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Vokiečiai užpuls Bolševi= 
kus iš Lietuvos. 

Ukrainai atsisako nuo Ne- ! 
prigulmybes. 

4 

Turkija nori Amerikos Globos, j 
/LlETUVIAI-LATVIAI SU- 

MUŠĖ BOLŠEVIKUS TIES 
ZARASAIS. 

Kopenhagenas, rugs. 1 fT. 
Latvių spaudos biuras išlei- 
,do pranešamą, kad ties Za- 
rasais jungtinė lietuvių-lat- 
vių kariumene sumušė bol- 
ševikus paimdami .nemažai 
nelaisvių taipgi ir kanuolių. 
Jungtinė lietuvių-latvių ka- 
riumene vis eina pirmyn ir 
apielinkė yra nuvalyta nuo 

bolševikų. 

VOKIEČIAI UŽPULS BOl 
ŠEVIKUS IŠ LIETUVOS. 

Paryžius, rugp. 28 d. (Pa- 
vėluota). — Pribuvęs čia in 
žinierius M. Stebeiko, virši- 
ninkas gelžkeilų sistemos 
Lietuvoje, praneša, kad Lie- 
tuvoje yra 40.000 vokiečių, 
gerai apginkluotų, kurie sa- 

ko eisią pagelbon admirolui 
Kolčakui. Vokiečiai, sulyg 
inžinieriaus Stebeiko, liuo- 
sai kalba, tarp vokiečių Kol-: 
iako ir japonų yra tam tik- 
ks susitarimas. 

Šiems vokiečių kariume- 
nes pulkams jau kelis sy-, 
kius buvo maršalo Focho 
įsakyta pasitraukti iš Lie-! 
tuvos, bet jie nepildę to | 
įsakymo, ir dabir pasiva- 
dinę save kolčakiniais vi-1 
sai nemano trauktis iš Lie- 
tuvos. Jie tvirtiną, kad jų 
tikslu yra tuojau mestis ant 

bolševikų ir persimušus per 
jų eiles susijungti su admi- 
rolo Kolcako spėkomis. 

Inžinierius Stebeiko pra- 
neša, kacl vokiečiai dalinai 
jau buvo apleidę Lietuvą, 
bet nuo 1 dienos rugpjučio 
apsistojo in* pradėjo daryti 
apkasus apielinkėje Šiaulių, 
kur yra jųjų ir vyriausioji 
stovykla. Jų užėmimo linija 
eina nuo Vilkaviškio iki^ 
upės Dubisos toliau iki Rad 
viliškio ir Joniškio. 

Ši vokiečių kariumenė su- 

sideda iš 37,000 vokiečių ir 
3,000 rusų, kuvie dėvi vo- 

į;šką uniformą. Vadu šios 
armijos oficialiai skaitosi 
buvusis Rusijos generolas 

^Bergmann, bet tikruoju va- 

du yra vokiškas generolas 
Goltz. 

Vokiečiai, kad išsisukus 
nuo maršalo Focho paliepi- 
mų vadina save admirole 
Kolčako liuosnoriais, ir to- 
dčl skaito save galėję dary- 
ti tai kas jiems patinka. 

Iš Vokietijos prisiunčia- 
ma vis daugiau buvusiu Ru 

sijos kareivių nelaisvių ir 
priskiriama prie šių "kolča- 

į kinių liuosnorių." Iš Vokie- 
. tijos taipgi prisiųsta aprū- 
pinimui šios kariuinenės 
280 orlaivių, 100 automobi- 
lių ir vienas apginkluotas 

j tarukinys. 
Tai yra priežastis kurios 

delei vokiečiai netik nepai- 
sė Lietuvos valdžios reikala 
vimų išsinešti iš Lietuvos, 
bet nepaise nei jsakymų 
maršalo Foch. 

UKRAINA ATSISAKO 
NUO NEPRIBULMYBĖS 

Londonas, rugs. 1 d. — 

Gauta iš Maskvos bolševikų 
'bevielis telegramas, kuria- 
me pranešama, kacl prieš- 
bolševikiškas vadas genero- 
las Denikinas padarė su uk- 
krainų vadu generolu Petį u 
ra sutartį, sulyg kurios.Uk- 
raina atsisako nuo politiš- 
kos neprigulmybės, bet no- 
ri pasilaikyti kaipo valstija. 

Apie galutiną Ukrainos 
valdžios formą, kaip prane- 
ša minėtas telegramas, nu- 

spręs buismas visos Rusijos 
steigiamasis susirinkimas. 

TURKIJA NORI AMLRI- 
KOS GLOBOS. 

Paryžius, nigs. 1 d. — 

Turkija, sulyg pranešimo 
Ch. R. Crane, kuris buvo 
pasiųstas ištirti dalykų sto- 
vį 'urkijoje, tuojau sutik- 
tų nusiginkluoti, jei tik Su- 
vienytos Valstijos apsiimtų 
Turkiją globoti; prie to Tur 
kijos valstibiniu sentru ture 
tų pasilikti Konstantinopo- 
lis. 

UŽ VIENĄ FRANCUZĄ 
$200,000. 

Paryžius, rugs. 1 d. — 

Vokietija užmokęs Francu- 
zijai už vieną franeuzą ka- 

I reivj, kurį minia užmušė ant 
skvero Berlyne, net $200, 
000. Francuzijos valdžia ma 

nanti pavesti tuos pinigus 
tarptautiškam Raudonam 
Krysiui. 

| PREZIDENTAS NEDUO- 
DA SENATORIAMS SU- 
TARTIES SU AUSTRIJA 

IR KITAIS 
Washington, D. C. rugs. 

1 d. — Prezidentas Wilso- 
nas atsisakė išduoti Sen«to 
komisijai užrubežinių reika 
\ų sutarties projektą su Au-j 
striją, Vengrija, Bulgarija 
ir Turkija. 

Visa diena puiki, bet vakaras 
M 

VOKIETIJA TAIKOSI 
PRIE RUSIJOS 

Berlynas, rūgs. 1 d — 

Vokietijoje vis daugiau gir- 
disi balsų, kad Vokietija tu- 
ri dėtis su Rusija, kuri, gir- 
di, irgi yra panašiai nuken- 
tėjusi kaip ir Vokietija, t. y. 
neteks žemių. Bet vokiečiai 
tvirtina, kad jie nori dėtis 
tik su ne bolševikiška Ru- 
sija. 

KOLČAKAS APLEIDŽIA 
OMSKĄ. 

Londonas, rugs. 1 d. — 

Čia gauta bolševikiškas pra- 
nešimas, kuriame sakoma, 
jog admirolo Kolčako val- 
džia jau apleidžia Omską ir 
kraustosi į Nikolajevą. 

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
CHARKOVĄ 

Londonas, rugs. 1 d. —• 

Pranešama, kad bolševikai 
Maskvoj išleido oficialj pra 
nešimą, kuriame sako, jog 
miestus Charkov reroriasi 
pasiduoti be jokio musio; 
taipgi bolševikai sako turi 
žymių laimėjimų ir kitose 
pietų fronto vietose. 

Gi Orenburgo distrikte 
bolševikai esą suėmę šaulių 
batalioną iš 800 vyrų ir ka- 
zokų pulką iš 500 vyrų. 

Bolševikai taipgi praneša 
kad generolui Denikinui 
menkai sekasi visame jo 
fronte prieš bolševikus. 

MŪŠIAI KRONŠTADE. 
Kopenhagenas, rugp. 31 

d. — Talkininkų lakūnai, 
kurie lakstė virš Kronštado 
praneša, kad ten matėsi mu 

šiai tvirtovės gatvėve ir taip 
gi matėsi ant gatvių lavonai 

BELGIJA ARTI REVO- 
LIUCIJOS. 

Haaga, ings. 1 d. — Spe- 
cialis Chicago Daily News 
korespondentas praneša, 
kad Belgijoje verda prieš- 
revoliucijinis judėjimas. 
Valdžia stengiasi tą judėji- 
mą užbovyti įvairiomis iški] 
memis dčlei laimėjimo ka- 
rės ir padarymo taikos. 

PERSHINGAS SUGRĮŽTA 
AMERIKON 

j, Brest, Prancūzija, rūgs, 
1 d. — Šiądien 3 valandą 

'po piet išvažiavo į Suvieny- 
Itas Valstijas gen. John J. 
Pershing. Jo išlydėti atvyko 
maršalas Foch, 'kuris užreiš- 
ke, kad Suvienytų Valstijų 
mirusieji kareiviai riša abi 
sali dvaugiškumo ryšiais, j 
BOLŠEVIKAI APLEIDO į 

BOBRUISKĄ. 
Londonas, rugp. 31 d. — 

Maskvoje bolševikų prane-j 
šama, kad bolševikų spėkos1 
apleido miestą Bobruiskr į! 
pietryčius nuo Minsko, bet | 
turi laimėjimų pietiniame 
fronte. 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
BALT1KAN. 

Kopenhagenas, rugs. 1 d.' 
'Iš Karaliaučiaus atėjo žinia, 
jog stiprus Anglijos laivy- 
nas nuplaukė linkui Petro- 
grado. kurio tikslu, kaip 
manoma, yra kovoti prieš 
bolševikus. Spėjama, kad 
šis laivynas aplankys pake- 
lyje taipgi Liepojų, Rygą ir 
kitus pajūrio miestus. 

IŠGELBĖJO 440 LAIVŲ. ! 
Londonas, rugs. 1 d. — 

Anglija 1915 metais įsteigč 
prie admiraltijos speciali de- 

partamentą gelbėjimui laivu 

Pasirodo, kad bėgyje arti lav 
turiu metų tapo išgelbėta 

440 laivų. Išgelbėti nuo 

jūrių dugno laivai ir pre- 
kės yra apvertinama ant $250 
000,000. Nekurie laivai buvč 

išgelbime ir skandinami ar tai 
narlaivių ar per šiaip nuoti- 
kius po kelis sykius. 

HIPPODROMO AKTO- 
RIAI LAIMĖJO STREIKĄ 

v 
New York, rugp. 31 d. •— 

Didžiausio pasaulyje teatro 
įHippodrome aktoriai nene- 

! niai išėjo ant streiko. Po ne- 

ilgam streikui teatro vedė- 

j jai pripažino aktorių ir gie- 
i dorių draugystes unijos vie- 
Iton. 

! ČECHAI RENGIASI KA- 
RĖN PRIEŠ LENKUS. 

Londonas, l*UgS. 1 d. — 

Ateina žinių, kad Čecho- 
Slovakai serioziai rengiasi 
karėn prioš lenkus, mat jie 
esą nepatenkinti taikos kon 
ferencijos nuosprendąiu pri- 
skirti turtingą anglimis pro 
vinciją prie Lenkijos. Delei 
šios provincijojs ir pirmiau 
kildavę iarp lenkų ir cechų 
kivirčių. 
PARTUGALIJA ATNAU- 

JINA VAISBĄ SU 
VOKIETIJA 

Lisbcnas, Portugalija,! 
ings. 1 d. — Sulyg Lisbo-| 
no laikraščių Portugalija 
tuoj atsidarysianti vaisbi- 
nius susinėsimus su Vokie- 
tija. Ta bus pirma valstybė' 
iš kariavusių, kuri užmegs! 
su Vokietija naujus vaisbosj 
santikius. 

