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KOPIJA-KOPY 2c 

Ukrainai užeme Kievą. 
Lenkai atidavė Ukrainams 

tris miestus 
i 

Rumunija Ignoruoja 
j Talkininkus. 

Bolševikai užėmė Tombov ir Kamysin. 
UKRAINAI UŽĖMĖ 

KIEVĄ. 

gjL-Kopenha genas. rugp. 25 
— Iš Berezinos, Minsko 

gub. gauta pranešimas, ku- 
riame sakoma, kad ten at-| 
,vyko orlaivis iš Kamenec-' 
Poclolskij ir pranešė, jog; 
armija generolo Petluros, 
jau užėmė Kievą ir visą Vo-, 
lyniją. Taipgi ukrajinų pul-; 
kai pasekmingai veikia ir vi į 
same Dniepro paupyje. 

LENKAI ATIDAVĖ UK- I 
RAINAMS TRIS MIESTUS 

Bernas, rugp. 25 d. —j 
Ukrainij misija aplaikė nuo j 
generolo Petluros š 20 d.' 
rugp. pranešimą, kuriame į 
sakoma, kad miestai Rovno,' 
Dubno ir 2itomir perėjo nuo 

lenkų ukrainams sulyg tam 
tikros sutarties tarp ukrai- 
nų ir lenkų. 

Pranešime toliau priclu- \ 
riama, kad valstiečiai vi- 
sur sukįla reikalaudami Uk į 
rainai neprigulmybes. Visur i 

upas yra prieš bolševikus.! 
Ukrainos santikiai su talki-j 
ninkais esą geresni negu Ru- 
munijos, kuri V13 skersuoja 

^prieš talkininkus. • į 

RUMUNIJA IGNORUOJA 
TALKININKUS 

Paryžus, rugp. 25 d. — 

Rumunijos annisterių kabi- 
netas nusprende nepriimti 
talkininkų patvarkymo link 
Serbijos devizijos Vengri 
jon. rr-' / 

Taipgi pranešama, kad 

Rumunijos spėkos rekvizuo 

ja prekes Bucharešte neat- 

sižvelgiant į talkininkų per- 
spėjimus. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ ! 

TAMBOV IR KOMYŠIN 

Londonas, rugp. 25 d. — 

Šiądien gauta bolševikų ka- 
riškas pranešimas, kuriame 
sakoma, jog bolševikų ka- 
riumenė užėmė mietą Tam- 
bov ir Kamyšin, kuris pasi- 
žymi statymų laivų ant upės 
Volga, į pietryčius- nuo Sa- 

ratovo. 
■■ 

AMERIKONO PULKAS 
ESTON1JAI. 

..Revel, Estonija. rugp. 25 

d. — Čia tapo suorganizuo- 
ta naujas specialės rūšies 

pulkas kurin įneina 1,000 
vyrų įvairios rūšies kariume 

tininkų, artilerijos ir pana- 
nėsr jame .„yra kavalerijos 

pėstininkų, artilerijos ir pa- 
našaii. Šis pulkas yra suor- 

ganizuotas ir palaikomas ne 

kokio amerikono H. C. Reis 

ser.T 

VOKIEČIŲ PIANAI 
PASAULIUI. 

; Berlinas, rugp. 25 d. —- 

Vokietijoje yra prikrauta 
apie 40,000 pianu, kurie tik 
laukia progos, kad keliavus 
Į viso pasaulio rinkas. Ang- 
lija, manoma, bus geriausia 
pianams rinka. Šie pianai 
tapo pridirbdinti bėgyje 
karės. 

■ -1 

nubalsavo streiką 
PRANCŪZIJOS DOKUOSE 

Versailles, rugp. 25 d. —j 
Dokų darbininkai nubalsavo 
paskelbti generalį streiką I 
jei nebus išpildyta jų reika-j 
lavimai. Jie reikalauja 20 j 
frankų už aštuonias valan-i 
das darbo ir kad nebūtų! 
viršlaikio. 

IŠ TRAUKINIO DINGO 
$75,000. 

Joliet, III., rugp. 25 d.— 
Tapo sužinota, kad einant 
traukiniui iš Joliet i Chi- 

cago prapuolė iš krasos va- 

gono vertingu popierų už 
$75,000. 

10,000 AMERIKONU 
SERGSTI 40,000 

VOKIEČIŲ. 
Paryžius, rugp. 25 d. — 

10,000 Suvienytų Valstijų 
kareivių yra priversti stovė- 
ti Francuzijoje idant sergė- 
jus 40,000 vokečių, kuriuos 
amerikonai suėmė nelaisvėn 
ir negali paliuosuoti kol ne- 

bus užtvirtinta taikos sutar- 
tis. Amerikai tas atseina 
apie milijoną doliarių kas 
mėnuo. 

AMERIKONAI KRAUSTO 
SI IŠ OMSKO 

Omskas, rugp. 25 d. — 

Darbininkai Amerikos Rau- 
dono Kryžiaus kraustosi Ir- 

kutskan; tas daroma įsakius 
Amerikos ambasadariui Ja- 
ponijoje, kurs lankėsi Om- 
ske. Am. Raudo Kryžiaus 
darbininkų Omske yra apie 
60 ypatų. 

Iš Omsko taipgi krausto 
si į rytus ir daugybė įvairių 
tautų pabėgėlių, kurie, ma- 

tomai pribijo bolševikų at- 
ėjimo. 

UGNIAKALNIS VEZUVI- 
JUS VĖL VEIKIA 

Kymas, rugp. 25 d. — Po 
stipraus požeminio riaumo- 
jimo, iš Vezuvijo kratero 
vėl pradėjo veržtis lava ir 
slinkti žemyn pakalnėn, bet 
išsiveržimas, pakol kas at- 
rodo nedidelis, ir uėra pa- 
vojus apielinkės sodžiams ir 
miesteliams. 

Ve] toks pats darbas 

wfiewThSvF\ 
1 I GOT TO L.ISTENĮ 
y TO THAT ALL U 
įVOVER AGAlM !^y 

H 
TOJNO 

(Copyright) 
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S. \ kongresas pirmiau buvo triukšmingas, bet šiuo laiku dar triuksmingesnis, kas 
teikia šaliai neramuma. 

LONDONAS —PARYŽIUS 
ORLAIVINĖ LINIJA 

Londonas, rugp. 25 d.— 
Tarp Londono ir Paryžiaus 
jau įsteigta orlaivinė linija 
dėl pasažierių ir prekių. Po- 
ryžiun orlaivis išlėkė 9 va- 

landą ryte ir sugrįžo 2:45 
vai. po piet. 

VOKIETIJA JIEŠKO 
POTAŠIUI RINKŲ 

Weimar, rugp. 25 d. — 

Specialė komisija steigia- 
mojo Vokietijos susirinki- 
mo jieško rinkų Vokietijos 
potašiui. Pakol kas reko- 
menduoja rinkas Šveicarijo 
je ir Skandinavijos šalyse 

KALTINA KORPORACI- 
JOS SLĖPIME MAISTO 

Boston, Mass., rugp. 25 d. 
Čia yra kaltinamos astjao-' 
nios korporacijos laikyme 
žuvų šaltuose sandėliuose il 
giau metų laiko, kas drau- 
džiamas įstatymas. Panašus 
prasižengimai yra daromi ir 
su mėsa. Apskričio prokuro 
ras tvirtina, kad vertelgos 
pralaiko tulą laiką produk- 
tus vienoje valstyjoje, paskui 
juos pergabena kiton val- 
stijon ir tokiu budu valstija 
negali tinkamai susekti apie 
korporacijų prasižengimus 

I šioje linkmeje. 

IŠ KANADOS ISSIUSTA 
800 VOKIEČIU 

i» 

Montreal, rugp. 25 cl.— 
Iš čia išsiųsta Rottredaman 
800 vokiečių, kurie buvo in- 
ternuoti Kanadoje laike ka- 
rės. .•* 

HOLLANDIJOS-BELGIJOS 
SANTIKIAI BLOGĖJA. 
Haaga, rugp. 25 d. — De- 

lei vis blogėjančių santikių 
tarp Belgijos ir Holiaadijos, 
Haa;?os miesto valdyfra įsa- 
kė gražinti atgal daiktus, 
kurie buvo išsiųsti Brusse- 
lin. Belgijos sostinėn, atbū- 
davo jimo parodon. 

VOKIEČIAI DALYVAUS 
PASAULIO KRIKŠČIO- 

NIŲ SUVAŽIAVIME 
New York, rugp. 25 d.— 

Taryba bažnyčių Kristuje 
pranešė, kad tarptautiško 
komiteto bažnyčių* draugiš- 
kumo susivažiavimas Įvyks 
rugsėjo 30 d. Haagoje. Šia- 
me susivažiavime dalyvaus 
ir vokiečių atstovai. Tai bus 
pirmas vokiečių dalyvavi- 
mas nuo karės pradžios. 

ITALIJOS KATALIKAI 
PRIEŠINGI TAIKOS 

SUTARČIAI. 

Rymas, l'Ugp. 25 d. — 

Katalikų grupė Italijos par- 
lamente nutarė priešintis 
užgirimui taikos sutarties 
su Vokietija. 

PLIANUOJA PAGELBA 
NE BOLŠEVIKAMS AR 
CHANGELSKO RUSAMS. 

Paryžius, rugp. 25 d. — 

Taikos Konferencija disku- 
savo plianą apsaugojimo ne 

bolševikų rusų Archangel- 
ske, kurių ten randasi apie 
30,000 ir kuriems, pasitrau- 
kus iš Archangelsko anglų 
kariumenei, gali išeiti nuo 

bolševikų riestai. 
Tarpe ne bolševikų rusų 

vieni, bijodami bolševikų 
attėjimo sutiktų apleisti Ru 
siją, kiti-gi yra pasirįžę per- 
nešti viską, nes, sulyg jų iš- 
sireiškimo, neturi kur bėgti 
ir nenori palikti be globos 
savo turto, kurj turi Archan 
gelske. 

