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Bolševikai eina ant Omsko 
Bolševikai užmušė 1800 su kūjais. 

Ukrainai užems Kieva. 
Tautu Lyga ar kare, sako Wilsonas. 

BOLŠEVIKAI LINA ANT 
OMSKO 

Pekinas, Chin. rūgs. 4 d. 
<1.—Irkutsko atėjo telegra-! 
inas, kuriame pranešama, kid 
lioiševikai turi naujų laimėji- 
mu t;cs upe Toh ;1 ir vis ar-; 
^uasi linkui Omsko. .^aiul )-j nojo Kryžiaus darbininkai be-j veik visi jau apleido Omską, 
nors bolševikai esą dar apie 
200 verstų nuo Omsko. 

HolŠevikų spėk >s csa daug 
stipresnės negu pirmiau buvo 
manoma. Sibiro armija trau- 
kiasi prieš bolševiku** pilnoj 
tvarkoj ir ketina duoti bolše- 
vikams stiprų pasipriešinimą 
linijoje tarp upės Tohol ir micj 
sto Omsk. 

Delei vis stiprėjanei •> holše-| 
vikų veikimo Sibire yra susi-] 
rupinę ir Chinijos valdininku,j 
nes ko gero bolševizmas gali j 
persimesti ir Cliinijon. 

BOLŠEVIKAI IŠMUŠĖ ; 
1,000 YPATŲ KŪJAIS. ! 

I 

Konstantipolis, rugs. 4 dJ 
Iš Ekaterinpslavo gauta pra- 
nešimas, jog tenai bolševi- 
apleisdami miestą išžudė 
apie tūkstantį ypatų. Tą pa- 
tvirtina daktariškas tiriziėji- 
mas lavonų rastų vienoj duo 
be j. 

Prie atkasimo lavonų da-j 
lyvavo Dr. Robin, kuris tvir; 

► tina, kad didžiuma užmuš-; 
'tųjų tapo nužudyti su plak- 
tuku bei kuju. Lavonai turi! 
sudaužytas kuju galvas, su- 

laužytas kojas ir panašiai. 
Dargi minėti žudymo įran- 
kiai rasta prie duobes. 

Bolševikų vyriausioju vir- 
šininku mieste buvęs tūlas 
Valiavka, kurio pagelbinin- 
kais nemažoj dalyje buvę 
chinieČiai. Sakoma, kad ap- 
leisdami Ekaterinoslavą bol- 
ševikai žudė gyventojus be 

jokio pasigailėjimo. Bolševi- 
kai apleido Ekaterinoslavą 
pora mėnesių atgal. 

UKRAINAI UŽĖMĖ .. 

KIEVĄ. 
Basle rugs. 4 d. — Šią- 

dien čia gauta pranešimas,! 
kuriame tvirtinama, kad uk-j 
rainai po smarkaus mūšio j 
Kievo gatvčse su bolševikais1 
užėmė miestą, kurio delei 
mūšiai trankėsi keletą sąvai 
cių. j 

TAUTŲ LYGA AR KARĖ 
SAKO WILSONAS. 

C°lumbus, Ohio, rugs 4. 

—Šiądien prezidentas \Yilso- 

nas turėjo cavo pirmą kalb%, 
agituodamas už užtvirtinimą 
taikos sutarties su Vokietija ir 
priėmimą tautu lygos konsti- 

tucijos. 
Prezidentas užreiškė, kad 

tik tautu lyga gali užtikrinti 

pasauliui taiką. Girdi ftali- 

jo< reikalavimas sau Fiunife 
yra ruošimas sau vietos, kur 
ateityje laike karės galėtų at- 

sispii'ii. tai yra niekas kitas, 
kaip ruošimąsi karėn. 

(ireta to, pabriežė prezideiv 
tas, taikos sutartis sutraukė 
pančius, varžančius mažų tau- 

tysčių laisvę, "tai yra, girdi, 
amerik -nu idėjų įkūnijimas. 