MINIA UŽMUŠĖ, PASKUI! 
SUDEGINO 

Boaglusa, La., rugp. 31 d. 
Šiądien minia apie is 1000 
vyrų suėmė juoduką J^cCar- 
ty, buvusi kareivį, kuris bu- 
vo kaltinamas, kad už puolė j 
moterį baltveidę ir moteris 
jį pažino. Minia ilgai nelau 
kiant juoduką nulinčiavo ir 
pririšusi prie automobilio 
atgabeno prie jo namo, kur 
kūnas tos pačios minios ta- 

po sudegintas. 

VOKIEČIAI NORI 
MONARCHIJOS. 

j Amsterdam, rugs. 1 cl. —! 
Pereitoj nedėlioj Berlyne 
buvo susirinkimas pan-vo- 
kiškos lygos, kur išreikšta, 
idant Vokietijon butų vėl 

grąžinama monarchija. 

KARĖS STOVIS. 
MUNICHE. I 

Kopenhagenas, rugs. 1 d. 

Berlyno laikraščiai praneša, 
kad Mum che, Bavarijos sos 

tinėje .įvesta karės stovis. 
Gatvė?, apstatytos kulkas- 
vaidz:a!s. 

POLICIJA NUDRASKĖ 
RAUDONAS VĖLIAVAS. 

Chicago, 111., ings. 1 d.— 
Šiądien policija neleido ko- 
munistų partijai ..tidaryti 
savo konvenciją, pakol gre- 
ita arudonų vėliavų, kurios 
į puošė salė sienos, nebus da- 
deta ir amerikoniškos vėlia- 
vukės. Kadangi komunistai 
atsisakė tai daryti, todėl po 
licija nutraukė nuo sienų ir 
raudonus vėlukus. Vienas iš 
komunistų tapo areštuotas. 

AUKOS KRAUJU PRI- 
SIEKĖ ATKERŠYTI 

UŽMUŠĖJUI. 
Chicago, 111., rags 1 d.— 

Šiądien tūlas italas užmušė ki- 
ta itaala buk už skola w c V 

vienok policija mano, kad tav 

;va sąryšyje juodrankių d au- 

gijos. Policijai vos pasisekė 
apginti žmogžudį nuo miniop 
teismo. 

Tuo laiku pribuvę į vieta už 
mušystės du užmuštojo pus 
broliai, pavilgę pirštus kraują 
klane, iškilmingai prisiekė ar- 

keršvti užmušėjui. 

UŽ 2 MĖNESIU AMERI- 
KONAI APLEIS EUROPĄ 

New York, rugs. 1 d. — 

Sugrįžęs Amerikon generolas. 
Majoras Hemlick, kuris yra 
direktoriumi tvarkymui perve: 
žimo Suvienytu Valstijų karei 
viii iš Bresto, pranešė, kad jo 
nuomone apie 1, dieną lapkri- 
čio nsi Suvienytų Valstijų ka- 
reiviai spės sugrįžti namo. 

RIAUŠĖSE NUOSTOLIU 
PUSĖ MILIJINO. 

Chicago, 111., rugs. 1 d.— 
Paaiškėjo, jog laikė rasinių 
riaušių tapo padaryta nuo- 

stolių ant pusės milijono. 
Visi nukentėjusie kreipsis 
prie miesto reikalaudami at 
mokėti jiems nuostolius, 
nes riaušių kaltę meta ant 

miesto, kuino, girdi, nemo- 

kėjęs suvaldyti minių. 

RA3INĖS RIAUŠĖS 
KNOXVILLE. 

Knoxville, Tarias, rugp. 31 s, 
d. — Pereitą naktį baltvei-j 
džių minia užpuolė vietosi 
kalėjimą, kad atėmus juo-j 
duką, kuris yra kaltinamas 
užmušime baltveidės mote- 
ries. Policijai vos pasisekė 
apginti kalėjimą. Riaušėse 
užmuštų yra du ir sužeistų! 
14, bet jų skaičius vis didi- 
nasi. Užr/iušti ir sužeisti yra 
daugiausiai miliciantų. 

FRAHCUZĖS NEŠINASI 
NUO YANKIŲ. 

Paryžius, šešiosdešimtįs 
dvi francuzčs, kurios vedę 
amerikonus aficierius bei ka- 

reivius, jau spėjo nuvykti 
Amerikon, persiskirti su vy- 
rais ir sugri/.ti atgal Francu- 

zijon. 

AMNISTIJA 40.000 IT ALI- 
JOS KAREIVIŲ 

Rymas, rugs. 1 d. — 

Italijos karalius Viktoras 
Emanuelius šiądien suteikė pi) 
ną amnistiją 4°,000 italijos 
kareivių, kurie laikė karės bu- 
vo nuteisti kaliejiman už įvai- 
rius prasižengimus. 

j IŠKRIKDĖ VENGRIJOS 
KOMUNISTIŠKĄ PULKĄ. 

v Vienna, rugs. 1 d. — 

Vengrijoje buvo suorganizuo- 
tas specialis komunistų pulkas 
kuriame buvo surinkti patįs 
smarkiejie komunistai. Šis pu! 
kas savu laiku. t. y. viešpatau- 
jant Vengrijoje komunistams 
buvo tikru vtikSvu lUulapeš- 
to. Dabar šis puikas 1tį.k> iŠ- 
krikdytas ir išskirstytas j kitu? 
pulkus. 

i 

OŽYS SUĖDĖ BIZNĮ. 
Tular, C<0., rugp. 28 d.— 

American Express kompa- 
panijos vietos ofisas visai 
paliovė veikęs tūlam laikui, 
nes ožys "Billy," kuris bu- 
vo mylimas ofiso darbinin- 
kų, dasigavęs suėdė rekor- 
dų knygas ir nėra galima 
vesti reikalus kol nesusi- 
tvarkys raštinė iš naujo. 

MEKSIKONAI UŽMUŠĖ 
AMERIKONĄ. 

EI Paso, Taxas, ings. 1 d. 
Šiądien čia atėjo žii.ia, kad 
meksikonai užmušė tulą Adam 
Schaeter, kuris yra ar Suvie- 
nytų Valstijų ar Anglijos pi- 
lietis. Jis savy stoviai vedė kai 
syklą Zacatecasa distrikte. Jo 
motina ir sesuo gyvena Pitt- 
sburge, Pa. 

RADO PAČIĄ JAU 
ŽENOTĄ. 

Wheeling, W. Va. Tūlas 
Alex Compton eidamas kariu- 
menėn paliko gražią pačiute. 
Neilgai trukus .atėjo telegra- 
mas jog A1ex tapo užmuštas 
rrancuzijos laukuose. Pačiu- 
tė ilgai nelaukiant apsivedė st: 

kaimynu.. 
Dabar Alex susrrižęs rado 

O v w 

savo pačią jau ženotą ir rei- 

kalauja persiskirimo, kas jar>. 
ir bus suteikta. Gi jo pačiute 
turės dar syki imti šliula, nes 

imtasis Šliubas esant vyrui 
diar gyvam, nėra teisotas. 

STRE1KIER1AI KELIAUS 
125 MYLIAS. 

Bellevilie, 111., rugs. 1 d. 
250 streikuojančių angliakasių 
šiądien nešini didele Suvieny- 
tų Valstijų vėliavą keliaus po 
pietinę dalį Illinois valastijos 
viso apie 125 mylias, kad su- 

radus daugiau pasekėjų ir iš- 
šaukus streiką kitose kasyklo- 
se. 

ginklą; sukrauti 
JUODUKŲ SAŽNYŠIOJ. 

Eastman, Ga. urgp. 29 d. 
Pereitoj sąvaitėj sudegė 
Laurence paviete juodukų 
bažnyčia. Dabar pasirodo, 
kad minėtoj bažnyčioj bu- 
vo sukrauta daug ginklų ir 
amunicijos, čionykščiai gy- 
ventojai pasakoja, kad juo- 
dukai rengėsi prie sukilimo. 

0RAS 
Chicagoie ir apielinkėje 
Šiądien debesiuota; kiek šil- 

tesnis oras: i vakarą oras grei 
či&u nepastovus: vidutiniai 
daugiau pietų, vėjai. 

Saulėtekis, 6:17. 
Saulėleidis, 7.22. 



L Th« Llthuanlan DalJy 

LIETUVA 
Published daily, except sundays, by the 

Lithuanian Publishinb Co., Ine, 
t2&3 80, Morgan St, CHICAGO, ILLINOIS. 
ttntered as SecoudClaas Malter July luta, 1893, at thc 
PoAt Offico at Chicago, 111,, under act of March 3rd 1897, 

Telephoue: Boulevard 4250 

EDITOR, B. K. BALUTIS 

Subscrlption Prie*; 
h> Chlcago, bj mali— 

One year $€.00 j 
tiU monthji 3,(0 
Three monUu 1,(44 1 

1d Chlcago. bj oaxrt«r— 
One copy | ,0J 
Per week —. .18 
Per moath ,61 

(n tbe Unl'.ed Btatee, mali— < 

One year ■ $6,00 
81x month# 3.00 1 
Tbree mootbi 1.65 < 

(n Oanada, one ye- r 17.00 j 
ln all other countrtea, 

per year |8,00 

Prenumeratos kJn«: 
Chicagoje, per krasą— 

Vienas metas fii.00 
6e»iai rašaoalai 3.6C 
Tris mėnesiai 1.86 

Cblcagoje, yor lineilotoję— 
Vien* kopij* I .02 
Per sąvaltf .1 'i 
Per mSnes) ,56 

8u7, Valst,, p«r kraa*— 
Vienas molas ____ $1.00 
šeši mėnesiai ___ 3.00 
Trjn mėnesiai 1.66 

Kanadoje, metams — <7.00 
j Į vi*as kitas ifclie, 

metcns J8.0C 

Apgarsinimų k ainį suteikiame pareikalavus. 
"Lietuva" eina kasdien išskiriant nedėldienlus. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. .Redaktorius: 

Adv. Bronius K, Balutis, Adrosaa visoms koresponden- cijoms: 
Uthuanlan Pubii'hing Co 

3253 So. Morgan Sf., Cbicago, Ili4 

VOKIEČIAI NENORI IŠSIŽADĖTI 
LIETUVOS. 

Lietuva žemdirbystės šalis; galima sakyti, kad Lietuva yra Europos aruodu. 
Vokiečiai labai norėjo Lietuvą pasilaiky- ti sau, bet kuomet jie likosi apgalėti, jiems prisiėjo nenoroms išsikraustyti. 

Alijantai su paliepimu vokiečiams iš- 
sikraustyti iš Lietuvos vis vilkino ir vokie- 
čiai gavo progą rabavoti Lietuvą. Lietu- 
viams prisiėjo iškęsti didžiausias skriau- 
das nuo vokiečių. Bet pastaruoju laiku ir 
anglų atstovybei arba misijai prisėjo nu- 
kentėti nuo vokiečių sauvališkumo. 

Latvių biuras pranešė i Kopengagą, kad besikraustydami vokiečiai iš Lietu- 
vos suareštavo Anglijos misijos narius Lie- 
tuvoje ir kartu savim nusigabeno Rygon. Tik Rygoje Anglijos misijos nariams pa- sisekė pasiliuosuoti iš vokiečiu. 

