKIEČIŲ PLANAI PILDOSI. 

Vakar telegramos pranešė, kad l:.olča 
kas varo darybas su Japonija. Jis atiduo 
da Japonijai Sachalina, bet norėtų gauti 
Usurijos apskriti. Kaip ten yra, bet faktas 
neužginčijamas,-rusai (kolčakiečiai) taria 
si su japonais. 

Užvakar ir vakar buvo aiškiausiai pra 
nešta, kad Latvijos baronai ir pasilikę Lie 
tuvoje vokiečiai kareiviai organizuoja armi 
ja, kad eiti ant bolševikų, nuversti juos ir 
padėti Kolčakui. Tai irgi faktas. 

Bandysime padaryti išvedimą iš tų po- 
ros faktų. Vokiečiai remia Kolčaką, o kad 
remia, tai neuždyką, ką nors iš jo tikisi, ar 

i gali jau turi formalę slapta sutarti. Japonai 
irgi bičiuliuojasi su Kolčaku, derasi. Vienu 
žodžiu susidaro trjs bičiuliai: Japonija,, 
Rusija, ir Vokietija. Japonija naudojasi 
rusų suirutėmis ir pelnosi rytuose, vokie- 
čiai stengiasi duoti pagalba ir tikisi naudos 
vakaruose, gi kolčakiniams nauda ta, kad 
ppgelbės bolševikus nuversti. Ir susidaro 
naturalė politiška traicė, apie kurią senai 
vokiečiai svajojo. 

Žinoma, šitokia išvada, tai pirmoji 
kregždė dar pavasario nedaro, bet nereikia 
užmiršti, kad po pirmosios kregždės par- 
lėkimo ankščiau ar vėliau pavasaris užsto- 
ja; pagaliaus kada nors turi gi pirmoji 
kregždė parlėkti. Dabar męs ir matome vo 

kiečių pirmųjų kregždžių darbą vakaruose, 
ir gražią santaiką japonų su rusais tolymuo 
se rytuose. Ir tas prives prie to "pavasa- 
rio," kuomet bus aišku jog yra drūta trily- 
pė sutartis tarp Vokietijos, Rusijos ir Ja- 
ponijos. 

KELETAS RAŠYTOJU KALBA APiE 
.. LiETUVIŲ YPATYBES. 
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Dabar, kuomet Lietuos žmonės nusi- 
kratė nuo savęs rusų ir vokiečių jungą ir 
Įsiteigė neprigulmingą respubliką Baltijos 
jūrių pakraščiuose, męs sužinome ką minti 
jo apie lietuvius didieji praeities rašyto- 
jai. 

Tacitas taip pasakė apie juos: "Auga- 
loti, šviesaplaukiai, ramus ir meilus vyrai, 
kuomet niekas jų nekliudo, labiausiai myli 
akę ir medžioklę — nenori svetimų žemių 
užkariavimo — didžiai prisirišę prie tos 
žemės ant kurios gimė". Herodotas kalba 
apie juos kaipo "ištvėringą ir galingą tau- 
tą, augštai pakilusią civlizacijoje". 

Mazūrų kunigaikštis Konradas, kuris 
bandė išplatinti tarp lietuvių krikščionybę 
su kardo pagelba, sykį išsitarė, kad lietu- 
viai yra "pavojingiausioji priešai, kuomet 
jie privedami prie kariško upo. Narsus, 
nieko nepaisantieji, nepaprastai ištverm- 
ei, jie gali mušties keletą dienų, neatsi- 
žvelgdami nei į alkį, nei į troškulį". 

Laike 200 metų lietuivai be paliovos 
mušėsi su kryžiokais ir tik dviem ordenams 
susivienijus jie nugalėjo juos. 

Garsus franeuzų geografas Elisee Reč- 
ius taip rašė apie lietuvių kalbą: "Jeigu tautos butų vertinamos sulyg jų kalbos 
gražumo, tai lietuviams prigulėtų pirmoji vieta Europoje". (Nouvelle Geographie Uni 
versalle). 

žymus filologas Karlowicz pasakė: 
"'Daugiausiai išsireiškimo jiegos atranda- 
me lietuvių kalboje; kaip skambėsiu, taip ir forma lietuvių kalba yra artymiausia prie 
inclusų, persų, graikų, romėnų, gotų ir kel- 
:ų. Įspuclis kur kas galingesnis, kuomet 
girdi tą kalbą iš lupų paprasto kaimiečio." 

Profesorius Schleicheris savos lietuviš- 
kos gramatikos įžangoje taip rašo: "Lietu- 
/ių kalba jau senai pasiekė augsią laipsni 
ir štai kodėl ji nesusidarkė, kaip kitos kal- 
bos. Iš visų gyvuojaničų kalbų lietuvių kai 
m senai, senai, atsiekė tobulybės laipsnį". 

\ 

Francuzų istorikas Gauthiot pasakė: 
'Jų (lietuvių) tolerancija kitų tautų min- 
'ių, idėjų ir tikybų, yra gražiausis dalykas 
Europoje. Juo labiau ta lietuvių toleran- 
ciją reikia gerbti, nes jie gyveno tarp kri- 
minališkai kitų nekenčiančių tautų — vo- 
kiečių ir rusų". 

O didysai vokiečių filosofas Emanue- 
lis Kautas taip gražiai atsiliepė apie lietu- 
vius, kad Leskinas paklausė jojo, ar jis kai- 
mais nebuvo biskj išgėręs, rašydamas tuos 
žodžius. "Ne" atsakė filosofas "tai buvo 
viens ir blaiviausių mpmentų. Aš tą patį ir 
tau patariu. Prasiblaivink Lietuvos klau- 
sime". Leskinas tą padarė ir vėliaus ne- 
išpasaytai gražiai aprašė tautas, gyvenan- 
čias Baltijos pakraščiuose. 

— Dalias (Tex.) News. 

Lietuvos Dvarininkai tai 
Lietuvos iudošiai. 

Ar mylėjo kada nors mu 

sų dvarininkai Lietuvą? Ar 
bent sykį buvo suplakusi jų; 
surambėjusi širdis artimojo i 
kraujo giminybe, kuomet jie 
žiurėjo Į begalinius mušu 
bendros tėvynes vargus? 

Ne!! Lietuvos dvarinin- 
kai nemylėjo Lietuvos, nei 
vienos nakties jie nepralei 
do ašarose gimtojo krašto 
vargų dėlei. 

Jie mylėjo savo dvarus, 
jie mylrjo merginas varša- 
vietes, jie mylėjo gražus ar 

klius, bet jie niekados tikrai 
nemylėjo Lietuvos, kurioje 
valdo trečdalį visos musų 
žemės. 

Tris šimtai penkiasdešimt 
metų atgal musų "prošepa- 
nų" bočiai už judošiškus 
auksinus pardavė musų tė- 
vynę lenkams Liublino sa- 

lionuose, nepasiklausę žmo- 
nių valios, visiškai nesiru- 
pinę Lietuvos gevbuviu. 

Ir prasidėjo nuo to išda 
vikiško žygio nesvieti? to 

vargo gad>nė musų tėvų lop 
šyj, lenkystės diole kaskart 
vis smarkiau ir smarkiau 
ėmė siurbti es j sveiką lietu 
viškos tautos kuną. 

Patiko Lietuvos "grabo- 
riams"-bajorams ir didžia 
nams—Lenkijos bajorų sau 

valė, kurie jau tuo laiku bu 
vo įvedę pas savę baudž'a- 
vą ir elgėsi su paprastais 
žmonėmis negeriau kaip su 

gyvuliais. 
, Sumanė ir musų tautos 
taip vadinami vadovai r os 
ti tą patį Lietuvoje. 