[ žgirus trakos sutarti ir raii 

tų lygos k instituciją, girdi, ne-j 
reikės daugiau amerikonams j 
keliauti i užjuri tvarkos dary- 
ti. 

Prie to prezidentas pabrie- 
žė, kad jis nemanąs eiti Į de- 
batus su tautų lygos priešais, 
nes, matomai, jie klaidingai 
suprato ar nesistengia tinka- 
mai suprasti to gero, ką lemia 
žmonijai tautų lyga. 

ORLAIVIAI PO SKANDI 
NAVIJOS ŠALIS. 

Londonas, nigs. 4 d. — 

Agiijos kariški orlaivininkai 
demonstravo parankumą su 

sinešimų orlaiviais su Skan- 
dinavijos šalimis. Jie aplan- 
ke svarbiuosius Sandinavi- 
jos miestus į trumpą laiką 
be jokio incidento. 

KETURI PLĖŠIKAI DIK-. 
ČIAI PASIPINIGAVO 
Marissa, 111., rugs. 4 d-. — 

Keturi plėšikai šį ryt:į su- 

plaišino vienos bankos sau- 

giąją šėpą ir nutvėrė $50, 
000 paskolos bondsais ir ke- 
letą tūkstančių pinigais, Bet 
jie pražiopsojo dar $80,000 
grynais pinigais. 

MEKSIKOS PLĖŠIKAI 
NAUDOJA VALDŽIOS Į 

AMUNICIJA. 
Mexico City. Pasirodo,! 

kad Meksikos plėšikų gau- 
jos savo plėšimuose naudo- 
jasi valdiška amunicija. Mat 
pirmiau valdžios buvo leista 
pardavinėti privačioms ypa- 
toms amuniciją iš valdiškų 
sandelių. Sužinojus piesiKų 
triksą, valdžia griežtai už 
draudė pardavinėti ginklų 
ir amunicijos iš valdžios 
sandėlių. 

PLIENO DARBININKU 
UNIJOS REIKALAUJA 

KONFERENCIJOS 
Washington, D. C., rugs. 

4 d.—Specialė komisija plieno 
darbininku unijos reikalauja 
konferencijos su plieno kor- 

poracijos valdininkais. Komi- 

sijos nariai tvirtina, kad jei 
korporacijos viršininkai ir ant 

Itoliau nenorės tartis su unijų 
atstovais įvairiuose darbinin- 
kams svarbiuose reikaluose, 
•tai streikas korporacijos dirb- 
tuvėse neišvengtinas. Koni'c- 
rencijoje unijos atstovai nori 
apkalbėti algas, darbo valan- 
das, darh sąlygas ir teisę or- 

ganizuotis j unija. 

Visa diena puiki bet vakaras? 

Į rt ACH Ė R v^htF 
To mi f\:- 
richard mm, 
M5EHT rOPAV.Vj; 
^ J —1 * v 

BOMBA VYNUOGIU 
DĖŽUTĖJE 

Londonas, rūgs. 4 d. — 

Gauta pranešimas iŠ Aleksan- 
drijos. kad tenai bvuo mesta 
bomba i Egipto premiera Hus- 
seiu i ':ą,šą. Jjjomba buv > iiies- 

ta dėžutėje su vynuogėmis. 
Nuo ekspliozijos nukentėjo 
keletas vpatų, liet premieras 
nesužeista. Ant |)remiero gy- 
vasties kėsinosi technologijos 
studentas. 

60 VYRU VOS 1ŠS1GELBĖ-I 
JO IŠ GAISRO 

Port Tannsend, Wash., rugs 
4 d.—Netoli Brinnon gaisro 
tapo išnaikinta apie 10 ketvir- 
tainių mylių puikios girios. 
Gaisras pagaliaus persimetė 
per upę Duckabush, kur apsu- 
po 60 vyrų, kurie vos iš- 

sigelbėjo iš gresiamo pavo- 
jaus. Tuli išbėgo net su apde- 
gusiais čėvervkais. 