Toks atsitikimas mums lietuviams yra 
gan nesmagus, nes ant musų žemės likosi 
padarytas didelis nesmagumas anglams, kurie užstoja už mus. Vienok už tai lie- 
tuviai nekalti, kalti tiktai patįs alijantai 
pirmiausiai dėlto, kad jie perilgai nepalie- pė vokiečiams išsikraustyti iš Lietuvos, o 
daugiausiai kalti dėlto, kad nepripažįsta Lietuvos neprigulmybės. Jei Lietuvos ne- 
prigulmybė butų pripažinta, Lietuvos val- 
džia butų daug stipresnė, nes ji galėtų gau- ti paramą iš visur ir tuomet vokiečiai ne- 
galėtų anglų misijos narius suareštuoti, bet vokiečiai tuojaus butų buvę suareštuoti 
Lietuvos valdžios Dabar Lietuvos val- 
džia prie didžiausių norų, prie didžiausių simpatijų anglams negalėjo apsaugoti an- 
glų misijos del stokos spėkų. 

Šis atsitikimas dar kartą pabrėžia, 
kaip buvo sunku lietuviams po vokiška le- 
tena. Jei vokiečiai išdrįsta ant svetimos 
žemės areštuoti galingos Anglijos misijos 
narius, tai aišku kaip jie elgėsi su lietu- 
viais, kurie alijantų buvo palikti ant Die- 
vo malonės. Aišku, kad vokiečiai perse- 
kiojo, grobė, spaudė lietuvius. Tą vokie- 
čių žiaurumą patyrė dabar ir anglai. 

LENKŲ REIKALAI SMUNKA. 
Lenkų darbai, jų melagystės, jų šo- 

vinizmas, jų palaida spauda senai lietu- 
viams žinomi. Bet pasaulis, alijantai vis 
dar iki pastarųjų laikų nenorėjo tikėti, kad 
lenkai butų tokie nenaudėliai. Vienok pas- 
taruoju laiku jau visa Europa pradeda įsi- 
tikrinti, kad lenkai ištikro yra šovinistiš- 
ka ir imperialistiška tauta. Svarbiausia 
tai tas, kad net francuzai, kurie taip labai 
kelia lenkus į padanges, pradeda suprasti, kad jie kelia ir užstoja Europos nenaudė- 
lius. 

Franeuzų parlamento laikraščio redak 
torius p. Enriką de Chambon, pirmiau bu- 
vęs artimas lenkų draugas išspausdino 
smarkiausį straipsnį prieš lenkus, kuriame 
nušvietė lenkų krypsnį, r ne tik tas, bet 
ir daugelis kiltesnių franeuzų jau nusikrei- 
pia nuo lenkų. 

Pas anglus dar blogiau. Anglai mo- 
ka tvarkyti daugybės mažų tautų reikalus; 
tautos, kurios gyvena Anglijos globoje, ne- 
jaučia jokios priespaudos, užtai kad anglai 
greičiausia moka nuspėti tautų reikalavi- 
mus ir juos pasistengia užganėdinti. Taigi; 
anglai beveik iš karto nuspėjo lenkų vertę, 
jų imperializmą. 

Dabar jau daėjo net iki to, kad an- 
glai neįsileidžia lenkų laikraščius į savo 
kraštus. Eostono "Christian Science Mo~ ; 
nitor" korespondentas iš Ottos Kanadoje 
praneša, kad vyriausis Kanados cenzuriun , 
visiškai uždraudė įsiieistilenkų šovinistų 

dienraštį "Kurier Palski" einantį iš Mil- 
waukee. Mums jau nesunku ir nuspėti 
delko tokis uždraudimas įvyko. Jau pir- 
miau męs buvome rašę, kad tas šovinistiš- 
kas dienraštis tiesiog agitavo atsukti ka- 
nuoles prieš Angliją tiktai dėlto, kad An- 
glija stovi ant teisingos papėdės Lietuvos- 
Lenkijos klausime ir nepritaria lenkų im- 
perialistiškiems užgvobimams. 

Amerikoje lenku reikalai visai nusmu- 

kę. Lenkai dar vis bando teisintis, bet 
amerikono jau neprigaus. Suvienytos Vai 
stijos, kurios paguldė tuksiančius savo ge- 
riausių sunų gyvasčių, kurios išleido mi- 
liardus doliarių kovai su Europos milita- 
rizmu ir už tą viską sau nieko nereika- 
laudamos, dabar juk nerems ir neremia 
lenkų imperialistų. 

Vienu žodžiu kaip tiktai pasaulis dau 
giau dasižino ką nors apie lenkus, vis lab- 
jau nusisuka nuo lenkų. Męs įsitikinę, 
kad už nekurio laiko nebus tautos, kuri 
butų draugiška lenkams. Lenkai jau to- 
ki mirerabeliai: jie arba vergiškai dreba 
prieš tuos, kurie galingesni už juos, arba 
smaugia tuos, už kuriuos jie drutesni. 

Smunka lenkų reikalai, smunka pasau- 
lio geresnių žmonių opinija apie lenkus. 

į Svetimoj© Spaudo]® j 
j Api© Lietuvius ] 
LIETUVIAMS GERIAU EITI PĖSTIEMS 
KELIOLIKA MYLIU NEGU KALBĖTI 

LENKIŠKAI. 

Ėjimas pėsti 15 arba 20 mylių j tur- 
gų vietoje pirkti geležinkelio bilietą yra 
daugiaupatriotiškumo negu ekonomijos ap- 
sireiškimas Lietuvoje. 

" Musų žmonės, kurių sunųs lieja krau 
ją Lietuvos fronte kovodami už savo šalies 
liuosybę, eina pėsti į Kauną su įvairiais rei- 
kalais, nes jie nenori pirkties geležinkelio 
bilietą" rašo viename editoriale "Lietuva", 
lietuvių dienraštis, leidžiamas Kaune, ku- 
ri nesenai gavo Lietuvių Tautinė Taryba New Yorke 6 West Forty-Eight street. 

Lenkų kariumenės vadai, kuriems pa- 
vyko užimti kaikurie Lietuvos geležinke- 
liai išleido paliepimą, kad visos ypatos. 
perkančios geležinkelių bilietus privalo kai 
bėti lenkiškai. Visus kitus reikalus irgi 
reikalaujama nuo visų keleivių atlikinėti 
lenkiškoje kalboje. 

Daugelis lietuvių nežino kitos kalbos, tik saviškę. Kiti gyventojai šios šalies, pa- 
sižymėjimas savo lingvistiškais gabumais, 
nors ir moka lenkiškai, rusiškai, vokiškai 
bei kitaip, bet patriotizmo dėlei atsisako 
lenkiškai kalbėti. Jiems geriau pėstiems 
keliauti, negu lenkiškai kalbėti. 

Per keletą tūkstančių metų lietuviai 
domiai saugojo ir ugdino sr.vo tautiškas 
aspiracijas, papročius, ir kalbą. Jie nie- 
kuomet neužmirš, jog kadaisie Lietuva 
buvo stipriausia ir augštai iškilusi kulturo- 
je Europos valstija. Su visomis keturio- 
mis jie spiriasi prieš lenkų pastangas iš- 
naikinti jų tautystę. 

Lietuvių kalba yra viena gražiausiųjų Europos kalbų. Ji turtingesnė tonuose ir 
senesnė net už Sanskirto kalbą. 

Lietuviai nori patys save valdyti ir 
kalbėti sava ja kalba. 

Dabar jie deda visas pastangas, idant 
išgauti savo valstijai neprigulmybę. Že- 
mės plotu ji busianti didesnė negu Dani- 
ja, Šveicarija, Belgija ir Holandija, visas 
sudėjus į krūvą. m Žmonių skaičiumi Lietuvos respubli- ka bus didesnė už Daniją, Norvegiją bei 
Šveicariją. I 

— Iš Dalias (Tex). News. 

LIETUVIŲ KALBA — SENIAUSIA 
GYVUOJANTI KALBA 

"Viri, trahite jugum" —"Vyrai trau- 
kite jungą" — dūsavo Romos politikierius, kuomet Neronas, neišklausęs Togų Dirbėjų Unijos prašymo sumažinti darbo dieną iki 
aštuonių valandų, pakėlė mokesčius, idant 
gavus lėšų rudenio orgijų serijoms ir nau- 
jai smuikai. 

"Vyari, traukite jungą!" šaukia šių dienų lietuviai, kuriuos beširdė karė vos 
nesunaikino ir kurie dar ir dabar kenčia 
didelį vargą. 

Šis pažymėtinas panašumas tarp da- 
bartinės lietuvių ir senoviškos lotynų kai- ! 
bų yra pritaikomas netik prie viršminė- į 
tų kelių žodžių Lietuvių kalba yra se- 
niausia vartojama kalba pasaulyje, ji ar- Į 
ymesnė prie Sanskrito kalbos, negu grai- , kų bei lotynų. 

Francuzą kolegijos profesorius A. I 
Millett sako "Jeigu jųs noirte išgirsti iš j- įmonių lupų ta kalbą, kuriąja pradžioje ^ raibėjo visi indo-europiečiai, eikite ir pa- J įklausykite Lietuvos kaimiečius" 

— Iš Washington, D. C. Star. 

Ar Girdejote ką Lietuvos 
Varpas Sakė. 

Jums gal žinomas yra pagel 
binio varpo skambėjimas? 

Atsiminkit. 

Ramiuose laikuose, kuomet 
negręsia kraštui priešininko 
užpuolimai, gaisrai ir kit- >s ne- 

laimės, kuomet žmonės diena 
dienon dirba sau ramiai, be jo 
kio pavojaus, sargas—\ arpas 
jiems nieko nesako. 

Jis kabo sau ramiai savoje 
augštoje buveinėje—nejuda, 
nešaukia ir, tarytum užsimą- 
stęs, giliai slepia savyje pla- 
čią, galingą godą. Pasididžiuo 
damas kalbina jį pyktas vėjas, 
šaldindamos jo varinę krutinę, 
be jokios baimės tupiasi ant ju 
kregždės ir karveliai, o jis pt 
senovei ramiai ir dumojaučiai 
žiuri ant ju ir į ežerus ir miš- 
kelius, kurie gražiai varsuo- 

jasi apačioje. 
Bet jeigu tamsioje naktyje 

gaisrų pašvaistė apšvies apniu 
kusį dangų arba jeigu iš pa- 
šalų užpuolęs žiaurus priešas 
drasko, udo parubežinius kai 
mus, suvyrpa-sudejuoja tuo- 
met varine varpo širdis be pa- 
liovos šaukdama visus į pagel 
ba, į greita pagelbą. Ir gir- 
džiasi tas pilnas ašarų varpa 
balsas tarp ugnies liežuvių čir 
škėjimo, tarp griūnančių sei- 
lių bildesio, nervingų kliksmii 
išgąsdintų žmonių. 

Penki metai atgal sugaudė 
šis gerasai žmonijos draugas 
ir Lietuvos piliečiams, praneš 
damas, kad baisios nelaimės 
užgriuvo visą šalį. 

Ir šit) varpo skambėjimas 
dar nenutilo, nes nelaimės ir 
gi dar nepranyko. 