PERSPĖJA ANGLIJA DĖL 
KRIZIO INDIJOJE 

Londonas, rugp. 25 d. — 

Žymus valdininkas Indijoje 
Sir Harrington Verney Lo- 
vett, duodamas savo paaiš- 
kinimus valdžiai link Indi- 
jos reikalų, perspSja Angli- 
jos valdžią jog Indijoje ne- 

južilgo gali įvykti krizis, jei 
tik Anglijos valdžia elgsis 
netaktiškai. 

VENGRIJOJE KEIČIASI | 
VALDŽIA 

Faryžius, rugp. 25 d. — 

Talkininkų augščiausia ta- 
ryba šiądien gavo žinių, j 
kad Vengrijos valdžia ku- 
nigaikščio Juozapo atsista-j 
tydino subatoj 8 valandą va 

kare. Taipgi pranešama, 
kad imtasi organizuoti nau-| 
ją valdžią. 

LAKŪNAI UŽMUŠĖ 

BANDITŲ VADĄ. 
Marfa, Texas, rugp. 25 d. 

Komanduotojas Amerikos 
kariumenės parubežyje ma- 

joras J. P. Yoncey pranešė 
telefonu, kad Amerikos la- 
kūnai užmušę ties Carriso- 
no Springs banditą Jesus 
Rentoria, kuris skaitomas 
vienu š Meksikos banditų 
vadų. 

RUMUNIJOS KONTROLĖ! 
VENGRIJOJE. 

Vienna, rugp. 23 d. (per 
Paryžių). — Užėmus Buda- 
peštą, rumunai uždėjo savo 

visišką kantrolę ant visoko. 
Net priėjo prie to, kad no- 

rėjo kontroliuoti amerikonų 
telefonus, bet šiame klausi- 
me rumunai išgirdo stiprų 
Įsakanti balsą ir atsisakė 
nuo savo užmanymo kontro- 
liuoti amerikonus. 

Rumunai taipgi draudžia 
net laikraščius anglų kalbo- 
je ir įsileidžia miestan tik 
francuziškus spaudinius. 

VLADIVOSTOKĄ APSU- 
PO SUKILĖLIAI 

Londonas, rugp. 25 d. — 

Čia gauta bolševikų bevielis 
telegramas, kuriame prane- 
šama, kad Vladivostokas 
randasi apsuptas sukilėlių. 
Valdivostoko uostan pribu- 
vo Japonijos lavyno skvad- 
ronas, kad apsaugojus mies 

j tą nuo sukilėlių. Miestan 
j vis pribūva daugiau pabė- 
gėlių iŠ provincijos. 

PREZIDENTAS PATARIA 
DARBININKAMS MAŽIN 

TI REIKALAVIMUS. 

Washington, D. C., rugp. 
25 d. — Šiąclen prezidentas 
Wilsonas kalbėjosi su šešių 
gelžkelių linijų darbininkų 
atstovais, kurie reikalauja 
pakėlimo algos 25 nuošim- 
čiais. Prezidentas pabriežė, 
kad brangumas pragyveni- 
mo užsivėrus taikai kiek 
nupuls. Girdi, pakėlus daug 
algos rastųsi keblumų nu- 

mažinime kainų ant reikme 
nų. Todėl patarė reikalauti 
pakėlimo algos tik 4 centų. 
Taipgi prašė darbininkų 
stropiau dirbti, kad išven- 
gus krizio. 

GEN DENIKINAS UŽ- 
ĖMĖ BEPISLAV. 

Londonas, rugp. 25 d. — 

Sulyg gautų žinių iš Tugati- 
rogo, generolas Denikininas 
užėmė miestą Berislav ant 
krašto upės Dniepr, Cherso- 
no gubernijos. 

UKRAINAI GINS ŽYDUS 
NUO PERSEKIOJIMŲ. 
Londonas, rugp. 24 d. — 

Ukrainos valdžia užtikrina, 
kad ji deda visas pastan- 
gas, idant apsaugojus žydus 
nuo persekiojimų ir apiplė- 
šimų, kurie galėtų atsitikti. 
Šiame reikale, kaip prane- 
šama, yra įsteigta specialis 
tribunalas Kamenec-Podol- 
ske, kuris rupintusis žydų 
apsauga. 

PERSERGSTI DĖL INFLU 
ENZOS EPIDEMIJOS. 

New York, rugp. 25 d. — 

I)r. R. S. Copeland, virsinin 
kas New Yorko sveikatos 
departameto, perspėja, 
jog ateinantį rudenį vėl ga- 
linti atsikartoti influenzos 
epidemija, jei nebus priima 
mos tinkamos priemonės apj 
sisaugojimui. 

AUSTRIJOS SUTARTIS ! 
PARUOŠTA. 

Paryžius, rugp. 25 d. — 

Taikos sutartis su Austrija 
j m1 paruošta ir, po galutino 
jos apsvarstymo per augi*- 
čiausią talkininkų, rytoj bus 
įteikta austrams ir bus duo- 
ta austrams penkios dienos 
apsvarstymui taikos sutar- 
ties. 

: KRATA BERLINO DAR- 
BININKŲ TARYBOS. 
Berlinas, rugp. 25 d. — 

Gvardija po komanda ka- 
riško ministerio Noske darė 
kratą Berlino darbiiinkų ta 
rybos bute, kur buvo nužiu- 
rima kaipo centrą komunis- 
tiško veikimo. 

VOKIEČIAI NORI VAL- 
DYTI SILEZIJĄ. 

Paryžius, rugp. 25 d. — 

Vokietija nusprendė ne 

kviesti talkininkų kariume- 
nę prižiūrėjimui tvarkos Si- 
lezijos laikė plebiscito, kas 
yra reikalinga daryti sulyg 
taįkos sutarties. 

Padėjimas Silezijoje yaa 
neužganė'din^ntis; ten, kaip 
pranešama vis pasil^rtoja 
riaušės ir viešpatauja be- 
tvarkė. i 

KALTINA BOLŠEVIKUS 
ŽUDYNĖSE. 

Omskas, rugp. 20 d. (Su- 
vėlinta). —Admirolo Kol- 
čako aficieriai praneša, kad 
bolševikai naujai užimtose 
vietose labai persekioja gy-, 
vaitojus. Pavyzdin paduo- 
dama Ekaterinburg. kur buk 
bolševikai sušaudė 3,000 
vienos dirbtuvės darbinin- 
kų, už tai, kad tie nesukilo 
prieš Kolčako valdžią. Taip 
gi priduriama, kjad bolševi- 
kai lyginai žudo ir žydus. 

UKRAINOJE NUŽUDYTA 
10,000 ŽYDŲ. 

New York, rugp. 25 d.— 
Amerikos žydų kongresas 
paskelbė kablegramą nuo 
žydų delegacijos prie taikos 
konferencijos, kuriame ra- 

ginama sudaryti specialę pa 
gelbos misiją Ukrainon, 
kad apsaugojus žydus, kurie 
sulyg praenšimo, ten esą la- 
bai persekiojami. 

Pranešime tvirtinama, 
kad Ukrainoje bėgyje sept" 
nių mėnesių tapo nužudyta 
apie dešimts tūkstančių žy- 
dų ir, kaip priduriama kab- 
legrame, nesimato, kad tos 
žudynės butų sulaikytos. 

SUAREČTAVO 26 CHI- 
CAGOS SALIUN1NKUS. 

Chicago, III, rugp 25 d. 
Šiądien apie 20 policist'i su- 

ėminėjo saliuninkus ir gar- 
tenderius, kurie pardavinė- 
jo svaigalus. Viso suimta 26 
ypatos iš vidurmieseio sa- 

liunų. t A IŽJltL 
SENATO KOMISIJA 

SHANTUNG SKIRIA 
CHINIJAJ. 

Washington, D. C., rugp. 
23 d. Senato komisija svars- 

tydama taikos sutartį, ku- 
rią Senatas turės užtvirtin- 
ti ar atmesti, punkte kur 
kalbama apie Shantungo 
pussalj, jog Vokietijos tie- 
sos pavesta Japonijai, 8 
balsais prieš 6 nubalsavo, 
kad žodis "Japonijai* bu- 
tų pakeistas žodžiu "Chini- 

jai'\ 
Prieš tokj pataisymą 

minėto taikos sutarties 

punkto balsavo visi penki 
Komisijos nariai demokra- 
tai ir vienas republikonas, 
senatorius McCumber iš 
North Dakota. 

t 

REIKALAUJA TEKSTO 
SUTARTIES SU LENKIJA. 

Washington, D. C., rugp. 
23 d. Senato užrubežinių 
reikalų komisija nurodė sa 

vo pirmininkui senatoriui 
Lodge, idant pareikalautų 
nuo prezidento tekstą su- 
tarties Suvienytų Valstijų 
su Lenkija, po kuria buvo 
pasirašyta 28 d. birželip, 
Versailles. 

ORAS 

Chicagoje ir agielinkeje: 
$tą'dlen giedra", maša at- 

maina temperatūroje; švel- 
nus šiaur-vakau! vėjai. 

Saulėtekis, 6:. 0; saulėlei- 
dis, 7:36. 
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DELEi LIETUVOS VALDŽIOS 
PRIPAŽINIMO. 

Vakarykščiame "Lietuvos" N. išspaus- 
dinome svarbią lietuviams žinia apturėtą 
New Yorko dienraščių nuo savo Paryžiaus 
korespondentų, kad Lietuvos valdžią tal- 
kininkai jau pripažino. Tokis svarbus 
atsitikimas musų kovoje už Lietuvos ne- 

prigulmybę vertas platesnio apkalbejimo.. 
Pirmiausiai mus stebina tas, kad iki 

šiol negavo jokios žinios iš Paryžiaus nuo 
nrųs atstovų nei Pildomasis komitetas 

f VVashngtone, nei mus tarybos. Tas išro 
do, kad dar alijantai nėra pripažinę Lie- 
tuvos valdžios, o tik amerikonų dienraš- 
čių reporteriai nugirdo, kad tos nuomonės 
laikosi alijantų komisija, kuriai pavesta 
iš rišti Pabaitijos tautų likimas. Panašiai 
pasiremdamas ant tois komisijos nuomo- 
nės p. Paderewskis drąsia' tvirtino prieš 
Lenkijos ceimą, kad, girdi, alijantai ati- 
duodą Gardiną lietuviams. Taigi, jei tos 
visos žinios išeina iš alijantų komisijos 
rišančios Pabaitijos tautų klausimą, tai 
Lietuvos vadžios pripažinimas tiktai 
gandai, nors turinti stiproką po savim pa- 
matą. 