Atėmė jie varu taos lau 
kuSj kuriuos lietuviai pra- 
stuoliai savo pūslėtomis ran- 
komis apvalė nuo miško, iš 
sidirbo, pasidarė iš jų pui- 
kiausius sau dvarus, pavertė 
pirm čia užsigyvenusius žmo 
nes į vergus—baudžiaunin 

kus ir išsijuosę pradėjo po- 
nauti ant musų, ėmė pus- 
ties, lyg varlės prieš sau- 

Aš dar esu jaunas ir man 
teko augti tokiose apin- 
kybėse, kad aš neturėjau 
progos daug sužinoti apie 
tuos neišpasakytai skau- 
džius ir biaurius atsitiki- 
mus iš gyvuliškos baudžia- 
vos laikų. Taigi, jųs, se- 
nesni skaitytojai valstiečiai, 
daugiau žinote už mane apie 
tai, kaip musų žmonės ėjo 
dvarystę, kaip jie mušami ir 
niekinami ponų laukus dirb 
davo nuo tamsos lig tamsos, 
kaip jie mokėjo didžiausias 
duokles ir mezliavas ir už 
tai nuo vokiečio bei lenko 
akamono mainais gaudavo 
bizunu per nugarą. 

Tai buvo baisus laikai! 
Nesulaikomo keršto krauju 
pasriuva mėlynos lietuvio 
akis, prisiminus kas tuomet 
dėjosi mūsų mylimiausioje 
žemėje. 

Mums, kuriems neteko ei 
ti baudžiavos, sunku išsi- 
vaizdinti kas tai yra dieną 
ir naktį buti pilnoje valdžio 
je nieku neapriboto, ištvir- 
kėlio pono, kada žemukas 
artojas negalėjo pasiekti ka 
raliaus, o Dievo tuo labiau: 
jis dar aukščiau. Bet pasi 
klauskite žilgalvio, usuoto 
senelio, gyvenimo tikslą be 
spėjančio, gyvenimo vyngius 
ir nuotikius berokuojančio. 
Tis tai jums gerai papasa 
kos paporins retkarčiais 
nusibraukdamas alkūne aša 
relę — išdavikę, kaip ponai 
žmones kotavojo. kaip juos 
mainė ant arkliu ir. avinų, 
kai]) žmonės žmonėmis arė. 
O jei geri busite ir gražiai 
paprašyte, tai musų susenė 

jęs brolis baudžiauninkas 
nusiėmęs nuo pajudinsiu pe 
čių senus suskylėjusius marš 
kinius ir gal parodys r.e vic 
ną mėlynuojantį rumbą, kai- 
po atmintį žmogėdriškų po- 
nų globos. 

Kuomet musų žmonės lie- 
tuviai, neteisingai pavergti, 
ubaginami ir mušami už 
menkiausi pasipriešinimą- 
pasiskundimą, pusplikiais 
būdami slankiojo sodžiaus 
patvoriais, lyg perkarę šu- 
nes, griauždami sausas plu 
tas, tai dvaro rumuose upe- 
liais tekėjo šampanas, o pro 
atdarus langus girdėjosi klik 
smai sumaišyti su muzikos 
akordais išdykaujančių po- 
naičių ir panelių, suvažia- 
vusių vakacijoms įs Varšu- 
vos, Krakuvos, lenkinamo 
Vilniaus ir kitų miestų. Ser 
gėk Dieve, negalima būda- 
vo mums kišti nei nosies į 
tuos jų blizgančius "paka- 
jus," šunimis būdavo pjudi 
davio mužiką, kuris pasidrą- 
sindavo tiesiai eiti į dvaro 
rumus idant pasiskųsti dėlei 
kokio nors dalyko nes męs 
jiems degutu dvokėme, jų 
estetiškas skonis negalėdavo 
pakęsti pilkos sermėgos 
raukšlių, bijojo tie murzini 
išgamos, kad ponybė-gražy 
bė nesuriištų su chamybe- 
vergybe-iietuvybe. 

Prisiplėšę sau pinigo iš 
lietuviško prakaito siuntė 
musų dvarininkai savo su- 

nųa i universitetus mokin- 
'ties. Visi kaliuošoti, piršti 
nuoti, su žibančiomis sago- 
mis (guzikais), kaip kokie 
jenerolai, jie važiavo j mo- 

kyklas ne mokinties, bet lai 
dokauti, smagiai pagyventi 
iš kito naudos. Netekę svei- 
katos, proto ir širdies grįžda 
vo tie padaužos po kelių me 

tų Lietuvon, bet ne tam kad 

j mus, tamsus, nuskurusius kai 
jmiečius, mokinti, kaip ge- 
jriau žemę išdirbinėti, kaip 
jelgties susirgus ir tt. Ne, 
tas jiems nerūpėjo. Grįžda 
vo tėvynėn tie laidokai po- 
naičiai idant paėmus iš tėvo 
valdžią dar labiau didinti ša 
lies vargį ir spausti valstie- 
ti iki tol kol jis gali dirbti, 
o paskui išginti badu dvė- 
sti j laukus, 

Stebėtinai gi kantrus ir 
ištvermingas lietuvio būdas! 
Nors didi lietuviška skriau- 
da skundėsi kiekviename 
gimtinio sodžiaus garse, bet 
didžiai prakilni lietuvio sie 
la nenorėjo krauju už krau- 
ją mokėti, ramiai vergavo 
baudžiauninkas. Būdavo 
iki kraujų primuš, pridovis 
visiškai nekaltą žmogų išir 

| dęs ponas iš pyktumo, kad 
vakar nakt pralošė kelis 
šimtus rublių prie žaliojo 
staliuko, o jis nabagėlis mu 

žikas nieko daugiau nepa- 
sakys sugrįžęs namo, kaip 
tik "Dieve, duok jam dan- 
gaus karalystę. Bereikalo 
nuplakė..." T;esa, yra lie- 
tuviškos baudžiavos istori- 
joje atsitikimų, kad kantry- 
bės netekę valstiečiai lietu- 
viai paleisdavo po uvaro 

stogines raudonąjį gaidį pa 
šokinėti, pasikapstyti, bet 
tokių keršto pavyzdžių la 
bai nedaug. Taipogi teko 
man girdėti apie vieną ne- 

paprastai mielaširdingą lię 
tuvį, buvusį baudžiauninką, į 
iš Panevėžio parapijos. Nei į 
vienam tas žmogelis neat- 
sakydavo pašelpos, bet jei 
pas jį ateidavo čebatuotas 
ubagas ir pradėdavo lenkis 
kai poterus kalbėti, tai tuo 
jaus jis išvarydavo lauk be, 

jokios almužmos. Girdi, jei- 
gu ubagas nešioja čebatus iri 
lenkiškai poteriauja, tai jis! 
kuomet nors turėjo šiokią tc>j 
kią giminybę su ponais iri 
užtat nereikia jo šelpti... 

Ne, Lietuvos dvarininkai 
niekados nemylėjo sietuvos, 
jie neklausė ir nesuprato se 
nu kaimų šnekos. Kaip ma 

tote, jiems nei ant piršto 
juodnagio nerūpėjo musų 
krašto kulturos pakėlimas, 
Lietuvos neprigulmybė, dar 
bininkų gerbūvis. Nesvie- 
tiškas gobšumas ir smagu 
mų jieškojimas tai buvo ta 
vienintelė saulė, apie kurią 
sukėsi visi jų kasdieninio gy 
veninio "bizneliai." 

] Įvesdami į Lietuvą lenku! 
papročius ir tvarką musų' 
negarbingi bajorai ilgainiui 
ištautėjo, pradėjo save va- 

dinti lenkais, su nežmoniška 
panieka ėmė žiūrėti i "cha- 
mą" valstietį. Nuo to laiko 
Lietuva perskįlo kaip ir į 
dvi tauti: baudžiauninkai- 
lietuviai ir bajorai—"len- 
kai." Dar ir šiandl?n yra 
Lietuvoj tokių žmonių, kurie 
kitaip neskiria lietuvio nuo 

lenko, kaip mužikas ir po- 
nas. 