Kalba jo širdis ir dabar... 
Tik pasiklausyk it. 
Ar girdite? 
Mes, lietuviai čikagiečiai, 

to pagelbinio varpo gaudimą 
girdėjome užpraeitame nedėl- 
dienyj, kuomet ruošiame jam 
išleistuves. Jis keliauna Lietu- 
von. 

Vai griaudingai, griaudin- 
tai sugaudo mums paskutinį 
karta šis Lietuvos Varpas. 

Tiesa, buvo ir tokių, kurie 
nesuprato Varpo gaudimo, 
neėjo i išleistuves, kulvartiš- 
kai šaipėsi, kuomet rūtų vaini 
kais apglėbtas varpas tarytam 
žmogaus balsu verkė-dejavo 
dėlei Lietuvos nelaimių. 

Bet tokių nedaug tebuvo. 
Dešimtis tūkstančių Lietuvos 
sunų čikagiečių noriai susirin 
ko į Varpo iškilme, ir domiai 
klausėsi jo balso. 

Ką gi jis sakė? Ar supra- 
tote jo šauksmą? 

.Pirmiausiai Lietuvos Var- 
pas skundėsi, kad mūsų tėvy- 
nes vargai nesimažina, skur- 
das nenyksta, lietuvių ašaros 
nedžiųsta. Užplūdo paliokai, 
užplūdo bolševikai, viską niin- C- 

do, niekina, naikina... 
Toliaus Varpas pasakoje 

kokiame baisiame stovyj yra 
musų jauna armija, generolo 
Žukausko vedama, kuri save 

krauju ir gyvybe perka visų 
musų salei laisvę. Daugelis 
lietuviškų batalijonų dalyvau- 
ja mušiuose basi, beveik visi 
y ra apdriskę, stinga šautuvų 
iarako ir kitų daiktų. 

Dar toliaus musų Varpas 
nus mokino, kaipo geras te- 
ras, kad dejavimais vargų ir 
įelaimių nepalengvinsim, pra- 
eities neatitaisysim, o jei no- 

"ime gyventi, privalome dirb- 
i, privalome tverti ateitį. 

<fJšmu/šė valanda—kalbėjo 
nums Varpas—kuomet mirtis 
ieoia visai lietuvių tautai nuo 
'aiko iki senio susijungti ir 
)endrai jieškoti atsispirimo: 
>udų. Galime mes buti su jvai 

riais krypsniais, bęt būtinai 
privalome turėti viena tautiš 
ką sąmonę, lies kitaip pražil- 
sime." 

Dar karta atsisveikindamas 
suskambėjo Varpas, dar vie- 
inas galingas balsas išsiveržė 
iš jo krutinės: 

1 

j "Amerikos lietuviai, neženg 
kite Kaino pyktais keliais!— 
prašė Varpas-*—neužmirškite 
Lietuves, neatstumkite nuo 

Į durų savų alkanu ir apdrisku- 
sių motynų, tėvų, brolių, se- 

serų ir kaimynų! Nuo Jūsų 
centų ir pasidarbavimo pri- 
klauso dabar ar tiems žmo- 
nėms gyventi ar mirti, ar bus 
Lietuva neprigulminga ar pa- 
lioko vergijoje. Kas sako my- 
li Lietuva ir trokšta jai nepri- 
gulmybės o aukų neduoda, tas 

yra veidmainys, tas po viena 
kepure du veidus nešioja. Tai 
gi, organizuokities, aukauki- 
te, rinkite ir siųskite viskį alei 
cento Lietuvon kuogreičiau- 
kuogreičiausiai..." 

j Ir dar daug ko kita tas \ ar 

pas kalbėjo, bet kur tu čia vi- 
ską išrokuosi, 

Dabar šis mušu brangusai 
svečias keliauja iš Chicagos j 
kitas lietuvių kolionijas, kad 
aplankius visus savo vaikus iš- 
eivius su ramia sąžine galėtų 
vykti už jūrių—Lietuvon! 

Lietuvi?i, sutikite jį svietin- 
gai, parengkite jam šaunias iš 
leistuves, neapsįleiskite eika- 
gieeiams! 

Ir taipo gi gerai, gerai pasi 
klausykite ką jis jums pasa- 
kys, paporins. 

K. Gineitis. 

ŽYDAI IR MĘS. 

Į Važinėjant po musų Lie- 
tuvą, daug visokių dalykų 
prisiklausai, ypač važiuo- 
jant gelžkeliu, taip įvairu, 
kad ir nedomi ausis neišken 
čia nepavogus vieną kitą į- 
domensnę mintį. 

Aš pririnkau labai liūdnų 
dalykų, kuriais nepatogu 
net dalytis viešai su visuo-i 
mene, bet slėptis su jais dar i 

nepatogiau. Skaitau pilie- 
tine priederme, taisyti, kas 
taisytina. 

Važiuoja gelžkeliu du 
jaunu inteligentu, vienas 
matyt, jaunas daktars. Pa- 
sakoja — ėmėm jaunukus, 
įstabus buvo žydų elgima- 
sis: visokiais budais stengė 
si išsisukti pasiliuosuoti. 
Mano nuomone, sako, mo- 

bilizuojant, reiktų kiekvie- 
nam jų įkirsti po 60 rykš- 
čių ir tik paskui su juo kal- 
bėti. Toliaus vagone sėdi 
trys jauni vaikinai, kažin 
kokia jauna mergina, viena 
moteris, matyt, jos mama ir 
vienas žydelis labai simpa- 
tingos išvaizdos, nieko ne- 
kliudo. Aš su juo kalbė- 
jausi stotyje ir galėjau su- 
sikalbėti tiktai žydiškai, jis 
kitų kalbų namoka. Netu- 
rite supratimo, kiek tas žy- 
delis kentė nuo tų minėtų 
keleivių. 

Kitoj vietoj, traukinyj ka 
reivis pasakoja, kaip vienas 
valdininkas gavo padvadą. 

Buvo tai šeštadienyj, pa- 
ragino žydą duoti padva- 
dą, žydas atsakė, kad šią- 
dien šventa, tuomet liepė 
patiesti žydą ir subėgus vi- 
sam miestukui apskelbė, ] 
"kas nor žydą mušt, lai duo 
da". 

Norinčiųjų skaičiui išsi- 
baigus, žydas momentaliai 
pasikinkė, tyli veža. 

Viename miestukyj vėl žy 

das gavo leidimą parvežti 
vyno. Kada už butelį vy- 
no žydas, turbut, per savo 
gobšumą paėmė pinigus ir 
iš to, kurs išdavė leidimą, 
pastarasisi tuoj surašė pro- 
tokolą ir žydas į dvi valan- 
di sumokėjo .500 rublių bau 
dos neva už tai, kad per 
brangiai pardavinėja vyną, 
nors po kiek jis jį pirko, 
niekas nežino. Bet su žydu 
juk nereikia varžytis... Ir 
vis taip su žydais. 

Pamato musų žmogus nu- 

plyšusį alkaną, biedną žy- 
dą, ir sako: "ot smarvė per 
pus pastipęs, susisukęs žy- 
das!" Pamato turtingą, 
puikia įsirengusį, sako: "ot, 
smarvė kaip išsipuošęs, o 

nieko nedirba, tai vis musų 
prakaitu žiba!" 

Jei šitaip nusistatęs kai- 
mietis, tai praesi, neatkrei- 
pęs domos, bet jei taip pro- 
tauja inteligentas, tai labai 
liūdna. Buna atsitikimų, 
kad žydas kur nors užima 
valdžios ar visuomenės įs- 
taigoj vietą. Pakįla didžių 
didžiausių trukšmų: "Žydai, 
visur žydai, per žydus nie- 
kur neprieisi, tpojaus žydai 
užviešpataus ir t. .t 

Paimkime turtingo žydo 
vaikus, baigusius augštes- 
nius mokslus, kurio tėvai 
turi koki nors gešeftą. Vai- 
kai yra visuomet tėvo ūkės 
reikalų kurse; jei krautuvė, 
tai jie ir parduos ir suvy- 
nios, jei reiks, Ir išneš; jei 
valgykla, taip pat aptarnaus 
kaip prideda. Visai kitaip 
pas mus, aš užeinu dažnai 
į vieną lietuvio valgyklą už 
stalo nuolat sėdi savininko 
duktė ir nuo ryto lig vakaro 
krapšto nagus bei dantis, o 
veikt nič nieko neveikia, jei 
svečias ko paprašo, tai ji ei 
na Į virtuvę, pasao tarnauti, 
ta meta kotą darbą, atėjus 
paima daiktą iš po jos no- 
sies ir duoda svečiui. Toki 
žmonės yra išties pavojin- 
gi visuomenes parazitai, ku- 
rie tikrai minta ir mano mis 
ti svetimų darbu, Jei kuo- 
met aplinkybėms persimai- 
nius, reikės tokiam žmogui 
pačiam dirbti, o jokio dai- 
bo nemoka, žinoma, visuo- 
met atims darbą tas kurs 
jį dirbo iš mažens, kurs dar 
bo nesigėdijo. 

O šitie visi vėl šauks: 
"kad žydai, per žydus ir 
t. t. išteis tokiems miega- 
liams sunku su žydais kon- 
kuruoti. 

Kaimiečiai nepatenkinti, 
kad žydai nedirba žemės 
darbų. Leiskite žydui pirk 
tis žemės, jis su laiku ne- 

blogiau ūkininkaus, kaip ir 
męs, iškart jam gal nesi- 
seks dėlto, kad jis prie to 

nesirengė, ir kur jis galėjo 
gauti žemės žydu būdamas? 

Kad žydas eitų bernauti, 
ir reikalauti negalite — ar 

maža atsitikimų, kad susi- 
gavę žyduką tepdo su laši- 
niais, žydui apsinakvojus de 
da į viralą kiaulės taukų, su 

ka į barzdą, žvirblius pri- 
raišioją ar užkala vežimo 
ratus? O išjuokimai, pasi- 
tyčiojimai iš žydo, jo pote- 
rių, visoki biaurųs anekdo- 
tai ir t. t.? 

Kam nežinomos žydų 
muštynes Panevėžyj? 

Kuomet žydus mušė, per- 
sekiojo lenkai, aš džiaugiau 
'si, kad aš ne lenkas, o lie- 
tuvis, bet dabar jei taip su 

žydais eis ir toliau, tai gali 
nemalonu pasidalyti ir lie- 
tuviu buti. 

Keno kaltė? Tų kurie 
sėja neapykantą tarpe tau- 
tų ,kurie daro žydą beteisių i 

piliečiu, daryk, ką nori su 

juo: jis žydas! Jeigu kiti 
musų dvasiškiai gindami sa 
vo interesus, nekenčia žydų, 
tai suprantama. <1 

Bet yra dalis ir mūsų in- 
teligentų, kurie dega žydų 
neapykanta — tai yra ne- 

suprantama. Ateities, kartos 
gėdinsis tokių savo pratė- 
vių. Daug musų žmonės 
naturaliu budu yra sukurs- 
tomi prieš žydus, kuomet pa 
moksluose apie Kristaus žy- 
dų kryžiavojimą, plakimą 
ir t.t. Tai tik įkaitina publi- 
ką, kad išėjus iš bažnyčios 
nors imk ir mušk žydus. 
Kodėl musų dvasininkai ne- 

gali pasakyt žmonėms, kad 
tą visą dirbo ne šie žydai, 
kurie čia pat už šventoriaus 
gyvena, bet istorijos žydai. 