LENKAS ANTVYSKUPIS 
KARDINOLU 

Gniezno, Lenkija, rugs. 4 
d. Specialis koresponden- 
tas Chicago Daily News pra 
neša, jog popežius Benedik- 
tas penkioliktas yra paskiręs 
Varšavos antvyskupį Kakow 
skį kardinolu, kurio kandida 
tura užtvirtinimui bus pers- 
tatyta sekančiame kardino- 
lų konklave. 

HOOVERIS SUGRĮŽTA 
AMERIKON. 

Paryžius, rugs. 4 d. — 

Direktorius tarptautinės pasai 
pos associacijos Herber* Hoo- 
įver šiądien išvažiavo Londo- 
nan iš kur 6 dieną rugsėjo iš- 
keliaus laivu Aąuitania į Su- 

vienytas Valstijas. 

PARYŽIUS NEVARTOS 
DUONOS KORČIUKIŲ 

( Paryžius, rugs. 4 d. — 

Pirmiau čia buvo gandai, kad 
tuo i vėl bus įvestos duonos 
korčiukės. Šiądien tapo ofi- 
cialiai užginčyta, kad jokit 
duonos korčiukių Įvesti neina 

]noma, nes tikimasi, jog atei- 

tyje duonos bus pakankamai. 

VARŠAVA PILNA 
BASAKOJŲ. 

Varšava. rugs. 4 d. — 

Varšavoje ir kituose dide- 
liuose Lenkijos miestuose 
yra didelė stoka avalų. To- 
dėl didžiuma gyventojų 
vaikščioja basi, arba tik su- 

medinėmis klumpėmis. 

VYKSTA VOKIETIJON 
PIRKTI KAILIŲ. 

New York, rugs. 4 d. — 

Viena korporacija, kuri užsi- 
ima pardavinėjimu kailių pas- 
kire agentą Leipcigan, kur ti- 
kimasi rasti pageidaujamų ne- 

išdirbtų kailių dėl amerikoniš- 
ku rinkų. T«i pirmas po ka- 
rei žingsnis užmezgime šioje 
linkmėje prekybos ryšių su Vo- 

kietijos rinkomis. 

SUNAIKINS KOPENGA- 
GENO FORTUS. 

Kopenhagenas, rugs. 4 d. 
—Laikraštis Politiken prane- 
ša, kad karškas ministcris tuoj 
perstatys valdžiai projektu, su- 

lyg kurio butų panaikinama 
didelė dalis Kopenhageno for- 
ui kaip ant kontinento, taip ir 

ant salų. 

IŠKARPO LAIKRAŠČIUO- 
SE SVAGALU APGAR 

SINIMUS. 

Manila, rugs. 4 d. — At- 
einanti iš Chinijos laikraščiai 
yra dikčiai sukarpyti, mat ceri 

zorius iškarpo visus apgarsini- 
«mus su svaigalais, todėl laik- 

J raščiai atrodo keisčiau negu 
atėjusie iš taikos konferenci- 
jos. 

ANGLAI NEATAKUOS 
PETROGRADO. 

Londonas, rugs. 4 d. — 

Pranešama, kud pranešimas iš 

Berlyno buk generolas Gougl" 
paskelbęs Petrogrado gyven- 
tojams apie manymą atakuot 

: Petrogradą yra neteisingai 
Taipgi pranešama, kad gen 
Gough apleido Helsingfors: 
nesimatęs su admirolu Cor 

■I van, komanduoto j a Anglijo; 
I laivyno Baltiko jūrėse. 

I 
DAR SVARSTO BLAIVY- 

BĖS BILIŲ. 
Washington, D. C., rugs. 