Prisiėmę lenkišką kultūrą, 
papročius ir kalbą, permai- 
nę savo pavardes, musų d va 

niunkai visiškai atsigrįžo 
nuo savos tautos, paliko 
mUo vienus ir su laukiniu pa 
sigerėjimu pradėjo niekinti 
ir tremti po kojomis vis?, 
kas musų lietuviškoms šir- 

i dims brangu ir šventa. 
Šaipėsi tie siaurakakčiai 

parsidavėliai iš musų "cha- 
miškų" dainų, spjaudė, pra 
važiuodami karietuose pro 
musų sodžius, Į rutų darže- 
lius, bjaurėjosi jie*"klopų 
litvinų" namų darbo čerke 
sais, niekas jiems netiko kas 
yra grynai lietuviška, tau- 

{tiška, nes jie iš kailio ner- 

damies stengėsi supaliokinti 
Lietuvą. 

Ypač gi musų dvarinin- 
kai džiaugėsi, kuomet mas- 
koliai uždraudė lietuvišką 
spaudą^ P asinaudoclam i 
tuomi jie buvo sumanę galu 
tinai lietuvius ištautinti ir 
tam tikslui daugiausiai ėmė 
naudoti bažnyčią ir moky- 
klą. Kadangi lietuviškos 
knygos buvo uždraustos 
skaityti, tai musų sulenkė- 
ję dvarininkai visiems bruk 
te bruko savas lenkiškas 
knygpalaikias. 

Kuomet kun. Tumas, pri 
sitaisęs sau barzdą, slaptai 
nešė lietuviškas knygas per 

i prūsų rubežių, kuomet silp- 
nutis, džiovos pagautas, Dr. 
! V. Kudirka ir visa eilė. kitų 
j muziki sunų-inteligentų dė- 
; jo visas pastangas, kad tik 
I daugiau išplatinti uždrau- 
! stos literatūros ir apšvieti 
j nelaiminguosius valstiečius, 
! tai mūsiškiai kulvartos bajo 
1 rai bepročiais "Roma- 
nais" juos pravardžiavo, o 

nemažai buvo ir tokių atsi- 
tikimų, kad jie skundė kny 
gų nešėjus valdžiai, prašė 
ištremti lietuvių patrijotus į 
Sibiro sniegynus. 

Nerado sau vietos lietu- 
vių bajorų salionrose "Auš- 
ra," "Varpas," "Tėvynės" 
Sargas" ir kitos mūsų sun- 

kaus tautiško atgimimo ger 
vės. Kratėsi nuo jų ištau- 

į tėję bajorai, degino juos kur 
tik pakliuvo. 

Stinga žodžių kad apra- 
šyti visus tų niekšu darbus, 
šiurpuliai eina per kuną, pri 
siminus tą milžinišką virti-; 
nę skriaudų nuo tą, kurie 
daugiausiai galėjo pasidar 
buoti Lietuvos labui. 

Kiek iš vienos pusės ma 
tome prakilniausio atsidavi- 
mo, kiek užmiršimas savęs 

kiek kančių, pasiaukavimo, 
0 iš kitos pusės kiek biau- 
•iausių jausmų, kiek sten- 
gimosi pasipelnyti iš kitų 
nelaimės, kiek gyvuliškiau sio egoizmo! 

Ne, suakmenėjusi Lie 
vos dvarininko širdis ir k 
kystėe raugu persisunkę jl 
smagenįs niekados nuošir- v džiai nemylėjo-neglamone 
jo musų gražutės Lietuvos! 

1 1914 metais Lietuvoje už 
virė baisi, baisi karė tarp 
dviejų musu budeliu. Vis- 
kas suįro, sumišo, kraujais 
ir ašaromis paplūdo... Bet 
Lietuvos dvarininkams ne- 

gaila buvo tų vaikų lietu- 
viukų kurie kentė šaltį ir 
badą, kurių tėvas buvo įs- 

ivarytas Į karę, motyna urve, 
namas sugriautas, laukas ne 
užsėtas... Musų Basanavi- 
čiai, Smetonos, Yčai, Leo 
nai, Noreikos, Kubiliai, šle- 
ževyčiai ir daugybė kitų mu 

sų garbingų vadovų tuojaus 
suprato koks pavojus gręsia 
tautai, jie sutvėrė bendrą 
Lietuvos Draugiją Nukente 
jusiems Nuo Karės Šelpti,- 
rinko, aukas dirbo atsiraiv 

į tę rankoves, tvarkyd^ 
į taip sunkų ir keblų darb^ Į kaip kelių šimtų tūkstančių 
į žmonių aprūpinimais, kurie 
visko neteko žiaurios karės 
audroje. Męs, lietuviai ame 

i rikiečiai, irgi nesnaudėme: 
rengiame l?etuvių dienas, 
vaikščiojame iš pirkios į pir- 

j kią, siuntėme ten pinigų, 
i siuntėme ir drabužių, žo- 
džiu srkant, visa musų tau 
ta per tuos keturis pen- 
kis metus susijungė i vieną 
dižią mielaširdystės broliją, 
idant nešti nukentėjusiems 
viengenčiams džiaugsmą, vii 
ti ir pagelbą. Tik vieni m a 

sų dvarininkais neprisidėjo 
prie to švento darbo. Jie 

j dalyvavo tuo laiku varšavi- 
'niuose komitetuose bei gėrė 
juodą «^vą "z ciastkowi,> 
Paryžiaus koteliuose, bet 

■ netiesė iie pagelbos rankos 
į savam kraštui, kuomet jis 
j gal daugiausiai kentė, nes jų 
(širdis niekados nebuvo su 
I Lietuva. 

Toliaus, dar karei besiau- 
Įčiant, birželio 24 dienoj, 
1917 metuose, musų atstovu [suvažiavo iš visų kraštų Į 
Vilnių ir paskelbė pasau- 
liui, kad nuo šios valandos 

į Lietuva sutrauko visus ry- 
šius, kurie ją kada nors ry- 
šo su kitomis valstijomis ir 
tampa hisva, neprklauso- 
ma valstija. 

Šis galingas Lietuvos bal 
sas, it perkūnas giedroje 
dienoje, neišpasakytai nugąs 
dino musų sulenkėjusius 
išgamas. Mažai tikėjosi tie 
parsidavėliai, kad lietuviai 
gali kuomet nors tapti lais- 
vais, jie vis jieškojo to pa 
parčio žiedo — atnaujinimo 
unijos su Lenkija. Taigi, 
vos nepasiuto dabar musų 
dvarinikai iš piktybės, pa- 
matę, kad lietuviai skiriasi 
nuo lenkų ir steigia savo at 
skirą viešpatiją, keršto krau 
ju pasriuvo jų tamsus pro- 
teliai. 

"Kur gi tai matyta?!"— 
prunkšdami ir seilėdamės 
sušuko tie Varsavos agen- 
feliai. — "Ar gi gali lietu- 
viai patys save vaidyti? Ne 
jaugi tie mužikai išdrįs į- 
steigti savo valstybę?" V 

Ir paleido tuomet musų 
juodieji dvarininkai visus 
savo pragariškus Įrankius i 
žmogžudiškos politikos dar- 

jbą, visomis keturiomis jie 
pradėjo griauti Lietuvos 
Valstybes rumą. 

Nesyki. Iiietuvos dvarinin 
kai rengė kruviną maudyk- 
lę Lietuvai, nesykį visa mu- 
sų tauta, kaip vienas žmo- 



gus, degančiomis ašaromis 
verkė nuo jų sauvalės, bet 
tokios šunybės, kokią jie 
dabar padarė Lietuvai, męs 
dar nekaltą nekentėjome. 

Tik pažiūrėkime ka3 at- 
sitiko. 

Kaip jau męs visi žino- 
mo, praeitų metu pabaigoje 
įsiveržė į musų žemę bolše- 
\\kų minios. Užėmė jie 
Vilnių, artinosi prie Kau- 
no. Musų jaunutė valdžia, 
gerai suprasdama pavojų, 
tuojaus kreipėsi j Lietuvos 
gyventojus šaukdama juos į 
kovą už tėvynės laisvę. At- 
gijo lietuviuose karžygiška 
bočių dvasia, būriai išaugo i 
pulkus, Lietuvos jaunuome- 
nė drąsiai ėjo kautis. Mū- 
šyje ties Ukmerge lietuvių 
kariumenė nugalėjo prie- 
šus ir tokiu budu Kaunas 
tapo apgintas, o nepoilgam 
beveik visa Lietuva tapo 
paliuosuota nuo rusų. 