Iš tiesų tai męs turėtume 
pasimokai nuo žydų daug 
ko, nes jie mus kullturoje 
toli yra palikę užpakalyj 
visokiais atžvilgiais. Paim 
kim, girtuoklybę, paleistu- 
vystę, užmušinėjimus ir t.t. 
Sakoma, ot, biaurybės — jie 
prie visų prisitaiko, atėjo. 
rusai — prie rusų, vokif 
čiai — prie vokiečių, lietu- 
viai — prie lietuvių, ir ką gi 
tas viskas reiškia? ar ne jų 
apsukrumą ir mokėjimą elg- 
tis visokiose sąlygose? 

Daugelis kaltina žydus 
simpatizavime bolševikams. 
Sakykite, susimildami, ar 

gali žydai simpatizuoti bol- 
ševikams? Juk tai yra ne- 

simpatizuoti bolševikams? 
Juk tai yra vienintelė dabar 
šalis, kuri nemuša žydų. 
Žydai gerai žino, kad žu- 
vus Rusijos bolševizmui dau 
giausiai nukentės žydai. Vi- 
sose nelaimėse kasgi kaltas, 
iei ne žydas? Žydas išda- 
vė, — žydas apskundė, — 

žydas perspėjo, žydas pa- 
slėpė, ir kiti panašus ir ne- 

panašus kaltinimai i 
Latvių nepriklausomybės 

nelaimėse irgi p. Dewis 
laikraštyj "Baltijos Wehs- 
tnesis" rašo: jeigu žydai 
ranka į ranką eina su Ru- 
sais del Latvijos pražūties, 
tai reiškia iš jų atimti pilie- 
čių teisės! 
Užbaigdamas klausiu visu<; 

menės, ar taip turėtų buti? 
Ar taip gera, ar žmoniška?, 
Ir ar ilgai taip bus? 

Vienas Nabagas. 
("Saulėtekis") 

KURIOJE (iATYKS PUSĘ 
JE SVEIKIAUSIA 

GYVENTI? 
Didelis skirtumas sveikatiu 

gtuuo žvilgsniu yra tarp tos 

gat\ 3s pusės kurioje nu*. at 
.svečia saulė ir tarp tos, kame 
saulė retai tepasirodo. Stati-s- 
tika parodo, kad šiauriniame 
sone kur kas daugiau žmonių 
miršta negu pietiniame. Ypač 
gi džiova ir plaučių ir inkstų 
uždegimas yra prasiplatinęs 
tarp žmonių, kurie gyvena 
paunksnėje. Virš-paduoti fak 
tai pilnai sutinka su moksliš- 
kais patirymas kias link sau- 

les spindulių veikmės. Gaivi- 
nančioji saulė suteikia daug 

naujų jėgų gyvulių ir augalų 
organizmams, padaro juos iš- 
tvermingesniais, priduoda dau 

gi a u energijos. įvairus gi mi 
krobai, musų ligų kaltininkai, 
negali ilgai pakęsti saulės^ 
spindulių ir žųsta. 

Užtat ta viską atsiminus 
reikia atkreipti domos netik 
i kuria pusę yra atsuktas na- 

mas bet ir kur kambariai rar. 

dasi. Stengkitės gyventi to- 
kiuose kambariuose į kuriuos 
saulė ilgiausiai šviečia. 

Kur saulė neapsilanko, ten 
Jaktaras atsilanko, sako vie- 
las priežody s. 



Klerikalai siunčia dar vieną 
atstovą į Paryžių. 

Po antgalviu "Plianuoja 
Lietuvoje Naują Valdžią", 
"Lietuva" iš 23-čios d. Rug 
pjučio editoriale pastebi, 
buk Lietuvių Tautos Tary- 
ba išrinkusi p. Julių B. Kau 
pą, iš Chicagos, kaipo "spe- 
ciali atstovą" j Taikos Kon- 
ferenciją Paryžiuje. "Lie- 
tuva" viasi teisingai paste- 
bi, kad katalikų partija siųs 
dama Paryžiun p. Kaupą iš- 
reiškia tuomi nepasitikėjimą 
savo atstovais, Kunigais Ži- 
liuni ir Dobužiu. Mat te- 
nai reikia energiško vyro, — 

tokio, kaip buvo aprašytas 
mano straipsnyje po antgal- 
viu "Žiuiek, Baubas Atei- 
na", ir kurs tilpo "Lietuvo- 
je", 18 d. Rugpjučio. Ne- 
matau reikalo ten išdėstytus 
faktus atkartoti, tačiaus, kad 
dar labiau nušviesti p. Kau- 
po kvalifikacijas į "specia- 
lius atstovus" į Taikos Kon- 
ferenciją Paryžiuje, štai pa- 
duodu dar vieną incidentą: 

Betarnaujant Karės De- 
partamente, Washingtone' 
apsigyvenau ant Mills Ave., 
Langdan, kur ir gyvenau vi- 
są laiką iki sugrįžau Liepos 
mėnesyje į New York'ą. 
'Pereitą žiemą Londone 
begyvenant ir vakarais iš- 
einant paisvaikščioti užtėmi 
jau, kad tuli vyrai paskui 
mane sekioja; kad tai buvo 
šnipai, tai neturėjau jokios 
abejonės, vienok jų arerš- 
tuoti nedaviau todėl, kad 
man butų prisiėję bereika- 
lingai po teismus tranky- 
tis, laiką gaišinti ir savo vi r 
šininkams teisintis. Tą da- 
lyką buvau jau visiškai už- 
miršęs. Sugrįžus į New 
York'ą susiėjau su tulu pa- 
žįstamu ir išsišnekėjau apie 
klerikalų atstovų žygius 
Washingtone, mano drau- 
gas šyptelėjo, pakėlė galvą 
lyg užsimąstęs ir už valandė 
lės štai ką man pasakė: "Be 
je, kada pernai Čia lankėsi 
Kaupas, jisai pasigyrė pa- 
samdęs detektyvus, kad su 
sekti viską sanryšyje su 

L Tamstos privatiniu gyveni- 
"mu"... 

Jei tokie p. Kaupo gabu- 
mai neva užtektina kvalifi- 
kacija klerikalų atstovui į 
Paryžių, tai aš nežinau ko 
dar trūksta! 

Aš esu užtikrintas, kad 
dabartiniai Krikščionių De- 
mokratų atstovai Paryžiuje, 
kunigai Žilius ir Dobužis, j 
toli gražu su p. Kaupu prak 
tiškuose patyrimuose susily, 
ginti negali. 

P-o Kaupo žygiai patįs 
per save liudija, kad jie tu- 

rėjo ir turi prilną visų kle- 
rikalų pritarimą. Neabejo- 
ju, kad įrankiai ^okius pp.. 
Kaupas ir Čeenulis vartoja' 
kovoje su tautininkais yra 
visiems klerikalų lyderiams 
žionmi; o kadngi iki šiam, 
laikui minėtų ponų varto- 
jami įrankiai prieš libera- 
lus buvo netiktai pasmerk- 
ti, bet atpenč, vartotojus to 
kių įrankių dar renkama sa- 

vo atstovais, — tai aišku, 
kad klerikalai užgiria savo 

rinktinių elgimąsi. 
W "Amerikos Lietuvio' re- 

porteris, kurs aprašo L. R. 
K. Federacijos semą, prasi- 
dėjusį 18 d. Rugpjučio, Wor 
cesteryje, tarp kitko rašo: 
"Kun. Kemėšis, išduodams 
savo raportą, pasakė, kad 
lietuviai katalikai privalo 
jungti visas savo spėkas, 
kad paėmus valdžią j savo 

rankas, nes Lietuvai gręsia 

pavojus iš bedieviškos val- 
džios rankų." 

Minėtas sakinys nurodo, 
kas klerikalams rupi. Pa- 
vadindami dabartinę Lietu- 
vos valdžią "bedieviška" jie 
nori tuomi užnuodinti min- 
tis tamsiosios minios, ir to- 
kiu budu, išgauti nuo jcs 
piniginę ir moralę paramą. 
Kad kun. Kemėšis taip iš- 
sitarus niekas kitas nerūpė- 
jo, kaip tik apdumimas tam- 
sesniųjų delegatų akių yra 
aišku, nes jam minios psy- 
chologija žinoma. Ir, be- 
abejonės, jisai tame išlošė. 
Iširnkimas p. Kaupo atstovu 
j Taikos Konferenciją, tai 
patvirtina. 

Subatoje, 28 d. Rugpju- 
čio, New York Tribūne pa- 
skelbė iš Worcester'io ži- 
nutę, buk lietuvių R. K. sei- 
mas, varde 750,000 Am. lie 
tuvių, pasiuntė pasveikini- 
mą Airijos "prezidentui", p. 
d Valera ir tt. 

Pilėnas. 

NUO AMERIKOS LIETU-Į 
VILI CENTRALIO KOMI- 

TETO. 

Gerb. Lietuvos Gelbėtojai:— 
Amerikos Lietuvių Centrą- 

lis Komitetas, su šiuomi pra- 
deda spartesnį veikimą. Šelpi- 
mo reikalams bucinai reikalin 
ga didelės sumos pinigų. Pa- 
skutiniame Centralio Komitę 
to Direktorių mėnesiniame po 
sėdyje,, nutarta atkreipti ypa- 
tingą doma į Lietuvos Nelai- 

mingųjų Kūdikių šelpimą. 
American Reliej Administra• 
tion savo globoje turi suvirs 
pcnkcsdcšimls ašuto uis tuk- 
stančius Lietuvos kūdikių. Jei 
gti American Reliei Adminis- 
tration, tąjį šelpimo darbą liau 
tusi tęsę, dėlei stokos pinigų, 
tai kokiame padėjime tuomet 

butų tie nekalčiausi mažutė- 
liai? Tam tikslui paskirta 
Komisija, ji susižinos su viso- 
mis šelpimo įstaigomis, kad 
bendrai su American Relief 
Administration rupinties Lie- 
tuvos kūdikių maitinimo rei- 
kalais. Komisijon paskirta: 

A. B. Strimaitis, V. S. Vill- 
montas, J. O: Širvydas, J. Stri 
maitis ir A. Steponaitis. 

Delei iškilusio, apie Lietu- 
vių Dienos pinigų, klausymo, 
nutarta parašyti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad Ameri 
kos Lietuvių, CentraKs Komi- 
tetas yra pasirengęs su Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos atsto- 
vais pasimatyti ir prašyti, kad 
Jų taryba nekliudytu to darbo, 
kuris Lietuvoje yra atlieka.- 
mas už Lietuvių Dienos pini- 
gus. Pasimatymui su Am. 
Liet. Tarybos atstovais Išrink 
ta komisija: Adv. T. S. Lo- 
patto, Dr. A. Baceviče ir A. 
B. Strimaitis: (Platesnes ži- 
nias rasite pirmesniuose iaik- 
rašcių numeriuose). 