Paimsime ir kitą pusę. Daleiskime, 
kad alijantai išt;kro pripažino Lietuvos 
valdžią. Tai jau diktokas žingsnis pir- 
myn, bet tas dar nereiškia, kad jau Lie- 
tuva ingijo sau neprigulmybę. Tas reiš- 
kia tiktai tą, kad Lietuvos valdžia atsako 
už Letuvos darbus, kad Lietuva turi teisę 
namie ir svetur užtraukti ant Lietuvos pa- 
skolą, turi teisę ginti Lietuvos reikalus, 
turi teisę kalbėti Lietuvos žmonių arba 
piliečių vardu. 

Jei Lietuvos valdžia pripažinta, tai 
ji, kaip sakėme, turi teisę užtraukti pasko- 
lą ir pinigai paskolinti Lietuvai jau nie- 
kados negali žuti. Ar bus Lietuva visiš- 
kai neprigulminga, ar bus joje vienokia 
ar kitokia valdžios forma, jau visuomet 
valdžia turės atsakyti už tą paskolą. .Kol 
Lietuvos valdžia buvo nepripažinta, už- 
sienyje Lietuva negalėjo gauti paskolos, o 

dabar jau tą gali lengvai gauti. 
Vienok visgi mes laukiame tikrų pa- 

tvirtinančių Imių. 
Vieną kas mus nustebina, tai tas, kad 

visi alijantai turi tendenciją mus lietuvius 
skriausti. Mums tiesiog nesuprantama, 
kuom lenkai ir čecho-slov?..kai geresni už 
mus lietuvius. Mųs broliai lietuviai ka- 
riavo prieš vokiečius rusų eilėse ir tūkstan- 
čiai žuvo Karpatų kalnuose ir po Mozūrų 
ežerais, mus jaunimas nemenkiau kariavo 
už lenkus Suv. Valstijų kariumenės eilėse. 
Vienok Lenkija kaipo valstybė buvo pir- 
miausiai pripažinta, o tik jau paskui jos 
valdžią pripažino. Su mumis gi elgia- 
masi kaip tik atbulai, mus senosios tėv/nec 
valdžią pripažino ar rengiasi pripažinti, 
bet apie pačią mųs tėvynę nieko dar ne- 

kalba Nejaugi lenkai geresni tuomi, kad 
jie sutvėrė imperialistiškai-biurokratiška 
Paderewskio valdžią, o mųs tė>nėje pil- 
nai demokratišką vaidžią. Nejaugi lie- 
tuvių tauta skaitoma bolgesnė tiktai dėlto, 
kad joje beveik nėra ilėktų, grapų, kuni- 
gaikščių ir kitokių tituluočių? 

Širdį sopa berišant šiuos klausimus, 
Vienok lietuviai įsitikinę, kad amerikonai 
ir anglai mums nemažiau linki labo, negu 
kitoms tautoms. Ypač amerikonai parduo 
da ant bargo mums reikalingiausius daik- 
tus, duoda pašalpą. To gero Lietuva nie- 
kados neužmirš. Vienok Francuzija mus 
skriaudžia, iš jos padovanotų Lenkijai Šau- 
tuvų šaudomi Suvalkijoj ir Vilniaus rėdy 

boje, ir tik"francuzų padrąsinta Lenkija 
nepaiso Focho nustatytos demarkacijinės 
linijos ri ant kiekvieno žingsnio alužiasi 
gilyn Lietuvon, laužiasi prieš tą Lietuvos 
valdžią, kurią alijantai pripažino. 

Amerikoni ir anglai i enori pyktis su 

francuzais ir dėlto žiuri į tai per pirštus. 
Lietuvių dabar vienas troškimas, ta' 

tas, kad Lietuva butų pripažinta ir kad 
lenkams butų uždrausta griautis Lietuvon 
Jei alijantai to troškimo ne'špildys, lietu 
viai neturės už ką dėkoti alijantams ii 
ateityje jokiu dėkingumu nesurišti pasi- 
stengs elgtis taip, kad alijantams lab?; ir 
labai gali nesisekti politika Pabalti joje ir 
net Rusijoje. 

Spaudoj© 
Ap3e Lietuvius 

SSitfAti'SIA GYVUOJANTI KALBA. 

"Viri trahite jugum — vyrai traukite 
jungą — atsidusęs sakė romėnas politikie 
įius, kuomet Neronas atmetė Suvienytų 
Togadirbių Unijois prašymą aštuonių va- 

landų dienos ir pakėlė mokestis reikalin- 
gas rudeninėms puotoms kelti ir naujam 
smuikui nupirkti. 

"Vyrai, traukite jungą" atsiliepė šios 
dienos lietuvys, drauge su kitais pabėgė- 
liais dėdamas ant pečių našutį ir rengda- 
masis grįžti ant tos pačios ūkės, iš kurios 
jį ir jo draugus išgujo vokiečiai kada Lie- 
tuva nebuvo dar įsteigusi dabartinės re- 

publikinės savavaldybės formos. 
Šitas nuostabus panašumas tarp nau- 

jovinės lietuvių ir senovinės lotynų kalbų 
nėra jokių supuolimu, atsitinkančiu tik ke- 
liuose šituose žodžiuose. Lietuvių kalba 
yra seniausia kalba šios dienos pasaulyje. 
Ji panaši Į seniausį sanskirtą ir turbut se- 

nesnė už graikų ar lotynų kalbas su kurio- 
mis filologai atranda ją turint daug bend- 
ro. Ji visai skiriasi nuo vokiečių ir slavų 
kalbų. 

Prof. A. Meillet, Francijos kolegijos 
sako: "Jei norite girdėti iš žmonių lupų 
tulą atbalsį to, kuo galėjo buti kalba pra- 
diniai bendra indoeuropiečiui, tai nueikite 
ir pasiklausykite lietuvių kaimiečių kal- 
bant". 

Emanuelis Kantas, vokiečių filozofas, 
119 metų tam atgal parašė: "Lietuva, tu- 
rėdama lojali budą, yra verta valstybės 
apgynime. Ją reikia išlaikyti, nes jos kal- 
ba turi raktą atidarymui visų mįslių ne tik 
kalbos, bet ir istorijos". 

— Iš Easton (Pa.) Free Press: 

LIETUVIAI PARODO SAVO 
IŠTIKIMYBĘ. 

Keturesdešimts šeštoji lietuvių kuopa 
prisidėjo prie karės taupimo ženklelių 
darugijos, kuri vakar tapo suorganizuota 
puikiame susirnkime slavokų svetainėje 
prie Julian gatvės, kur kalbėjo Broome ap- 
skričio karės taupymo ženklelių komiteto 
direktorius John J. Irving ir Leonardas 
šimutis iš Brooklyno. 

Susirinkimo tikslu buvo suorganizuo- 
ti draugiją pardavinėjimui Karės taupy- 
mo ir gerovės ženklelių. Nesenai lietuviai, 
kurie yra skaitomi patriotingiausiais žmo- 
nėmis tarp svetimkalbių, sutvėrė draugiją 
New Yorke tuoju tikslu, kad sužadinus 
žingeidumą lietuviuose kituose šalies kraš- 
tuose. 

Šita draugija siuntinėja kalbėtojus i 
visokius miestus ir miestelius, kurie ragina 
žmones pirkti karės taupymo ir gerovės 
ženklelius. Leonardas Šimutis, kuris va- 
kar kalbėjo, yra redaktorius savaitinio laik- 
įraščio "Garso", leidžiamo iš Brooklyno. 
(Savo kalboj p. Šimutis papasakojo, kaip 
lietuviai atėjo j šitą šalį iš tos šalies, kur 
jie buvo spaudžiami, ir gavo čia gimusių 
amerikiečių teises. Jis ragino juos pagel- 
bėti valdžiai visais galimais budais ir tuo- 
mi parodyti savo dėkingumą. Jis sakė, 
kad karės taupymo ir gerovės ženkleliai 
yra geriausiu indėliu žiūrint j juos finan- 
siniu ir patriotiniu žvilgsniais. 

P-as Irving kalbėjo į susirinkimą ang- 
lų kalba ir pagyrė lietuvius už jų tikrą 
amerikietybės upą ir jų patriotingumą ka- 
rės metu. Jis patarė jiems būti spuli^is ir, 
norint patapti tikrais amerikiečiais kunu 
ir dvasia, sekti patarimu jų klebono, kun. 
Kaz. Ambrozevičio, kuris esąs vienu patrio 
tingiausių žmonių Broome'o apskrityj. 

Kun. Ambrozaitis, kuris pirmininkavo 
susirinkimui, savo trumpoj prakalboj pa- 
tarė žmonėms visuomet buti patriotingais 
ir ištikimais amerikiečiais. 

Kazys Vnieiunas buvo išrinktas drau- 
gijos pirmininku, Jokūbas Žalnieravičia, 
kasininku ir Jonas Staneslovas, raštininku. 
Draugijos tikslu yra traukti kievieną lie- 
tuvį prie organizacijos darbo. 

— IŠ Binghamptun Pres. 

Senovės durtvietė Balkanuose. 

Kare Kaipo Mokykla 
Žmonija dabar perprekiuo- 

ja visas savo prekes. Vieni 
daigtai, kurie vakar buvo vi- 
sai pigus, šiądien tampa bran- 
giais. Brangus gi daiktai tam 

pa pigiais. Toki supratimai, 
meilė, dorybė, tiesa, geras, blo 
gas, laimė, nelaimė ar tam pa 
našiai, šiądien įgauna kitokią 
prekią, žmonės kitaip apver- 
tina. 