Ką gi musų dvarininkai 
darė tuo laiku? Prasidėjus 
kovai jie beveik visi išdūmė 
į Varšavą ir Į kitus miestus, 
o sugrįžo į savo dvarus tik 

s.tada, kada, lietuviai karei 
viai savo krauju atvadavo 
juos iš bolševikų malonės. 
Bet tie žmogžudžiai sugrįžo 
ne vieni jie atsivedė drau- 
ge Su savim lenkų legionie- 
rius. Kaip tik tame pačiame 
laike kada virė kova tarp 
lietuvių ir rusų armijų prie 
Ukmergės, nuo kurios pri- 
gulėjo Kauno likimas, lenkų 
raiteliai su plevėsuojan- 
čiais baltais ereliais j jo jo j 
musų sostinę Vilnių ir ėmė 
ten žiauriausiai šeiminin- 
kauti. 

Kuomet gi prasidėjo mir 
tina kova lietuvių su len- 
kais, kurie begėdiškiausiai 
Įsiveržė į musų kraštą, tai 
Lietuvos dvarininkai prisiė- 
mė ant savęs šnipų rolę, 
ėmė kurstyti žmones prieš 
Lietuvos valdžia, leisdami 
nebūtas paskalas, siuntė jie 
savo sunus i lenkų legionus, 
prikrovę jiems lietuviškų 
kumpių, sūrio, sviesto, duo- 
nos. 

Kiekvienas lietuviškas 
laikraštis, atėjęs iš Euro- 
pos, pilnutėlis ašaruotų skun 
dų ant Lietuvos dvarininkų, 
kurie gelbėdami musų prie- 
šo kariumenei, žudo Lietu- 
vos neprigulmybę. Štai vie- 
noje korespondencijoje pra 
nešama, kad dvarininkas 
Filevičius su dviem sunais 
apleido savo Marvos dvarą 
(netoli nuo Kauno) ir tar- 

nauja dabar aficierais vie- 
name lenkų pulke Lietuvoje. 
Iš Valkininku pranešama, 
kad tenykštis dvarininkas 
•Tuozapas Stacinkovičius tie 
siog eidamas iš trobos j 
trobą renka aukas lenkų ar- 

mijai ir ragina žmones sto- 
ti jų kariumenėn. Mūšyje 
ties Vepriais (Gelvonių apie 
linkėję) mūsiškių dvarinin- 
kų suorganizuoti būriai iš 
užpakalio užpuolė lietuvių 
kariumenę ir nemažai išžu- 
dė musų jaunų vyrų. 

Šimtais dabar rokuojami 
tokie atsitikimai apie išda- 
vikišus musų dvarininkų 
darbus. Jie, it tei žalčiai, 
slenkantieji prie ramiai tu- 

penčio paukščio, deda šio- 

je valandoje vi as savo pa- 
stangas, kad palaidoti mu- 

sų laisvę, kad ui;gniaužti 
tesingus darbo žmonių rei- 
kalavimus. 

Beprotiškas nenumaldo- 
mas įniršimas žieri mano 

veide, rašant šiuos žodžius. 
Matau aš, rodos, tuos juo 

dus ponus su'išvirtusias pil- 
vais, kanibališkai šokant 

mazurą ant lietuviškų kariš 
,kų kapinių iš džiaugsmo, 
kad daug krito musų tėvų 
ir brolių. 

Girdžiasi mano ausyse 
paskutinis sudiev tėvynei ir 
saviškiems iš sukepusių lu- 
pų lietuvio kareivio, mirštan 
čio kur nors Nemuno pa- 
krantyje nuo išdavikiškos 
lenkų kulkos... 

O nuvargusioje krutinėję 
kyla malda prie Lietuvos 
valdžios, kad visi tie Lietu- 
vos dvarininkai-kulvartos, 
kurie nedalyvauja musų pu- 
sėje šioje mirtingoje kovoje 
su lenkais, taip begėdiškai 
mus užpuolusius, kurie nėšio 
ja !<Mnonininkam3 žinias 
ir džiaugiasi iš jų laimėji- 
mų, kurie šelpia musų prie- 
šininką maistu, pinigais ar 

bile kokiu kitu budu, butų 
paskelbti įstatymų negina- 
mi ir nubausti vietoje už jų 
pardavikišką darbą. 

Ehe, vadinas jau galuti- 
nai dab^r sujudošiškėjo mu- 

sų dvarininkai, nekaltų 
žmogžudiškai pralietu krau- 
ju jie pradėjo taškyti savo 

žemę. 
Jus, lietuvių tautos vyliu- 

gai, dabar norite, kad męs 
vėl patektum lenkų vergi- 
jon. Jums baisu, kad lie- 
tuvių valdžia neišdalintų jū- 
siškių dvarų bežemiams ir 
mažažemiams kaimiečiams, 
kad nesulygintų ponų su 

"klopais" ir jųs dabar atsi- 
kvietete į Lietuvą gaujas 
sukvailintų, apginkluotų' 
žmonių, užsidėjote ant pečių 
šnipiškus kromeUus, kad ap- 
ginti savo dvarus, kad pri 
versti lietuvius kumečius iš- 
dirbinėti jusų žemes ir kel- 
tų prieš jųs kepures. Anais j 
laikais, kuomet Lietuvoje i 

jau buvo pradėta kalbėti 
apie baudžiavos panaikini- 
mą, tai jųsų tėvai (Branic- 
kis, Potockis ir kiti) važinė- 
jo pas rusų carus ir kelia- 
kulpščiais maldavo nepa- 
leisti valstiečių iš dvarų. Ar 
jųs tą atsimenat? Jųs ir da- 
bar to norite, tik gal biškį 
kitoniškesnėje formoje. 

Veltui, veltui — to nie- 
kados nebus! Visuose šaly- 
se dvarininkai ir jiems pa- 
našios kapitalistinės jiegos1 
trukdo demokratinį judėji- 
mą, knisiasi reakcijos ur- 

vuose. Bet ar šiaip ar taip, 
0 pasaulis vis gi eina pažan- 
gos keliu. Ant supuvusių ca- 

rizmo ir kaizerizmo griuvė- 
sių kyla naujos jėgos. Ku- 
riamas naujas gyvenimas. 
Nauji obalsiai skelbiami. 
Daugelis nejaučia tos tve- 
riančios dienos ėjimo, bet, 
vistiek, — jos nebesustab- 
dysi ! 

Atgyvenote jus savo laiką 
ponai dvarininkai ir visi ki- 
ti, kurie per ištisus šimtme- 
čius jodinėjote ant musų 
sprandų, mitote iš svetimo 
prakaito. Traukitės šalin, 
užleiskite vietą naujai žmo- 
nijos kartai negadinkite 
daugiau oro! Nemylėjęsi 
mylimas nebusi. S u u m 

'c u i q u e t r i b u e r e. 

Senovės vergas nun galiū- 
nas dabar kuria Lietuvos, 
valstiją naujais pamatais. 
Neprivalo buti joje vie-1 
tos visokiems nusipoli- 
tikavusiems intriganams, vi- 
sokiems žmogžudžiams dva- 
rininkams. Musų pirmasai 
prezidentas Antanas Smetoį 
na yra paprasto, labai ne- 

turtingo, lietuvio ūkininko 
1 sunus, kurio tėvai dirbo dva- 

; rus sulenkėjusiems išga- 
į moms. Visi musų' dabarti- 
niai minisceriai taipo.gi yra 
valstiečių sunai: Mes. nori- 

me, kad augščiausioji teisy- 
bė stovėtų prie valstybės vai 
ro! Mes norime Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių ne- 

priklausomybės! 
K. Gineitis. 

IŠ AUERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RASTINĖS. 

