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Ukrajmiečiai nuginklavo 
bolševikus. 

% 

t 

Cecho-Siovakai konfiskuoja dvarus. 

TAUTU LYGA SUSI- 
RINKS WASHINGTONE. 

Paryžius, bal. 29. Tapo 
nuspręsta, kad. pirmas Tau- 
tų Lygos susirinkimas turi 
jvykti sekanti spalio mėne- 
si VVashingtone, D. C. 

Taipgi plianuojama, kad 
pirmas Lygos susirinkimas 
atsibūtų Baltojo Namo ryti- 
nėje salėje; taipgi, kad pir- 
muoju Lygos pirmsėdžiu 
butų prezidentas Wilson. 

PANAIKINAMA VOKIE- | 
ČIŲ SUTARTIS. 

Paryžius, bal. 28. Sulyg 
taikos sutarties projekto pa 
naikinama visos Vokietijos 
sutartįs, kuries tapo padary- 
tos po 1 dienai rugpjučio 
1914 m,, t. y. pradėjus ka- 
rę. Taipgi panaikinama ir 
Lietuvių Brastos sutartis 
tarp bolševikų ir Vokietijos; 
lygiai ęutartis ir Rumunija, 
ir kitos. 

UKRAJIN1EČIAI NUGINK 
LAVO BOLŠEVIKUS. - 

Zurich, bal. 29. Iš Vien- 
nos pranešama, kad 2,000 
bolševikų kariumenės trau- 
kė Ver.grijon pagelbon Ven 

grijos komunistams, bet jie 
negalėjo pasiekti savo tiks- 

lo, nes tapo nuginkluoti 
Galicijoje per ukrajinie- 
čius. 

ČECHO-SLOVAKAI KON- 
FISKUOJA DVARUS. 
Washington, D. C. bal. 

29. Čecho-Slovakijos atsto- 

tas pranešė, kad Čecho-Slo- 
vakijoje konfiskuojami di- 
deli dvarai, kurie bus išda- 
linti bežemiams ar mažaže- 
miams 

Viso manoma konfiskuoti 
3,250,000 akrų dirbamos 
žemės ir 7,500,000 akrų gi- 
rios. 

Už karališkus dvarus, už 
dvarus neteisingai prisisa- 
vintus ir dvai-us ypatų pra- 
sižengusių prieš Čecho-Slcf- 
vakiįos tautą nebus duoda- 
ma jokio atlyginimo. 

VIESULOS NAIKINA BRI- 
TANIJOS SALAS. 

Londonas, balandžio 28d. 
Valdžia praneša, kad Di- 
džiosios Britanijos labai nu 

kentėjo nuo pavasario vie- 
sulų; tik vien telefonų tapo 
sugadyta apie 5,000. 

KARIUMENĖ SAUGOJA 
TELEFONŲ NAMĄ. 

Indianapolis, Ind. bal. 29. 
Ketverge išėjo ant streiko 
Linton, Ind. telefonistės. 
Jų vieton pargabenta aštuo- 
nios telefonistės streiklau- 
žės, Panedėlio vakare mi- 
nia buvo užpuolus telefonų 
namą. Dabar apsaugoji- 
mui telefonų siunčiama dvi 
kompanijos Valstijos milici 
jos. 

Vėliau tapo pranešta iš 
Linton, Ind., kad ten, dėl 
galimų sujudimų tapo pa- 
skelbta karės stovis. 

CARUZO POLICIJOS 
KAPITONAS. 

New York, bal. 29. Žino- 
mas giedorius Caruzo tapo 
prisiekdintas kapitonas Ne\v 
Yorko rezervinės policijos. 
Laike prisiegdinimo cere- 

monijų taipgi buvo ir dai- 
nos. 

VENGRL DJE AREŠTUO- 
JAMI INTELIGENTAI. 
Kopanhagenas, bal. 28. 

(suvėlinta). Iš Berlino pra 
nešama, kad Vengrijoje 
areštuojami inteligentai. 
Žmonių komisarai pranešė, 
kad tie inteligentai bus lai- 
komi kaipo užstatas ir bus 
žudomi, jei Vengrijos in- 
teligentija bus prielanki ru- 
munams. 

RUMUNAI UŽĖMĖ DU ( 
MIESTU. 

Paryžius, bal. 29. Prane- j 
šama, kad Rumunijos ar- 

mija uL2mč Puesk-Lodany 
111 mylių į rytus nuo Bu- 
dapešto ir gelžkelį tarp Bu- 
dapešto ir Debrečin; taipgi 
pranešama, kad rumunai 
užėmė ir Bekes-Csabą 120 
mylių į piet-ryčius nuo Bu- 
dapešto. 

UŽGRIUVO 44 ANGLĮ A-! 
) KASIUS. 

Birminghara, Ala. bal. 29. 
Šiądien atėjo žinių, kad 
Majestic kasyklose apie 22 
myl*os i šiaurius nuo cia 

ištiko gažo ekspliozija. Eks- 
plozijoje tapo užmušta 17 
angliaksių ir daug sužeista; 

į gi spė jama, kad 44 anglia- 
kasiams tapo užgriuta ke- 
jlias išėjimo Valdžios gel- 
jbėjimo karai skubiai išsiųs- 
ta į nelaimės vietą. 

Kuomet sūnelis grįžo. 

AMERIKONAI NUTRAU- 
KĖ VOKIETIJOS VĖ- 

LIAVĄ. 
Coblenz, bal. 29 d. Važiuo- 
jant Vokietijos delegacijai j 
Versailles per Coblenz ci- 
viliai gyventojai iškėlė 5 
vokiškas vėliavas, bet jos 
tuoj tapo nutrauktos žemyn 
kariškos policijos. Vokiška 
vėliava užimtoj talkininkų 
teritorijoj gali but iškelta 
tik gavus nuo kariškos val- 
džios specialį leidmą; Co- 
blenze tik sykį leista iškelti 
numirus miesto majorui. 

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ- 
JIMAS. 

Washington, D, C. Inter- 
national News Service prane 
ša, had San Salvador ištiko 
didelis žemės drebėjimas. 
Padalyta daug nuostolių tur 
tu ir sakoma, užmušta apie 
40 ypatų ir daug sužeista. 
Žemės drebėjimas ištiko pa 
nedėlyje 1 vai. nakties. 

WILSONAS SVEIKINA 
COMPERSĄ. 

New YorI:. bal. 29. Dar- 
bo Federacijos prezidentas 
Compersas, .kuris aną dieną 
tapo sužeistas aplaikė nuo 

prezidento Wilsono užuojau 
tos telegramą, taipgi kviet- 
kų bukietą iš Washington, 
kuris prisiųsta įsakius per- 
zidentui. 

YANKIAI MUŠĖSI SU 
AFRIKONAIS. 

Londonas, bal. 29. Iš Win 
chester pranešama, kad ten 
ivvko susirėmimas tai}) ame 

rikonų kareivių ir Afrikos 
juodukų kareivių. Nekurį 
laiką tarp abiejų lagerių bu- 
vo kivirčai, pagaliaus juo- 
dukai su lazdomis užpuolė 
amerikonus. Anglijos jū- 
reiviai atvykę įvedė tvarką. 

Susirėmime, kaip prane- 
šama, tapo trfs užmušti ir 
apie 30 sužeista. 

MOTERIS sustabdė 
[ LAISVĄJĄ MEILĘ. 

Budapeštas, bal. 21 (su- 
vėlinta). Vengrijos komu- 
nistai, sekdami Rusijos bol- 
ševikų pavyzdį, norėjo įves- 
ti praktikavimą laisvo jios 
meilės. Bet jau paruoštas 
įstatymas tapo sulaikytas 

tik ačiu moteries pasisten- 
gimui. 

Tūlas jaunas ministerių 
kabineto narys papasakojo 
apie naują įstatymą savo 

pačiai. Ši gi pakėlė tokį 
lermą, kad ministeriai nu- 

sprendė sulaikyti naują lais- 
vosios meilės įstatymą. 

RADO MILŽINIŠKĄ | 
URVĄ. 

Huntsville, Ark., bal. 26cl. 
Netoli nuo čia rasata milžiniš- 
kas urvas. Jis išeina į King 
upę. 

Urvas tęsiasi apie penkias 
mylias, nes jau tiek tapo iš- 
vaikščiota. Nuo svarbiausio- 
jo urvo įeina daug antraeiliu 
urvų. UrVe yra daug kamba- 
riu; didžiuma j u esą nedideli, 
bet vienas kambarys užima 
apie ketvirtadali akerio.. 

Šis urvas matomai lošdaves 
žymią rolę, ir gal.buvęs tuląj laiką kapinėmis senovės gy- 
ventojų, nes urve rasta pėdsa 
kai žmonių kaulų. 

Nrve teka rami" požemine 
upė. Upė yra užtektinai di- 
jlė, ir ja ja gali pl :y;nia• 

ža valtis. Upėje yra taipgi ir 
žuvų, bet jos neturi akiu. 

JUGO-SLAVAI ORGANI- 
ZUOJA MANIFESTA- 

CIJAS. 

Rymas, bal. 29. Iš Lebe- 
nico pranešama, kad Dai- 
nį aci jos pakraščių miestuo- 
se lankosi Dr. A. Korosec, 
organizuodamas protesto 
manifestacijas prieš italus. 
Italijos laikraščiai kaltina 
amerikonus, kad jie prielan- 
kus jugo-sJavų judėjimui. 

VOKIEČIU DELEGACIJA 
VERSAILLES. 

Versailles, bal. 29. Dide- 
lis skaičius Vokietijos dele- 
gatų jau pribuvo į Versail- 
les. Kita vokiečių delegaci- 
ja tuoj pribusianti. Tarpe 
delegatų esama 30 moterų. 

Pribunant Vokietijos de- 
legatams, jiems pavedama 
'trįs viešbučiai. Vokietijos 
delegatai vaikščioja miesto 
gatvėmis ir nebuvo su jais 
jokių nesmagių atsitikimų. 

Vokiečiai nevažiuoja 
traukiniu nei Paryžiun nei- 
gi. Versailles, bet sustoja 
apie 10 mylių nuo Versail- 
les ir paskui važiavo auto- 
mobiliais į Versailles. 

MOKSLIŠKUS INSTRU- 
MENTUS ANT 
LICITACIJOS. 

Helsingfors, balandžio 26 
(suvėlinta). Bolševikų komi- 
sionierius Petrograde paleidi 
ant licitacijos moksliškus ins 
trumentus, kurie priklauso 
vienam instruktoriui. Tie ins 

trumentai buvo pardavinėjami 
labai žemomis kainomis. 

NUSKENDO ANGLIJOS 
LAIVAS. 

Brussels, balandžio 28 d. 
Nuskendo Anglijos laivas sr 

eksploduojančia medžiaga. Nu 
.skendo 22 iš ingulos ir 10 iš- 
gelbėta. 

ORLAIVININKYSTEI REI- 
KIA 15,000 V YRŲ. 

New York, balandžio 28. 

Kapitvjnas Glidden pradėjo rc 

krutuoti vyrus, kurie yra rei 

kalingi prie orlaivininkystės 
kurią ketinama plačiai išvys 
tvti. Reikalingi vyrai ne til< 

kaipo lakūnai, bet ir Įvairus 
amatninkai prie orlaiviu, balir 
•-•i j-,- dirižabliu. Visi; reika- 
laujama ! 5,000 vyrų prie 34 

amatų. Aplikacijas paduot 
kap. Glidden 104 Brond St. 

Xc.v York. 

VOKIEČIAMS IŠLYGAS 
ĮTEIKS 2 GEGUŽIO. 

Paryžius, bal. 29. Pir- 
miau buvo manoma, įteikti 
vokiečiams taikos sutarties 
išlygas 1 dieną gegužio, bet 
dėlei piianuojamo vienos 

dienos streiko, manoma, 
kad įteikimas vokiečiams 
taikos išlygų įvyks 2 d. ge- 
gužio. 

TELEGRAFAI GRĄŽINA- 
MI SAVININKAMS. 

Washington, D. C. bal. 
29. Prezidentas Wilsonas 
užtvirtino generalio krasų 
viršininko Burleson rekonien 
daciją, kad telegrafai ir te- 
lefonai butų sugrąžinti j;, 
savininkams. Gi kabelis, ti- 
kimasi, bus tuoj irgi sugrą- 
žintas. 

ORLANDO NEGRIŽ PA- 
RYŽIUN. 

Paryžius, bal. 29. Ameri- 
kos ambasadorius Italijoje 
telegrafavo, kad Italijos 
premieras Orlando neva- 

žiuos Paryžiun patol pakol 
nebus pasirašyta talkinin- 
kų ir Vokietijos po taikos 
sutartimi. 

MUNICHA3 APSUFTAS 
VALDŽIOS KARIUME- 

NĖS. 
Londonas, bal. 29. Ateina 

žinių, kad Bavarijos sostinė 
Munich yra beveik apsup- 
ta valdiškos kariumenės, ku 
ri vis slenka artyn miesto, 
persekiodama spartakų ka- 
riumenę. 

Spartakai iš savo pusės 
suareštavo daug socialistų 
dižiumiečių ir laiko kaipo 
karės nelaisvius. Be to, spar 
takai, kaip rodosi, rengia 
minias prie visuotino strei- 
ko, jei kartais nepasisektų 
kariauti prieš valdžios ka- 
riumenę. 

TAFTAS AR HUGHES 
TEIS KAIZERĮ. 

Washington, D. C. bal. 29. 
Čia pasklydo gandas, kad 
Amerikos teisėju į Augš- 
ciausį Tribunolą, kuris teis 
kaizerį bus paskirtas ar bu- 
vusis prezidentas Taftas ar 

teisėjas Suvienytų Tralstijų 
augščiausio teismo Hughes. 
Amerikos teisėją skirs pre- 
zidentas. 

KARĖS STOVIS BAVARI- 
JOJE. 

Berlinas, bal. 29. Bavari- 
joje į rytus nuo Reino tapo 
apskelbtas karės stovis; val- 
džios kariumenė vis artinasi 
link Municho. Komunistai 
irgi pasiuntė kariškas spe- 
'kas patikimui valdiškos ka- 
riumenės. 

Nurembuuge susekta spar- 
takų suokalbis nuversti Hoff 
mano valdžią. Spartakų va- 

das Albert Schmitd tapo su- 

šaudytas ir daugelis suareš- 
tuota ir mieste dabar ramu. 

Prie to 3 armijos korpu- 
so oficierai esą pranešė, kad 
jie sudarė neprigulmingą 
partiją, kuri rems komunistu 
diktatorvstę. 