Tik dabar galutinai užsi- 
baigė didžioji karė, nors dar 
daugelyje vietų tautos kariau- 

Į Ui, bet viskrs eina ramyn. Čia 
ir reikėtų dirsteli i i tai, ka ši c C y w 

karė davė. 

Žinoma, ši karė sunaikino 
daugybę turto, išgriovė daugy 
bes namu, sunaikino daugy- 
bes dirvų, išp'aišino tiltus, iš- 
naikino dailės ir mokslo tva- 
rinius ir įrankius ir tam pana- 
šiai. Ir dar svarbiau—ši ka- 
rė išžudė 11: :li jonus žmonių. 
Vieni jų žuvo mušiu laukuose, 
kiti nuo žaizdų ligonbučiuose, 
kiti iš bado. Liko milijonai 
invalidų, liko našlių ir našlai- 

jčių l)e kąsnio duonos. J r kas 
gali išskaitliuoti tuos visus 
vargus, ašaras, gyvastis? Nė 
ra žmogaus pasaulyje, kuris 
galėtų tikrai pasakyti, kiek ši 
karė blogo atnešė. 

Tai tik blogos pusės. Bet 
karė atnešė ir daug gero. Ir 
jei sulyginti gerą su blogu, tai 
ir didžiausiam materialistui 
laitų sunku pasakyti, ko dau- 
giau : gero ar blogo si karė su- 

teikė. Bet kur tas geras. 

Pirmiausiai šioje karėje gi- 
mė kelios tautos. Kiekvieno 
gyvūno gyni imas atsibūva 
skausmuose, tai kaipgi norėti 
!:ad butų giminias keliu tautų 
be skausmo. Paskui didesnė 
pasaulio žmonių dalis pergy- 
veno tokius jausmus, kokius 
ji nebūtų pergyvenusi nieka- 
dos. Po karės atgimsta nau- 

joje šviesoje dailė, menas. At 
gimsta ir patsai mokslas, ku- 
rio daug teorijo dingo kartu 
su šios karės kanuolių dūmais. 
Pagaliaus gimsta naujos atei- 
ties gadynės žmogus. 

Kas gi iki karės buvo? Vi- 
sas pasaulis buvo paskendęs 
materiališkume, rupešeiais 
kasdieninių darini, intrigelė- 
mis, siauromis politikomis, 
gaudimu turto,, jicškojimu už 
ganėdinimo žemu kūniškų pa- 
geidavimu. 

Pasiklausykime ką kalba su 

grižę kareiviai iš mušiu laukų 
ir dasižinosime kc jie pasinio-! 
kino. Jie tankiausiai papasa- 
kos apie baisiausius mušius, j 

apie didžiausius pavojus labai | 
įšaltai, tartum tas atsibuvo kur; 
1 ramiai, tartum nebuvo jokio i 

jpayojYus. Pas tuos kareivius 
pastebime visai kita dvaią, ko-j kį tai menką prisirišimą prie 
kasdieninių reikalų. Kareivis 

buvęs didžiausiuose mušiuose 
jau visai kitokis žmogus, jam 
brangios kilos aukštesnės pre- 
kės, kaip meilumas, sąjausmas, 
socialis jausmas. Žemumas, 
prisirišimas prie menkniekių 
pas iį jau išnyko. Tai žmonės 
ingijo tą, ko neduoda jokia 
kadir augščiausia mokykla. 

Vėl pasimok s augstes- 
nės mokyklos ir žmones nebu- 
vę mušiuose, o tik girdėję apie 
ją. Pasimokino bebadaujami, 
beverkdami. 

\ ėl iki kares tautos klausi- 
mas, tautiškumas pas radika- 
liškesnius draugijos elemen- 
tus buvo patinkamas su švpsa 
lupose. Vien k dabar pasirodė 
kad tautybės (ne šovinizmo) 
idėja parbloškė internaciona- 
lizmo idėją. Dabar pasaulyje 
nieko niekas nedaro, kaip tik 
tai del tautos ir ir vardan tau- 
tos. Net bolševikai Rusijoje 
gana tankiai mini savo ''rudi- 
ną" ir vardan jos irt del jos 
daug dirba, žinoma dirba taip, 
kaip su lyg- savęs geriausiai su 

pranta. Tauta šiandien api- 
ma viską. 

Religija irgi neatsilieka. 
Prieš karę žmones apskritai 
imant buvo daugiau bedieviš- 
kesni, negu šiandien. Kare, 
vargai, ašaros parbloškė ma-j 
terializmą, o jo vietą pradeda 
vis labjau užimti dvasinė pu-1 
sė. j Kas gi išskaitliuoti, koki 
kripsnį ši karė padarys ant 

mokslo įvairių šakų. ant lite- 
ratūros ir meno. O ir pats 
istorijos ratas pasuktas 
kiton pusėn. Dabar juk ši ka- 
rė padarė tai, kad didžiūnai 
griuvo, maži kelias. Tr milijo- 
nai klausimų išdvgo, kiti likosi 
užmirštais. 

Y ienas ra .ytojas apsvarsty- 
damas, šios karės pliusus ir mi- 
nusius sako, kad ši karė 
tai ištraukimas didelio pašino 
iš sveiko žmogaus kuno. Tiesa 
kuomet pašinas buvo trauakiat 
mas lauk, buvo ištraukta su 

mėsomis, su visokiais pūvan- 
čiais daiktais. Traukiant vi- 
sam kunui skaudėjo, bet reikė- 
jo ištraukti pašiną. Taip ir i 

karė: kuomet ji tęsėsi, skaudė : 

jo visam pasauliui, bet ji buvo 
reikalinga, kad panaujinti žino 

j ni ja. 
Audra gamtoje baisi, ji lau- 

žo medžius,, .bet ii reikalinga, 
.nes po audros viskas isnaujo 
užžaliuoja. 

Labai ir labai galima abe- 
joti, ko daugiau ši karė davė. 
ar blogo ar gero. Nors mili- 
jonai žmonių žuvo, nors dū- 
mais nuėjo daug žmonių ran- 

kų brangių tvarinių, bet užtai 
gimė naujos idėjos, kitos pa- 
sidarė aiškesnėmis, o vėl kitos 
idėjos likosi amžinai palaido-j 
tos ir net niekas joms jokio 

kryželio ant kapų nepastatys. 
Vėl tarpe kanuolinės ugnies 
gimė naujos tautos, apsireiškė 
nauji žmonės. 

Pergyvenome baisę karę, an 

verkiame žuvusius, bet jie žu- 
vo kad atnaujinti pasaulį. 

A. K—is. 

AMERIKOS AUKOS L1KU 
SIEMS LIETUVOJE. 

Atiduodamas nuoširdų ačiu 
Vilniškių ir Kauniškių už pri- 
siųstas aukas, pranešu, kad 
gautus pinigus: 

35273 kronas nuo Tautos 
į Fondo, per iždinminką J. Mi- 
liaucka, pasiunčiau sulyg jo nu- 

rodimo, 7040 kronų Kauno ko 
mitetui nukent, del karės šelp 
t i ir 28233 kronas per 4 sykius 
Vilnimis komiteto nukentėju- 
siems del karės šelpti pirminiu 
ko A. Smetonos varduv 

546 kronos 18 or. nuo Ar- 
gentinos Lietuvių draugijos 
mik. del karo lietuvius šelpti, 
per draug. pirmininką A. Ju- 
siu (Buenos Aires). 

670 kr.—nuo Kenešiaus su- 

vienytų draugijų riuk del ka- 
ros šelpti, pe; iždininką A. Kve 
darą; 

322 kr. 50 or. nuo šv. Kazi- 
miero parapijos parapijonų 
Londone, per kun. K. Matulai 
tį; 

2250 kr, nuo antro ap.1 :ri 
čio susivienijimo Lictuvitj Ame 
rikoje per pirmininką apskri- 
čio F. Bražiulį, taipgi pasių- 
stos, šios visos sumos A. Sme 
tonos vardu. 

371 kr. nuo Tėvynės gelbė- 
tojų draugijos \Yaterburge per 
Draugijos pirmininką K. Ra3 
motą, 

92 kr. nuo Lietuvių piliečių 
kliubo Amsterdame, per sekre 
toriu kliubo A. Lukšį, ir 

482 rk. nuo, P. Bortkevi- 
čiaus, pastarosios (trįs) su- 
mos pasiųstos \ ilniun Dr. J. 
B asana vič iaus v a r du. 

"Stokholmo Enskildo" ban- 
kos pakvitavimus apie minėtų 
pinigų pasiuntimą laikui iš- 
siuntinėjau šiu pinigu siuntė- 
jams. Jeigu kas iš minėtų čia 
žmonių negavo nuo manęs k\ i 
;ų, prašau pranešti tuojau i.:- 
siųsiu kvitos duplikatą. 20-YII! 
17. gavau iš Amerikos, tur 
būti, Centro komiteto nuk del 
karo šelpti 27556 kr. nesiliauk 
damas jokio pranešimo, pasiun 
čiau minėtus pinigus \ ilniun 
A. Smetonos vardu, per 3, sky- 
rius pakvitavimai apie pasiun 
tirną pinigų bus tuojau pasiu- 
sti siu pinigu siuntėjams, pra- 
nešus savo antrašą. 

Gautus pinigai nuo šių žmo- 
nių dar nepasiųsti delei nenu- 
i'i d y mo antrašų: 

NUO Balsio ... .37 Kronos 
17 Oi\, 

Stepulionio .... 57..62.., 
Pr. Gudo .. 29 .... 74. 