Posėdis Rugsėju 2: I š pra- 
nešimų Tarybon: 1) L. N. 
Fordo pranešimas apie buliną 
reikalingumą sukelti aukų va- 

ju Lietuvos neprigulmybės rci 
kalains. 2) P-lės Chimes pa- 
sisiūlymas važiuoti Lietuvon, 
kaipo stenografės. 3) D-ro 

Graičiuon pranešimai apie 
reikalingumą suvienodinti vei 

kimą tarpe Lietuvos Gelbėji- 
mo Draugijos, Lietuvių Dak- 
tarų Draugijos ir Raudonojo 
Kryžiaus. 4) Laiškas p. Šal- 
kausko iš 1 'aryžiaus apie siun 
timą Tarybai Lietuvos laik- 
raščių ir kitus reikalus. 5) ln 
eina visas pluokštas laiškų ir 

telegramų iš rengimosi prie 
Lietuvių 1 iylos išklausymo 
Washingtoiie priešais Senato 
Svetinių Reikalų Komisiją. 6) 
Pranesimas p. Geguži j apie 
Liuosybčs \ arpo Komiteto 
reikalus. 7) I nei na platus ra 

portai nuo musų sriovės iš-' 
rinktosios delegacij s \Ya- 
shingtonan; ji praneša, kad 
Lietuvių Bylos išklausymas 
įvyko Rugpjūčio 29; kad ta- 
sai išklausymas įvyko bendrai 
su 4rių Tautų Lygos tauto- 

mis, kiekvienai iš kaleinos sa- 

vo kalbėtoją pastačisu; kad 
nuo Lietuvių buvo pastatytas 
kalbėtojas Adv. J. Lopatto; 
kad Lietuvių delegacijoje da 
lyvavo apie 20 Lietuvių vei- 
kėjų nuo tautininkų demokra- 
tų ir nuo krikščionių demokra 
tų sriovių; kad nuo musų srio 
vės tarp kitų dalyvavo šie: 
Adv. J. Lopatto, Adv. F. B ra i' 
dehulis, Adv. S. lvodis. p. Bagi 
džiunas, p. J. Ilertmanovi- 
čius, Dr. A. Bacevičius, Prof. 
K. Šliupas, Y. K Jankus, P. 
S. Villmantas, Y. \V. Am- 
brose, M. J. Viųikaitis, R. Ka 
ruža; kad p. Lopatto pasakė 
ap;e abelną Lietuvos pa- 
dėties peržvalgą; kad Lietu- 
viai buvo gerai prisirengę pa- 
skui per keletą kalbėtojų Lie- 
tuvos klausimą atskirai išdė- 

styti, kaip buvo manyta, kad 
Lietuviai, nuošaliai 4rių Tau 
tu Lygos, gaus dar ir paski- 
rium savo klausimą Amerikos 
Senatui išaiškinti; kad pa- 
skiaus vienok per klaidą advo 
kato Battle šitas išklausymas 
nebeįvyko; kad visos Lietuvių 
kalbėtojų, prirengtos kalbos 
vienok bus paskiaus išspaus- 
dintos Senato rekorduose. 

Apskritai delegacijos nuomo- 

ne yra, kad šitas Lietuvių By- 
los išklausymas gerai yra nu- 

sisekęs, ir kad galės turės tu- 
rėti geras pasekmes. Pridu- 
riama ir tas, kad katalikų rio 
vės kaip-kurie atstovai nela- 
bai noromis su mūsų sriovės 
veikimu taikinosi, ypač p. Ces 
nulis, kuris yra raportuojamas 
labiausiai smarkavusii., kad 
apskritai bendro Lietuvių vei 
kimo neprileisti, ir kad vienok 
tasis jo triusimasis pusėtinai 
liesas isejęs. Prie delegacijos 
bu\'o būrelis Lietuvių ir šiaip 
iš kitų miestų atvykusių, pa- 
veizdan iš Daltimorės: p. p. 
Lazauskas, Naruševičius ir 
C'esna. 8) p. Jjagdžiunas iš 
Chci^os, čionai asmeniškai 
raportuoja, jogei Cliieagoje 
susitvėrusi Cbieag «s Lietuvių 
Taryba, kuri nutarusi p;> du 
atstovu priskirti į vyriausias 
Tarybas tautininkų demokra- 
tų ir krikščionių demokratu. 

N u tari m ai: 1J 
Lietuvos Fondo Neprigulmy- 
bes vajuje padaryta sekanti 
žingsniai: a) Apskelbti nuo 

Tarybos Į visuomenę išsamus 
atsišaukimas; b) Rytuose ir 
A akaruose pastatyti, kalbėto- 
jus, kurie kolionijas pervažiuo 
darni išskelbs po visuomenę 
dabartinj Lietuvos drastiška 
politinį padėjimą. (Vakaruo- 
se J aryba inprašo čionai as- 

meniškai esančius svečuis: 
Adv. Kodi ir p. Hagdžiuną ši 
tą reiaklą veikiai j vykinti); 
c) Visuomenė paaiškinti, kad 
dabar Lietuvos medžiaginis 
sušelpimas yra ^ jau daugeliu 
keliu tvarkomas, b,, užtai po! 
litinis padėjimas kur-kas ne- 

atsako musų esantiems medžią 
giniams išsigalėjimams; da- 
bar reikalinga yra kuogreičiau' 
siai^sustipr'nti musų politik< s 

fondą, tai yra Lietuvos Nepri 
gulmybės Fondą, kuris čionai 
tarpe Lietuvių Amerikoje be- 
ne vienintelis veda tyrai de- 
mokratini Lietuvos idealų i 

darbą. 2) Chicagos Lietuvių 
Tairyb s pranešimas su džiaug 
smu pasveikinta, ir prikviestaj 
jogei kuoveikiausiai priskirtų į 
du savo atstovų i Amerikos 
Lietuvių Tautinę Taryba, i,ei' 
kad C. L. T. su musų Taryba 
kuoarčiausia; bendrai veiktų. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

TiairvLos Sekretoriuj. 

LIETUVOS REIKALAS 
SENATE. 

Rugpjučio 29 d. Senato už- 

rubežinių dalykų Komisija iš 
klausė Lietuvos reikalą. Išdė 

styta visapusiškai dabartinis 
Lietuvos padėjimas; valstybės 
susiorganizavimas; Lietuvos 

LIETUV. GELB. DRAUGIJA PASIUNTĖ PINIGUS 
LIETUVON. 
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Šis paveikslėlis, tai čekis, 
stas į Paryžių p. A. Yaldema 
tuvNos .valdžiai.- Tai pagalba- 
•žįūi^ Kup A m. Lietu vių, KuįlicIo 

\ is«; 
i A j)aliiklija',J kad I'įįetJ 
priešakyje visų kitu org^aiiizą 
rinkti pini£ii, taip greitai sdun 
giausiai* reikia, T/del visur 
Gelbėjimo Dr-jos- skyrius ir 

kuris buvo 8 rugsėjo išni- 
ro vardu clel perdavimo Lic- 

Lietuvtis Raudonajam Kry- 
rįnj KryžičLtv, : k tu* išbyra i.)ak' 

./.'pasilsi;C' 12,^2 u'attkūv.' 
*• G c 1J 3 č i i t į'v- >'. ilfau^ija .^to'vi 
c i į ų.' K tU •) t i ic kiek s j >ė j < j .. siv- 

čia ten. kur tu pinigu. dąu- 
ir 'visi. lietuviai tverkite Liet. 
dėkite pinig'US. ; 

Dr. f. Kūlis. 
L. Gelb. D r-jos iždininkas. 

I kariuomene ir j -s pasekmin- 
gas žygiavimas prieš bolševi- 
kus. Perstatyta sanlikiai se- 

iliaus ir dabar su rusais, le.i- 
kais :r vokiečiais. 

Nurodyta visos priežasties 
k< del Lietuva negali ir nepri- 
vab buti jungiama su Rusi- 
ja, Lenkija ar bent kita kokia 
valstija. Išdėstyta lenkų šu- 
nybės ir jų laužymas Taikos 
Konferencijas nustatytos tai 

syklės ir jų besivoržimas i Lie 
tuvą prieš žmoniškumo teises 
ir prieš tarptautinius santi- 
kius. Išdėstyta lietuvių atsi- 
nešinia link vokiečių *'r pa- 
briežta kad lietuviai tesutiks 
vien tik kaimyniškų valstijų 

s ant ik i us su vokiečiais palai- 
kyti. 