ASKUiTH ANGLUOS AM 
BASADORIUMI AMERI- 

KON. 
Londonas, bal. 29. Laik- 

raštis Evening News prane- 
ša, kad Anglijos ambasa- 
doriumi i Suvienytas Vals- 
tijas greičiausia bus paskir- 
tas buvusis Anglijos pre- 
mjeras Herbert £{. Asąuith. 

BOLŠEVIKAI ATEME 
AMUNICIJOS. 

Irkutskas, Sibiras. Ties 
Yurko, netoli Iikutsko, bol- 

ševikams pasisekė užgrob 
keturis vagonus Čecho-Slc- 
vakų amunicijos. Ten pat 
ištiko mušis tarp bolševikų 
ir čecho-slovakų su prieš, 
bolševikiškais rusais. Mūšy- 
je krito oO bolševikų ir 2 
talkininkų kareiviai. 

RADO UŽMUŠ1ŠČIA 
NAMĄ. 

Paryžius, bal. 29. Prie- 
miestyje surasta vienos vil- 
ios sode tarpe nėdė- 
guliu daug žmonių kaulų, 
kurie liudija, kad ten buvo 
pildomos žmogžudystės. 

Manoma, kad surasti k?u 
lai turi sąryšį su seniau bu- 
vusiais prapuolimais mote- 
rų nuo minėtos fannos. I 
bar bus daromi tyrinėjimai. 

ITALIJA BIJO RE- 
VOLIUCIJOS. 

Paryžius, bal. 29. Italijos 
premieras Oi lando, kaip 
praneša Amerikos ambasa- 
dorius, užreiškė, kad Itali- 
ja negali atsisakyti nuo 

Fiume, nes šalyje galinti 
kilti revoliucija, mat visi 
italai būtinai reikalauja pri 
silaikyti Londono .sutarties. 

SPARTAKUI KAREIVIUI 
$7.00 Į DHLNĄ. 

Berlimas, bal. 29. Ateina 
žinių, kad Bavarijos sparta- 
kų kariumene yra labai ge- 
rai apmokama. Ten eilėmis 
kareivių net gauna $7.00 į 
dieną. 

ŽYDU POGROMAI 
VIENNOJ. 

Londoną,, bal. 9. Gau- 
ta žinių iš Viennos, kad ta- 
me mieste įvyko žydų po- 
gromai. Telegramai prane- 
ša, kad laike riaušių užmuš- 
ta 12 ypatų. 

BOLŠEVIKU UŽPUOLI 
MAS ATMUŠTA. 

Londonas, bal. 29. Karės 
departamentas šiądien pra- 
nešė, kad bolševikų spėkos 
atakavo talkininkų pozici- 
jas ties Kurgomira, Murman 
ske, bet buvo atmušti, ir pa- 
sitraukė, paliekant keliolika 
nelaisvi*^ 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Seredoje lietus ir kiek 

šilčiau, ketverge £.al bus 
giedra. Vidutiniški mai- 
iiantįs iš visų pusių vėjai, 

j Saulėtekis, 5:47; saulelei 
i dis T :47. 
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Kariumenė naspręs 
Lietuvos Likimą. 

Yra visiems žinoma sena teisybe, kad 
"Tas laisves nėra vertas, kas nenori, ar ne- 

moka tfž ją kovoti."' Bet kova buva įvai- 
ri: yra kova mintimi, kova žodžių, yra ko- 
va pasipriešinimai ir kova darbais ir pa- 
galios yra atvira kova ginklu. 

Pirmiausiai turi gimti kova mintimi. Iš 
jos gema ir tobulinasi visos kitos kovos ru- 

šįs. Lietuviai perėjo, taip sakant, išaugę 
jau visas rūšis: iš minties gimė pirniaiusiai 
kova pasipriešinimu ir tą kovą lietuviai 
ypatingai atkakliai vedė per 40 metų prie* 
Rusijos valdžią; vėliaus lietuviai įėjo į 
antrą kovos laipsnį—į kovą darbais: Jietu- 
vių tautinio susipratimo platinimu, moky- 
klų statymu, laikraščių bei knygų, platini- 
mu, lietuvių visuomenės švietimu bei or 

nizavimu. Apie atvirą kovą gjfcklu lietu- 
viai negalėjo nei dūmoti, kol milijoninės 
caro ir kaizerio armijos bitvo prisirengu- 
sios sulyg savo viešpačių piiTno pamojime 
nuslopinti ginkluotą sukilimą. 

Bet atėjo kare. Griuvo ir dingo seni 
lietuvių tautos engėjai ir pirmu syk lietu- 
viams pasidarė proga ginklu užtikrinti sai 
ir savo ainiams laisvę ant visados.' 

Šitos prcg03, kuri atsikartoja tik syki 
j šimtmetį, lietuviai -ne\ ivalo praleisti, 
Laisvė ir Lietuvos nepii^ ilmybė yra jų, 
jeigu tik jie gerai supras tą progą, kuri 
štai stovi po jų akių, ir mokės ja pasinau- 
doti. 

tikriausia būdas šia proga pasinaudoti 
— būdas, kuris greičiausiai isgaus ir užtik- 
rins lalisvę—tai lietuvių armija. 

Šitos minties neprivalo nei vienas lie- 
tuvis išleisti iš savo galvos. Jis ją privalo 
turėti išryto ir vakare, per visą dieną ir per 
kiaurą naktį. Armija, armija ir tik armija 
apgyns Lietuvą ir lietuvius nuo plėšriųjų 
užpuolikų. Šitie užpuolikai, besiveržiantie- 
ji gražiojon Lietuvon, bevarvinantie seilę 
ant skanaus Lietuvos kąsnio, yra panašus 
į vilkus, kurie iltis iššiepę rengiasi ant sa- 
vo aukos šokti, žodžiu, prašymais, nuc 
vilKo neatsiprašysi, aiškinimais jo neįti- 
kinsi, dainomis apie brolybę jo nenugink- 
luosi, pinigais nuo jo neatsipirksi. Jis pa- 
siryžęs tave griebti — ir griebs, jeigu tu jc 
pirma negriebsi: arba tavo, arba jo gy- 
vybė. i 

Lietuviai nemano savo gyvybes, save 
laimės ir laisvos ateities paaukoti save 
priešams. Ir turi ei jie turi gintis, turi su 
ginklu kuvn steti už savo "laisvę. 

Dabar laikas tam atėjo.. Vyrai iš Lie- 
tuvos mums tai sako, Tyrai iš Paryžiaus tai 
sako. vyrai Amerikoj mums tai atkartoja 

lietuvių armiją organizuokim, nes da- 
bar laikas atėjo. 

Ir nevilkinkim, nesvyruokim! Nes 
"ant palinkusio medžio visos ožkos lipa". Kol svyruosim ir juo labjaus ir ilgiaus svy- ruosim juo greičiau ir juo lengviau ant 
palinkusio Lietuvos medžio visos ožkos ir ožiai sulips—lenkiški, rusiški, bolševikiš- ki ir vokiški ožiai. 

•Jums gali pasakoti visokias baikas: iapie lietuvių kariumerls nereikalingumą] ir blėdingumą. Jums gaii galvas kvaišinti1 
Įvairiais militarizmais. IšUkro, lietuviški 

bolševikai net platina plakatus, kuriuose 
jie-agituoja prieš lietuvių kariumenę. Ne- 
paisykit jų! Jie yra tankiausiai gerai ma- 
iianti žmones, bet jie yra ant nelaimes ap- 

'jakę, jie dalykų nesupranta, jie net ir to 
nemato, k \cl jų pačių vadai — kaip Leni- 
nas ir Trockis — tiktai su pagelba savo 
armijos pasilaiko — ir tai laikosi prieš 
žmonių norą. 

Lietuvių armija yra Lietuvos apgyni- 
mai, o Lietuvą ginti reikia tam, kad Lietu- 
vos žmones, patįs ir visi, be jokio maišy- 
mosi : vetir.iųjų plėšikų, galėtų įsitaisyti 
sau tokią valdžią, kokios jie patįs, visi 
Lietuvos žmonės, nori. 

Lietuviai nenori, ir jus nenorite, kad 
Lietuvos žemėj valdžią taisytu koki rusai, 
:-r lenkai, ar vokiečiai — jau jie mums val- 
džias taisė ir lietuviai jas ant savo kruvi- 
nų nugarų dar ir dabar jaučia. 

Lietuviai nori patįs sau įsitaisyti to- 
kią valdžią, kokios jie nori. O kad jie tai 
čaltoų padalyti, pirmiausiai reik Lietuvą 
apginti nuo užpuolikų, eik jai laisvę ir ne 

prigulmybę iškovoti. Gi tai gali padaryti 
tiktai Lietuvių armija. Nuo jos Lietuvos 
laisvė, Lietuvos laimė, Lietuvos likimas pri- 
klauso. 

i 

Ki\is LUKAS NUBAMBINO 
ŠEŠIS VOKIEČIUS. 

V 

Jonas Lukas, lietuvys m'ainierys iš 
South Fork, Pa., y. a dar kur-nors P rancū- 

zijoj, bet Amerikos kongresas nutarė jam 
duoti D. S. C. — Distinguished Service 
Cross, arba lietuviškai tariant, Pažymėti- 
nos Tarnystos Kryžių, •— kas yra labai 
nangintina, nes augščiausia garbės dova- 
na. kokią i4nerikos valdžia suteikia tiktai 
vyrams- tikrai didvyriškais darbais pasižy- 
mėjusiems. 

Generolas Pershing pats jam prisegė 
kryžių, o kadan.fi jo atsižymėjimo doku- 
mantę. buvo paminėta apie užmušimą šešių 
vokiečių, taf gen. Pershingas, vyriausis vi- 
sų Amerikos armijų vadas, nusišypsojo, 
pasisveikino su juo, ranką paduodamas ii 
oaklausė, kur tas viskas atsitiko. 

Korespondentas vėliaus pasigavo Lu- 
atskirai ir privertė ji papasakoti, kokiu, 

y.idu jis pats vienas šešis hunus nus: uite 
Abrahomą. Lukas — dar jaunas ame 

•ikonas ir angliškai blogai kalba. Kores- 
oondentss perduoda pasikalbėjimą sekan- 
čiai : 

— O, — sako Lukas, — dem-cfe.ni doe 
rrbber — lietuviškai pasakius — o, tas 
?ims-snukis išlindo iš trenčiauc ;r sako: 

— "O ko tu čia, damn Amerikaner?" 
1 — Yes, aš Amerikaner — sakau ai 
j c m — ir aš tūrių plenti Jaugiau amerika- 
•įerčių su savim. 

— Po to jis sako man, kad aš pasi- 
duočiau, o aš jam sakau, kad jis pasiduo- 
ui ; bet jis nenorėjo, tai aš jam daviau dur- 
iu vo paragauti. \ 

— Po to išlindo dar penki šunsnukiai 
vokiečiai ir jie pradėjo metyti rankines 
granatas, tai ir aš pradėjau rankinėmis 
granatomis jiems atgal Dilti i: užmušiau 
visus, o jie man pataikė tik j kojas — tai 
ir viskas. 

— O iš kur tu paeini? pasiklau- 
piau aš Luko. 

— Iš Amerikos, p iš kurgi? 
— Bet kur pats esi gimęs:' 
— G, mi Rus (aš rusas). 
— Bet pats kalbi, kaip lenkas. 
— O, mi Lithuanian. 
— Ar pats esi pilietis? 
— O, no. Šita. karė užklupo pirma 

negu aš gavau čenčių gauti citizen popie- 
ras. 

—- Na, ir kągi pats manai dabar da- 
ryti? 

— Aš rnpineris. Aš eisiu atgal i Penn- 
;y!vaniją pasijieškot džiabo anglių mai- 
nose. 

— IŠ Free Press, Detroit, Micb- 
Salandžio 27 d. 1919 m. 

♦ * 

GALIMA TELEGRAFUOTI LIETUVON. 
T1ie Commercial Cable Compa-*y pra- 

neša, kad pirvatiški ir komercijiniai kable- 
gramai grynoj anglų ir franeuzų kalboje, 
jau yra priimami persiuntimui Į Latviją ir 
Lietuvą; kaina — po 43 centus už žodi. 
Kablegramai į Rygą nėra priimami. I Lie- 
tuvą įeina (kiek tas palyti kablegramų 
siuntinėjimą): Kaunas, Panevėžys, Rasei- 
niai, Šauliai ir Telšiai. Kablegramai bus į 
aflt siuntėjo riziko ir bus didelis suvėlini- 
mas jų pristatyme. 

— Iš New York Sun. 
Balandžio 24 d. 1319 m. 

įvairios žaisles padary tos sužeistų kareivių. Šito 
pelningo amato mokinasi diaug kareivių. 

Ką Rašo liti Laikraščiai. 
LIETUVOS RUBEŽTAL 

.Anglija yra arčiaus Pary- 
žiaus. Tarp Prancūzijos ir Am. 
lijos yra daug gerenis susisie 
kimas, negu tarp Francuzijni 
ir Suvicir.!ų Valstijų. Todėl 
Anglijos lietuviai pirmiau ir 
pilniau sužino dalykų stovi. 

Anglijoje einantis lietuviu 
laikraštis "išeiviu Draugas' 
apie Lietuvos, rubežius rašo: 

"Lietuvai skiriama Suval- 
kija be Augustavo apskri- 
čio, l>e Suvalkų miesto i di- 
desnės dalies Suvalkų apskr. 
Iš Seinų apskr. keli valsčiai 
(gminos) tenka irgi len- 

kams. 1 likusi Suvalkijos da- 
lis-Lictuvai. Vilnius gub. 
be dviejų apskričių: V ileikos 
ir kokio tenai antro. Visa. 
Kauno gub. ima Į Lietuvos 
valstiją, taipgi du apskričiu 
Kuršo' (Kurli&ndijos), (lar- 
dino (Grocino) gub. šiapus 
Nemuno (arčiaus prie Lie 
tu vos) Lietuvai, antrapus 
Netirti no Lenkijai." 

SVARBIOS ŽINIOS. 
Tas pats "Išeivių Draugas'" 

paduoda pltioštą žinių is 11110- 

ti'kių Paryžiuje ir Londone. 
Žemiau męs jas p&duodame be 
savo komentarų. 