Spartesnio veikimo Oelei 
išrinkta biznio komisija: J. 
Strimaitis, P. BukŠnaitis ir V. 
K. Račkauskas, jie savo pata 
rimais ir nurodymais gelbės 

raštinės vedėjui sukėlime nau 

jų aukų, idant pradėtąjį šelpi- 
mą American Relief Adminte 
tration galėtų patogiau ir nau 

dingiau vykinti. 
Siani reikalui tuojau reiks 

suvirs $50,000. Kas mėnuo 

ateityje* reiks nemažiau'kaip 
po $100,000—-itiktai tokiu bil- 
du mes iausimčs šiokią tokią 
pagelbą Lietuvos kūdikiam 
suteikiu. 

Gerb. Lietuvos Gelbėtojai! 
\"isi, kurie ši straipsnį skaity- 
site atkreipkite ypatingą do- 

mą, kad ateinančioji mūsų gent 
karte neišmirtų, kai Tėvynė 
Lietuva turėtu iš jos nauda, 
atsiminkite, kad Jūsų visų, 
minių tarpe yra tų nelaimingų 
jų, kurie vargsta, skursta ir 
badauja, todėl be sk/irtumo, 
kokių pažvalgų esate, spieski- 
tės Į skyrius, antsidėkite 1110- 

kestimis. o iš dabartinių jusų 
kuopų, draugijų, skyrių ir 
įvairiausių kliubų,—turto, pa 
skirkite dideles sumas pinigų 
Lietuvių kūdikių maitinimui. 
Daugelis po dali savo parei- 
gos jau atliko. Imkite pavyz 
di nuo Beloit, Wis., Lietuvių! 
Naujai susitvėrusi Lietuvos 
šelpimo kuopa, parengė pikni- 
ku—pelno buvo $228.35 ir, vi 
sus paaukavo į Am. Liet. Cen 
tralj Komitetą Lietuvos šelpi- 
mui. Apšvietas Kliubas paau 
kavo $150.00; Šv. Antano 
Draugystė—$150.00; J urgis 
Nakrosis $53.00; J<> moteris 
Gendruta $51.00; G. Janiulis 
$28.0°; V. Stankevičia $17.00; 
K. Urbialis $12.00; B. Liup- 
kevičius, A. Vitkus, E. 1 >u- 

ruckis, M. Jakubauskis, F. 
A1 arkaitis, M. Ranavičius, R. 
Banis, J. Švegždis, J. Druktia 
nis ir A. Digris po $10.00; dau 
gelis aukavo ir užsimokėjo mė 
ncsines mokestis po 1, 2, 3, 4,! 
5, 6, 7, 8, 9, Doliarius. .Viso 
iš Beloit Wis., prisiuntė $1,- 
000.00. Garbė Beloit o Lietu 
viams! Lietuvių Pa ^linksmi-, 
nimo Draugiško Kliubo na-l 
riai iš Indiana Harbor, Ind.j 
aukavo $97.00: A. Ivškevičiusj 
iš Boston, Mass., $30.00; P. 
Pikšris iš Pittsburgh, Pa. ir 
Daktaras Bacev4oe iš I^liza- 

beth, N J. po $25. Lietuviš- 
kos Organizacijos iš Tania- 
qua, Pa., $20.00; B. Aukščiu-' 
nas iš Detroit, Mich., $15.°0; 
J. Slifka iš Dolgeville, N. Y. 
$12.00; Antanas Bundonis iš 
Deferiet, N. Y. $10.00; A: 
Liepinis iŠ Ėlizabeth, N. J. $6,; 
J. Žemaitis iš Rochester, N. Y. 
ir S. L. A. 175ta kuopa iš Be- 
loiit, \Vis., po $5.00 ir tt. 

Iš viršuje pamiilėtojo aiš- 
ku, kad daugeliui, širdįs suju- 
dėjo, suprato šelpimo reikalin 
gumą. Todėl, Brangus skai- 
tytojau, šią pat dieną, šioje pat 
valandoje, pagal savo išgalę 
išrašyk čekj, money orderį, ar 

ba savo gausiąją auką įdėk re 

gistruotan laiškan ir siusk i O c 

Amerikos Lietuvių Centralį 
Komitetą pagal šį antrašą: 
The LITHŪANIAN CEN- 
TRAL RELIEF COMMI- 
TTEE, 320 Fifth Ave., Ncw! 
York, N. Y. 

Suprask Gerb. Aukautojau, 
kad toji auka kurią dabar žadi 
siųsti* g gaį jau ir pasiuntei— 
jos neužteks. Pasižadėk ir ki 
tus prikalbink, kad kas mėnuo 
tam tikrą, pagal išgalę, mokės 
į i Centralj Komitetą siunti- 

netumete. Patarimus ir paaiš 
kinimu.3 suteiksime. 

I .ai nebūna šis balsas neiš- 
klausytų. Jeigu visi stosime j 
darbą—bus ir nauda. Išgel- 
\ esinie iš bado ir giltinės nas- 

rų tuos mažutėlius kudikėlius. 
Visa Lietuva tuomet džiaugia 
sR Vyrai ir moters, visi padė 
kjnie dirbti. Siuskite aukas, c 

gausias aukas—gausite palių 
dijimus. 

Tųjų 58,000. Nekaltųjų kū- 
dikėlių vardu—meldžiu nepa- 
mirškite savo pareigos. 

A. Steponaitis. 

LIETUVCOS ATSTATIMO 
BENDROVĖ KAMPELIS. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ PIRMININ- 
KUI SUGRĮŽUS. 

Tiesiog iš Lietuvos parvy- 
ko Amerikon Lietuvos At- 
statymo B-vės pirmininkas 
g. R. Karuža. Jis parvežė 
daugybę žinių apie Lietuvos 
voldžią ir tvarką. 

i lietuves valdžia yra gana] 
tvirtai susiorganizavus.. 
Tvarka šalyje įvesta per- 
dėm, kur lietuviai valdo. 
Nuo plėšikų šalis apvalyta. 
Kuriama valdžios įstaigos, 
įtaisamos mokyklos. Lietu- 
voj yra 22 gimnazijos, dau- 
gybė pradinių mokyklų. Į 
mokyklas trūksta mokytojų. 

(Visur valdininkai lietuviai. 
Tvarka demokratinė ir el-j I gimasis valdininkų demo- 
kratinis draugiškas. 

Gynimuisi suorganizuota 
Kariuomenė ir Milicija. Ka- 
riuomenė gina Lietuva nuo 

lenkų ir bolševikų, gi milici- 
ja atlieka policiojs pareigas. 
Lakūnai esą labai drąsus, 
artileriaja smarki; trūksta 
Kariuomenėje oficierių. 

Ekonominis gyvenimas 
normalis. Kaimuose maisto 
neti*uksta, tik trukumas 
miestuose. Darbų yra labai 
daug ir dykų rankų nėra. 
Komercija pradeda plėtotis. 
Žydai ima viršų pirklyboje. I 
išdirbyste organizuoja fab-j rikus. "Nemunas" (buvęs i 
Rokožo fabrikas Kaune) or- 

ganizuojamas Lietuvos At- 
statymo Bendrovės. Pama- 
tinis kapitalas 5,000,000 
auksinų. Dar keli dideli fab 
rikai atsistato. Tilmono fab 
riką valdžia paėmė savo rei- 
kalams. Bankai yra dides- 
niuose miestuose. Valstybės | 
Bankas ir Pramonės'turi pa- 
matinio kapitalo 5,000,000 
auksinų. Vieną milijoną auk 
sinų valdžia padėjus, viena- 
vietos žmonės sudėjo, o tris 
milijonus auksinų L. A. 
B^vė paėmė. Kooperacijos 
tveriasi perdėm visą Lietu- 
vą ir jungiasi į vieną sąjun- 
gą visos Lietuvos koopera- 
tyvai. Vedimui darbo yra 
kooperacijos rėmimo depar- 
tmetas prie pramonės minis- 
terijos. ; 

Teatrai tveriami Kaune ir 
kituose didesniuose miestuo 
se. Remiama dailė valstybės 
jiegomis. 

Lietuvos rubežiai dar ne- 

nustatyti. Lenkų užėmimas 
Vilniaus neturi jokios svar- 
bos. Gardino gub. dalis ir 
Suvalkų miestas su aplien- 
kėmis priklausą Lietuvai 
nors už damarkacijos lini- 
jos. 

Baltgudžiai eina su lietu- 
viais ir jie dedasi prie Lie- 
tuvos ir bijo lenkų jungo ir 
kovoja su jais. Žydai už Lais 
vą Lietuvą perdėm visą pa- 
saulį ir prieš lenkus. Latviai 
su lietuviais santaikoje. Bol 
ševikai nesiveržia Lituvon 
dėlto, kad neturi paijegų; 
kariuomenė atšipsta pasi- 
'duoda ir nekariauja, kaip 
tik sužino, kad lietuviai už 
savo tautos liuosybę kovoja. 

Prūsų Lietuva prisideda 
prie Didesės Lietuvos. Klai- 
pėda, Tilžė ir kiti miestai 
vadinasi save Lietuvos mies 
tais. Vokiečiai dedasi prie 
Lietuvos su noru, bet ne 

prie lenkų. 
Trūksta Lietuvoje. 

Lietuvoje trūksta įvtairių 
manufaktūros produktų, ma 
tari jų, geležies ir įvairių iš 
iš geležies daiktų, mašinų ir 
t. t. Trūksta amatninkų ir 
profesionalų. 

Reikia daugiau už-vis pi- 
nigų tveriančiomsioms įstai- 
goms remti ir aprūpinti jas 
reikalinga žalia medžiaga ir 
įrainkiais. 

LIETUVOS ATSTATI- 
MO BENDROVĖ jau didelį 
darbą padarė ir toliau dirbs. 
Kas dėsis prie Lietuvos At- 
statymo Bendrovės, tas dė- 
sis prie rėmimo Lietuvoje 
pramonės, komercijos ir eko 
nominio gyvenimo abelnai. 

Įstojant reikia pasipirk ne 

mažiau 5 šėrai, šėras $10.00. 
IJž pinigus išmokama divi- 
dendai, šėrai auga vertėje. 

Exportuoti tuoj reikia pre 
kių į Lietuvą nemažiau, 
kaip pž $10,300,000. Tai 
atliks Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė. 

Dabar stokite prie Lietu- 
vos Atst. B-vės ir užtikrin- 
kite sau didelį pelną ir sau- 

gumą pinigams. 
Adresas. 

LITHUANIĄN DEVELOP- 
MET CORPORATION j 

(LIETU VOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ). 

320 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 

(Apsk.) 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 

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. WILTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

PAJIEŠKAU GENČIŲ, JO- 
no ir Juozapo Jonaičių. 

Jonas paeina iš Direjų kai- 
moPanevežio pav., o Juoza- 
pas Gražaičių kaimo, Šiau- 
lių pav. Pora metų atgal 
Jonas gyveno Benton, II.., 
Turiu svarbu reikalą molo- 
nėkite atsišaukti patis arba 
kas žinote pranešti, o busiu 
labai dėkingas; 

Chas. Karskis, 
Discovery, B. C. Canada. 