Išdėsčius kai]) Lietuva ne- 

žiūrint \isii kart) išnaikinimui 
įstengė susiorganizuoti i ne-l 
priklausomą valstybę ir patai-' 
k ė apsiginti nuo priešų užpu> 
limo, nurodyta kad [sietuvos 
•alstybė Įstengs išsilaikyti, ir 

todėl prašyta kad Suvienytos 
\'aistij >s pripažintų Lietuvos 
Respublika kaijK) nepriklauso 
nią valstybę. 

Ši unis dienomis gauta ka- 
blegrama iš Paryžiaus nuo 
Lietuvos Delegacijos, kurioje 
(lekuoja už prisiųstus pinigus. 
Praneša, kad nuo T?utinės 
Tarybęs iš Ne\v Yorko gavo 
62,400 frankų, o nuo Ameri- 
k s Lietuvių Tarybos per Tau 
tos Fondą gavo 296,200 frau 
kų. Tie pinigai nusiųsti dcl 
parupinimo reikmenų Lietu- 
vos karininkams. 

Ta;pgi gauta kablegrama iš 
Kauno nuo vyriausio Lietuvos! 
parto už. eizdos. jisai prisiun] 

čia Egzekutyviui Komitetui 
})ilniausi įgaliojimą rūpintis 
Lietuvos pačto reikalais Anx 
rikoje. Čia reikia pažymėti, 
kad Egzekutyvis Komitetas 
jau išsirūpino leidimą ir pa- 
darė reikalingas sutartis siun 
timui laiškų i Lietuvą ir iš Lie 
111 vos Amerikon. Apie tą tru 

puti ankšeiaus buvo pranešta 
ir jau šimtai tūkstančių laiš- 
ku siunčiama į Lietuvą. Šiuo 
tarpu daroma pertrakeijas kas 
link siuntimo pakelių ir pini- 
gų Lietuvon. Dabar gavus 
nuo Lietuvos pačto viršininko 
Įgaliojimą, Egzekutyvis Ko- 
mitetas tikisi ir šiuose reika- 
luose greitu lail.il padaryti rei 
kalingas sutartis. 

ll(j.z. Komit. Inf. Biuras. 

"LIETUVOS'" STOTIS 
CHICAGOJE 

ROSEI ,"»iND & KENSINGTON. 
DISTRICT. 

10701 S. Michigan Avo. 
10S03 S. \Vabash Ave. 
Cor. 93rd & Cottage Grove Avo. 
373 Kensington Avo. 

W. Pullman. 
720 W. 1201h St. 

S. CHICAGO DIS'. RICT 
8750 Iloustou Ave., J. TrIJonIs. 

937 W. 34th PI. 
Vladas Stankus 
834 Wcst 33rd Street. 
837 W. 33ril St. 
335S S. Aubum Ave. 
3222 Auburn Ave. 
3221 Linu St. 
N. W. Cor. S. .Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted S' 
3423 S. llaleted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 
N.: E: Cor. Halsted & Maciison 
Cor. 12tli &. Hornan ave. 

BRIDGfcPORT, DISTRICT 
3246 Emerald Ave. 
303 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2S01 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 
3417 So. Union Ave. 
3437 S. Union Ave. 
3603 S. Union Ave. 
3220 S. "VVallace St. 
556 \Vest 35th St. 
930 \\. 35th Place. 
3416 V/allace St. 

pa* 

J7rate r na l 

Jtge 
The Problems of 
Peace and the Rights 
o r Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žua 
nalab 04 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tantų 
klausimui. 613 numeris teik 
\isas paskirtas lietuvių fei- 
kalms. Cia rasite apart, ki- 
lų 6iuoa straipsnius* 

WHO ARE THE 
LITHUANIANST 
£ 

THE NEW LITH- 
UANIA. 
$ 

AN APPEAti TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE ? 

CLAiMS OF 
LITHUANIA. 

THE UTHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga gTTIJSžindI- 
nimui amerikiečio fiū musų 
t^.uta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk Sių knygeliij bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko 610 num. Kiti- 
na tik 16c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

TU E AMERICAN \VOOLEN COMPA'NY praneša inkorporavimą HOMESTEAD 
ASSOC1A TION, Inc. Room 1111, 245 State Street, Boston, Mass. 

TIKSLAS -T ikslas Homesteacl Associuiion, Inc. yra pagerinimas gyvenamųjų 
butų darbininkų American Woolen Company ir prigelbėti jiems INGYTI SAVO NAMUS. 

BUDAS—Homestead Association, Tnc. drauge su darbininkais American Woolen 
Company pagamins plianus dideliam skaitliui gražių pavienių namų, parankiame atstume 
nuo dirbtuvių American Woolcn Company. Tlc namai bus tvirti, puikios Konstrukcijos: ketu 
rių. penkių šešių arba daugiau kambarių su visais naujausios gadynės patogumais. 

Šie namai bus parduodami parbiuinkams American \Ycolen Company tikta? už 
KAINA JU VERTES 

Pinigai bus skolinami darbininkams American Woolen Company ant 4]A % nuo- 
šimčių pirkimui šių namų. 

Pirmas įmokėjimas turi išnešti penktą dalį vertės namo. Likusieji mokesčiai bus mo 
kama kag mėnesis sumomis, lygiomis dalimis randai už panašius namus. 

Dalis mėnesinių mokesčių padengs NUOŠIMTI, MOKESTIS IR APDRAUDA, 
o likusieji eis sumažinimui morgečio. 

Tokiu budu, savininkas išmokės morgečius, vien tik "RANDOS PINIGAIS''. 

The Nomested Association, Inc. taipgi itns MORGEČIUS ant 41/Į £'c ant bertaini- 
niij. išmokėjimų ipavienių namų, kuriuos pirks darbininkai American \V00len Company iki 
75[ ( jų estate vertės, su išlyga, jeigu savininkas mokos morgečius sekančiu plianu: 

Skoli namoji suma Išmokėjimo mokestis mėn. Sykiu mok. j mėn. 
$1000 $6.50 $6.50 iki $10.00 

$1001— 20oo .— 7.50 11.00 iki 15 00 
2001—• 3000 — 8.50 ._ 16.00 iki 19.50 
3001— 4000 ij.50 20.50 iki 24.50 į 
4001— 5000 11.50 26.50 iki 30.00 

The homestead Association pr ms t k naujus morgečius. Jokiu budu neperv.edama dabar gyvuojanti morgečjai j N'omestead Asso iation. Inc. 
IH'DAYOJIMO PASKOLA taipgi bus teikiama augščiau nurodytu morgečio bu 

du darbininkams American \V00len Associationkurie norės budavoti s:iu pavienius namus su 
lvg savo pliani 

IŠRENKAMUMAS — Kiekviena ypata dirbanti American \Y00len Comnanv 

IIItlIlilIlIilliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii.'itiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii 



Vietines Žinios 
RUDAVATOJU STREI 

KAS PASIBAIGĖ. 

Dar galutinai neteko paiir- 
ti, bet tur hut, kad vakar ttžsi 

baigė namų būdavot ►jų strei- 
kas, kuris tesėsi veik septynias 
savaites. 

Vakar įvyko Hotcl La 
Saite name būdavot >jų konfe- 
rencija, kur buvo tartasi už- 

baigti tas didelis streikas apie 
100,000 budavotojų. 

Darbininkai n rs ne visa 
savo reikalavimą, bet laimėjo. 

Miniamu streikieriu buvo 
C v 

pareikalauta SI į valanda, gi 
dabar, kaip girdėti, darbinin- 
kai pasirengę grįsti savo dar- 

ban už 92 li cento į valanda. 
Kas reiškia, kad darbininkai 
iššaukimu streiko laimėjo 
12'/o cento i valandą, arba do 
leri i dieną dirbant aštu >nias 
valandas. 