"Lietuvių veikėjų I.odone 
gautas laiškas is Paryžiaus 2'-> 

IJi, kuriame rašoma: "Gautos 
žinios iš anglų valdžios rast*1 
o iš Amerikos privačiu budu 
kad Lietuvos klausimas į1 r i C jo 
augsi iausiocc tų 'valstybių 
įstaigose svarstymui. Todėl su 

dideliu nekantrumu laukkime 
rezultato. Bus svarstomas 
klausimas formalio pripažini- 
mo 1 sietuvos neprigulmybės ir 
suteikimo Lietuvai pageloos j 
ginklais ir maistu. ° 

Prof. Lordas pasakė, kats 
reik'a nurodyti nors aplamai 
(tuotarpu) Lietuvos rubežius 
Bet p. IVlesses, užklausus Cald* 
vviiriui, kai;.) stovi Lietuvos 
klausimas, nieko tikro neatsa- 
kė. Trumpu laiku ši-tą iširsi- 
me. t 

Tame pačiame laiške iš Pa 

ryžiaus toliąus rašoma: "Ma- 
nome, kad jus (t. y. lietuviu 
A t st(m bė 1 xndone) turėsite 

leidimą siuntinėli savo karje- 
rus ir suteiksite mums žir\j..." 

Sueitoje (20 kovo lietuviai 

Paryžiuje .surangė vakar:;.. 
Prancūzų kalboje dekliamavc i 
sa/o eiles Lietuvos poetas p 
Milošius. Buvo dainos, kalbos 
ir 1.1. 

Atvažiavus Londonan Lie- 
tuvos pasiuntiniams, Paryžiuje1 
esantieji lietuviai trokšta iš at 

vykusių naujų žinių apie Lie'j 
tr.vą iš paskesniųjų laikų. P m 

šerna rašyti, kai;. Londone vei- J 

k: :m tie ji lietuviai, taip ir pat! 
atvykusieji svečiai. 

Su žiniomis iš I^etuvos Pa- 
ryžiuje l'C-tuviams esą sunku- 
Neturi keliu susižinojimui. T> 
ktai telegramom susisiekiamo 
per neutrales šalis, o labai retai 
ktiks laikraštis ateinąs. 

Lietuviui iš Paryžiaus rašo: 
"pas mus darbas eina sunkiai: 

darbininkų nėra, o žinovų dar 
mažiaus... Dirbame kiek tik- 
tai galime ir kur galime. Dirba- 
me sutartinai. Prieštaravimų 
viešuose žygiuose nėra... Gai- 
la, kad taip vėlai tas darbas 
prasidėjo." 

Londono lietuvių a t sis v ai 
surado British Museume Lie- 
tuvos žemlapius nuo 1020 ir 
1749 metų, nufotografavo ir 
kopijas (dviejų) siunčia Pary- 
žiaus atstovams, Dur užsaky- 
tos kopijos apie 3J panašių 
žcmlapių, kurie bus naudingi 

Lietuvos Universitetui ir is- 
toriškiems tyrinėjimams".. 

i 

LAIŠKAI SU L'lfeTLi VOS 
KR A SOS ŽENKLAIS. 

Retkarčiąi jau Anglijon at- 

eina iš Lietuvos laiškai su Lie 
ui vos krasos ženklais. Apie 
pirmutinį tokį laišką "iš" Dr. 
rašo: 

"Domininkas Striingys, 
(įlavgoue, gavo is Lietuvon 
nuo J. Karpavičiaus laišką 
iš Šakių apskr. Gelgaudiškio 
parap., rašytą -O vas., 1919. 
Ivašo: Skuode (Kauno gub» 
prie Kuršo) išvydę Lietu- 
vos trispalvę vėliavą ir išra 

syta pakvietimą s'toti jau 
nuomenę kariumenėn. Regė- 
jęs lietuvius linksmus ir dai- 
nuojaėius, bevažiuojančius 
bolševiku mušti. Jisai taipgi 
prisirašęs Lietuvos armi- 
jom Suvalkų gub. radęs vis- 

ką geriaus sutvarkytą, Kau- 
ni L.ub. mažiaus. Patyręs, 

kad karės laike vokiečiai ir 

žydai buvę "tikrais ir vie- 
ninteliais ponais." Ir t. t 
Laiške nieko daug įdomaus, 
todėl nespausdinaine. 

"Laiškas nėjęs per jokią 
cenzūra. Kokiais keliais at- 

ėjo nežinia. Ant laiško kon- 
verto užlipdyta Lietuvos 
krasos ženklas (stampos). 

"Kad :as Lietuvos raito- 
rius ant savo puikaus ir grei- 
to žirgo daugiaus mums laiš- 
kų nuo mūsų mylimųjų i' 
Lietuvos atneštų! Tik-imi.es 
jog jisai tai padarys neužif 
g<>: nebcreikalo jo "Žirgo" 
uodega taip išpusta ir užries- 
ta Jisai ant vietos nestovės!''j 
Juo adjaiau lietuvių pirks bondsu, 

: 

uo gePaUs padarys Dedei Šamui, 
.ietuvai ir patįs sau. 

Lietuviai neturėjo geresnio d5dėr. 
iž Dėdę Šamą — atmink:t tai, ii 
tirkit bondsus. 

"Lietuvos" ■ Kampelis. 

VIENYBĖ YRA RAKTAS i 
PASISEKIMUS. 

Kuomi, gerbiamasis skai- 
tytojau tu mieruoji laikraš- 
čio pakilumą, gerumą, nau- 

dingumą? 
Žinoma, kad atsakysi jog 

tai tas laikraštis pakilus, 
geras ir naudingas, kuris 
visuęmet skleidžia geras i- 
dejas ir pasistengia jas pra- 
vesti gyveniman. Tas lai- 
kraštis geras, kurio skaity- 
tojai beskaitydami kas kar- 
tas darosi pakilesniais, lai- 
mingesniais, geriaus mokan- 
čiais gyventi. Tokis laikra- 
štis yra "Lietuva" dienraš- 
tis. Bet kaip gi ji skaityti, 
kaipgi dalyvauti toje šei- 
mynoje, kuri tobulinasi? 
" Tam reikalinga tapti 

'"Lietuvos" bendrovės dien- 
raščio šerininku. Užtenka 
užsimokėti dešimtį dolerių, 
kad buti tos bendroves na- 

'riu. v 

Žinote gerai, kad laikraš- 
tis bujoja tiktai tuomet, 
kada prie jo prisideda vis 
didesnis ir didesnis skaičius 
skaitytojų ir šėrininkų. 

Kiekvienas centas Įdėtas 
i "Lietuvos" dienraštį yra 
kaipir ta sėkla, kur iš ma- 

žytės išauga ir paskui mai- 
tina visus. Bet tiktai rei- 
kia draugiškumo. 

Draugiškumas laikrašty- 
je yra vienas svarbesnių 
dalykų. Ir ne tiktai laik- 
raštyj, bet ir visus, kur tik- 
tai yra draugiškumas, 
viskas žydi, viskas gerai 
klojasi. Be draugiškumo, 
be susidraugavimo negali 
gyventi ne tiktai mažos 
draugystės, bet ir valstijos. 
Ten valstija stipri, kur yra 
draugiškumas. Ir užtai vi- 
sur tveriasi draugystės. 
Tiktai draugystės kelia 
gyvenimą, kelia kulturą, 
kelią viską, kas yra kilimu, 
progresu ir pažanga. 

Jei tik per susidrau- 
gavimą viskas galima, tai 
kaipgi kitaip gali biifi su 

laikraščiu. Pilna harmoni- 
ja tiktai tuomet kada yra 
draugiškumas tarp redakci- 
jos, administracijos ir skai- 
tytojų. Tik jiems susidrauga 
vus, galima "kalnus vartyti". 

Kaipgi susidraugauti'! 
Tam nieko negali būti leng- 
vesnio. Reikia tiktai buti 
pilnateisiu nariu "Lietuvos" 
dienraščio bendrovės. Ben- 
drovės nariai yra.; imliau- 
siais ir svarbiausiais drau- 
gais gero laikraščio. Jie 
gali laikaršti pagerinti, jie 
gali ji išplatinti, jie drau- 
gais yra redaktorių, jie nu- 

rodo ko trūksta, ko reikia. 
Reikia visiems draugiškai 
dirbti. 

Taigi delei bendro gero 
kviečiame visus pirkti se- 
rus "Treasury Stock", ku- 
rie eina ant pagerinimo 
"Lietuvos" dienraščio. Y- 
ra geriausia proga parodyti 
draugiškumą, geriausia pro- 
ga pasitarnauti kulturai. Ir 
netik Bėrais tai galima pa- 
daryti, bet ir prikalbinant 
naujus skaitytojus. 

Pagaliaus jus esate tais,' 
kurie naudosis tais pageri-j 
nimais. Taigi ar nereikia j gi gerinti viską, kad paskui 
naudotis? f 

Visuose reikaluose linkui 
pagerinimo ^Lietuvos" 
dienraščio n-lykite: Lietu- 
ya", 3253 So. Morgan str.,j 
Chicago, 111. 'i 

LINKĖJIMAI "LIETU- 
VAI". 

Juozas Saunoras iš Ro 
chester rašo: "Prisiunčių 
vieną naują prenumeratorių 
ant ištisų metų. Taip 
trumpu laiku negalėjau 
daugiau pasidarbuoti. Tai 
dėkingiausia dirva dirbti 
del lietuviu, užrašant "Lie- 
tuvą". 

K. Gauronskas iš Detroic, 
Mich. įašo: "Be tokio švie- 
saus dienraščio, kaip "Lie- 
tuva" juk gyventi negalima. 
Kasdien skubinuosi iš dar- 
bo namon, nes žinau, kad 

Į rasiu "Lietuvą" namio 

T. Tačiulauskas, iždinin- 
: kas Ukėsų dr-stės Spring- 
,fielde, 111., rašo: "Aš pa- 
kėliau mus draugystės susi- 
rinkime, kad reikia "Lietu- 
vą" paimti organu. Ir ką 
►jus manote?* Didžiuma na- 

dių tuojaus ėmė sumokėjo 
pinkus ir pasiliko "Lietu- 
vos" skaitytojais, žino jau 
žmonės, kad be dienraščio 
šiuose laikuose negalima 
ai)seiti." 

/ 

Juozas Žekonis iš West- 
field, Mass. rašo: "Aš kai- 
po "Lietuvos" šerininkas ir 

skaitytojas pageidauju, kad 
nors "Lietuva" dabar yra 
pilna, bet : »ucų gerai, kad 
butų joje dar daugiau mok- 
slišku straipsnių, žengiant 
per slenksti į Neprigulmin- 
gą Lietuvą, turime Įžengti 
apsišvietusiais. O tik "Lie- 
tuva" tegali apšviesti. Taip- 
gi išreiškiu didžiausią pa- 
dėką už straipsnius, kaip 
"Memorandumas". Juos aš 

'esu net išsikirpęs ir laikau 
kaipo dokumentus. 

KLAUSIMAI iR AT- 
SAKYMAI1. 

Gerb. Redakcija: — Mel- 
džiu paaiškinti šiuos klau- 
simus: % 

1. — Ar jau eina laiškai 
į Lietuvą? 

2. — Kaip juos reikia ra- 

šyti? 
3. — Ar galima siųsti pi- 

nigus į Liefuvą? 
4. — Koki ten dabar yra 

pinigai ir kiek jie turi ver- 

tės? 
Su pagarba, 

K. Šalavežas. 
y 

Atsakymas: 1 ir 2 — apie 
tiesioginį susinėsimą su Lie- 
tuva mums dabar dar trūk- 
sta tikrų žinių. Tikimės 
trumpu laiku jų gauti ir ta- 
da paskelbsim viešai laik- 
raštyje. Apie susinėsimą 
telegramų rasite žinią šia- 
me numeryj ant antro pus- 
lapio. Su laiškais kolkas 
patartum geriaus palaukti. 

3. — Pinigus galima sių- 
sti per nekuriuos bankus, 
kurie turi tam tikrą laisnį 
nuo Amerikos valdžios išsi- 
ėmę. Apie tai taipgi ne- 

trukus žadame mūsų dien- 
raštyj ilgesnių straipsnių su 

^iateciiais paaiškinimais į- 
dėti. Siuntime pinigų kol- 
kas reik dabotis ypatingai 
nepažįstamų, arba nežino- 
mų agentėlių. 

4. — Lietuvoje kol-kas, 
pakol Lietuvos valdžia dar 
nėra išleidusi savo pinigų, 
sina rusiški rubliai ir vo- 

kiškos markės. Jų kursas, 
t. y. vertė, beveik kasdien 
maihosi. Dabar rusiško 
•ublio vertė yra apie 15 
zeiuu. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
N E W YORK CITY. 

Manifestacija dclei [Jctuvos 
Ncprigulmybės. 

Balandžio 23 d. Xe\v Yurko 
lietuviai turėjo didelę paroda, 
arba manifestaciją reikale Lie 
tuvos neprigulmybės, kuri b.i- 
vo surengta tikslu parodyt' 
Amerikos Valdžiai, jog lietu- 
viai tvirtai stoja už savo lais 
vę ir reikalauja, kad Taikos 
Konferencija Paryžiuje gva- 
rantuotų Lietuvos Neprigul- 
mybę. 

Manifestacija prasidėjo 7 
vai. vakaro nuo garsingo Me- 
dison Square teatro pJeciaus 
palei 24 gatve ir traukė 5 ta 

A ve. iki 45 gat. prie Grand 
palocių, kur įvyko masinis mi- 
tingas su prakalbomis it dai 
nomis. Kalbėtojai buvo sekr.n- 
ti: Amerikos Lietuvių Nacio- 
nalės Tarybos patarėjas p. 
Carl P»yoir, inžinierius \ im- 
kas, Kentoky Valstijos sena- 

torius James, ar Bechomas 
(neįsitėmijau kuris jų) ir kun. 
Jonas Žilius. Prakalboms pasi- 
baigus tūlas lietuvis jūreivis 
dainavo solo tris daineles: 
"Sky in no man's land," viena 
meilišką dainą ir tautišką hym 
ną "My Country." 

Parodoje dalyvavo apie 20 
lietuviu draugijų, 250 kareivių 
ir 250 moteriškių tautiškuose 
rūbuose. J s viso lietuvių galė- 
jo buti apie 5000. 

Kalbėtojų temos buvo seka- 
mos: Carl Boyoir aiškino ką 
jam būnat Paryžiuje pasako- 
jo profesorius Valdemaras — 

Lietuvos užsienio ministeris 
apie Amerikos lietuvius, kokią 
pagalbą Lietuvos žmonės ti- 

kisi gauti nuo Amerikos lietu- 
vių. Senatorius James kalbėjo 
apie tai, kad Taikos Konfe- 
rencija pilnai užtvirtins Lietu- 
vai neprigulmybę ir kad Su v. 