Lietuviška Gydykla DR. DIGKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausiu elektrikinių {taisy. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldienials 10 iki 12. 
16<5 West 47-ta netoli nuo Marshfleld Ave. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuojas 
Vynj irvaikinų siuati ir overkutel, padaryti .ant orderio,',bet neatimti' 
laiku, vėjiaufeių stalių ir konservątyviškų modeliu!, $20.00 j iki $45;00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15:00 iki $28.50. 
Vyriškos"kelinės $3,00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $$.i)oĮir augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos (kainos aąr neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
FuJl dress, tujcedo, frakai ir.t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomio iki 10 valandai' vakaro. 

s. GORDON 
InBtelgta 1903 1415 SO. HAI.STED STREET 

STASYS SIMKUS ^ K«*«« £ 
■BW ■ w viijiiivv ant Michigan Ave„ arti Vau Buren 

y MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS * 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 

Pirm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. | ant Durų, L«ntų, Rėmų Ir Stogams Poplerlo § H 8PECIALIAI: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną | 
CARR SROS. WRECKING CO. j 1 3003-3039 80. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILU 1 mk ; 

C ¥«¥) <-^-rvrNrvo^MVVr. 
\r UBERTY 

Męs perkame Liberty Bonds u s—\ * <—-v tt 
piln$ ,4Caah" vertę. Atneškite 1 JL 
irta atBlgBkit,. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kaodien nuo 9—6 

e _ 

Y 
ūtamlnkals Ketvergala ir 1335 MllW8Uke Avt. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood !r Paulina gatvlg:' Ar UU MutoV >ViVy( 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

MTpMIJS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

9 Henry J. Schnitžer State Bank# 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTI 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kal*ia metams $2. Pusei met^ $1. Kanadon metams $2:50 
g Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
a Turime dideli knygų sankrovą, ir katalogą siunčiame ant pareikalavo 
x nio, gavę 3c štampą. 
S Vėliausia indomiausla musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
S Kaina $1: su prisiuntimu. 15J puslapiai: Su 6 paveikslais 1& vienuo- 
g UQ-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Re'kalaukite tuo- £ jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orderiai* V 
g ba registruotuose laiškuose. v 

"DIRVA". 
g 7907 Superior Street Clevdand, Ohio 
$ P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

jg^LBETUVOS ZEMLAPIS. 
■ ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

\ LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
j LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

1 PARODO: visus kaimeliui, bažnytkiemius, miestus Ir miestelius, gelž- 
helius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda iš 8 dallŲ. 
1) Lietuva lr Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istoriuė Lietuva. 
8) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377), *>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimų. 

1' 
%) Dabartinė Lietuva. 

Miera 26x38 colių, spalvuotas. Kaina 'pl.OO. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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

Moteris ir Merginos, 
Palaukite! 

Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme daryti jums naudinga knvg KNYGA VALGIŲ 
GAMINIMUI, .airioje telpa keturi šimtai (400) 
geriausių parinktu išmėgintų vr.lgių. 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 naudingų 
patarimų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite 
į knygą ir tuojaus visoki valgiai stovi prieš jumis, 
išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins 
jumis raiką, palengvins gyveinmą. 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. 



* DR. I. E. MAKARAS. ? 
^ LIETUVIS GYDYTOJAS S CHiRUUGAs Y 
£ "TkT?^ ITTl W. 47:h STREET. •> 
Y Vai : 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. £ v Tlefonas: Hotiievard 3480. j, 
•j* R»r*i<lc: ij.i: 15iS i-o. \V Street. į, 
jj Telefonas: Yards 7 23. A 

et YAP.^3 15S2 

DR. J.KULIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRUHCA3 
o7do vlsofclas ligas moterių, 
vaiki; Ir vynj Spes-allakal gj- 
<lo limpančias. 'ižsiseuėju^iaD 
Ir ynalap-inijas vyru Ilga* 

3Ž59 So. Hal3ted 3t.# Ghlsagc, ffc 

Daktaras 

Jonas W. Sarpallus 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Ya*ds 2544 

Or. Virginia Narbult 
Physician & Surg*on 

3001 V/cst asnd Street 
ai 11 MarshaLl Blvd. 

Ofiso valandes: 
2 Iki 4 po p'.41 
7 Iki 9 vakari 

Tel. l.awndf£le 860 
Oyvenimes: 

Tet. R«ckw«Ji 1631 

Dr. G. M. Glaser \ 
Pr*ktikaoj* Jan 2T m«Ul 

$149 8. Morjan St., karti 32 «t \ 
Specialistai Mctorlšku, VyrUk*, g ir Chroniškų Ligų. c 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S yo S 
plftt. «—s vair, NedSl. 9—2. c 

TELEFONAS YARD9 M7. jį 
;iA)^lA/Lr<j 

| Dr. Herzman | j: įs i'.usuos \ 
Y Gersi lietuviams ilnomas per 16 ase- 
Y tų V'iipo yat/ręj gydytojai, ckirurgaa *♦ 

X Ir akiiierl*. *į 
,1 Gydo aitrius ir chroniškai ligas, tt- *t 
•i» nj. Moterį) ir vaiki), pa^al naujausias ♦; 

metodą*. X-Rcy ir kitokius elektros 
Y prietaisui. *J 

Ofisas Ir Laboratorija: (02S W. ISth 3 •5 Street, netoli Fi»k Strtet. J 
•> VALANDOS: Nuo 10—'2 pfetU- Ir < 
*F <5—H vakarais. Te'ephone Canal 3110 •; 
? GYVENI MAS t 1412 S«. HaNted S t. J .J VALANDOS: H~9 "-p. tiktai. ^ 

Pradik Nauji^ Metua sa tobulu aid" i• 

įėjimu, taip. kad a.ip. aitistum^i oer » 
tiri metus, kas ttu «ail juti naudinga. 
prie* einant W' kitur. Kyramlnacija D'/5sLa' 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki y m 
Kalvos skaudčjitr.uu, trumparegy*^ trba toli 
rcg"j :itž prašalinamą, pasitarkite su manim 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O'iCAG' 
Xamp*s :*»»3 Gattfta. 

3£ioi lubos, virs vi.\H'o aptiekus. T*m»ui»' 
< :iaao oaru&) 

Valandos: nuo 9toq vai. iyu» ik' ?. n v*V 
(Tedėlioj: r.uo 9 v"', ryto iki Vi oal. «, no' 

Mildos 
Teatras 

3318-42 S. Halsted St 

J viuzt>č\ k*a Takam 

•""Srtoau U MiUliAtti i r*J m v' 

Žernai 15c 
Viršui 10: 

Čia priroKūoįama ir karas mokestj 

A. (Masalskis 
LIETUVIS SRA8UR1US 

Patarnauju Laidctuvčse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 

į pigiau, kaip Sciti. d -Uo, !aid 

męa patįs dirbamo grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nerėkia 
Lietuviams pas žydelius šauk- j 
ties: Taipgi samdome ai.tomo 1 
b'.liuM veseHjnras. krikštynoms r 

'r kitiems reikalams dlenį ar I 
naktj. 

3305 AubumA¥8. "Te!. Drorer4139 l 

Vietines Žinios 

"LIETUVOS" 
"CHAUTAU( )UA " 

Musų dienraščio surengta 
praeitame nedėldienyj pra- 
mogėlė sutraukė nemažą bu 
relį svečiu, iiors ir oras buvo 
biškj šaltokas. Susirinkusie- 
ji linksmai sau kruvelemis 
žaidė, šoko bei į bureiius su 

stoję svarstė įvairius Lietu- 
vos politiškus klausimus. 

"Birutės" choras St. Šim- 
kaus vedamas, padainavo ke 

tvertą tautiškų dainelių. 
Kalbėjo Dr. Drangelis, p. 

Giraitis, p. K. Gineitis ir ki- 
ti. Visi kalbėjo daugiausiai 
nurodinėjo spaudos svarbą 
dabartiniame lietuvių gyve- 
nime. 

ANGLIŠKA MOKYKA 

Angliškai skaityti, rašyti, 
silibuoti, aprat to aritmeti- 
kos, istorijos, gramatikos, 

į pakalbos, civikų (S.V. įsta- 
! tų) galima mokytis Haver 
Public School, Wabash 

I Ave. ir 15 th St. 
Mokykla atsidarė šiądie, 

rugp. 2 cl. Mokykla atidaro 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. ir 
nuo 1:15 iki 3:15 popietų. 
Mokinama penkios dienos į 
savaitę. 

Viskas mokinama veltui 
ir galima mokyti bile pasis- 

jkirtose valandose. 

GAISRAS PADARĖ 
$200000 00 NUOSTOLIO 

Buvo iškilęs gaisras, pa- 
darė nu >stoli;> tai']) SI00,000 
ir, $200,°00 American Railvvay 

press kompanija 31S-20 W. 
Monrne st. Gaisras prasidėjo 
ant 4-tų lubų ir degdami gritu 
vešiai puolo žemyn, kur buvo 
sukrauti įvairus American 
Ra i 1 \\ a v k< m ipan i jos siunti- 
niai. 

$10,000 GAUS VYRĄ 
PAMETUS. 

Ponia Rose A. Maginnis, 
Lincoln Ice Company prezi- 
dente pati teisniabutyjo per- 
siskyrė sus avv> vyru. 

Teismas nuteisė ponui Ma- 
liniui atmokėti savo pačiai 

1 Rose ^10,000. Kas mėnuo pn 
i .<150. 
i Puiki "alga." 

ČIA MUMS KEPTI 
KARVELIAI. 

Shermano viešbutyje 
National Retail Jewe- 

I lers Associacija turėjo kon- 
venciją, bei susirinkę kapi- 

•; talistai pasidžiage iš da- 
[Įbartinės pasaulio situacijos, 
i; Mat paskutiniu laiku žymiai 

Į pakilo daimantų ir kitokių 
brangakmenių kainos. 

Nuo kares pradžios j ar 

pakilo 50 nuošimčių ir dai- 
mantų vertelgos turi viltį, 
kad laikui gegant dar 25 
nuošimčiais pakils. Ar gi čia 
ne kepti karveliai? 

DVI BOMBOS SPROGO 
PIETŲ PUSĖJ 

Pietų pusėj (South Side) 
dvejų bombų sprogimas kai] 
apielinkės gyventojus, taip ir 

j>olicija manė, kad vėl atsinau 
ii na rasinė kova. Mat viena 
bomba sprogo baltveidžių ap- 
gyvento j vietoj, gi antra juod- 
veidžįų. 

Pėtnyčioj iŠ ryto abi bom- 
bos sprogo. Pirma bomba 

sprogo sale dvilekos lubų na- 

mo, 4412 Lake Park ave. Na- 
mas mažai pažeistas, tik ma- 

ža skylė tapo išdurta. Už dvie 
jų valandų vėliaus arrtra-spro- 

, go prie namo, kuris stovi po 

numeriu 320 K. 37111 st. Pu-! 
starasis nigro namas ir toji 
apielinkė nigrų apgv venta. 

P.et nėra pamato manyti, 
kad tai hutu rasių kerštas; 
greičiau bus sargų (janito- 
rių ), nes kaip vieno, taip antro 

namo savininkai nusiskundžia, 
kad nepersena1' pavarę unijis- 
ttis sargus ir i jų vietą priėmę 
neitnijistus. Gal but kad vie- 
tos net ekeliai kerši j • tiems po- 
nams. 

Gyvastis nei viena nežuvo 
ir nuostoliai maži. Tik kele- 
tas langų išbirėjo. 

CICFRO, ILL. 