A d.—Šiądien atstovu bute vėl 
tapo pakeltas klausimas apie1 
priverstiną šalyje blaivybę. 
Šiame klausime yra keletas 
pataisymų pridėčkų prie i\- 
liaus. Vienas iš žymesniu pri- 
dėčkų yra uždraudimas darv- 

Įti lengvą vyr.ą ir obolinę girą 
Į (cider) dėl naminio naudoji- 
j nio. Kiti pataisymai yra ma- 

žesnės svarb s ir manoma, 
k\d jie visi bus atst >vų buto 

i priimti. 

AMERIKONAS CaELBSTI 
SURADIME KASYKLŲ 

MONGOLIJOJE. 

Šanchai, Cinija, rugs. 4 d. 
Mongolijoje šiuo laiku dar 
buojasi amerikonas E. W. 
Mills, kuris pasidarbavo su- 
radime pelningų kasyklų ki- 
tose Azijos vietose, kur jau 
darbuojasi jugtinai anglai ir 
amerikonai. 

, 

ANGLIJOS CENZORIAI 
l SULAIKO STREIKU 

FILMAS 
Londonas, ings. 4 d. — 

' Anglijos cenzoriai visur su- 

laiko judamuos. ,,Tciksluo 
,se filmas, kur rouoma strei- 
kierių susirėmimus su poli- 
cija, ar bile organizuota vai 
džios spėka, tas daroma dėl 
vis kįlančių neramumų Ang- 
lijos industrijos srityj. 

SERBIJA NESIRAŠYS PO 
SUTARTIMI SU 

AUSTRIJA. 
Pa/yžius, rugs. 4 d. — 

Čia gauta žinia iš Belgrado, 
kad Serbijos valdžia keti- 
nanti pasekti Rumunijos pė- 
domis ir nesirašyti po taikos 
sutartimi su Austrija, jei ne- 

bus pataisyti tuli sutarties 
punktai. 

KARDINOLAS MARCIER 
ATVYKSTA AMERIKON. 

Brest, rugs. 3 d. Kardino- 
las Marcier, Belgijos prima- 

; tas, šiądien iškeliavo iš 
Bresto į Svienytas Valstijas. 

, LENKAI teis VOKIEČIUS 

Berlynas, rūgs. 4 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
I kad gauta žinia, jog Lenki- 
jos kariškas kabinetas pra- 
nešė Varšavos kariškam ir 
civiiam. gubernatoriams, jog 
vokiečiai valdininkai, kurie 
prigulėjo prie vokiečių oku- 
pacijinės valdžios Lenkijoje 
ir kurie esą prasižengę prieš 
tarptautiškas tiesas. Jie bus 
teisiami pasiremiant taikos 
sutartimi. 1 

GOMPERS UŽTARIA WA- 
SHINGTONO POLICISTUS 

\Vashington, D C., rugs. 
4 d. — Amerikos Darbo Fe- 
deracijos prezidentas Sa- 
muel Gompers kreipiasi prie 
Columbia distrikto policijos 
viršininko, prašydamas, 
idant butų leista Washing- 
tono policijai buti unijoje 
Mat jiems buvo įsakyta pa- 
sitraukti iš unijos ar iš dar- 
bo. 

ORLAIVIU IŠ MILANO 
LONDONAN. 

New York, rugs. 4 d. — 

Čia gauta pranešimas, kad 
iš Milano išlėkė didelis Cap- 
roni orlaivis. Jis leke per 
Lyon, Paryžių, Brusselį ir 
Amsterdamą. Orlaivis, kaip 
pranešama jau persikėlė per 
Alpų kalnus. 

RASTA BUDAPEŠTE 
ŠIMTAI LAVONŲ. 

Londonas, rugs. 4 d. — 

Exchange Telegraph prane- 
ša, kad užėmus rumunams 

Budapeštą rasta keli šimtai 
lavonų, kurie buvo paslėpti1 
Įvairiose vietose. 