Valstijų kongresas e.sąs pasi- 
rengęs pagelbėti jai tą atsiek- 

ti. Inžinierius Vinika^ laikė 
prakalbą angliškai apie Lietu- 
vos politišką ir geografiška 
padėjimą, kaip ji buvo spau 
džiama lenkų, rusų ir vokie 
čių ir kaip ji šiandien jau stovi 
ant neprigulmybes pamatų. 
Kun. Žilius savo kalbą pradė- 
jo aiškindamas lietuvių kolo- 
nizacijos pradžią Suv. Valsti- 
jose. Sakė kaip jis 1892 m. j 
Nevv Yorką atplaukė ir su sa- 

vim atsivežė apie 30 jaunų vy- 
rų lietuvių, kurie buvę pirmi 
mūsų tautos ateiviai šioje ša- 
lyje. Toliaus tas kalbėtojas 
apibudino Amerikos lietuvi;; 

] politišką judėjimą ir aiškino 
kokią naudą atnešė tas judėji- 
mas Lietuvai. Jis sakė, kad 

mūsų šalies neprigulmybes 
idėją pagimdė Amerikos lietu- 
viai ir dėlto amerikiečiams pri- 
deranti garbė ir padėka. 

Reikia dar pažymėti, kad 
menamame susirinkime daina- 
vo keli Nevv Yorko apielinkės 

i bažnytiniai chorai ir kad buvo 
surinkta daug parašų po Lie- 
tubvos neprigulmybes peticiją. 

Mikas S tak č na f. 

PITTSBURGH, PA. 
Pittsburgą aplanko vienas iš 

jžymiausitj lietuvių. Juomi yra 
gerb. St. Šimkus žinomas kom- 

pozitorius iš Giicago, 111. Po- 
1 

rą metu atgal St. Šimkus, at- 

[ važiavęs iš Lietuvos, aj.lank?! 
s nekurias lietuvių kolionijaS, 

bet Pittsburgą aplenkė. Ta 
; čiaus dabar pribus ir pas mus, 
i gausim ir męs pamatyti tą 

egrb. kompozitorių, kurio dai- 
neles daugelis choru dainuoja, 
o publika gana jas myli. 

Šį kart p. Šimkus ne su pra- 
kalbomis važinėjais, o su kon 
certais. Pas mus jam, koncertą 
rengia "Birutes choras, veda-i 

mas J. L. Senulio. Pirmas kon- 
certas ims subatoje gegužės 
10 d. L. M. D. svet. 142 On 
St., antras — gegužės 11 d. 
Braddok Pa. šv. Petro ir Po- 
vylo svet., 12 d. — McKee.s 
Rock Pa. A. P. L. A. 2 kp. 
svet. ir 13 d. — ant N. S. Rea- 
ver and Colunibus A ve. ant 3 
kibu I'ittsburge. 

Reikia priminti, kad su gerb. 
Šimkum atvyks iš Chicagos 

įgana garsi solistė p-lė Mariona 
Rakauska. Prie to menamame 

koncerte dalyvaus "P»irutės" ir 
kitos įžymesnės Pittsburgo 
spėkos. Todėl galima pilnai 
tikėti, kad tai bus vienas iš pui- 
kiausiu koncertu, kokis 'kada 
Pittsburge, ar jo apielinkėse 
yra buvęs. Taigi vietiniems ir 
apielinkiu lietuviams reikėtų 
stengtis kiek galint skaitlin- 
giau atsilankvtii gerb. Šimkaus 
koncertus, kad \ arėmus auto- 

rių daugelio liaudies dainų. 
Korespondentas. 

AMSTKRDĄM, N. Y. 

Parašų rinkimas ir jo 
pasekmės. 

• Šio miesto lietuviai, pastebė- 
ję laikraščiuose Pildomojo Ta- 
rybų Komiteto pranešimu 
apie parašų rinkimą, balan 
džio 10 d. sušaukė visuotina 
lietuvių susirinkimą, kuria'no 
tapo išrinka valdyba veikti to- 

je linkmėje. Į valdybą įėjo se- 

kanti asmenis: pirm. S. Simo- 
navičius, vice-pirm. D. Jurku- 
nas, rast. A. J. Lukšis, kom. 
nariai: gerb. kun. J. Zidanavi- 
čius ir S. Ambrazas. 

Toliau svarstyta budai pa* 
sekmingiasniam darbo atliki- 
mui. Nutarta išrinkti poras 
vaikščiojimui po stubas; o kitu 
smulkesnių klausimų išrišimas 
liko pavestas komitetui. Komi- 
tetas pasikvietė į pagelbą dar 
p-nią Simonavičienę ir pasi- 

dalino darbą. Po-ai Simonavi 
čienei taj>o pavesta rašinėti j 
amerikonų spaudą apie komi- 
teto veikimą. Ji atliko savo už- 
duotį tinkamai, keletą kartų 
laikraščiuose pranešdama apie 
lietuviu teisingus reikalavimus 
ir peticijų svarbumą. Todėl 
męs, žemiau pasirašusieji, var- 

de komiteto tariame jai šir- 

dyngą ačiu, ačiu ir visiems, ku 
rie tik prisidėjo prie darbo, o 

ypač užrašinėtojams ir atviru- 
čių rašytojams; taipgi dėkavo- 
jam ir kuri. Židanavičiui už 
paraginimą visų prie to darbo 
prisidėti, lyginai ir už jo pa- 
prašymą kitų tautų dvasiški- 
jos, kad savo žmonėms paaiš- 
kintų apie peticijų svarbą. 

Męs, amsterdamiečiai, gn 
Įima pasidžia įgti tokiu pasek- 
mingu darbu, kuris yra visos 
Lietuvos reikalu. 

Parašų surinkta 7084, kurių 
1 skaitliuje yra 1700 lietuvių. 
Taigi svetimtaučių užsirašė 
keturius kartus su viršum dau 

giau negu lietuvių, arba penk- 
ta dalis visų gyventojų, nes 

čia jų randasi apie 35,000., 
Užbaigdami šį pranešimą, 

dar kartą tariame ačiu visiems 
tiems, kurie kuom nors prisi- 
dėjo prie to svarbaus darbo, 
taipgi prašome ir ant toliaus, 
reikalui esant veikti v'enybėje 

Pirm. S .Simonavicius 
Rašt. A. J. LukŠis. 

BROOKLYN. N. Y. 
Lietuvių Kareivių Centralė 

Valdyba atidarė savo 3-čią su- 

sirinkimą "Garso" name T3rook 
lyr», X. Y. balandžio 15-tą d.i 
3-čią vai. po pietų pirmininkau 
įant gerb. Pr. Purvio. 

Šiame susirinkime dalyvavo 
atstovai nuo Lietuvių Tautos 
Tarybos, Lietuvių Tautinės 
Tarybos, ir Lietuvių Kareivių 

JAPONŲ DEMONSTRACIJA. 
Japonai reikalauja įvedimo savo šalyj pilnų balsavimo teisių. Iki šiolei 

Japonijoj nevisi galėjo balsuoti. 

Literatiško Ratelio, kuris bu- 
vo sutvetas Prancūzijoj. Taip- 
gi atsilankė keletas vietiniu 
veikėju, kurių tarpe buvo gerb. 
L. Šimutis. 

Valdybos nariai sekanti'pri- 
buvo: J. J. Romanas ir J. Ka- 
rosas iš So. Boston, Mass., J. 
Ambrozeviče iš Detroit, Mich. 
Pr. Purvis ir J. Milius iš Brook 
lvn, N. Y., V. Vaškas iš New- 
ark, N. J. 

Daug svarbių dalykų buvo 
svarstyta šiame susirinkime 
ir viskas sekėsi kopuikiausia. 

Pažymėsiu keletą nutarimų, 
idant visuomenė gelėtų geriau 
suprasti mūsų veikimą. 

Nutarta: Amerikos -Lietu- 
vių-Karcivų Organizaciją už- 
vadinti sekančiai: Lietuvos 
Laisvės Sargai; angliškai —. 

Lithuanian Liberty Guards. 
Nutarta: Išsiųsti platų pra- 

nešimą į Amerikos Lietuvių vi- 
suomene, ypač į karevius, idant 
supažindinti visus tėvynainius 
su mūsų veikimu, planais ir 
tikslu. Šitas darbas yra visuo 
meniškas ir dėlto visi Lietu- 
viai turi juomi užsiinteresuoti, 
jeigu jie nori gerų pasekmių 
susilaukti. 

Nutarta1 Ats;šaukti j lietu- 
vių visuomenę, reikalaujant fi- 
nansiškos paramos dėlei pa- 
dengimo lėšų, kurios atsitiktų 
organizavimo darbe. Visos 
aukos turės but- siunčiamos i 
mūsų fon^a, kuris tapo užvar- 
dintas KARININKŲ IŽDAS. 
To iždo kasierius Jonas E. Ka- 
rosas, 242 West Broadvvay.j 
So. Boston, Mass. 

Nutarta: Pasiųsti kableora- 
mą j Lietuvos Respubliką ir 

'pasveikint jos pirmąjį Prezi- 
dentą Antaną Smetoną, var 

dan Amerikos Lietuvių karei- 
vių. Taipgi sykiu duoti Gerb. 
Prezidentui žinią, kad Ameri- 
kos Lietuviai Kareiviai gata- 
vi keliauti Lietuvon, idant gel- 
bėti ją nuo Lenkų ir visų kitų 
neprietelių. , 

Susirinkimas pasibaigė 5:10 
vai. po pietų. 

V. Vaškas, Rast... 
1 Rast. antrašas: 71 Warwick 
Street, Newark, N. J. 

YOUN G 
" T O W N, OHIO. 

Pranešimas. 

Gegužio 4 d. gerb. kun. Jo- 
naitis lankysis su prakalbomis 
Joungsutone. Jis apsiima vi- 
siems, kas tik jj pakvies, pa- 
tarnauti. 

Patarčiau Clevelando, Ak- 
rono ir Pitsburgo lietuviams 
kviesti jj. Jis neseniai sugrį- 
žo iš kariumenės ir galės daug 
ko įdomaus papasakoti. 

Rengdami prakalbas adre- 
suokite :Joseph Sabel No. 3 W. 
Tedera 1 St. Youngstown, Ohio. 

J. Sabel. 

Lietuvių Diena 
New Yorke. 

Seredoj balandžio 23 d. 
New Yorke lietuviai turėjo 
parodą del Pergalės Pasko- 
los ir reikalavimo pripažinti 
Lietuvai neprigulmybės. 

Kuomet dar New Yorkie- 
č5ai miegojo skelbimų kli- 
juotojai prilipdė po visą 
miestą didelius skelbimus, 
'kuriais kviečiama visus a- 

'merikiečius pasirašyti del 
Lietuvos neprigulmybės ir 

'visus amerikiečius lietuvius 
rašytis Amerikos Pergalės 

1 bondsus. 
Abi pusi Penktosios gat- 

vės buvo papuošti raudos, 
baltos ir mėlynos spalvos 
skelbimais pranešančiais a- 

pie Lietuvių Dieną. De- 
šimtą valandą lyie moters, 
prigulinčios prie Motor 
'Corps of Amevica išsirengė 
iš Liet. Tar. ofiso ir su savo 

automobiliais papuoštais 
tais pačiais raudonos-baltos 
mėlynos spalvos skelbimais 
važiavo ir išsiskirstė po vi- 
sas svarbesnias New Yor- 
ko vietas, kad prisidėti sa- 

vo darba renkant parašus] 
"po lietuvių peticija * prezi-j 
dentui Wilsonui ir Taikos 
Konferencijai. 

Taip-pat ir svarbieji mie- 
sto laikraščiai talpino dide- 
lius skelbimus, nurodančius 
Lietuvos reikalus ir aiškiai 
atsišaukiančius į Ameirkos 
žmones padėti jai kovoje 
už neprigulmybę. 

Septintą valandą vakare, 
Madison Sbuare parkas 
kibždėjo lietuviais iš viso 
New Yorko ir jo apielinkės 
ir susidarė eilės paraduoti 
Penktąja gatve. Čia buvo 
Suvienytų Valtsijų benai, 
du lietuvių benu, brigada 
lietuvių Amerikos kareivių 
su lietuvių oficieriu, šimtas 
gražių lietuvaičių tautiškuo- 
se rubuose, .ir narių dauge- 
lio pilietiškų ir socijalių! 
draugijų. Paroda, vedant 
platunui raitų policijos ofi- 
cieriu, su vėliavomis ant 
kurių buvo reikalaujama 
remti Lietuvos neprigulmy-j bę ir lojališkumą tėvynei ir 
'Suvienytoms Valstijoms, e-' 
jo Penktąja Gatve, o iš ša-j 
lių stovintiejie jiems plojo i 
ir sveikino. 

Kuomet pasiekė "Perga- 
lės Kelią" jie ėjo prie gra- 
žaus altoriaus, kuris buvo 
tam tikslui parengtas. Lie-: 
tuvaitės tautiškuose rubuose1 
susėdo ant laiptų priešaky- 
je, o susirinkusieji į 10,0001 
žmonių pripildė visą plačių 

priešais platformą. 
Kansas naujai išrinktas 

senatorius Capper buvo per- 
statytas kaipo pirmiau ne- 

skelbtas kalbėtojas. Jis da- 
lyvaus Washingtone busian- 
čiame kongreso susirinkime, 
jis sakė, kuomet susirinkę 
jam gausiai plojo, ir pir- 
masis darbas kuri jis dary- 
siąs busiąs, kad Senatas iš- 
gautų Lietuvai Suvienytų 
Valstijų pripažinimą už ne- 

prigulmingą ir laisvą šalį. 
Jis atsišaukė į lietuvių pat- 
irjotizmą savo šaliai ir už- 
tikrino, kad jie ištikrųju tu- 
rėsią jj savo prieteliu Wa- 
shingtono senate. 

Prieš jį kalbėjo Karolis 
Bydir'as, kurs nesenai su- 

grįžo iš Prancūzijos papa- 
sakojo pranešimų nuo profe 
soriaus Valdemaro. Jis sa- 

kė, kad Europos lietuviai ti- 
kisi pagelbos iš Amreikos 
lietuvių šiais taip sunkiais 
laikais ir kad pagelba da- 
bar taip reikalinga kaip ir 
laike karės, kad buvo. 

Pirmsėdis Edvardas L. 
Bernays perstatė M. J. Vi- 
niką Pirmsėdi Eksekutyvio 
Komiteto, kuris tyčia atva- 
žiavo iš Washingtono. Jis 
kalbėjo temoje ''Ką Lietuva 
yra skolinga Amerikai." Po 
te, maišytas choras padaina- 
vo Amerikos ir Lietuvos 
taktiškus himnus ir keliatą 
lietuviškų žmonių dainų. 

Potam kalbėjo- kunigas 
Jonas Žilius, Eksekutyvio 
Kom. Sekr. lietuviškai. Lie- 
tuvys jūreivis, benui prita- 
riant padainavo ameriko- 
niškų dainų užbaigiant su 

"Amerika", po to susirinki- 
mas užsibaigė. 