Rugpi. 2^ t. Lietuvos Gel- 
bėjimo Draugijos 0 skyrius 

laikč susirinkimą, kuriam bu- 
\ > atsilankęs svetys, "Lietu- 
vos" redaktorius R. Adžgis, 

kuris plačiai ir nuosekliai pa- 
aiškino Lietuvos gelbėjimo 
programa ir ragino alei viena 
lietuvi prisirašyti prie tos lab- 
daringos draugystės, kuri ne- 

išpasakyta naudą neša karės 
suvargintai musų tėvynei Lie 
tuvai. 

L. (i. I). 6 skyrius žymiai 
auga, jau dabar turi keletą 
desėtkų narių ir vis dar naujų 
prisirašo. 

Taip gi tame susirinkime ta 

po išrinktas naujais raštinin- 
kas F. J. Lengvenis ir komisi- 
ja dėl rubų rinkimo. Komisi 
jori jėjo sekančios ypatos: D. 
Kaulavičius, f. Pilkis, A. Ki- 

i 
1. T< Sielius ir J. Lydintas (?). 

Geriausių pasekmių L. G. I). 
Ji.r. Sekretorius. 

L. G D CHICAGOS AP- 
SKIRČIO SUSIRINIKI 

MAS. 

Ketvergo vakare "Lietu- 
vos" s1 2ta"'nėje įvyko Lietuvai 
Gelbėti Draugijos. Chicagos 
apskričio, susivažiavimas. Da- 
lyvavo atstovai nuo visu sep- 
tynių skyrių. 

Susivažiavime apkalbėta 
daug svarbių reikalų; ypač it. 

pintasi, kad suradus budus 
kaip daugiau surinkus aukų 
pagelbai Lietuvos Raudono 
Kryžiaus ir kad tos aukos grei 
čiau pasiektų paskirtą vieta 

nubarta, idant, skyriai tuojau 
priduotų centran surinktas au 

kas. kad su pirma aukų parti- 
ja visos cliicagiečių aukos nu- 

1 keliautų Lietuvon. 
Taipgi nutarta pasiųsti Se- 

nato užrubežinių reikalų komi 
sijai telegramą, prašant pripa- 
žinimo Lietuvai neprigulmy- 
bės. Pasiuntimui telegamo 
ant vietos sumesta $3.50. Te- 
legramas pasiųsta sekančio tu- 
rinio: 

''Septyni skyriai Chicagos 
apskričio Lietuvai Gelbėti 

Draugijos prašo Suvienytų 
Valstijų Valdžios pripažinti 
Lietuvą kaipo neprigulmingą 
valstiją." 

Šis telegramas išsiųsta pet- 
rryčios rvtą. 

R. /Įdegis. apskr. sekr 

18 TOS KOLIONIJOS, 
Lietuvos Gelbėjimo Dr-jos 

3 skyriui aukos. 
L. G. D. 3 skyriui aukavo 

sekančios draugijos ir pavie- 
niniai asmenis:- 

Šv. Antane iš P a d vos Dr- 
tė. $15.00. 

Simono Daukanto Teatrališ 
kas Jaunuomenės XIiu- 
bas. 25.00. 

Lietuvos Karaliaus Mindau 
gio Gvar. Dr-tė, 25.00. 

A. Vaitekięnė, 5.00. 
M. Levinson, B. L'eškau- 

skaite, A. Stuikis, P. Venckus, 

T. |\ Pilkis,- Teodora (iunčiu-į 
kė, Yankeliuk l.itseu (žydas), 
I'. CirybinicnO, K. I)ruktainis, 
ir /\. \ aisnora aukavo po S2,' 
ir i 

Jurgis I»aškis—$1. 
Sudėjus asmenines aukas i 

pasidaro S2K.00. į 
\'iso $93.00 j Atskaita per L. (i. I). 3 sky-j 

riaus raštininką. 
Kast. T. F. \-lmfr»h's. | 

NORTH SIDE. 
EXTRA. 

Lietuvių Kareivių Globo- 
jimo Lr-jos susirinkimas at- 
sibus seredoje, 7:30 vai. 
vak. rūgs 3 d. Šv. Mikolo 
parapijos svetainėj 1644 
Wabansia Ave. 

Atsibus nepaprastas susi- 
rinkimas. Malonėkite visi at 
silankyti ir užsimokėti užsi- 
likusias mokestis. Taipgi ir 
nauji yra kviečiami prisira- Į 
syti. Nepraleiskite progos at 
silankyte. 

Valdyba. 

"IJETCl'OS" BENDRO- 
VES SUSIRINKIMAS. 

Dienraščio "Lietvuos" ben-j 
dr.ovės šerininkų susirinkimas 
Įvyko ])ereitą petnyčios vaka- 

rą "Lietuvos" svetainėje. Iš- 

klausyta ir užtvirtinta rapor- 
tai ir atskaitos. 

Į direktorius naujai išrink- 
ta šie: 

Dr. K. Drangelis, 1081 ba 
A. Olszauskas, 1073 ba 
F. A. I ozapaitis, 10(>1 ba 
J. J. Giraitis 1055 ba 

J. 1. Bagdžilinąs, 1037 ba 
J. Gaubas, 1035 balsų 
J. P. Pajauskaš, .. 1010 balsų 
i'. Pivarunas .. balsiu 
J. J. Elias, ...... 976 balsų 
Ii. Yarašius, .... 964 ba" ų 

'J. Locdtis, 879 balsu 
j, 
i Kiti mažiau gavusie balsų 
j bus paskelbti vėliau. 

Coi\ Va n Buron & Franklin 
Cor. Van Buren \Vells 
Cor. 'Van Bureu & Clark 
Cor. State & S. \V. 1Sth 

WEST SIDE DISTRICT 
22-10 Wcat 23rd Place 
L*41. \Vcst. 23rd Placo 
2214 W. 23rd Place 
72G \VosL 18tli Street 
2334 So. OlilOev A ve. 

d'6wn TOWN 
2240 So. Loavitt SI. 
Cor. 2Clli ,Western avc. 
G33 West \V'rst 18th Si r. 
3601 S. Halstcd St. 

'U/lt 
Jirciternai 
J?fgo 

The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
r.ulas 64 pusi. Anglu kal- 
boje, pašvęstas mažų tautu 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsniu*:: 

3 
WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

$ 
THZ NEW L1TH- 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

& 
THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

<•> 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su rausŲ 
tauta ir musy reikalavimais. 
Nusipirk ši u knygeliu bent 
keiias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

f'or. Halsled & W. 14th Str. 
S. K. Ctr. llulsted & Maxwell 
X. \V. Corner llalsted & 12th Str. 
<"or. Jeffprson & 12th Str. 
2050 W. 23rd Street 
('or. llalsted L Van Buren fit. 
Cor. llalsted & .lackson Blvd. 
N. \V. Cor. Halsted & Arehor. 
S. \V. Halsted te Madison 

Dideles 

{Prakalbos. 
atsibus credoje ir Ketverge, 

Rugs-Sept. 3 ir 4 d., 1919 
Šv. Trejybės Bažn. Svet. 

Liet. Tuuat. Katal. Bažn. 
Kamp. 35 ir 5o. l'nion Ave. 

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga Dykai 
Aiose prakalbose kalbės •!. M. Kun 

Vysk. Mickevičius. 1). ('.. D. T. temo 
jė: KAP F AI YRA BAŽNYČIA? bus. 
apkalbama seredoje; o Ketvergo va 

kare temoje: D KI KO GYVENAME1 
Ant viršminėtų prakalbu kviečiami e 

sate visi.'kaip vyrai taip ir moterįs, 
nes bus laba. svarbios prakalbos. Atsi 

j lankykite visi skaitlineai. Kviečia 
I isus, Komitetas 

VALENTINE D&ESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, Irirplnio. dtstgning 
diecomii ir vatrarais dčl bizuto ii 

Paliudijimu Išduodami ir vt» 
orbu rašykite, o męs paststnngsime 
^įteikti Jums patarimu 
los parūpinamos ayk^j. Atsilankykite 

ns uotipeiAi 'fa imz 
SARA T A. TEK, Principal 

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie 
vieną geriausiai žinomų prepaiatų, 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 

smagumų ir nereguliariškumų nuo 

kurių nrters ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Severas 
Regulator 

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOVVA 
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NEGiRDETAS 
BARGENAS!< Savininkas išvažiuoja ant Farmų, 

! todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton P=>rke. 

Medinis namas ant 2-jų lubų po 
6 kambarius, maudyklės, gazas, elek- 
tra telefonai ir visoki kiti 'taisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
rių. Garaožius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ip pamatysite kad jums patiks. <ies 

yra šviesu iš visų pusių ir puikus 
medžiai prie namo. 1 blokas nuo bul- 
varo. 

2511 Vv. 45th Place. 
CHICAGO. ILL. 

PAJIEŠKAU SAVO BRO- 
lio, Juozo Bružo, kaimo 

Vidgirių, Keturvalakių gmi- 
no. Vilkoviškio pavieto, Su- 
valkų gub. Pirmiaus gyveno 

i Newark, Nf. J. Paskui Pan- 
nsylvanijoj, dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino ar jis 
pats meldžiu pranešti ant 

i adreso: 
Kazys Bružis, 

į 756 Attlantic St, Stanford,* 
Conn. 

i 
REIKALAUJAME MOTE- 

rų ir merginų prie lengvo*/ 
dirbtuvės darbo. Patirymaf* s 

nereikalingas. Atsišaukite: 
Marshall — k 454 So. 

Sangamon St 

Reikalinga Mergin? pt'.z namų 
darbo, gera mokestis, maža šei 
myna, plauti ^rapanru nere.kės. 
Kreipkitės adresu: XV. Misevich, 
3548 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 2roo. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA ant dviejų 

lubų plytų namas, namelis ir 
biznis. Skersai gatvės mokyk 
la, netoli nuo bažnvkčios At- 
sišaukite i krautuvę 

636-638 \Yest 37tb St. 

PARSIDUODA gu mediniu uamu. 
po du fletu, su madynėmis; g:ažioj 
vietoj; lietuviu apgyventa mieste Ci- 
cero, III. Parsiduos geritai: nepraleis 
kite progos. Parsiduos pigiai, nes sa- 
vininkuas turi išvažiouti ant far- 
mos. Jeigu kam reikėtų kokiu paais- 
liinmų, malonėkite kreiptis i savinin- 
ką ant pirmų luby prie 1435 — 4Sth 

|Ct., Cice~c 111. 

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

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

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 sva.ai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas špullų siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkaia vilnonių siūlų. 

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

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 sva-ai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiaus. 
6 svaia; jautienos. 
10 Smot,, muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 

.Pusė svaro pipirų. 
5 maikai vilnonių siuli;. 

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

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų. lašini,,. 
10 svaru smalčiaus. 

15 svaru cukraus. 

6 svarai jautienos. 
10 svaru fasolių. 
Ci) svaru kondensuoto pieno. 
20 šmotu muilo. 

2 tuzinaj špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 

10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matku vilnoni,, siūlų. 

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

20 šmotų muilo. 

48 svarai kondensuoto p,'eno. 
12 svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalčiaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svaią miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. 
2 svarąi arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakeliu adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

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

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kyrį norite siųsti ir 
indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad 
galėtum pasiųsti \rmis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- 
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO 
6 We?t 48"th Street, New York City. 

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