AMERIKONAMS DAU- 
GIAU DARBO VOKIE- 

TIJOJE. 
Coblenz, rugs. 4 d. — 

Vyriausias talkininkų armi- 
jos komanduotcjas nuspren 
dė padidinti plotą žemės 
Reino provincijoje, kur tu- 
rės saugoti Suvienytų Vals- 
tijų kariumenė. Dabar Ame 
nonai turės saugoti dvigu- 
bą žemės plotą, negu tai tu- 
rėjo daryti pirmiau. 

TUOJ SPRĘS APIE 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Washington, D. C., rūgs. 
4 d. — Užrubežinių reikalų 
komisija nusprendė tuoj už- 
baigti visus pataisymus prie 
taikos sutarties ir priduoti 
visą darbą Senatui. Repu- 
blikonų lyderiai yra nuomo- 

nės, kad komisijos padaryti 
prie sutarties pataisymai 
bus priimti ir senato. 

MEKSIKA IŠREIŠKIA PA- 
SIGAILĖJIMĄ DĖL ŠAU 
! DYMO Į LAKUNUS. 

Washington, D. C., rugS. 
4 d. —Šiądien valstybės de- 
partamentas pranešė, jog 
Meksika išreiškė pasigailė- 
jimą dėl nuotikio, kad buvo 
meksikonų šaudoma į Suvie- 
nytų Valstijų lakunus be- 

! skraidant jiems ant Meksi- 
kos rubežiaus. Prie to Meksi 
kos valdžia užtikrino pada- 
lyti šio nuotikio nuodugnų 

Itirinėjimą teisingą užganėdi 
'nantį išrišimą šio kivirčio. 

SVARBUS PATAISYMAI 
PRIE LYGOS. 

Washington, D. C., rūgs. 
4d. — Pataisymuose prie 
tautų lygos konstitucijos 
yra sekanti: 

1. Balimybę pasitraukti 
'iš lygos be jokių varžymų. 

2. Nėra privalumo užtik 
rinti teritorijų čielimybę, 
taipgi naudojimą kariume 
nes valdymui svetimų šalių. 

3. Pilna liuosybė sprendi 
m e kokis klausimas yra ša- 
lies naminiu reikalu; gi at- 
eivystė ir muitai liuosi nuo 
lygos sprendimo. 

4. Išėmimas Monroe dokt 
rinos iš lygos įtekmės ir už- 
reiškimas, kad Suivenytos 
Valstijos yra pilnu reiškėju 
šios doktrinos. 

JUGO SLAVU reikalai: 
SENATE. 

Washington, D. C., ings. 
4cl. — Šiądien prieš Senate 
komisiją užrutažinių reika- 
lų išdėstė savo reikalavimus 
Jugo-Slavų atstovai. Jie nu- 

rodinėjo, kad pavedimas Ita 
lijai Fiume yra neteisingu 
dalyku ir kad tas kels Bal- 
kanuose neramumą vi3ą lai- 
ką. Taipgi užreiškė, kad vi- 
sos slaviškos kilmės tautos 
Balkanų pussalio nori jung- 
tis Į vieną valstybę Jugo-Sla 
viją ir kad kitoks Balkanų 
klausimo išrišimas tik ap- 
sunkintų kulturinį plėtoji 
masi tose šallyse. 

FRANCUZIJOS SOCIALIS 
.. TAI PRIEŠ TAIKOS 

SUTARTĮ 
Paryžius, rugs. 4 d. — 

Šiądien po piet Francuzijos 
atstovų bute buvo karšti gin 
čai delei taikos sutarties su 

Vokietija. Mažumos socialis 
tų lyderis Paul Mistral už- 
reiške, kad jis ir jo vienmin- 
čiai apie 35 atstovų buto na 

riai balsuos prieš užgirimą 
taikos sutarties su Vokieti- 
ja- ; 

NUSKENDO LAIVAS NE- 
PRADĖJUS PLAUKTI. 
Baltimore, Md., rugs. 4 d. 