Liberty Loan Kc įritėto 
nariai, kurie čia dalyvavo ir 
kiti, kurie yra tame prityrę 
ir žmonių pritarimas parodė 
kad tas susirinkimas buvo 
pasckmingiausis ir šauniau- 
sia kokį tik jie atsimena. 

Amerikos lietuvių dvasia 
apsireiškus tame susirinki- 
me iššaukė pasigerėjimą 
kaip Amerikos valdžios at- 
stovų taip ir narių ekseku- 
tyvio Tarybų Komiteto na- 

rių, kurie čia dalyvavo. 
Vienas iš jų kalbėdamas 

išsitarė, jog jei toki lietu- 
vių vienybė ir sutikimas bu- 
tų Amerikos valdžiai visur 
rodomas, lietuvių klausi- 
mas tarpe laisvųjų tautų ne- 

būtų nei kiek atidėliojamas. 
Nupirkom Dėdei Šamui žirgą — 

pridėkim ir balną. Pirkim laivės 
bondsi's ios paskut:nės paskolos. 

Juo adugiau lietuvių pirks bondsų, 
juo geiraus padarys Dūdei Šamui, 
Lietuvai ir patįs sau. 

Pirkdamas Pergalės bondu, dedi pi- 
nigus j geriausi pasaulyje banką. 

LIBERTY E30]X13iS 
Męs paikame L; bert y Bonds u i 
pilną "Cash" veriv Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo D—C 
Utarninkais Ketvergais ir 
Subatomis !)—9. 

C A S H 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwaufee Ave. 
tavpo Wood ir Paulina gatvių: 

Aš ADOMAS A. KARAI.IAUSIIAS 
SEKANČIAI RASA1': 

Aš la'jai sirgau ptr 3, metus, nuslabnSJcs pilvelis 
buvi Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiroas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustajimas 
viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jlcjkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pagclbos. 

ltct kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervaton.i, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos sydtt«!čs, mano 
pMvas pradčjo atsigruti, si.iprėt, gerai iirlt. Kraujas 
išsivaiė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
\'idurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

u.iuiay, uiueria, ir po J mcn. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-ba: jaučiuos smagiai ir ecu linksmas ir 1000 sykiu dėkoiu 
oalutaias mylisti) geradčjlstei ir linkiu vi-siems <avo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais at-įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salntaras: 

Salntaras Chemical Institution J. Baltrenas, Praf. 
1707 So.Halstcd St. Phone Ccnal 64 17 Chicago, 

AKIS EGZAMINUP 
JU DYKAI. 

Or. Edmund 
CHMIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Divisioa 
Aptie. AV. Wien?orka 

F astaba aėl nešiojau 
čių akinius. 

reragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 
naujausnu 3loktrcr, 
aparatju Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

v*' 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 

r»uo 9 iš ryto iki J 

vakare. NedC-lioj n*o 

9 ryto /iki 12 d;en;> 

DARBININKŲ ŠVENTĖ, GEGUŽES PIRMĄ DIEN. 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 Wcst 23"d Place 

Parengtas 4-ių pngresir.ių draugijų; D. L. K. Keistučio. Lietuvių Jau- 
n'kaičių, Jaunu Vyrų Draugiško Kliubo, Brolių ir Seserų Amerikoj. 

Programą išpildys sekai i:, Kalbės draugas T. Dunduli; gerai žinomas 
visos Chicagos lietuviams. Nurodys vertę tos sventės, ir kaip darbinin- 
kai turi ją atminti ir#viso pusaulio darbininkus. 
2. Dainuos Chicagos Vyrų Choras po vadovyste S. Diliaus ir Keistučio 
mišru? choras iš Brighton Parko po vadovyste Povilo Stogio. Paskui šokiai ibi vėlyvam ]aikui nakties. Gi svetainės dur|s aisi- 
ypat2< Kviečiame visus Chicagos ir upielinkės lietuvius atsilankyti 

a n. šio musų iškilmingo ap vaikščiojimo, o busite visi tuomi labai už- 
ganėdinti. Kviečia, KOMITETAS 

Generališkas Kcitraktorius 
OT 

3114 So< Halsied $t. 
Jeigu turi lotą, tai statyk narna, nes namu stoka. 
Jeigu tavo sen&s namas reikalauja pataisymo, aš 

j j pataisysiu už maž ą atlyginimą. 
Jeigu nori savo kambarius išpcpieruoti ar iš? enty- 

ti, tai užsisakyk dabar. 
Jeigu tau stoka pir'— tau paskolinsiu. 
PARUPINU STATYMUI fUANUS DYKAI. 
PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 
REIKALUOSE. 

Didelis 28"x38", Pilnas, Aiškus 

LIETUVOS V 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gc>lž 
Uelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraso^ kolius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

zeinlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugu (1242—126:1). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—^1377). 
*•.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinim."}. 
S) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.09. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
A.vA 

VILNIUS. 
Sausio 4 d. įvyko Vilniau" 

lietuvių susirinkimas. Susirin- 
kimas išklausė pranešimo Lie- 
tuvos lenkų taktikos Lietuvoje 
žemės valdymo dalykuose, bū- 
tent: nesiliaujančią jų tenden- 
ciją, nors dar neįvykusią, ko- 
lionizuoti Lietuvą lenkais. Gir- 
di, kad lenkai dvarininkai, tu- 
rėdami Lietuvoje ir Inflian- 
tuose tokias žemjų platybes, 
butų turėję vien tiktai lenkus 
darbininkus, šiems nebūtų rei- 
kėję eiti uždarbio jieškoti j Vo 
kiečius arba Ameriką; jei butų 
gera valia tas žemes išparce- 
liavę lenkams bežiamiams, jau 
lenkai šiuose kraštuose butų 
turėję savo Vctlstečių luomą 
nebūtų atstovaujami vienų 
dvarininkų, ir lenkų klausimas 
šiuose kraštuose jau butų bu- 

vęs išrištas. Butų čia susida- 
riusi Novva Polska. Dabar mn 

tome lenkų okupacijos \ il 

niaus paskyrime vyriausio len- 

k-j komisare? Lietuvai Stepano 
Mickevičiaus, dvarininkų susi- 
būrime ginklais pavergti Lie- 

tuvį Lenkijai, dedantis Lietu- 
vos gypimų tendencija, revo- 

liuciniu budu pataisyti tai, ko 
nebuvo palengva padarę pir- 
ma. 

1) Vilniaus lietuviai palaike į 
Vilniaus okupantus lenkus 
Lietuvos valstybės priešinin- 

kais, valdžios uzurpatoriais ir 

nusprendė neklausyti jų reika- 

lavimų, jokiais reikalais nesi- 
kreipti Į ju institucijas, nė jo- 
kiu paliudijimu iš jų neimti. 
Reikale tesikreipti j savasiaą, 
susidarusias institucijas. 

2) Buvo svarstamas lenku 
pašaukimas dėtis į organizaci- 
nį komitetą ir miesto valdyba 
rinkti. Kadangi miesto komi- 
tetas Vilnių valdo tąs pats, 
kurs buvo ir prieš karę, ne oku- 

pacijos'valdžios skirtas, tai su- 

sirinkimas svyravo, dėtis ar 

ne. Pabaigtinai šiam klausimui 
išrišti buvo išrinkti žmonės, 
kurie turėjo sužinoti su kitais 
Vilniaus ne lenkais ir laikytis 
bendrosios taktikos. 

.3) Paštams Lietuvoje iširus, 
laikraščiai nebegavo šiems me- 

tams prenumeratos, nebegali 
jų ekspedijuoti. Tad gavo jie 
sustoti. Tečiaus Vilniaus lietu 

viai šiuo persilaužimo momen- 

tu jokiu būdu negali palikti bc 

savo laikraščio. Tad susirinki- 
mą^ pasižadėjo dėti lėšų nedi- 
deliam kasdieniniam, lapeliui. 
Jo redagavimą pavesti Komi- 
tetui iš buvusiųjų redakcijų ir 
partijų atstovų. 

N. B. Antra dieną redakcijų 
atstovai susirinkę nusprendę 
leisti lapą vardu "Vilniaus Ži- 
nios," žymėti dienos atsiliki- 
mus ir patiems nusistatyti kaip 
laikytis paskutiniųjų laikų au- 

drų sukuryje, be to rinki viso- 
kia mfedžiagą to laiko istorijai 

4) Susidariusioms lenku 

draugijoms sumanius ančdėlį 
ant Vilniaus gyventojų lenku 
kariumenei laikyti, susirinki- 
mas nutarė nieko neduoti. 

Generalinis Laikinosios Lie- 
tuvos Vyriausybės jgal; >tinis 
Švietimo Ministeris M. Birži- 

ška pranešė Vilniaus lietuviams 
apie savo žygius prieš lenkus, 
kurie nežinia kieno vardu už- 

ėmė Vilnių. Nė viename savo 

pasiskelbime lenkai nėra to pa- 

sisakę, tai giliai sugalvota, kad 

nekibtume j jos kaipo \ okupan- 
tus. Vis dėlto prisipažino prie 
to demonstratyviai užsidėdami 
svietimos valstybės ženklus ir 

taip pasisakydami esą sveti- 
mos valdžios žmonės. Len- 
kams ėmus apšaudyti darbinin- 

kų tarybą, Lietuvos valdžios 
atstovas prieš tai užprotestavo 

valstybės žvilgsniu, nes tai 

yra kišimąsi Į lietuvių valdžios 
vidaus dalykus*, nes Lietuviu 
Valdžia buvo nusistačiusi ne- 

sikišti i darbininku tvarkymos. C w J 

Savo protestą M. Biržiška ofi- 
eialiai Įteikęs generolui Veit- 
kai, kalbėdamasis su juo per 
vertiką lietuviškai. Baigęs tą 
savo misiją L. V. atstovas at; 
sisakė toliaus apie bent ką tar- 

tis. 1 )el to x žygio lenkti buvo 
sumanyta nuginkluoti Lietu- 
viu Komendantūrą. (Ši buvo 
pasiryžusi nepasiduoti ir gink- 
luota pasišalino iš Vilniaus, ne- 

pakėlusi rankos prieš ateinan- 
čią raudoną gvardiją. Red.) 
M. Biržiškos protestą išlipdyti 

I lenkai neleido. Lipdytoją areŠ- 
įtavo ir ekzampliorius konfis- 
kavo. Todėl M. Biržiškd Įteikė 
antrą protestą gen. Morzec- 

kiui ])rieš kišimos į valdžios 
darbus ir pareikalavo ekzempr 
liorių atgal. Lenkai per prie- 
vartą atėmė iš lietuvių telefo- 
nus išvaikydami visur lietu- 

vius tarnus. Prieš tą teisių lau- 
žymą L. Vai. Įgaliotinis Įteikė 
tretį protestą. M. Biržišką sa- 

vo pranešimą pabaigė kviesda- 
irias lietuvius nenusiminti del 
lenkų ir nepertrauki savo kul- 
tūros darbo mokyklose, teat- 

ruose, spaudoje ir visiems iš- 
vieno ginti Lietuvą ir jos sos- 

tinę Vilnių nuo lenku. ! leykų 
k.arės žygius visai nesikišti. 

Susirinkimas pritarė M. Bir 
žiškos žygiams. Nuo visų bai- 
sa v'.,111 tęsusiiaike revoliuci- 
niai socialistai liaudininkai. 

Sausio 6 d. susirinko dar 
daugiau lietuvių, arti 500. 1 š» 

klausyta pranešimas afiie san- 

tikius su •okupantais vokiečiais 
ir lenkais, kaip vieni i* kiti bu- 
vo plėšę Lietuvos turtą ir tei- 
ses, kaip jokių prietelingų san- 

tikių tat nebegalėjo ir buti. To- 
dėl reikia pradėti nuo nusista- 

tymo santikių su Rusijos fe- 

deruotąją Tarybų Respublika, 
dėtis, su jos karės Revoliuci- 
niu Komitetu. Išrinkti 5 žmo- 

nes pranešti jam, jog Vilniaus 
lietuviai nekliudo jokioms de- 

mokratinėms, socialėms refor- 
moms Lietuvoje, nesprendžia 
kokia per ilgą laiką nusistatyk 
Lietuvoje valdžios forma, nė 

kaip ji su kaimynais grupuosis. 
Vis tai paliekama spręsti Lie- 
tuvos liaudžiai, jog palieka jie 
piliečiais jau apsisppandžiu- 
sios Valstybės Lietuvos res- 

publikos. 

ŠVIETIMO REIKALAIS. 

Laikinoji valdžia nutarė 

mokėti visiems liaudies moky- 
tojams, tik visa bėda, kad sun- 

ku su visais mokytojais susi- 
siekti. Švietimo ministerija iš- 

naudoja kiekvieną progą., kad 

jduoti reikalingos pinigus mo- 

kytojanis. Tokiu budu šio- 
mis dienomis didesnę pinigu 
sumą 53 tūkstančiai markių 
buvo pasiųstą per p-lę Liutke- 
vičaitė apmokėti Mariampoles 
liaudies mokytojams algas. 

KOKIAM PONUI 
TARNAUJAMA? 

Šiomis dienomis Kaune at- 

silankyti teikės iš Vilniaus 
p-nia'F. Bortkevičienė ir p-le 
F.*Grincevičaitė. Jod'vi gana 
maloniomis spalvomis piešė 
Vilniečių padėjimą bolševikams 
Vilnių užėmus. Viskas, girdi, 
esą ramu ir gera, bet iš toles- 
niu kalbų pasirodo, kad duonas 
ir maisto truk ta. Produktų 
languose nebesimato ir duonos 
nusipirkti galima gauti tik di- 

ldei iu vargu ir tai nepigiau kaip 
už 5 mk. svarą, cukraus svaras 

;— 24 mk. Produktų kainos ki- 
lu kasdien, valgomieji dalykai 

mažta. 
Atvažiavusios viešnios pa- 

sakojo, jog Vilniuje labai ma- 

ža esą lietuviu inteligentų pa- 
jiegų ir kvietė iŠ Kauno va- 

žiuoti bolševikams tarnauti, 
i Jos turėjo tani tikrus leidi- 
nius iš bolševikų, matyt jųjų 
santikiai su bolševikais nėra 
labai tolimi. 

Kokiam tad ponui jųdv iejų 
tarnaujama ? 

RUSAI BOLŠEVIKAI 
LIETUVOJE. 

Panevėžys. 
Panevėžį užėmė nedidelė 

rusų saujalė. Iš vokiečių gavo 
dvi seni anuoti ir turi savo vie 
na kulkasvaidį. Anuotos vi- 
suomet laikoma rinkoje. Štn- 
bas stovi mokytojų seminari- 
joj. Pastatę savo komisarą, 
Taryba paskyrė iš vietos lx>l- 

ševikų. Komisarai ir tarybose 
daugiausia žydai. Skubiai ren- 

giasi prie rekvizicijų. 