K. Brazio 17 
J. Sakalaucko .. 31.. 20.., 
K. Razmonto 185 kr., 
K. Razmonto .... 371 kr., 
A. Vilko ....185 87, - 

J. Šalčiaus... .650 kronių,^ 
Kovaliaucko 51...., 
P. Simaičio .... 55 kr. 75, 
K. Brazio ... .33 ... .46. 
Nenurodyta nuo ko ir kam 

persiųsti—gauta 150 kr. ir 20*0 
kr. Kitos visos prisiųstos su- 

mos persiųstos ir laukiu pasių- 
sti pranešimą apie persiunti- 
mą pinigų siuntėjams. 

Centi alio komiteto ingalio- 
tin«s Jonas Aukštuolis. 

Stokholmas 7—XII—17. į 
Redakcijos pastaba. Visgi \ paštas kartais iškrečia štukas. ( 

Ši atskaita išsiųsta iš Stokhol- 
mo ,7 gruodžio 1917 m. mus 
pasiekė tik rugpjučio 15 d. 
1919 metų. 

PRANEŠIMAS. 

Tarybų Informacijos Biu- 
ras, 6 West 48th St., New 
York City, vedamas p. Carl 
P. Byoir'o, su tkslu supa- ! žinmo per Anglišką spaudą^ Amerikos visuomenę su Lie- 
tuva ir jos reikalavimias 
bei troškimais, — tapo ofi- 
cialiai uždarytas Rugpjučio 
16 d. 1919, pagal sutikmą abiejų Tarybų. 

Svarbaiusia prežastis už- 
darinio sos įstaigos, tai sto-' 
ka pinigų šiam tikslui. 

Glutinas likvidavimas šio 
ofiso ir surengimas pilno ra 
porto apie nuveiktus darbus 
-ižims apie vieną mėnesį. Laike likvidacijos periodo 

įgautos žinios, kablegramos 
j ir, it, bus dar kaip papras- I tai išsiuntinėtos Amerikoniš 
! kai spaudai. Raportas apie 
! atliktą darbą bus paskelb- 
tas musų laikraščiuose. 

Lietuvių Informacijos Biu 
ras Washingtone, prie Eg- 
zekutyv'o Komteto, veda- 
mas Dr. J. Bielskio, kurio 
pareigos buvo informuoti 
musų spaudą apie tarptau- 
tinį progresą ir stovį Lietu- 
vos Nepirklausomybės klau- 
simo ir apie veikimą abiejų [Tarybą ir jų pildomojo ir 
Egzekutyvio Komitetų — ta 

^ 

po tuomlaikinei suspenduo- 
tas nuo lmos Liepos, 1919, 

Priežastis suspendavimo, tai yra, kad Amerkos Lietu- 
vių Taryba savo posėdyje Birželio 3—4, 1919, išrinko 
naują valdybą ir naujus na- 
rius į Pildomąjį Komitetą. Dr. J. Bielskis nemeilia į Pldomojo Komiteto narius 

Naujas Informacijos Biu 
ro vedėjas dar nėra išrink- 
tas. Abiejų Traybų Pildo- 
mojo Komiteto susirinkime 
Rugp. 6 ir 7, 1919, valdybos rinkimams nepavykus, Dr. J. 
Bielskis buvo paskiras tuom 
laikiniu vedėju Informaci- 
jos Biuro. Vienok, jo rei- 
kalai su Lietuvos Sargais suriša jį ant tibk, kad iki 
sol jisai šią jam paskirtą vietą užimti negalėjo. 

Ateityje, informacijos ir 
propagandos darbas Ameri 

i kos spaudoje bus atlieka- 
mas iš Washingtono. Tam 
tikslui abiejų Tarybų Pildo- 
masis Komitetas nubalsavo 
pašvęsti nedaugi uu kaip $1000.00 ant mėnesio. Taip 
greit, kaip šis nutarimas bus 
abiejų Tarybų užgirtas; dar 
bininkai bus paskirti ir dar 
bas prasidės. M. J. Vinikas. 

ATSAKĖ. 
— Mariutė, daugelis mal- 

davo mano rankos, bet aš 
visiems atsakiau. 

— Ir gerai padarei, nes 
jusų ranka labai sunki. 



Iš Gyvenime Lietuvių Amerikoje 

^ WATERBURY, CONN. 

Atsišaukimas' į visuomenę. 
Tikiu, kad iš laikraščių 

žinote apie vietos braso 
dirbtuvių streiką, kuris iš- 
kjlo birže?:o mėnesyj. Tuo- 
met išėjo ant streiko apie 
šeši tūkstančiai darbininkų, 
taip kurių septyniosdešimts 
penktos nuošimtis buvo lie- 
tuvių. Taipgi, gale paste- 
bėjote, kaip žiauriai polici- 
ja pasielgė su streikieriais. 
birželio 19 d. Daugelis ne- 

kaltų darbininkų tapo su- 

areštuotais, sumuštais ir ka- 
lė jiman sukištais. Bet strei 
kicriai negalėjo gelbėti sa- 
vo nelaimingus draugus, nes 

pinigų neturėjo. O be pini- 
gų nebuvo galima nusamdy 
ti gerug advokatus. 

Iš suareštuotų streikierių 
tuli tapo išteisinti, o apie 
dvidešimts apkaltinti. Juos 
laukia sunki bausme, jei tik 
nebus kam už juos užsisto- 

ki ir parodyti kame tiesa, 
r tai jie nukentės. Todėl vie- 

tos lietuviai ir kitų tautų 
darbininkai sutvėrė "Nuken 
tėjusių streikierių fondą", 
kad gelbėti streikierius — 

savo draugus, kurie netei- 
singai yra apkaltinti ir, kad 
parodyti policijai, jog ne- 

kaltus žmones tiesos neda- 
leidžia sumušti, bei į kalė- 
jimus sukišti. 

Bet sutvertas fondas, kol 
kas, dar tuščias. Reikia 

jam aukų. Tat šiuomi ir at 
sišukiame, kad kiek galėda- 
mi mus paremtumėt toj ne- 

laimėj ir aukaudami padė- 
tumėt išlošti musų byla3. 
Gi musų išlošimas dauge 

bus ir jusų — visų darbimn- 
kų. 

Kiek kas išsigalėdami 
siųskit aukas sekančiu ad- 
resu: 

Mr. Cibulskis, 797 Bank 
St., Waterbury, Conn. (Če- 
kį, bei money orderį siųs- 
dami nažymėkit S. N. A. 
5\ kasieriaus vardą J. Bo- 
kas). 

N. S. A. F. Komitetas. 

DETROIT, MICH. 
Dr. S. Bicžio Maršrutas. 
Lietuviai amerikiečiai jau 

yra patyrę iš laikraščių apie 
nesenai susiorganizavusią is 
taigą — Lietuvai Gelbėti 
Draugiją (Raudonas Kry- 
žius), kurios tikslas nešti 

visokeriopą pagelbą nukentė 
jusiems musų broliams ir 
seserims Letuvoje. Viršmi- 
nėta draugija suorganizuota 
del gelbėjimo musų broliu 
Lietuvoje, pastatyta ant ab- 
soliutiškų bepartyviškr. pa- 
matų. 

Kokis dabartiniame lai- 
ke yra vargas abelnas padė- 
jimas Lietuvoje ir musų pa- 
regof; tėvynę gelbėti, to jau 
negalima aprašyti. Tą tik 

galima gyvu žodžiu šiek 
tiek nušviesti. Tatai maty- 
dami didelf reikalingumą 
plačiau išaiškinti Lietuvos 
reikalus, susitarę kolionijos 
parengėme Dr. S. Biežiui, 
L. G. Dr-jos prmininkui, 
maršrutą. Maršrutas bus se 

kančiai: 
Subatoj 30 d. Rugp. va- 

kare kalbės Grand Rapids, 
Mich. MMPI 

Nedėtoj, 31 d. Rugp. 2 

vai. po pietų, Detroit, Mich. 
ant 24 ir Michigan gatvių. 

Panedėlyj 1 d. Rugs. Cle- 
veland, Ohio. 

Taigi minėtų kolicnijų 
lietuviai nepraleiskite tos 

progos. Kas tik galite at- 
eikite pasiklausyti Dr. S. 
Biežio prakalbos, nes iš jo 
išgirsit daug ką naujo. 

Detroite, apart Dr. S. Bie- 
žio dar kalbės vietinis in- 
žinerius J. Gailiunas ir dar- 
bus trumpas, bet dailus pro- 
gramas. 

K. Šnuolis. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

V. Gaižauskas, Chicago, 
111. Jei tamstą prigavo far- 
meris ar jo agentas, tai ne- 

galima visus farmerius už 
tai smerkti. Todėl jusų ra- 

šinėlis netilps. 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 

Posėdis Rugpjučio 19: Iš 
pranešimų Tarybon: 1) Nuo 
rasas kabelio iš Paryžiaus 
kaip seka: "Nesenai Letu- 

! vos valdžios nuuskirtoji ko- 
; misija, supirkimui iš Ameri- 
| kos armijos reikalingųjų 
i daiktų Lietuvos armijai, be- 
I veik jau užbaigė. Kabelis iš 
jRugp. 17 praneša, kad dau- 
jgybė darbininkų po priežiu 
ra pulkininko Tallat-Kelp- 
šos krauja vežimus mieste 
Bordeaux iš daiktų gautųjų 
iš Amerkos armijos sankro- 
vų, ir tas bus gabenama Lie 
tuvon per Pallice; kad dra- 
panos ir autuvas Lietuvos 
armijai jau ant kelio; kad 
viskas kitas turi buti sukrau 
ta nakčia iki 18-tos, kadan- 
gi tą naktį Amerikos armija 
apleidžia Bordeaux; ir kad 
Letuvoje visų tų daiktų lau 
kiama su nekantrybe. Pir- 
kimas šitų reikmcnų nuo 