Naujas medinis Amerikos 
laivas rengėsi Italijon su 3, 
000 tonų anglies, bet vos be- 
pradedąs pirmą savo kelio- 
nę užjurin, nuskendo Balti- 
mores uoste. Laivo viršinin- 
kai tvirtina, kad laivas tu- 
rėjęs nesveiką dugną. 

AMERIKA TURI DAUG 
DAŽŲ. 

Ppiladelphia, Pa., rugs 4 
d. — Susivažiavime chemiš 
kos draugijos Dr. Thomas 
Norton užreiškė, kad po il- 
gų metų Amerika pagalios 
sutvarkė savo išdirbystę 
taip, kad pilnai gali aprū- 
pinti Amerikos rinką dirb- 
tinais dažais ir dar gali iš- 
vežti užrubežin. Gi prieš ka- 
rę Amerikoje naudotasi da- 
žais iš Vokietijos ir be jų 
šalis nebūtų galėjusi apseiti. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje 
Dalinai debesuota ir kiek 

šalčiau; vidutiniai šiaurryčių 
vėjai. 

Saulėtekis, 6:19; 
Saulėleidis. 7:18. 
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PILIEČIU AUKA IR MOKESTIS 
^ 

VALSTYBES GYVENIME. 

JPas mus yra laikraščių, kurie bekal- 
bėdami, bepolemizuodami delei Lietuvos 
ivalstybės tvėrimo prieina kad ir prie se- 
kančios išvados: 

"Ar nebuių gražiau, kad Ekz. Ko- 
mitetas, abidvi Tarybos, visi fondai, visi laikraščiai pavarytų kampaniją, kad visi Amerikos Lietuviai duotų, (o 
ne skolintų) Lietuviai po dešimtinę,— į du, tris mėnesius męs sudėtume savo 
kraštui bent 7 milionus doliarių". 
Reiškia yra pas amerikiečius lietuvius 

tokių laikraščių, kurie visą Lietuvos valsty- bės gyvenimą remia ant aukos, o ne ini 
paskolos. Nepriverstinas davimas dešim- 
tinės yra auka. Čia mums ir prisieina tar- 
ti, ką reiškia valstybės gyvenime auka, mo 
kestįs, ir paskola. 

Ant kiek istorija pamena, dar pasau- lyje nebuvo valstybės, kuri savo gyvavimą remtų ant nepriverstinos aukos. lJar nėra 
buvę, kad ko/via nors valstybė nepriversti- nomis aukomis palaikytų savo existavimą. Auka, kaip ją žmonės supranta, yra iš liuo- 
so žmogaus valios davimas ko nors ir kam 
nors. Valstybė įstatymų keliu nutaria to- 
kią ir tokią pin gų sumą nuo savo piliečių surinkti ir surenka. Ji gerumu nuo neno- 
rinčių mokėti neprašo, bet verste priverčia 
užmokėti, o jei kas neužsimoka, to turtą par duoda. Dar nėra pasulyje šalies, kur vieni 
pileeiai mokėtų mokestis, o kiti butų pa- liuosuoti nuo jų tiktai dėlto, kad nenori 
mokėti, ar kad turi nejautrias širdis ar ne- 
supranta pareigų. 

Tiesa, valstybėse draugijiniame gyveni- 
me yra daug įstaigų paremtų vien ant au- 
kų, tai yra ant labdarybės, bet pati valsti- 
ja niekados nebuvo ir turbut nebus labda- 
ringa įstaiga remiantisi ant žmonių senti- 
mento. 

Pagaliaua ir kitaip negali buti. Jei 
kitaip butų, tai butų didžiausia neteisybė. Jei valstybės, sakysime, policija butų už- 
laikoma liuosomis aukomis, tai ją užlaiky- 
tų tiktai jautrus žmonės, kurių suvaldymui 
policijos visai nereika. O visoki nenaudė- 
liai, delei kurių policija reikalinga, tie juk 
nežino Ras yra sentimentas arba aukavi- 
mas, ir jie neduotų nei cento jos užlaiky- įui. Paimkim vėl šalies apgynimą; visi 
patriotai tiktai mylinti savo kraštą aukau- 
tų, o koki storžeiviai iš to juoktųsi, bet vis- 
gi naudotųsi privilegijomis tos šalies pilie- 
čių. 