Ramygala. 
Iš Panevėžio atėjo 12 rusų. 

Sudarę tarybą, grįžo į Panevė 
žį. Atėję bolševikai sakėsi Pa- 

nevėžy sušaudė apie 100 žmo- 

nių. 

LATVIAI EINA Į 
LIETUVĄ. 

Gavome patirti, kad latviai 
apsiginklavę šautuvais ir kul- 
kasvaidžiais užpuola parube- 
žio Lietuvos plotus ir ima vis;] 
lietuviu manta. Užpuolikai* sa 

kosi jiems nerupi politikos tiks- 
lai, bet tik duona ir gyvuliai. 

•RIELOVIEŽIAUS MIŠKAT. 
Bielaviežiaus miškai yra di- 

džiausiais ir stebėtiniausiais 
miškais netiktai Lietuvoje, ne- 

tiktai visoje Rusijoje, bet ir vi- 
soje Europoje. Bieloviežiaus 
su tais milžiniškais miškais tu- 
rės tekti Lietuvai, jei, žinoma- 
tiktai" baltgudžiai dedasi prie, 
Lietuvos. Iki šiol, ant kiek atei 
na žinios, baltgudžiai dedasi 
prie Lietuvos, taigi ir Bielovie- 
žiaus stebetiniausi Europoje 
miškai turės buti prijungti prie 
Lietuvos, jei gi baltgudžiai ne- 

sides prie lietuvių, tai tie miš- 
kai negalės tekti Lietuvos vals- 
tybei. 

Bielaviežiaus miškai yra 
Gardino gubernijoje ir užima 
128 tukstančius ketvirtaiuių 
dešimtini}. Tie miškai perdėm 
yra milžiniški, tyčia palikti 
taip, kaip gamta juos užaugi- 
na. Tie miškai užima Pružans 
ko ir Vilkaviškio pavietu dalį. 
Važiuojant keliu per tuos miš- 
kus, negalima suprasti miškų 
išdidumą. Kad nors kiek sup- 
rasti, kas yra tie Bieloviežiaus 
miškai, reikia į juds kiek įsigi- 
linti. Tuose miškuose dar yra 
vietų, kur niekados žmogus 
koja nepalytėjo. Čionai milži- 
niski medžiai tankiai auga, jų 
šakos ir šaknis susipinę, apipu 
vę ir pargriuvę storiausi me- 

džiai riogso ir j tuos puviesius 
jaunesni medžiai leidžia save 

šaknis. Kiti seniau parvirte 
jau baigia puti ir negalima pa- 
sakyti, kur žeme, o kur tiktai 

medžių puvėsiai. Viskas ap- 
augę samanomis, susipynę vi- 

jokiem i.s ir padaro tuos miškus 

tiesiog nepraeinamais. 
Medžiai aukšti, šakos susi- 

pynę, per lapus niekad žemyn 
nedasigauna saulės spinduliai. 
Bieloviežiaus miškus negalima 
aprašyti, tie miškai tiesiog yra 
pa saki ška tikri ny be. 

Čionai apart visokių žvėrių 
kurie randasi miškose, dar yra 
užsilikę elniai, stirnos, žubrai 
Vienok šių' laukinių gyvulių 

j skaičius vis mažinasi. Xors ru- 

sų valdžia ir buvo aštriai už- 

(Įraudusi medžioti tų laukiniu 
gyvulių, bet žmonės vogčiomis 
vis naikindavo. Dabar pasku- 
tinėje karėje vokiečiai liesoj 
j nieką neatsižvelgdami me 

džiojo ir gal butų visiškai išnai 
kino tuos brangius gyvulius 
tas gilios senovės liekanas. 

Prieš kare apskritai buvo 
manoma, kad tuose miškuose 

įbuvo daugiau nei tūkstantis 
žubrų, ;ipic 30 tūkstančių stir- 
nų ir daugybė kitokių miškų 
laukinių gyvulių. 

Kas link medžioklių, tai tuo-, 
se miškuose bučiavo leidžiama 
medžioti, tiktai carui paliepus. 
Tr gana tankiai patsai caras 

čionai atvažiuodvo pamedžioti. 
Tuose miškuose caras Alek- 

i 

sindras antras išsistatė sau 

medžiokles namę, o jo sunus 

Aleksandras trečiasis pasistatė 
tenai net palocių. 
Pasigerėti Šiais milžiniškais 
mi.vkais daug žmonių sus i va- 

žiuodavo ne tiktai iŠ vienos Ru 
sijos, bet ir visos Europos. Tai 
pasakikas pasaulyje kampelis 

Tel YARDS 1532 
' 

DR. J. KOLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 Sc. Halsted St., Chic?go. II 

Bede Šamas turi sušelpt 
kare sunaikinta .Europa 

Grudaj ir mėsa, drabužiai ir fcudavojimo matei i j olas turi buti pasiųsti kogreičiausiai 
clidehu&se laivuose, idant prašalinus trukumą dideliuose miestuose Europos, kurie 
nukentėjo nu6 karės. Milijonai ant milijonu doSia^ių turi buti paskolinti badaujan- 
čioms tautoms. 

Dėdė Šamas visuomet galėjo tą padaryti, nes gyventojai Suvienytų Valstijų yra ko- 
turtingiausia tauta pasaulyje. Bet Dėdė Šamas negali pagelbėti kitiems, jeigu jus 
nepadėsite jam. U 

Jų8 dabar jau gerai žinote iš pirmesniųjų Laisvės askolų, jog Dedė Šamas imdavo , 

didele3 sumas pinigų, idant paskolinus reikalaujančioms tautoms. Dabar daugiau 
yi'a reikalaujama pinigų paskolinimui karės sunaikintoms tautoms, papenėti jų aJks- 
tančiu8 žmones ir pastatyti jas ant kelio į ramybę ir gerbūvi. 
Kaip Dėdė Šamas maitins, apvilks ir kitokiu budu pagelbės Europai išsigelbėti Iš 
baisių karės pasekmių? Jis suteiks pagelba iš tų pinigr, kukiuos jis gaus nuo tos 
paskutinės Pergalės Laisvės paskolos. 
Kuomet kiekvienas iš mųsų paskolia po truputį, Dėdė Šamas galės pa. Liti jau dide- 
lę sumą Apart torN prisidėdami prie pasisekimo šitos Pergalės Laisvės Paskolos, 
męs palaikysime augštas algas. Męs pkdėsij.ie palis sau. 

Męs, Lietuviai, visį atsiliepsime ant Dėdės Šamo balso, šaukiančio pageibos. Męs 
■v žinome, jcg pinigai paskolinti jam, bus mums. atmokėti doiiaris i doiiarj per ketu- 

rius metu®, su didelėmis palaukomis 4% nuošimčių. /- 
9 

Sulyg Vaidžios patva^kimų išmokėjimas Pergalės L.aisvės Paskolos šešiomis dali- 
mis, paskutinis mokestis Lapkričio-November 21, 1919. 

Banio dalinis išmokėjimo planas, jmokėjimai du kartu į mėnesį, paskutinis įmokėji- 
mas Sp.usio-February, 1920. 

Pirkite Šiądien. Nešiokite Sagutę. 



Mamų Drauge- į 
KAIP APSTATYTI 

STALĄ. 
Rengiant stalą kožna iš- 

mintinga moteris žino, kad 
visas puikumas yra tame ka- 
da viskas guli ant stalo eys- 
tai ir parankiai. 

Stalas gali buti apvalus 
arba ketvirtainis, kaip kam 
patinka. 

Dėl pietų stalas turi buti' 
pirmiausiai apklotas su fla-j 
ne linų arba kitokiu storu; 
materiolu, kad jeigu karštą1 
ką uždėjus nesugadintų pali 
šį. Paskui reikia uždengti 
lygiai išprosavota balta stal- 
tiese. 

Leninės staltiesės ir ske- 
petaitės neturi buti krakmo- 
lytos. 

Skepetaitės turi buti pa- 
dėtos po kairei nuo šakučių. 
Taipgi pavelyta skepetai- 
tės dėti ant toi ielkos. 

Dėl pietų skepetaicės tu- 
ri buti didesnes, negu dėl 
pusryčiu arba dėl užkan- 
džių. 

Del užkandžių grynas pa- 
lišiuotas stalas tankiausiai 
vartojama su gražiomis ap- 
valiomis skepetaitėmis tik 
dedant po indų; — tai gra- 
ži ir priimta mada. 

Daugiausia artistiškumo 
randame padėjime visko 

v.Yii stalo. Po de- 
šinei nuo kožnos torielkos 
viršuje reikia pastatyti stik- 
lą pripildytą su vandeniu 
tik pnes valgi. 

Nei joki stiklai arba to- 
rielkos ne turi buti apvož- 
tos ant stalo. 

Duonos ir sviesto toriel- 
kos turi buti viršuje po kai- 
rei. didžiosios torielkos ir 
uždėti storą riežę duonos 
ir ritinių sviesto. 

Sudėti sidabriniai indai 
turi buti sale torielkos. Pei- 
lius su aštria puse paguldy- 

> ti prie torielkos po dešinei ir 
taipgi šaukštus ir šaukštu- 
kus po dešinei nuo peilių 
surengtų sulyg valdių. 

Oisterių šakutė taipgi bū- 
va po dešinei nuo torielkos, 
jiegu jie duodami stalan. 

Šakutės turi buti po kaireiJ 

nuo torielkos su dantimis į 
viršų. 

Dedant kvietkas ant sta- 
lo nereikia dėti augštas; 
prie stalllo sėdintieji turi ma 

cyti skersai stalo. 
Turėti bonkutes druskos 

ir pipirų pripildytus ir kad 
bufu užtektinai dėl kiekvie: 
hos poros paskirai. 

Valgių surašų kortelės tu- 
ri buti ant torielkos arba ant 
viršaus skepetaičių. 

Kėdės turi buti prie sta- 
lo padėtos, o ne įstumtos 
po stalu. 

Jeigu vartojama bankutės 
dėl pirštų nuplovimo, tai 
reikia pripildyti per pusę 
vandeniu ir tik prieš pabaig- 
siant valgį reikia uždėti ant 
ant torielkos ir skepetaitę 
padėti po dešinei. Labai 
gražu yra įdėti rožių lape- 
lius į vandeni dėl kvapo. 

Motina Išgelbėjo. 
Dalykas atsitiko Anglijoje 

jaunas vyrukas apie dvidešim- 
ti keturi:i metų, gerai išauklė 
tas j eina i kabinetą savo tėvo.! 

Tėte! Aš rengiuosi vesti. 
— Vesti? — netikėdamas! 

užklausia tėvas. 
— Taip. 
j— Xa tai ką, mano vaike* 

lai puiki mintis. Tau turbut 

greitai sukaks dvidešimts pen 
ki metai, tai laikas kaip tik veš- 

li sau moterį. O ką ar jau turi 
: ia nors merginą nužiurė- 

;.. ? — klitiasia tėvas. 
— Taip, tėve, — atsako jau- 

nas vyrukas. — Man rodosi, 
kad aš labai myliu panalę Pe 

j gėriai t y. Ot ją aš ir norėčiau 

I vesti. 
— ianelę fegemutę! — 

pakart > o tėvas. — Vienok 
man lai ai nesmagu, kad tu 

jos negalėsi vesti, tai negali- 
mas daikas. 

— Negalimas? 
— Yes! 
— Palaukite tėte. Kodėl t?.i 

negalimas daiktas. Juk ji yra 
i.s geros Šeimynos, gerai išauk- 
lėia, ir a art to viso aš Su ja 
nuo senai draugauju. Vėl pas- 
kui męs tankiai lankomės jįj: 

(šeimynoje. Aš manau, kad te-; 
vas turite būti pilnai užganė- J 
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SESUTES PARGRYŽO. 
Sykiu su kareiviais pa** grįžo iš karės laukų ir daug eiis "mirsiu", kurios ne- 

še Francuzijoj kares sunkenybes, 

clintas mano i'.sirinkimu. 
— Nieko panašaus. Tokios 

vestuves negali įvykti. 
— Bet tai kodėl? 
— Jei norite, jeh mane ver- 

giate, tai aš galėsiu'pasakyti 
clellco tu jos negali vesti. 

— Aš noriu. 
— Xa tai klausyk, • mano 

j vaike, — tarė tėvas. — Tu ne- 
... 1 1 

gali vesti tos merginos, dc to, 
kad ji dėlto kad ji 
tavo sesuo. Tuk*dabar visk-* 

supranti. 
Gerai išauklėtas jaunikaitis 

sutiko su tėvu, kad negalim r. 
vesti merginos, kįiri vra sesuo 

Negalima jos vesti de'to, kad 
tuomet abiejų jaunavedžių yra 

[vienas ir tas pats tėvas. Jauni- 
kaitis sutiko su ta ja minčia ir 

į jau pradėjo j ieškot i kitos jau 
Inos merginos tarpe savo pažįs- 
tamųjų. f r štai praleidus koki 
mčrrcsį ar pusanto jis vėl pra- 
neša savo tėvui, kad jis surado 
sau kitą patogia mergina 11 

mano ja vesti. Uet kaip tik jis 
pasakė tėvui, kas "ji per viena 
tai tėvas pasakė, kad ir šios 

merginos jis negali vesti, nes 

ir ji yra sesuo: 

Išgirdęs tai jaunikaitis nuta- 
rė sau, kad tėvas tiktai juokus 
iš jo daro: Jis nutarė apie tai 

pasikalbėti su savo motina. 

Jis nuėjo pas savo motiną ir 

pasakė, kad jis nori vesti mer- 

gina. Motina išklausiusi jam 
atsakė: 

—Tai tiesa, mano vaikeli. Iš 
tikro tau laikas vesti. O ar turi 
nors kuria mergina nužiūrėjęs. 

— Taip, — atsakė jaunikai-[ 
tis. — Apie tai aš atėjau ir pa- 
siklausti. Iš karto aš norėjau j 
vesti panelę Pengeniutę, bet 

tėvas pasakė, kad ji man sesuo!; 
— Tai negli Imti! — sušuko, 

motina. — Nejaugi jis tai tai į 
pasakė. 

— Ištikro. 
— Tokiu budri, mano vaike- 

li, tu visai neatkreipk atycl 
i tai, ką kalba tav;> tėvas. Ves- 
ki sau su gryniausia sąžine tą 
ar kitą merginą. Aš galiu pri- 
siekti, kad tavo ievas nėra ta 
vo tėvu. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS. 