Amerikos armijos tapo gali- 
mu per nesenai įvykusį Ame 
rikos valdžios pasiryžimą 
suteikti Lietuvos valdžiai 
kreditą ant keleto milijonų 
doliarių". 2) Iš paštų gene- 
ralės raštinės per p. Prae- 
ger nuorašas laiško, kuria- 
me vyliausi Lietuvos punk-. 
tai, per kuriuos su laiškais 1 
iš Amerikos galima susisiek 
ti, kaip ve: Kalvarija, Kau- 
nas, Liepojus, Mariampolė, 
Klaipėda, Panevėžis, Rasei- 
niai, Šauliai, Telšiai, Vilka- 
mergė, Vilkaviškis. Sako- 
ma: ''Lietuva apima buvu- 
sią Kauno guberniją, didės 
nę dalį Suvalkų gubernijos, 
ir dalis gubernijų Vilniaus 
ir Gardino. Gi miestai Vii 
nius, Gardino ir Suvalkų 
yra tuomtarpu Lenkų res-j 
publkos paštų kontrolėje, 
todėl tenai taip reikia ir ad- 
resuoti". 3) Iš War Trading 
Board sekcijos pranešama: 
Išvežimai daiktų ir įveži- 
mai iš ir į Latvijos, Estoni- 
jos ir Lietuvos dabar jau 
galimi sulyg paprastųjų 
exporto ir importo laisnių. 
4) Sandara klausia daugiau 
informacijų linkui mobili- 
zacijos mokytojų ir steno- 
grafių. 5) Jaars iš Baltimo- 
rės Lietuvių sumano pareng 
ti aukų rinkimo dieną. 6) 
Byoiro raštinė prižada vei- 
kiai perdavinėti pareinan- 
čias žinias Taryboms." 7) 
Liberty Loan raštinės pra- 
neša, jogei Estijai, Lietuvai, 
[Latvijai ir Urainai yra ren- 

giama paskolos teikimo pro 
| gramas. 8) Ineina bankos 
: ''Lietuvos Liuosybės Sar- 
| gų" organizavimui pateik- 
i tos ir platinamos po visuo- 
menę. 9) Ineina keletas pa- 
sisiulvmu Lietuvon- išva- 

v C 

fžiuoti stenografių. 10) Ko- 
lisija matėsi su p-ma Ben- 

un iš Lietuvos sugrįžusią. 
11) Lietuvos Gelb. Dr-jos 
darbas pradeda centruotis 
apie New Yorką. 12) Prane 
šama, jogei kitos mažesnės 
tautos jau gavo iš Liberty 
Loan savo šalims paskolą, 
tik Lietuviai dar negavo. 
13) p. Cald\vell darbuojasi 
Washingtone su 4rių Tautų 
Lygos sykiu, ir kiekvienos 
tų tautų paskirium, šigauti 
jiems jųjų bylos išklausymo 
priešais kongresą. 14) Pro- 
pagandos krutomieji pavei- 
kslai bus imti Rugpjučio 24, 
Highland Parke, Brooklyn, 
N. Y., 4-rių Tautų Lygos 
tautoms dalyvaujant. 15) 
Pranešimas sako, jogei ant 
jūrių iš Detuvos atvažiuo- 
janti misiją is šių: Laukai-; 

: čio, Šaulio, ir kitų. | 
Nutarimai: 1) Tarybos 

raštine perkelti į kitą vietą, 
ir jos dabartinis adresas 
bus: Lithuanian National 
Council of America, 70-5th 
A ve., New York City, N. Y.1 

12) Išrinkta ir rekomenduota1 
p. V. F. Jankus kaipo atsto- 
vas nuo Amerikos Lietuvių 
į valdžios siunčiamąją ko- 
misiją ištirti Baltiko valsti- 
jų ekonomijos ir komerci- 
jos sąlygas. 3) Padaiyta 
žingsniai pasitikimui iš Lie- 
tuvos%atvažiuojančių pasiun- 
tinių. 4) Lietuvos Liuosybės 
Sargų klausimas koordinuo- 
ti su Amerikos Lietuvių Sei 
mo nustatytoju planu, ir pa- 
raginti komisiją, kad įsfcig 
tų kokiame viename mieste 
biurą ir vyriausios komisijos 
sąstatą. ^ 

• J. O. Širvydas, 
Amerikos Lietuvių Tauti 

nes- Tarybos Sekretorius. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

LIETUVOJE DIDELIS 

Rugp. 20 cl. New York 
Globė įdėjo savo korespon 
dento trumpą pranešimą iš 
Kauno, kuriame rašoma, 
kad Kaune buvusios dide- 
lės demonstracijos protes- 
tuojančios prieš lenkų ver- 

žimąsi i Lietuvą.. Didelau- 
sia minia žmonių susirinko 
prieš Francijos militarę ko 
misijos buveinę ir kalbėto- 
jų lupomis pasakė išėju- 
siems ant balkono francu- 
zams, kad lietuviai tikėjo 
Francuzijai, ir laukė jos pa- 
gelbos, vienok apsivylė ir 
daugiau netiki. Francuzų, 
girdi kareiviai ir lenkai, su 

francuzų suteiktais ginklais 
briaunasi Lietuvon. Ašaro- 
ti kalbėtojai ir garsus verks 
lianimas žmonių padarė bai 
sų įspūdį ant šaliečių. 

Upas esas lietuvių arba 
but laisvoje Letuvoje arba 
žuti, kareiviai ir visa vyri- 
ja prisiekus kariauti už lais 
vę savo tautos lig paskuti- 
įnio kraujo lašo. 

Vokiečiai Lietuvą dar 
Plėšia. 

New York Times rugp. 
20 d. įdėjo editorialą, ku-Į 
riame sakoma, kad vokie- 
čių kareiviai dar nėva lig 
šiol apleidę Letuvos, o ap- 
leidžianti būriai viską plė- 
šia ir išsiveža. Girdi, ne- 

palieka net lavonų ramy- 
bėje, .bet iškasa kapus ir 
.nuima nuo jų kas tik kiek 
vertės turi. Ir po to'laik- 
raštis išreiškia pasigailėji- 

jmą, kad alijantai leidžia vo 

kiečiams tokias baisybes da 
ryti. 

Musų Parėtos. 
1 Lietuvos klausimas dar 

neišrištas gal atimi ir yra 
daug progų pagelbėti. Nė- 
ra abejonės, kad Lietuva 
bus nepriguiminga, bet lig 
tokia bus, tai lenkai ir vo- 

; kiečiai gali daug blogybių 
i pridaryti. Todėl mus par- 
eigas nurodyti mus šalies 

\ vedėjui prezidentui, kas de 
i dasi Lietuvoj ir kad Lietu- 
va yra pavergtoji tauta. 

1 Nurodyti senatoriams ir 
kreiptis vienu balsu visiems 

j Amerikos lietuviams. Męs 
i žinome, kad yra politika, 
kuri skiršto lietuvių pajie- 
gas Amerikoje ir trukdo 
darbą, kuris veda prie pa- 
gelbos kovoje. Bet mųs 

pareigos tas tamsias jie- 
gas nugalėti ir stot:: vi- 
siems tvirtrj už savo tautos 
laisvę. 

~*-*rv 

Lietuvos Atstatymo Bend 
rovės Reikalais. 

Lietuvių Atstatymo Bend 
roven ši mėnesį pradeda 
žmonės vis daugiau rašytis. 
Mat suprato, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės vei- 
kimas Lietuvoje galimas 

kas Lietuvą nei valdys ir 

JOS. RUMBUTIS 
LIETUVIS REAL ESTATE 
NAUDINGA ŽINOTI KIE- 
KVIENAM RACINIEČIUI. 
• SVARBU ATVAŽIAVU- 
SIEMS IŠ KITUR. 

PERKU IR PARDUODU 
NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS IR BIZNIUS. 

DARAU LEGALIŠKUS 
DOKUMENTUS, SKOLI- 
NU PINIGUS, INŠIURINU 
NAMUS NUO UGNIES IR 
AUDROS. 

PIRMI AUS NAGU PIR- 
KSI NAMUS, MATYK MA 
NE. 

KREIPKITĖS ŠIUO 
ANTRAŠU: 

JOS, RUMBUTIS 
1522 WASHINGTON AVE. 

RACINE, W!S. 
PHONE 1777. , 

.Tokiu budu lietuvystei pagel 
ba begalo didele. Atetyje 
gali buti taip, kad Lietuvo- 
je Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei bus lemta sulošti 
dideliausį darbą. Ir žmo- 
nes kreipiasi diena iš die- 
nos ragindami mus prie 
darbo ir gelbsti Lietuvą. 

Visi Prie Darbo. < 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovė deda visas pastangas 
gelbėti Lietuvoje ir tik čio- 
nai kviečia visus dėtis prie 
bendrovės Šeras $10. — 

bet neparduodama mažiau, 
kap 5 §ėrai. Visi nariai 
gauna dividendus. 

Adresas: 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ. 
"(LITHUANIAN DEVE- 
LOPMENT CORPORA- 

TION). 
320 Fifth A t., 
New York, N. Y. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 

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

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

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

Lietuviška Gydykla DR. D1CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių Jtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki Vi ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 lkl 12. 
1645 West 4'. -ta netoli nuo Marshflold Avo. 
11—m "laiiTr' "imimgm1 

L, L BE RT V BON DS 
Męs perkame Liberty Bonds a O T T pilnį "CasV vertę. Atneškite Jr^. vT3 XTX 
arba atsiųskite. J.G. S ACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 .<•] * a l 
Utarnlnkal, Kelvorgato Ip 1335 Milvmilke Av& j Subatoniis 9—9. tarpe Wocd ir Paulina gatvių: » 

— 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAST"** 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime dideli knygy sankrovą ir katalogu siunčiame s.ut pareikalavi- 
mo, gav§ Sc štampą. 

Vėliausia indomiausia musij-laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su jrlsiuntim^. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
lių-zokoninkių gyvenimo uz tandžial uždarytu sieni?. Reikalaukite tuo- 
Jfeue, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordgrfsif <5T- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superlor Street Cleveland, Ohlo 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

Moteris ir 
"■BMBBMuaiaBnHnanKinM 

r'ajaukjte 2 
Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme 
daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ 
GAMINIMUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) 
geriausių parinktų išmėgintų vaikių. Sutaisyta 
gražiai, knyga turi 164 puslapius, didumas 9X6 
coliai, gražiai audeklu apdalyta su auksuota ant- 
spaudą ant viršaus. Išsirašykite šią knygą sau ir 
bukite pilnom virėjom. 