Aiškiausias pavyzdis bus iš mųs ame- 

rikiečių. Visi norime laisvos ir neprigul- 
mingos Lietuvos, bet ar visi lygiai aukavo- 
me. Vieni ne tik dešimtines, bet ir šimti- 
nes jau išdėjo ant Lietuvos reikalų, o kiti 
net per "Laisvę" tiesiog ironiškai ir paže- 
minačiai išjuokė. O vienok tie laisviečiai 
jau viešai kalba ir rengiasi Lietuvon naudc 
tis tąja, kitų įgyta Lietuai llaisve. 

Taigi valstybė jokiu budu negali rem 
tis ant aukų, bet ant mokesčių. Visi pi- 
liečiai turi 'lygiai nešti valstybės užlaikymo 
iškaščius, visi turi mokėti mokesčius ir jo- 
kis pilietis jokioje šalyje nuo mokesčių nė- 
ra paliuosuotas. Tiesa, nuo mokesčių pa- 
liuosuotos sakysime mokyklos, mokytojai, 
prieglaudos, bet tokios Įstaigos ar tose į- 

staigose dirbanti žmonės kitokiu budu at- 
siteisia valstybei. Paskui vėl mokesčiai 
šalyse su geresne tvarka taip sutvarkyti, kad 
kas daugiau turi, tas daugiau moka, arba 
kitais žodžiais kalbant, įvesta progresy- 
viškos mokestįs. Bet niekur nėra, kad vals 
tybė remtųsi ant labdarybės, ant aukos, j 
Tai pasijuokimas iš jaunos Lietuvos valsty- 
bės siūlant jai vietoj mokesčius rinkti au- 
kas it tas elgeta kepurę nusiėmęs ir atkišęs 
ranką. 

Lietuvos žmonės, visi lietuviai turi mo- 
kėti tam tikrus mokesčius nuskirtus tų pa- 
čių žmonių išrinktos Valstybės Tarybos. 
Nei vienas negali ir neturi teisės išsisukti 
nuo mokesčių. Ir jei butų buvusi galimy- 
bė amerikiečius lietuvius mokesčiais apdėti, 
tai mokant mažiausią mokestį į metus — 

10 doliarių, per penkerius karės metus butų 
sumokėta mažiausiai 35 milijonus doliarių, 
kuomet dabar aukų keliu per tą patį laiką 
nesurinkta nei vieno miiiono, ir tai dar n?- 
kurie patriotai klojo šimtines. 

Valstybės gyvenime yra toki momen- 

tai, kuomet vienu laiku reikia daug pini- 
gų. Atsitinka kuomet priešas užpuola ir 
reikia gintis, arba besitveriant' valstybei 
reikia viską kartu įsteigti, kaip kad dabar 
yra su Lietuva. Greitu laiku piliečiai ne- 

gali sumokėti didelių sumų ir tuomet vals- 
tybė užtraukia paskolą, kurią vėliau pilie- 
čiai atmoka. Ir nėra pasaulyje nei vienos 
valstybės, kuri nebūtų daugiau ar mažiau 
pasiskolinusi nuo ko nors pinigų. Ir Lie- 
tuva dabar skolina pinigus ir tiktai reikia 
geisti, kad Lietuvos paskolos užtraukimas 
pavyktų kuogeriausiai. Ir męs patįs turime 
skolintj kas kiek šiądien turime ir kiek 
išgalime. Vėliau gi Lietuva nuo visų pilie- 
čių rinks progresyviškus mokesčius ir atsi- 
lygins. 