Į Darbas Lietuvos Atstatymo 
Bendroves eina pirmyn. 
Čionai, Amerikoj, Lietu- 

vos Atstatymo Bendrove vis 
kįla. Europoje darbas eina 
pirmyn ir labai žymią reikš- 
mę Lieuvos gyvenimo Liet.] 
Atst. B-vei lemta sulošti. 

įveliu j Lietuvą praskina. 
Lietuva atskirta ruo pa- 

saulio — jokių kelių jūrė- 
mis nebuvo. Sausžemiu iš 
visų p ui jų priešai apsiautę. 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės atstovas, R. Karuža jau 
padarė sutartį su Danijos 
laivų* kompanija ant dviejų 
laivų, kurie važinės tarpe 
Lietuvos portų Klaipėdos ir 
Liepbjaus ir Švedijos. Kitus 
laivus Nemunu plaukioti ir- 
gi užsakoma. Taigi tuojau 
Švedų-Skandinavų linija 
bus sujungta su Lietuva ir 
galima bus atplaukti ligi 
Kauno. Tuomet ir pačta ir 
pinigą pasieks Lietuvą. 

Telegramos Gaii Nueiti 
Kaunan. 

Jau atėjo žinios, kad su 

Kaunu ir keliais kitais mie- 

stais galima susinešti tele- 
gramomis. Už žodį 43 cen- 

taiv 
Valdžiai Paskola. 

Lietuvos atstatymo Bend- 
rovė perka Lietuvos Valsty- 
bes Banko bond,ų už $1,- 
000,000. markių. Tai gera 
parama Lietuvos valdžios. 

R. Karuža Lietuvoje. 
Lietuvos Atstatym.o Bend- 

rovės pirm. Romanas Karu- 
ža pirm gegužes bus Kaune. 
Jis išvažiavo iš Francijos 
balandžio 15 d. per Angli- 
ją, Daniją, Švediją i Lie- 
tuvą. Sustodamas paminėto 
se vietose atliks pirklybinea j 
reikšmės investigacijas ir su 

tartis; Anglijoje steigs Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė 
savo skyrių. 
Pinigų Siuntimas i Lietuvą. 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovė jau įrengė siuntimo pi- 
nigų skyrių ir tuojau pra- 
dės, kaip tik bus komunika- 
cija tarpe Lietuvos ir Ame- 
rikos užvesta, siuntinėti pi- 
nigus ir prekes. 
Broliai Stokite Prie Lietu- 
vos Atstatymo Bendroves. 

Dabar, kaip prasidėjo dar 
bas Lietuvoje, jau visiems 
prisieina be abejojimų sto- 
ti į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę. 

Lietuvos Atstatymo Bend_ 
rovė tikrai atlieka Lietuvai 
išganingą darbą ir begalo 
dideli; uždeda pirmoji ke- 
lius ta>pe Lietuvos ir pasau- 
lio, pirmoji suteikia pini- 
ginę pagelbą Lietuvai ir ki- 
tus didelius darbus atlikti 
yra pasirengus. 
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Valdemeras Apie Liet. At- 
statymo .Bendrovę Ir Jo Žo- 

dis j Narius Bend.oves. 

Valdemaras išreiškęs ko- 
širdingiausią padėką už pa- 
sveikinimą Lietuvos Atsta- 
tymo B-vės Įgaliotinių susi- 
važiavimui toliau sako: 

"Lietuva šioje kritiškoje 
Valandoje atsikreipia į Ame- 
riką ir j visus Lietuvos At- 
statymo B-ves narius, prašy- 
dama jų, kad pagelbėtų eko- 
nomiškai atbudavotl Moti- 
ną-Šalį". ... 

Prie Parho! 
Lietuvos atbudavujimui 

reikalingi pinigai ir tuojau 
gana didelė suma. 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovė nori sukelti tuojau vie- 
ną milijoną doliarių atbuda- 

• -—— 

vojimui Lietuvos. 
Stokite į Lietuvos Atsta- 

tymo Bendrovę! 
Šeras $10., — bet parduo- 

dama nemažiau, kaip penki 
šėrai vienai ypatai. Už pi- 
nigus mokama nemažiau 4 
nušimčiai. Apsauga kotik- 
riausia. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ. 

(Lithutnian Developn.ent 
Corporation) 

320 Fifth Ave. New York 
N. Y. 

Apskelb.) 

K,. M1CMAL0WSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA5 

Egz a ir i n uo J n aki 9 
Ir priskiri tkirdus 

Didelis sandel'3 visokių aui:. ; aaigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso it 

slilabro daigtu". Kainbs žemiausios. 
3303 *0. IV.C3GAN STREET 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ] 
ant Durų, Lentų, R6mg ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Malsva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už yalioną ] 
CARR BROS. WRECK!NG CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, j 

Tik=Ką iše:o išspaudos 

Naujos St, Šimkaus 

■. Dainos 
Vienam baisui prie piano 

1) Sunku man gyventi vidut. balsui) ..60 
2) Miegok, mano kūdikėli fvitl. bal.) .39 

3) Ne dėl tavęs aš, mergelė ^vid. bal.) *50 

4) Eia, mano-brangi (Bass) .*....50 
5 į a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge 
c) Via putė, putė 

VISOS ftEPERSUHKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: • 

"LIETUVA" 
3253 3. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

; SENELIO SKUNDAS, 
T ! 1 1 _1 / .... 

..Na, v ame u, m ruauoaz, 

Kas cenai už kalno daros? 
Tai ateina piktas karas, 
Plaukia šaudymų balsai. 
Dunda armotos. Granatos 
Švilpia, trūksta ant galvų. 
Puola šimtas negyvų 
ir kitiems mirtis bematos. 
Liūdna, vaike, vargeliu 
Puošt; garžų žemės kelią. 
Nors aplinkui žydi, žalia, — 

Pasidžiaugti negaliu. 
Galvą rėdo žilas plauks. 
Vai, praleidžiau tiek dienelių L 
Bet apskretęs gyvenu... 
Man' paluže pono laukas... 
Koik, nereikia, — visados. 
Stumdė jauną, stumdo seną' 
Tie, kurie gerai gyvena... 
Tu i? Nejausk tai niekados!... 

$ $ 

Tai prabėgo daug jau metų, 
Susipynė daug vargų, 
Kai aš,' šaukiam s vadų, 
Bėgau slėptųsi nuo kratų. 
Tamsios girios slėpė rnus. 

Męs visi, tvirti didvyriai, 
Betikėjome tik giriai. 
Husai trankės po kaimus L 
Tai metiežiustr' Kur tau, žmonės 
Sakė: "Žunėj bus dangus, 
Męs pabaigsime vargus, 
Poną neberiks malonės"!... 
Apsivylėme visi... 
Laikas bėgo, susiburė... 
Ponai vėl dvarus sau turi, 
Męs klajojame basi... 
Vėl pasuly k^ro skardas. 
Tu nejausk tai niekados. 
Ar anūkas taip raudos? 
i\ e! J u laime — musų vardas! 

Męs Keniejome uaruais. 

Jums, vaikeliai, skynęs taką. 
Gi širdis, kuri dar plaka, 
Šneka prosenių aidais, 
Neišpildytais troškimais 
Vis del jusų, del širdies, 
Del minčių, kurios minės 
Mūsų žodi nors meldimais... 
Vaike, tu nesupranti, 
Kas tai judinti krutinę, 
Kad ji butų, kaip tėvyne, 
Aiški, skardi" ir plati! 
Mus nauja viltis lydėjo, 
Kad anūkai bus laisvi, 
Saulė jiems n^bus tamsi, 
Prakaitas išdžius be vėjo!... 
Nun nužengki be maldos; 
Ją gaivinki bočio vėlei: — 

Jos darbams tu prisikėlei!.. 
O! atmink tai visados! 

Buvo laikas... Šiandien mato, 
Kad didžiūnai, kaip laukų, 
Kaip senų kaimų šneku, 
Musų norų nesuparto. 
Męs gi — žmonės ir jausmais, 
Dainomis ir atminimais, 
Rupesniais ir nuliudimais, 
Ašaromis ir skausmais 
Savo darbus padabinę, 
Kilome dangus, o jis 
Musų skundų klausės vis 
Ir vilties vainiką pynė... 
Šiandien jau kiti darbai — 

Musų vieškeliai' nuslinko. 
Musų ašaros netinka, 
Męs sunykome labai 
Didžio .karo rykštes kirto, 
Męs jau liekam be naudos... 
O, atmink tu visados, 
Jog širdis yra pas kitą! F. K. • 

/ 
— o 
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Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jąs ją perskaity- 
site daugiaus negu vieną kari 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzii rašėjo Julės Verne 

apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 

Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 

pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuosc, pa- 

statytuose po vandeniu 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčia $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos"' išleistą knygą; VC*lia\os Aky vaizdo j e. 

Vardas .. Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdėkite i laišką su doliariu, ir prisiuskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S, Morgan SI., Ghicago, I!!. 



VIETINES ŽINIOS. 
SUGRY20 BRONISLO- 

VAS JACKUS. 

Pereita petnyčią sugrįžo iš 
kariumenės žinomas chieagie- 
tis, IBronislovas Jackas. Jis ii-i 
buvo Prancūzijoje 7 mėne.ius. 

Pargrįžęs Cliicagon, atšilau 
kė niųs redakcijoje ir papasa- 
koję daugelį indomiu dalyku, 
kurių keletą žemiau paduoda- 
me. 

P-s B. Jackas nebuvo mu- 

šiu laukuose, bet laikėsi nctv- 

li mušiu vietų. Ka; iumenėje 
Prancūzijoje buvo gana puse- 
tinas gyvenimas. Jau buvo pa- 
siruošę stoti mušyn, bet iricai 
tuoni tarpu išsigando ir pasi- 
davė, taip' kad jų, "ant nelai 
mes, neteko mušti". 

Kas link Prancūzijos ir fran 

cuzų, tai jie amerikonus karei- 
vius priėmė labai maloniai, vi 

sukuom vaišino kaip tiktai ga- 

lėjo ir mokėjo. Ypatingai esą 
malonios francuzaitės. bet jos 
Broniaus visgi nepagriebė — 

jis velija lietuvaites. 

Apskritai p. Jackas jaučia- 
si labai gerai ir esąs sveikas, 
Jis net daugiau ir nenorįs dirb-i 
ti 'dirbtuvėse, bet stengia 
kaip nors įsigyti sau ukę. 

P-s P>. Jackas yra geras t ė 

vynainis, visuomet rūpinas-' 
Lietuvos reikalais. Ir dabar 
vos spėjęs sugrįžti nusipirko 
penktosios Pergalės paskolom 
bondsą ir taipgi paežio "Lietu- 
vos'' dienraščio seru. 

BRIDGEPORTO BIZNIE- 
RIAI. 

Krautuves nedeldieniais 
geistina, kad užsidarytų. 
Iki šiol paprastai krautu- 

vės Bridgeporte bučiavo at- 
daros per keturis sąvaitės 
vakarus. Taip būdavo 
atdaros panedėliais, utarnin 
kais, ketvergais ir subato- 
mis, o būdavo uždarytos se- 

redų ir pėtnyčių vakarais. 
Taipgi buvo atdaros nedė- 
liomis. 

Vienok dabar artinasi va- 

sara ir krautuvių darbinin- 
kai nori kiek pasilsėti, to-! 
dėl Bridgeporto biznierių 
organizacija vadinama Cen- 
tral Manufacturmg District 
Business Men's Ass'n. pra- 
šoma krautuves laikyti už- 
darytas ir nedeldieniais. 
Seniausias biznierius Bridge 
p'jrte H. B. Stern (3442 So. 
Ralsted St.) pirmiausis už- 

darytą laikys nedeldieniais 
savo krautuvę ir prašomi 
visi kiti biznieii?i pasekti 
tą payyzdį. Visi juk nori 
šventadieniais kur nors i 
laukus išvažiuoti. 

TOWN OF LAKE. 
Po. tyzdingos pokylis. 

Petras Mažutis, sugrįžęs i: 

kariumenes a[>sistf)jf> savo pir 
mesneje gyvenine vietoje pr.; 
savo pusbrolį p. Juknių, kur 

priėmimui svečio buvo sureng 
tas pokylis; tame pokylyje ir 

niati teko dalyvauti. Apart ska- 
nių užkandžių ir malonaus vai- 
šingumo, svečiai mate ir Įdo- 
miu kariškų prietaisų, p. Ma- 
žutis parodė karišką šalmą ir 

kaukę apsisaugojimui nuo nuo 

di jaučiu gazu. Toliaus svečių 
palinksminimui p. Bukauskienė 
paskambino ant pijano; po tc 

buvo vakariene: pradedant va- 

karieniauti p. A. S. Kuizinas 
primine svečiams, apie reikalą 
paaukauti kieknors Lietuvos 
Neprigultnybės Fondan, ant 

ko visi mielai sutiko ir aukavo 
sekančios vpatos: 

Po $1.00 : 
Petras Jukna, Pranas Pilkaus- 
kas, S. T,. A. 122kp. nnrvsf Jo 
nas Jurkai'*s, Juozas Demei 

> -* —— 

l 
k i >, Tadeušas Ale>auskas, Ka- 
rolis Mileris, Jonas Pagojis, 
\ incas Palapukas, Petras Ma- 
žuti.-; S. L. A. 122 kp. narys 
Benediktas Urhelis. 

Po S2.00. 
jonas Jurkus irt A. S. Kuzip 
S. L. A. 122kp. narys. Antanas 
.Mažutis S. L. A. 122 kp. nary* 
$3.00. 

Viso SI 7.00 
A. S. Kuizinas 

Yirsminėtos aukos (SI7.00) 
priimta. Red. 
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DR. I. e: makar 
(MAKARAS). 

Dar vienas chicagietis lie- 
tuvy^ (nuoTovvn of Lake) 
tapo daktaru. P-s I. E. Maka- 
ras yra gimęs 1896 metuose 

Chicagoje. Jau 1914 metais 
jis pabaigė Chicagoje Higli 
School'ę, o po keturių metu, 
tai yra piinai, baigė daktarys- 
tės kursą Loyofa universitete 
Chicagoje. Tais pačiais metais 
mirė jo motina, nesulaukusi 
tos linksmos valandos, kaip 
pradėjo praktikuoti jos sunus. 

Iškarto jis praktikavo Chi- 
cagoje viename ligonbutyje, 
bet kiek laiko atgal persikėle 
praktikuoti į Detroit, Mieli. iŠ 
ten manoma parvažiuos į Chi- 
cago ant Town of Lake užsi- 
imti reguliarc praktika. 