KOVA DEL GATVEKA- 
RIŲ PABRANGIMO. 

Vakar miesto administraci 
ja tudėj;> pasitarimą, kld su- 

gražinti seną gatvekarių fė- 
rų kainą. 

Majoras Thompsonas uo- 

liai kovoja už 5 centu fėrus. 
Keikia tikėti, kad jo reikala- 
vimas turės pasekmes, nes gat 
vekarių kompanijos imdainos 
])-» 7 ct. už važiavimą per daug 
pelnija. 

VAIKAI IŠ MOKYKLOS 
PARBĖGI RADO 

MOTINĄ NEGYVĄ 
Maksas ir Bernardas Rap- 

paport 8 ir 10 metų vaiku, 221 i 

\V. North Ave. užvakar par- 
bėgo is mokyklos pietauti ir 

ttioni sykiu rado savo motiną 
negyvą lovoj begulinčiu 

Mirė nuo gazo, kurio buvo 

pairus "paipa". 

SIMPSON TEISMAS UŽ 
VYRO NUŽUDIMĄ. 

Ponios liroma IX Simpson 
stojo į teismą už nužudimą sa- 

vo vyro, į kuri ji šešius šuvius 
paleido korte, (teismabutyje) 
prieš teisėjų akis, kuomet tei- 
sėjas išdavė jiedviems divorsa. 

Poniai Sim])son primetama 
nesveikas protas, gal tokut bū- 
du ir pavyks jai išsisukti nuo 

kartuvių juostos. 

JOHNSON IR BORAH 
KALBĖS LYGOS 

KLAUSIME. 
Sulyg senatoriaus Medill 

McCormick prasimo ši ryta at 

vyko Chicagon senatorius f Ti- 
ram Johnson, vidurdienyje 
taippat atsilankė senatorius 
\Villiam K. Borali, kuriuodu 
kalbės Auditorium. Prakalbos 
prasidės kaip S vai. lnžanga 
veltui. 

Senatorius Johnson (turbut 
kad ir Borah) kalbės prieš 
Tautu Lyga. i- » n i, 

BANKO SPINTA 
IŠSPROGDINTA. 

Plėšikai, kurie, manoma, 
kad nedėlios naktį buvo užsislč 
pę teatro name išsprogdino 
bankinę spintą ant antru lubų 
American teatro, 8 Xorth Ash 
land ir pabėgo su S2.000. 

Naktiniai sargai sak >, kad 
negirdėję expliozijcs ir spin- 
tos apvogimas sužinota tik pa- 
nedėlj per pietus. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

PRANEŠIMAS KAREI- 
VIAMS. 

Siti 111 i pranešu visiems Clii- 
c.ig s ir apielinkes kareiviams 
tarnavusiems Suvienytų \ ais- 
ti jii kariumenėje ir lietuviams 
norintiems tapti kareiviais, jog 
Amerikos Lietuviu Kareiviu 
susirinkimas įvyks rūgs. 11 d. 
"Lietuvos" svetainėj .3249 So. 
Morgan St. pradžia 7:30 vai. 
vakare. 

Yra geistina, kad neatbūti- 
nai visi atsilankytumėte, ypač 
tie, kune jau esate prisidėję 
prie viršminėtos organizcijo's 
ir tie, kurie dar nesate. Visų at 

silankymas yra būtinai reika- 

lingas, nes turėsime atlikti vie- 
na is svarbiausių darbų, t. y. 
rinkti šios organizacijos val- 

dybą. 
Rast. j. Zamkus. 

SPECIALIS SUSIRINKI- 
MAS. 

Chicagos Lietuvių l arybos 
dildomasis komitetas suside- 
dantis iš 21 nario laikys savo 

susirinkimą petnyvioje, rugs. 
12 d., 8:30 vai. vak. VVodmano 

svetainėje. 
Visus meldžiame atsilankyti 

nes yra daug svarbių dalykų 
Lietuvos klausime. 

J. P. Evaldas, Sekr. 

SRIGHTON PARK PRA- 
KALBOS. 

Lietuviu Gelbėjimo Draugi 
jos 4to skyrias įvyks milžiniš- 
kos prakalbos rūgs. 11 d., 7:30 
vai. vak. 1>. J. Wa\vžinskio, 
Liberty Club Housc Hali, 
3925 So. kedzie Avc. 

Visus apielinkės lietuvius 
meldžiame atsilankyti. 

Valdyba. 

3. L. A. 208 KP. VAIŠĖS 
S. L. A. 208 kp. bus paru-Į 

pintos vaišės pas ponia Zimon 

tienę, kuri gyvena arti Jack- 
son Park, 14)1 K. 65th PI. 
(Tel. Blackstone 7397). 

Vaišės atsibus Rugs. 11 d. 
1 vai. po pietų. Tatai gerbia- 
mos narės nepamirškite atsi- 

lankyti ir atsiveskite savo drau 
^es, kur bus gera proga pasi- 
linksminti ir ant valandėlės už 
miršti kasdieninius vargus. 

M are Damijonaitis. 

CICERO. 
Sufcirinkimas. 

Lietuvių kareivių susirin- 
kimas atsibus rugs. 21 d. S. 
Žvibo svetainėj, 1347 So. 
•50-th Ave. 

Nariai ir norinti prisira- 
šyti malonėkit atsilankyti j 
šitą susirinkimą. 

Rast. J. F. Šoris. 

MELROSE PARK, ILL. 
PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Sąjungos Knygi- 
nas esti atidaras viena sykį j 
savaite, kas ketvirtadienį gali- 
ma gauti knygas pasiskaityti 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Knygų 
randasi visokių pa žvalgų ir 

įvairaus turinio. 

'Knygius A. l'aičikauskas. 

BRIGHTON PARK. 
Lietuvos Gelbėjimo Draugi 

jos 4 skyriaus susirinkimas at- 

sibuvo rugp. 28 d. Tame susi- 
rinkime įstojo keletas naujų 
narių ir tapo nutarta parengti] 
prakalbas rugs. 11 d. 

Šis L. G. D. skyrius visomis 
pajiegomis darbuojasi dėl savo 

tėvynės labo. 
Apielinkės lietuviai, nepa- 

mirškite savo apnuogintų bro- 

lių Lietuvoje, kurie turite ne-i 

pras.us atliekamus rubus, bei| 
avalines, meldžiame paaukau- 
ti Lietuvos Gelbėjimo Draugi- 
jai. Aukas neikite žemiaus nu 

rorlytu antrašu, o i> čia justi 
auka bus pristatyta i tam tyčia 
paskirtą vietą, kurios bus »'a 
benama tiesiog Lietuvon. 

Kast. I). Kank.i^kienė 
2458 \V. 40ib IM. 

GYVENK LAUKUOSE!) 
DIRBK MIESTE 

5 akrai puikaus juodžemio prie 
vieškelio tik 50 minutu nuo 

Chicagos liurlinąton Raihvay 
geležinkelio, (iali puikiai pra- 
gyventi iš t« s žejĮnės ir nemesti 
savo darbo mieste. Didelis 
Hargenas. Kaina S1500. Len- 
iį'vlos išlygos. Rašykite, tel e f va- 

liuokite arba ateikite. 

PAUL BAUBLY 
1404 W. 18th Street 

[Telefonas Canal 6296. 

.fei skaudi*. — put rin- 
kite sn 

Paifl-Expeller 
.Ii* suminkštins tuos 

pastyruaius raumenį*ir 
.ius jausitės vel miklus 
ir vikrus. 

Žiūrėkite, l;a<l hutu 
su INKABO žrnklu ! 

Galinta gaut visose 
ftptiekose uz Ujo ir Coe 
iirba išsisinzdint nuo 

f AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Bro»(lwiy, New York 

Parsiduoda namas sale miesto, 
ant dviejų pagyvenimų du Uo- 
tai su gyvulias, dvi karvi, šie- 
nas siišienautas, du paršai, 20 

žąsų ir hurvs vištų ir ančių. 
Tas viskas parsiduoda labai pi 
giai iš priežasties ligos. Ant 
vietos daug pigesnis pragyve- 
nimas negu mieste. Savininkas 
gyvena Chicagoje. Klauskite 
Petro Rislikaus, 2837 S. Eme- 
raid A ve., Clucago, Tll. 