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingu 
patarimu, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite 
į knygą ir tuo jaus visoki valgiai stovi prieš jumis, 
išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins 
jumis laiką, palengvins gyveįnmą. Nelukite ilgai, 
pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 
sisiųskite! Apdarytos kaina $1.50; neapdarytos 
$1.25. Rašykite taip: 

"Amerikos Lietuvis" 
15 MILLBURY ST., WORCHESTER, MASS. 

rus galit siusti dabar maista ir ci?*abuzius ^0 t../ 

tiesiai savo giminėm ir draugam jCietuuon 
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė artimoj atetyj pasiųs 

laivžį į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad i laivo įkrovą 
bus priimami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai, 

Yra du budu siųsti pagelbą. Jųs galite sutaisyti savo siuntini arba pirkti bile vieną visoke- 
riopos kombinacijos, kurius yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės' Bendrovė ir ji juos pa- 
siųs sulyg jusų nurodymu. 

Jeigu jus norėtumėte sužinoti, kaip nupirk 
ti siuntifiį daugiausiai reikalingo maisto, ku 
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi- 
įe vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 
monės Bendrovė, is pildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą:— 

Jeigu norčtumele sužinoti kaip patiems su 

pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

rėtumėte kad Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove pristaytų jūsų giminėmis ir dvau- 

gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že- 
miau paduota kuponą:— 

# « Lithuaz! an-American Trading Co. 
u West 48th St., New York City 

Malonėkite prisiųsti, man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagclbos į Lietuvą. 1 ra suprasta, kad šis pa- klausimas paaiškinimų dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų. 

•' vardas /. x.:„ 

■ ■■ : ■v;-,; ■'■ : ■' 
; >..< .■ ■'••• y. ■ > į ■ 

miestas if; valstija 
■■■ 

Gavus šį ki.pona-pilnas paaiškinimas'bus pasiustas" jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
Litauaiiian-American Trading Co. 

6 Weat 48th St-, Nc-w York Cįty 



Vietines Žinios 

IŠPLĖŠĖ LIETUVIO 
KRAUTUVę. 

Iš pėtnyčios į subatą nak 
ti išplėšė i-ubų gerai žino- 
mo lietuvio J. Nausėdos 
krautuvę, kuri stovėjo pri<-- 
4605 So. Ashland a ve. Ku- 
bų paimta už $1357, gi 
jiems netinkamus daiktus 
išblaškė po grindis. Čevery- 
kus taip sumaišė, kad nei 
pats krautuvninkas nebepa 
jiegia išskirstyti i poras. 

M. k. Šilis. 

MAJORAS NORI UŽBAIG 
TI DAILYDŽIU 

STREIKĄ. 
Vakar majoro Thompso- 

no raštinėje buvo susirinkę 
Building Tratles Council 
atstovai ir budavojimo kon- 
trakcijos darbininkai pasi- 
tarti su valdžios tarpiniu 
kais kas link taikimosi iš- 
lygų. Dailydės griežtai rei 
kalauja doliario Į valandą. 
Thompsonas stengiasi, kacl 
sutaikinu darbininkus su 

darbdaviais ir, kad veikiaus 
užsibaigtų streikas. 

POLICIJOS IR VAGIU 
SUSIRĖMIMAS 

Tarp Cicero ave. ir Hu- 
ber St., pėtnyčoj buvo di- 
delis susirėmimas šešių plė 
šikų ir trijų policijantų. Iš 
abiejų pusių šaudėsi iš re- 

volverių. Policmonas Char- 
les Fitzgibbons tapo pašau 
tas. Vagįs bėgo susėdę į 
motorinį troką, į kuri taip- 
gi buvo prikrauta apie $10,- 
000 vertės degtinės. Ma- 
noma, kad degtinė buvo pa- 
vogta. 

Policmonams su vagiais 
besišaudant atėjo Cicerc 

ave. gatvekai'is. Tuom lai- 
ku keturi vagiliai paspru- 
ko i tamsą, gi du isoko Į 
karą ir su revolveriais pri- 
vertė kunduktorių važiuoti. 
Du detektyvai spėjo ššokti į 
karą. Kare vėl prasidėjo 
šaudimosis. Kondrktorius 
ir tris keliauninkai pasislė- 
pė po sėdynėmis, kad apsi- 
saugot nuo šūvių. 

Visi vagilid pabėgo. Vie- 
nas iš jų. buk tapęs pašau- 
tas. Daktarai ir iigonbu- 
čiai laukia ar neateis tas pa 
šautasai. 

"BAISUS VAGIS." 
Subatos naktį p-nia D. J. 

Marions, gyvenanti 1037 
University pl. išgirdo savo 

vištas kudakuojanut ir pa- 
manius, kad tai vagis viš- 
tineje vagia jos vištas bai- 
siai išsigando. Pagriebė 
telefoną ir pradėjo šaukti 
i policijos stotį: 

— Vištas, mano vištas 
vagia! Kogreičiausiai at- 

siųskit policmoną"! 
Greitu laiku pribuvo po- 

licmonas ir užklupo "baisų 
vagį", tai didelį juodą ka- 
tiną, kuris jau pjovė vienuo 
liktą vištuką. 

AKTORIŲ STREIKAS 
GREITAI NEPASIBAIGS. 

Aktoriai kalba, buk stm 
kas priseisęs ilgai užtrauk- 
ti, nes išlygos su teatrų sa- 

vininkais toli neprieinamos. 
Thomas Reynolds, prezi- 

dentas krutamųjų paveikslų 
sustatymo, pranešė, jog ga- 
vęs iš New Yorko paveikslų 
autoriteto paliepimą, ir kru 
tamuosius teatrus uždaryti. 

ČIEPITIS NUO DIFTE- I 
RIJOS. 

Sveikatos departamentas 
pataria, kad tėvai įciepituj 
savo vaikučius nuo dfterijos' 
(tūlos gerklės ligos), pirma 
negu vakai pradės lankyti! 
mokyklas. 

į Yra patirta, kad difUrija 
serga daugiausia dešimts 
metu kūdikiai ir. kad iš de- 
šimts tą liga susirgusių de-j 
vyni miršta. 

Chicagos Dr. J. D. Ro-j 
bertson stengiasi, kad ki<k | 
vienas kūdikis butu įčiepi- 
tas šį metą. 

Tėvai neturinti pinigų ap 
mokėti daktarui bylos, gali 
savo vaikus inčiepiti veltui 
bile kokioj sveikatos instai- 
goje. 

REKORDU VEDĖJAS 
PAVOGĘ, $52,000. 

Praeitą subatą tapo su- 

sekta, kad Paul Haverly 
Knights of Pythias rekordų 
vedėjas pavogė $52,000.00 
ir dingo. 

People's Life name prie 
130 N. Wells gatvės tapo 
perkeistos spinos, nes vagis 
Haverly prasišalindamas 
paėmė susavim daug raktų 
nuo to namo. 

DAR DAUGI AUS VAL 
DŽIOS PRODUKTU BUS 

PARDUOTA 
Likusio S. V. armijos 

maisto tapo dar daugiaus 
Chicagon atgabenta ir jis 
bus parduodamas. Jau rytoj 
bus galima gauti pirkti ka- 
riumenės maisto sekančio- 
se vietose: 

L. Kkin, 14th ir Halsted 
St. 

W. A. Weboldt, 1279 
Mihvaukee Ave. 

E. Iverson, 1336—50'Mil 
waukee Ave. 

12-th Street Store, 12-thj 

V LIBERTY LAND INVESTMENT CO. 

MORGAN PARKO SUB0IV1SI0NE 
111-TA IR VINCENESS AVE. 

NEDĖLIOJE, 

RUGP.-AUGUST 
31 -mą 

10 VALANDĄ RYTO 

ĮŽANGA DYKAI j """" 

I Čia bus: | Dainų, prakalbų, užkan 1 
džių, gerymų. J ——^ * 

Važiuokite 111 ir Morgan Park karaU ant Halsted St. į pie- 
tus iki 111 gatvoi Ten jus pasitiks komitetas. 

+ ■ 

ii' Halsted Sts. 
Atkins & Freund, 48 ir j Ashland A v. 

Becker, Ryan & Co. 63 ir 
Halsted Sts. 

Oppenheimer's, 47 ir Ash 
land A ve. 

Klein Bros., 20-th ir 
Halsted Sts. 

David Hawknson, 2658 
W. 22 nd St. 

Anderson Bros., 89 Com- 
mercal Ave. ir 990G Ewnig 
Ave. 

Standard Bros., 443 So. 
Ashland Ave. 

The Lederer Co. 92-nd 
ir Commercial Ave. 

Metai Spesialties Manu- 
facturinig Co. 338 N. Kedzie 
Ave. 

Lietuviai, kurie norit j nu 

sipirkti maisto pigiaus negu 
paprastuose krautuvėse pa 
siskubėkit į augščiaus nuro- 

dytas vietas. 

ROSS IŠDAVĖ SAVO 
DRAUGUS. 

Policijai praitą subatą 
pavyko išgauti iš Ernest J. 
Ross, kuris praeita pėtny- 
čią ant Warren gatvės sto- 
ties būdamas su dviems 
draugais šovė i policistą. 
Esą vienas tu draugų bu- 
vęs Frank Pope, o antras 
kokis ten Preble. Det^'kti- 
vai jieško pabėgusiu, gi po- 
nas Ross tapo sugautas ant 
Warren A ve. stoties, pas ku 
rį atrasta 15,000 bondsų. 

Metai atgal ponas Ross 

taipgi buvo suareštuotas de- 
dektivų, seržanto Hasna. 

Aną syki pas jį atrastas 

Vokietijoje pagamintas re- 

volveris. 