Kas kartas vis atsiranda 

daugiau lietuvių daktarų ir 
pagarba priklauso tokiems tė- 

vams, kurie gražiai užaugin?. 
'r išmokina savo vaikus. Pa- 
^uodone priklauso ir jo tėvui 
p. "A. Makarui. Ypačiai, kad 
dar toki tėvai išaugina ir duk- 
terį Elzbietą, tai yra daktare 
stseri, kuri baigusi Chieago 
Music Callege mokslus, perėjo 
muzikos kursą ir dabar duoda 
norintiems piano lekcijas. 

PRITARIA SEIMUI. 
Seniausia lietuvių bažnyti- 

nė draugystė Karaliaus Doyv- 
!o savo susirinkime, laikyta 

me balandžio 27 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, nutarė 

pafenui Visuotinojo Seimo šau 
kii.ui ;r tuo tikslu išrinko tris 
atstovus į Seimo Rengimo kon 
ferenciją. 

Si draugystė pasižymi veik 
luniu ir rėminiu tautinių rci- 
kalų. 

K. Butkus, pirm., 
Burbo .Rast., 
A. Jablonskis, kas. 

TO\VM OF LAKE. 
Draugystė šv. Vincento Fc- 

rercuso Town of Lake, laikys 
savo mėnesinį susirinkimą ne- 

Idėlioję gegužio 4 d. 2 vai. po 
pietų paprastoje šv. Kryžiaus 
pa»*ap. svetainėje. 

Kviečiami yra visi nariai su- 

sirinkti, nes turime daug svar 

bių reikalų apsvarstymui, ypač 
prieš busiantį Lietuvių Visuo- 
tina Seimą. 

Juos. Lc gnu garis. 

TOYVN O F LAKE. 
Už Visuotinę Seimą. 

Draugystė Šv. Vincento 
iFerercušo savo beriaininiame 
susirinkime vienbalsiai pritarė 
Visuotino Seimo šaukimui j 
kuri išrinko ir delegatus: Juo- 
zapa Eiijošiij, Joną Viskontą 
ir Antaną Budžinską. 

Sąnarys. 

LIĘT. BRIGIITOK VARK. 
POL. PAS. KLIUP.AS. 
Visi nariai Liet. Brighton 

Park l'ol. Pašalpos Kliubo ma 

lonėkitė atsilankyti į susirinki- 
mą, kuris atsibus 1 d. gegužės, 
tai yra ketvergo vakare ant 

7:30 vak. p. I'. Wingelevvskio 
svetanėje 4500 S. Talman A ve. 

.Malonėkite nauju nariu at- 

sivesti prisirašymui ir nesivė- 
linti susirinkimai]. 

J 'aldvba. 

BRJDGEPORT. 

Simano Daukanto Dr-ja 
savo susirinkimus laiko kas 
pirmą nedekli^nį kiekvieno 

j mėnesio. Sekantis susirinki- 
mas j vyks nedėlioj gegužės 4 

id. Mark White Sąuare svet* 
prie 29-t<>s ir Ilalsted Si. 

Petras Kcmitis. 

|"ŠAI.AI'UTRIS" scenoje 
HLA. 208 kuopa, kurion pri- 

klauso tiktai vienos moterįs, 
ruošiasi neužilgo pastatyti 
gražią komediją "Šalaputris" 
Jau artistai yra išsimokinę ro- 

les ir repeticijose gerai sekasi. 
Moterų kuopa, matyti, visur 

pralenkia kitas kuopas, kuriose 
priklauso vyrai. 

DUONOŠ IŠVEŽIOfOJAj; 
REMIA STREIKIERIUS. 
Duonos isvežiotojai Chica- 

goje nutarė paremti streikuo- 
jančius duonkepius. Patiede- 
1iu vakare clnon., -. isvežiotojai 
turėjo masini susirinkimą, ku- 
riame nutarė nevežioti duo- 

nos, kuri neturės unijos žen- 
klo. 

Taigi duonkepykloms atsi- 
rado nauja kliūti., kuria nc 

taip jau lengva prašalinti. 
sakoma, kad duonkepyklų sa- 

vininkai yra pasiryš nenusi- 
lenkti duonos išvežiotojams. 

ORT.;A 1VIŲ MAN EVRAJ. 

Cbieagoje vis buvo rengia- 
masi parodyti orlaiviu manev- 

rus, kad geriau paagitavus už 

Pergalės Laisvės paskolą, bet 
orhs buvo vis nepatogus dales- 
niam orlaivių pasirodymui; bet 
vakarykščia diena tapo galu- 
tinai nuskirta orlaivių manev- 

rams. 
Maneviai atsibus ties Per- 

Igalėf Forum ir Grancl parku 
Manevruose dalyvavo aštuo-' 
niolika lakunų-tuzų ameriko- 

nų ingių ir franeuzų. 'Kiek- 
vienas iš minėtų lakūnų yra 
numušęs nuo pustuzinio iki 
trijų dešimčių vokiškų orlaivių. 

Manevrų tikslu buvo paro- 
dyti. kaip oriaivininkai kariau- 
ja su priešu. Laike manevrų 
naudota ir lengvos kanuolės, 
kurias orlaivininkai naudoja 
karės fronte. Taipgi tapo nu- 

šauti du dirbtini vokiečių or- 

laiviai, kurie be jokių ceremo- 

nijų krito žemyn. 
———— 

Lietuviai neturėjo geresnio dėdės 
už Dėdę Samą — atminkit tai, ir 
pirkit bondsus. 

PA.TIEŠKAU merginos arba našlės 
u/ šeimininkę prie mažos šeimynos: 
Našlė gali buti su maža Šeimyna. Ra- 
šykite: .JUOZAS SUKIS. Birch River 
Mnnitoba, Canada. 

REIKALINGA btimyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaiku. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai i 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

171S So Halsted St., Cbicogo, 111. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

Iš karės lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos karės 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

balandžio 29 ir 30, Elijo- 
šiaus svet., kampas 46tos ir 
Wood gat., Town of Lake. 

Utarninko ir seredos vak. 
gegužio 6 ir 7, Lietuvių baž- 
nytinėje svetainėje, 18ta gat 
ve, Chicago. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis Ir turi pažjc- 
tamu, visi galės padvigubinti save algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST. CHICAGO, ILi.. 

BUK.PATS SAU BOSU. 
Ingyk viena 13 ilueu 40, 80, arba 160 
akerių dobilų, bulvių ir pienininkys- 
tės farraų garsioje 2 ežeru apigardo- 
jo Vilas oounty. Wisconsin. ant priei- 
namų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
SP.0.00 už akerj. $200.00 pinigais {mo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 jmokėti 
ant 80 akerių. likusius išmokėti pagal 
buda, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti jgijimų farmos Wis- 
consinodeiiingiausios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemCje daugiau vertos, negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas ITtarninko ir Pėtnyčios 
naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
UOK N. musų Chieagoje atstovų, 90S 
Peoplės Gaa Building ir susiiirsim'j 
kaslink sekar.licf ekskursijos arba 
tolefonuokito "Tv'abash 1507 dėl paliki- 
mo jins vietos. Rašykite lietuviškai: 
CHAS. GouūESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagie River, Wisconsin 

Eox 4 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda už labai pigią i 

kainą sekančios propertės, prie 
žastis savininkas užsiėmė biz 
iiiu Pittsburgh, Pa. 

3512 YVallace St. — di ;a 
gyveniniai, po 4 kambarius. 
Gatvės pataisytos ir užmokėta 
Lotas 25 X 125 pėdų. 

3202 So. Ashland Avc. Što- 
|ras ir 3 pagy senimai po 4 kam 
barius. Randos atneša 480 j 
metus. Lotas 30 x 150 pėdu. 
Gat,?ės pataisytos. 

3^04 So.Ashland Ave., 1 pa- 
gyvenimas, 7 kambariai. Gat- 
vės pataisytos. Lotas 30 x 150 

1 pėdų. j 
10 Lotų 25 x 125 pėdų ant 

33-ios gatvės, tarpe Ashland ir 
Paulina gatvių. Parsiduoda 
po viena lotą, arba visus kar- 
tu. 

Kampinis biznio lotas, kam 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie- 
nas blokas nuo \Yestern Ave. 
Šitoj apiclinkėj biznio lotai par 
siduoda nuo $1500. iki $5000. 
už lotą—kaina šito loto $1000. 

Kreipkitės pas: 
CHARLES BAGDŽIUNAS, 

3400 S. Halsted St. 
arba į gyvenimo vietą: 

3343 S. Union Ave. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
ilęs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojarae Tamstai su56- 

uyraq. .r)0 pror. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau grabužius pas 
raus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutua ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 až pusę kainos. Truputėlj nešiotus 
nuo $25.00 *ki SG0.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Nmjas tr truputei} dėvėtas kelines nuo $1.«0 lr brangiaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

fi'darns iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Parsiduoda ant dviejų lu- 
bų medinis namas. Netoli 
nuo lietirių bažnyčios. 

1735 N. Hermitage Ave^ 
Chicago, 111, 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsins U.isytojaa visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kaa 
turėtumėt uauašių darbų, meldžiu 
kreip'.is jas mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

DIDELIS BARGENAS 
Vienas akeris puikiausios žemės, 

kaina tik $395, sąlygos $40 iškaino, 
$5. kas mėnesį, randasi prie Rock 
Island gelžkelio, galima pasiekti j 45 
minutas iš didmieščio, 3 blokai nuo 
stoties. Sausa ir augšta viefa, tran- 
sus juodžemis, puiki vieta pašaro ar- 
ba paukščių farmai. Taipgi 5 akrai, 
kaina $1500, sąlygos $150. iškaino, $15. 
Į mėnesį, išsimoka pasiskubinti. 

JOSEPH BENDEK, 
Rm. 40 106 N. LaSalIe St. 

Telefonuok Main 2043 

PRANESMSS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

, MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
FER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

JPradik Naujus Metus su tobulu aidi; r« 
gėjiuiu, taip. kad litko mpraleist*. uci per r 
sus metus, kas tau guli buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių m 
gaivus skaudėjimus, trumparegystė arba toli 
regysti prašalinama, pasitarkite su manH 
prieš einant kur kitur. E^-mnluaciJa DYICA. 

JOHN SMETANA 
t SPECIALISTAS AKIŲ 
801 S. Ashland A ve., ChicagO 

Kampas 16tcs Gatvės. 
3čio» lubos, viri Platt'o aptiekus. Tėmvk'» 

i mano parašu 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, 5, C, ir 7 kambarių Hiatai, pečium: 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės i 
ofisą: Racine Ave. ir 1?, Ui St., arba 
telefonuokite: Wc?t 03, arba Ilarrison 

F A i N T E R 
PAPER HANGER 

DECORA rOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar- 
bu garantiją gauk už savo pinigus. 
—teisingą darbą. Pirma n< gu ati- 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrą, 
kainą iš 

* J. S. RAMANČIONIS, 
2011 W. 44th St.. CHICAGO 

Phono McKinley 270 

A.£3asaiski£ 
LIETUViS GRABM 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tics: Taipgi samdome automo- 
bilius voselljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
iiaktj. 
33G5 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

I VALENTINE uRESSMAKiNG 
CCLLEGr 

Mokina siuvimo, kirpimo, d<:sign!ne 
dienomis ir vakarais d^l bi/iJo >r 
nariu:. Paliudijimai išducdani ir \\e 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
artu nūyk e, o rcę? pasi^teugamjn 
suteikti Jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
(6205 S. HalstPd SL, iiioO Wells St 

i AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
.Mokinama: angliškos lr lietjviskos kalbų, I .ritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 

pewritlng, pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, piilctystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

L l1A5TER5T5T&i1 _) 
•Męs mokinamo šj puikų, gerai 

ap&imokautj amatą j trumpą, lai- 
ką. Kirpikat yra labai reika- 
laujami. Vietos uepripildytos lau 
V.ia. Ateik dieaą ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKĄ, 
118 N. LaSalle St., 4 augštao 

(Prieš C i r,v Hali) 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgrčio lebai prieinair v 
mis sąlygomis. Kam reikalinga k ke- 
linti pinigai, t^gul atsilanko j ofisį. 

H. EPŠTEIN, 
Room 703; 6 N. La Šalie St., 

Telefonas Franklia 2803. 

['Iione Bouleiard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ^.iSEN ĖJUSIOS 

L t G O S 

Valandos: 9 lkJ 12 lr 4 iki 3 
vaharais. 

3353 SO M31GAN STREET 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 matai 

3149 S. Morjan St., kertč 32 «t. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. o—8 vale., Ncdel. 9—2. 

TELEFONAS YARC3 687. 

i>r. iki, mmm 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas. ch:rurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rg. motery ir vaiky, pagal naujausiai 
metodą?. X-Ray ir kitokius elektns 
J nVtaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi=k Street. 

VALANDOS: Nuo !0— '2 pietv. >r 
6—8 vakarais. Telephr-e Cana! 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. HnUtod St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chic.igos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofieaa: 

4347 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Ofiso Teltfbnas Eoulcvard 160 

DR. M. T. SliVIS 
LIETUVIS 

Gydytojas ** Chirurgas 
17S7 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
ll^ryto iki 3 jo pict. 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Sceley 420 

Grynas Augmenu 
v v* f- 

u 
MOTERIS pageidauja NUT-OLA Margariną, jis tinka kiekvienam reika- le ir užvaduoja sviestą—ant duonos karštiems pyragėliams, blynams, kep- toms bulbems, kepimui pyragų, visokių babku, prie abetno virimo ir kepimo. Vartojimas NUT-OLA užtikrina jums didelį sumažinimą išlaidų ant sviesto. 
Naujai patobulinta Armouro formuia dirbimui NUT-OLA Margarino užtikri- na augsčiausias "laikimo" kokybes iaippat, kaip skonį ir priimnumą; taigi, pridėdami toki pat rūpestingumą NUT-OLAI, k?.ip kad jus pridedate ki- tiems augšto laipsnio maistams, jųsvisuomet gclčsiie ji vartoti su užsiganėdi- nimų, tuo pett laiku taupydami su pasisekimu. 

NUT-OLA SUSIDEDA 
iš Kokosinių baltų kanduolių aliejaus. 
Žemės riešutų aliejausaugščiausio 
tobulumo. 
Riebaus pasteuruoto pieno. 
Geriausios rųšles druskos. 

DAUGIAUS NIEKO 

Vartojimui privačių S aini ynu pardavėjai 
su kiekvienu pirkiniu pridės kapsulę 
gryno augmenų dažo su nurodymais 
kaip vaitoti. 

Paimkite svarą, popieriniame vokelyje NUT-OLA šiądien. Persitikrinkik pats jos 
verte ir ekonomiškumu savo namuose. Jus 
pardavėjas pristatys tr.u. Neužmirškite pa- sakyti "Armour's NUT-OLA." 
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