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

$17.00 iki $20.00 i savaitę. 
Atsišaukite American Insu- 
lated Wire & Cablc Co., 

954 West 21 St. 

REIKALAUJAME MER 
GINŲ. 

14—16 METU>RIE LEN 
GVAUS ŠVARAUS RAN 
KU DARBO, NĖRA JOKIU 
MAŠINŲ, PUIKIAME 
ŠVIESIAME DARBO KAM 
BARYJE, 8 VALANDOS, 
GALIMA UŽDIRBTI $16, 
00 į SANVAITę. 
COLUMBIA FASTENER 
COMPANY 
3229 SO. ASHLAND AVE. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarai* 75c. Be C, p 45c 

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

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

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St, 
CHICAGO, ILL. 

Savininkas Išvažiuoja ant Farmų, 
todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus BrightOn Darke. 

Medinis nanao ant 2-jų i u b u p 
o kambarius, maudyklės, gazas, elek 
tra telefonai ir visoki kiti Įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
riu. Garadžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežiu daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

yra šviesu iš visu pusių ir puikus j 
medžiai prie namo. 'i ijlckas nuo bul-i 
varo. 

2511 V7. 45th Plnce. 
CHICAGO, IL L. 

DIDELIS BARGENAS. | 
Parsiduoda labai pigiai j "Winton-Six" automobilius, 

7 sėdmių. Beveik visai kaip 
naujas, penki "Tires," visi 
nauji. Self starter. Didelis 
!bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobilių. 

Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

DR F. O. C \RTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Krelyos akjs 

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

120 do. State St., Chicago, III. 

VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina Bluvlmo irlrplao, designlng 
rtlenomlt Ir vakarais dSl blzuto li 
aamų. Paliudijimui išduodami ir Tl» 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti Jums patanm*. 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W, Madlson St. 
SARA FATEK, Principal 

PraJH Nauju* Metu* su tobulu rMm r* 

gėjimu, taip. kad nspialeistunf'i oer t 

sus metus, kas titi įall buti naudinga. 
prieš einant kur kitur. Egzarol nacija OYKA1. 

Gerai pritaikinti akiniu prašalina akių 'j 
galvos skaudėjimus, trumparegyste ktba uli | 
regystė prašalinama, pasitarkite su maniir. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., O^ICAG' 
Jdos lubos, virš Vlatt'o aptiekus. Tėmylciic 

i ittfUii) parai* 
Kampas J^tas Gatvės. 

Valandos: nuo 9tos vai. yjtm ik! f. vai. vak. 
Nedflioj: nuo y vfL ryto iki 12 vai. dien«s. 

AMERIKOS LIETUVIU 

Mokinsima: angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvodystOs, ste- 
nografijos typc\\Titing, pirUlybo.', Suv. 
Viilst. istorijos, ain iuos istorijos, geo- 
grafijos, politinės ekonomijos, pilie- 
ty stės. dailiarašystos. 
Mokinimo valandos: nuo !) ryto iki 4 
valandos po piet. Vstkarais nuo 'i iki 
10 vulando?. 
3106 S. Halsted st.. Chicago 

T (.teplione Va r <1r 15' J 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Hyilo visokias lipas moterų. vaikų ir vyrų. 

Specialiai pytlo limpančias, M.'iias ir 
paslaptingas vyru lipa-:. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Phones: Yarrls 155—551 
Residcncr Phonc Drover 7"!;1 

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

Pildome \'.-iokiits Rcccjit'm 
3001 SO. HALSTED ST. CMIICAGO 

Pranešimas. Sfif. Chicag'ą, laikinai priiminėju li- 
gonius savo ] gyvenimo viero- 
jc: 3125 \Y. 38th St., arti K ei 
zic Ave. Kai]) greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant pict 
vaka in»o kampo Leavitt ir 2: 
gatvių. Y?l.: nu<» 4 iki 7 va L 

DR. S. BIEŽIS 
Telefonas McKinley 4988. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3VSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 (r i tki 8 
7akarals. 

3303 SO MORGAN STREET 

A.IVlasaSskis 
LIElUVIs BRABOll|U$ 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlauBial, teisingiausiai ir daug 
piįjiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patje dirhame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šaulį- 
f.ifs: Taipgi ptimdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams ilieujj ar 

naktj. 
3305 ĮutumAve, Tel. Drover4139 

Telophono Drovor r»0.""»2 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedoliomis pagal sutartj. 

3261 S. HALSTED S7., CHICAGO 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 ae- 

ttj kaipo patyrę* gydytojas. chirurgai 
ir akušeris. 

Gydo aštriai ir chroniškas ligas, Ty- 
ri;. moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas. X-Usy ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Labotatnrlja: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi»k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietg, Ir 
6—X vakarrls. Te'ephone Carai 2110 

GYVENIMAS: 3412 S». Halsted St. 
VALANDOS: JT—9 -r*o. Hktni. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS CHIRURGAS 
Ofi'as: 1741 \V. 47th STREET. 

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

Rezidencija: 4515 So. \Void Street, 
Telefonas: Yards 723. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoju jau 27 matai 

3149 8. Morgan 8t., kertė 32 st 
8peclall*ta* Moteriškų, VyrUkf, 

iv Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. B—h vak., Nedėl. S—2. 

TELEFONAS YAROS £87. 

f^VMVVVVMT V^VVVVVVVVWV 

L. 113KWTV E30JNI I.)S 
Mes perkame Lifcerty Bonds u -v * -r- j pilną '\>asb'' vertę. AtceškUe V»^ jfV 1 J. 
^ atf 8"te 

„ , J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
v 

TJtarninkais Keivergals ir 1335 Mllweuke Ave. 
Subatcmis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatYlij: 

PIRM/ ;;egu P1RKSŽ, GAUK musų kainas. 
ant Purų, L«ntŲ, Rišinų Ir Stogams Poplerlo 

SPECiaLiAI: Maleva malevojimui stubų iš vidau9, po $1.50 ui jalioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

30034039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILU 
H'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllll'llllllllllIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllIlIlllllli'miiiliimiriiiiiumiiiii .iniiii.tiiiHiimiiiii.imH 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikiau siuati ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių 520.00 iki ^45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
VyriSkos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, Kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
M«?s turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkctų nuo $8.50 ir augščlau 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 0. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

Ai ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, Inkjtų, Nervų ir abelnas spėkų nustajimas 
viso kurio, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, 
Krmjo valytojo, Nervatomj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pii\o* pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas fTanyko, uiegllai nebebadė po krūtine, 
Vidurių rėžimas išnykę po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau Kas savaitč po butelį Sa- 

lieras, Bitterla, ir po 3 mėn. tavo paveiksle parr.a čiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiij ditkoju 
Salutaus mylistų gcradčjistei ir linkiu ri-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiotis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicago, lliinois 

Męs patariame gatavas Kombinacijas Jusi Giminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, 

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

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžiu. 
5 šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas gpulių siulij. 
2 pakeliai adatų. 
5 svaiai cukraus. 
5 matkaia vilnoniu siūlų. 

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

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

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

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svaru lašini, v 

10 svaru smalčiaus. 

15 svaru cukraus. 

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

2 tuziną; Spulių siūlų. 

2 pakeliai adatų. 
lo svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 

1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnoniu siūlų. 

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

20 šmotų muilo. 
4S svarai kondensuoto p|ono. 
i? svaru jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
"6 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalčiaus. 
48 svarai kondensuoto pie:.o. 
20 svaru cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežiniu kruopų. 
24 šmotai muilo. 
8 švara; kavos. 
2 svarąi arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnoniu siuly. 

No. 8 Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalči°us. 
25 svarai ryžių. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
j.8 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numeri, kurį norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. 
Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad 

galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. : 
4 j) įi 

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

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