LIETUVIU GELBĖJIMO 
DR-JOS 17 SKYRIAUS 

DOMAI. 
L. G. L. 17 skyriaus į- 

vyks svarbus susirinkimas 
ši vakarą (Rugpj. 26 d.), 
kaip 8:00 vai. Wodmano 
svetainėje, ant 33-ios ir 
Lime gatvių. 

Meldžiame atsilankyti 
kaip narius, taip ir rėmė- 

jus Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus. Daug svarbių 
dalykų bus apkalbama, kas 
link Lietuvos šelpimo. 

Rast. M. K. Šilis. 

IŠVAŽIAVO ADV. 
BRADČIULIS 

Advokatas F. Bradchulis 
su tūlais reikalais vakar iš- 
važiavo į New Yorką. Tu- 
rinti prie jo reikalus teiksi 
tės palaukti iki jis pargrjš. 
Manoma, kad pargriš apie 
Rugs. 2 d. 

L. G D. 17 SKYRIUS. 
Lietuvai, kurie turite at- 

liekamus, arba taip paskir- 
tus paaukauti apnuogintai 
Lietuvai rubus meldžiame: 
iuos atnešti i šia vieta: 810 
W 33rd St. . 

Bus priimami rūbai utar- 

ninkų, ketvergų r subatų va- 

karais, nuo 7:00 iki 9:00 
vai. 

Nuoširdžiai meldžiame 
gelbėti savo skurstančius 
brolius Lietuvoje. 

Kast. M. K. Šiiis. 

SUSIRINKIMAS VARPO 
REIKALE | 

Jungtinis susirinkimas 
Varpo komisijos ir Šeiminės 
finansų komisijos įvyks šią- 
dien, 8 vai. vakaro Wodma- 
no svetainėje. 

Bagdžiunas. 

KOLIONIJŲ DOMAI DĖL 
ĖMIMO PAVEIKSLŲ J ūdom i paveikslai iš ko- 

lionijų bus imami nedėlioj 

rugp. 31 d. iv pankelyje 
rugsėjo 1 d. Visi malonėki 
te tėmyti platesnius' prane- 
šimus apie tai laikraščiuose 

Bagdžiunas. 

SUSIRINKIMAS PIL- 
DANČIO TARYBŲ 

KOMITETO. 
Pildantis Chicagos Lie- 

tuvių Tarybos Komitetas 
(21 naris) turės savo posė- 
di seredoj, 27 diena rugp., 
"VVodmano svetainėje, 33 ir 
Lime gatvių, 8:30 vai. va- 

vakare. 
B. Butkus, Pirm. 

PA J IEŠKĄ l PUSBROLI l\ ZIGMON- 
to ir Jono, Vilniaus gub Trakiu 

apskr., Zarasų parai). lUiu-iouiij sodos. 
Ja uapie 15 metu kaip jiedu gyver.,. 
Amerikoje, norėčiau žinoti kur jie gy- 
vena. Taipgi pusbrolio, Stasiaus Kirdi- 
ajaus, Vilniaus gub. Trakiu apskr. Ge- 
gžuinės parap. Bufieniu sodos ir puk- 
brolio Damiiko Ivaškcs, Vilniaus gub. 
Trakiu ap«.kr Gngužinės parap Smil- 
gių sodos. Malonėkite patįs atsišiukti 
irba kas juos žino bus malonėkite pra 
nešt; šiup adresu: MIK K ZUISAS, 

Į lox 14. Pair Lawn A v., Southbridge, 
I Mass. 

Reikalaujame drūtų vyrų 
prie darbo i "Cold Sto- 

racre". U. S. Cold Storage 
Co. 
39th St. & Hoyne Ave. 

Chicago, 111. 

REIKALAUJAME L1EBE 
RIŲ. 

Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite : 

Western Felt Works, 
4115 Ogden Ave. 

reikalTngi kriaučial 
prie moteriško darbo. 

Geistina, kad atsilieptu 
mergina arba moteris prie 
sijonų dirbti. 

1765 Ogden Ave. 

"PARSIDUODA barzda- 
skutyklos (barber shop) 
fiksčieriai, pilnas setas. At-j 
sišaukite 

Vincent Mulcahy, 
1800 W. 35th St., ! 

PARSIDUODA. 
Parduodu biznišką muri-1 

nį namą. prie kampo goriau | sioj vietoj, t/nkamas del 
bučernės. grosemės. ir peP-i 
tuvės, su pagyvenimu vir" 
šum. $20.000 vertės, Įnešti I 
tik $5,000.00. 

Taipgi parduodu 30 ake- 
rių farmą, geri budinkai vi- 
sa žeme dirbamu, pu/kus 
sodas, geras vanduo. 12 my- 
lių nuo Racino, kaina $4500. 
00 įmokėti tik $2500.00. 

Norintieji pirkt: kreipki- 
0S' 

RUMBUTIS, 
1522 Wasb, A ve., 

Racine, Wis. 
Phone 1777. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLFGE 

Mokina siuvimo, Yirrfno, dtsigrHuį 
dlenomU Ir vakarais rtėl hi/utc 1j 
aamij. Paliudijimai lžcUso<?.^",",i ir vio 
los parūpinamos uykai. AtenankykiU 
arba rašykite, o męs paaiPtougsiui' 
nuteikti Jume patRhm®. 

SARA FA.TEK. Principai 
2407 W Madison -31. 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MU8Ų PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RfcLIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DRCVER 4328 

\ 

Daktaras 

Jonas W. Sarpaiins 
Gydytojas ir Chirurgas. 
32S2 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vai. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2644 

DR. I. E. MAKARAS, j 
LIETUVIS GYDYTOJAS H CHIRU.ICAs j 
Ofisas: 17J1 \V. 47tli STRKKT. < Vai.: 9:30-12 A. M. 3-3 ir 7-9 P. M. *j Tljsfonu: Boulevard 3480. 1 Rezidencija: 4515 So. \Vioil Street. 

Telefonas: Yards 723. 

Dr. M. Herznian 
1$ RUSIJOS 

Herai lietuviams žinomas per 16 me- 
lų kr' to patyrėt gydytoja*- dūrurgaa ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. motetu ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-i(»y ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk Street, netoli Fi'k Street. \ ALANDOS; Nuo 20—^2 pietų, ir 6—H v aka Tris. T«!cphone Canal 3110 GYVENIMAS: '.412 5a. Halstcd 3t. VALANDOS: ?—9 -r-o. 

Or. Yiipia Narbutt 
Pbysician & Surgsen 

3001 West 2211d Street 
2111 MarsbalJ Blvd, 

Ofico valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vakar* 

Tfcl. Lavjndj. ;e 66C 
Gyvenimas: 

Tai. Rockvvell 1631 

fel Y A P. D b 

LIETI;VIP. GVOYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

vrydo visokias llgae moterių 
vaikij lr vyrų Specialistai ff/- 
do limpančias. užBiseneiusiac 
lr įjaslap'iiięus vyru ilga* 

3259 So. Halsted 8t„ Chicayo, ?Vt 

Dr. G. M. Glaser 
rrwlrtltaioJ* Jau 27 ;n«Ui 

3149 S. Morflan 8t., kerti S2 «t. 
SpecIalUta* Moteriškų, Vyriški, 

ir ChroDišky Ligy. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. «—& vaV., Nedėl. 8—i. 

TELEFONAS YARD3 M7. 

A.Masalskis | 
p LIETUVIS GRABBRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- I 
riauslai, teisingiausiai ir daug g pigiau, kaip kiti, dėlto, kad I 
męs patįs dirbame gralius ir I 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalam3 dieną ar 

Inaktj. 3305 AuburnAve. Tel. Drover4.39 J 

.,ii»iiiihi»»ui»i»IIIIIUIHIIIIIIIHU1»IIII!UH>WH PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, j ant Pupų, Lentų. Rėmų ir Stocams Foplerlc SPECIALIA!: Maleva rnalevojimui stubų iš vidaus, po $*.50 ui. galioni) | CARR BitOS. WRECKING CO. 
3003-3039 80. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. | !IIIIllllllIiniU:!!I!l|l||IIIUIJflllinflinilllll!!lll»llll«H 

DR, A. L. GRAICUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIURURGAS j : 3310 So. Halsted St., Chicago, 111. j Telefonas Yards 3162 : Ofiso vai nuo 8—10 ryto, 12— 4 po pietų ir : [ nuo 6—9 vakaro. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 
Henry J. Schnitzer State Bank 

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir dabar 

SIUNČIA FINIGUS i LIETUVA | 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

o Henry J. Schnitzer State Bank^ 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

Jei manai pirkti nan\i ar lotą, pirk "Marquette Mane kur oras 
tyras, nuošaliai nuo dirbtuvių. Gatvės ištaisytos ir užmokėtos. Arti 
Lietuviško Vienuolyno ir Mokyklų, šeši bliokai j antrą Chicagoje did- 
žiausi "Marquette Park" 

čia paduodame sąrašą namu ir lotų, kurie yra tikri 

"BARGENAS" 
2 pagyvenimu namas 5 ir ti kambariu ant Artesian Ave. ir tarpe j 

63čios ir O-itos gatvių. Garu apšildomas Randa $85 į niėnesj. Prekė 
tiktai 

•... $8200.00 
'2 pagyvenimų amas, 5 ir 6 kambariai ant Talmau Ave. arti 61mos 

gatvės šiltų maudynių apšildomas. Prekė $780y 
Lotas aut Artesian Ave. tarpe 63rd ir t',4tb gatvių. 3$xl2o. Prekėj tiktai $850.00 
Lotas ant Washtena\v Ave. arti Clst gatvės 30x125. Prekė $773.»>0. į 
Business Lotas ant 63rd gatvės arti Rockwell voras $3500. $2200. 
Business Lotas ant 6". r d gatvės arti Campbell Ave. vertas $4000. 

Parsiduoda už 
$2500. 

11- daugybė kitų 

Kreipkitės tuojaus i 

Francis Kibort 
2402 VVEST 63rd STREET 

TELEPHONE REPUBUC 923 
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