Taigi geriau šitą supraskime, kad jo- 
kia valstybė ir jų tarpe Lietuva negali rem- 
tis ant nepriverstinų aukų, ant labdarybės, 
ant geraširdingumo. Kas kalba, kad Lietu- 
va ant aukų privalo remtis, tas Lietuvą iš- 
juokia pastatydamas į elgetų eilę. Visos 
valstybės ir kartu Lietuva remiasi ant pilie- 
tiškų pereigų, ant priverstinų mokesčių vals 
tybės reikalams. 

Vienok męs amerikiečiai lietuviai gy- 
vendami mums svetingoje Amerikoje ne- 

galime svetimoje valstybėje tverti kitos 
valstybės, todėl ir negalima uždėti privers- 
tinų mokesčių ant lietuvių Lietuvos labui. 
Pasilieka tik remtis ant amerikiečių lietu- 
vių jausmo, ant sentimento, ant aukos. Ir 
tik negalėjimu kitaip elgtis galima ištesin- 
ti linkimą aukų, bet niekados Lietuvos 
valstybės existavimą negalima remti ant 
aukų, bet tegalima ir turima remti ant p'- 
lietybės, ant visų piliečių priverstinų pro- 
gresyvių mokesčių. Pagaliaus jei jau ma- 
žai randasi aukautojų, jei mažai sudėta 
pinigų, tai bent paskolinkime kiek kas tu- 
rime, ir neikime prieš paskolą, o jau vėliau 
ar šiokiu ar kitokiu budu atsiteisime su tais, 
kurie dabar neduoda nei skatiko. 

Sw©finrs®j@ Spaudoje 
$,pi© Lietuvius 

GIRIA LIETUVIŲ DAILĘ 

New Yorlzo spauda atkreipia dabar 
didelę domą į nesenai ūkusią Vilniuje 
Lietuvių Dailės Parodą. Ši maža Baltijos 
tautelė, kuri dabar stengiasi išgauti sau ne- 

prigulmybę, atrodo naujus kelius dailės 
srityje, kurie ypač skiriasi, savo tautiekumu. 

Vienas pirmiausių ir svarbiausių Lie- 
tuvos dailea veikejų yra Antanas Žemaitis, 
kuris nuo It)04 iki 1907 metų mokinosi Eeo- 
le des Beaux Arts. Sugrįžęs iš užsienio 
Žemairis tuojaus pradėjo rūpintis Lietuvių 
Dailės Draugijos įsteigimo. Jam šiame dar- 
be nuoširdžiai gelbėjo kiti Lietuvos daili- 
ninkai: P. Rimša, Čiurlionis, Varnas, Šla- 
pelis, Kalpokas, Šileika, Stabrauskas, 
Jarošaitis, Zikaras, Ulenskis, Aleksandravi- 
čius ir kiti. 

Tuojaus tapo surengta Lietuvių Dai- 
lės Paroda, kuri pasisekė kuogeriausiai — 

114 dailininkų dalyvavo. Apart Vilniaus 
dar ši paroda buvo rodama Kaune ir Ry- 
goje. Po pirmąjai parodai kasmet buvo 
pradėta ruošti dailės expozieijos. 

Be Žemaičio daugiausiai darbuojasi 
prie Dailės Draugijos Šileika, Kalpokas 
ir Varnas. Paskutinis iš jųjų, Varnas, lab- 
jausiai pasižymėjo peizazų (landscapes) 
dirbimu. Su nepaprastu teisingumu ir švel- 
numu jis piešia laukus, Lietuvos padanges, 
lietuviškus berželius rudenio mete. 

— IŠ Brooklyn Standard Union. 

Be Lietuvos, be savųjų... 
£ .. iį -Vamų namučiai, norint po 

JkižB .fckJ.-.: smilga. 

Sakyki*, mylimieji, ar j:js 
nepasiilgote savo krašto, ar 

jums nebaisus yra čia gatveka 
riti užimąs, siaubunų—fabrikų 
pasiutiškas kauksmas ? 

Pas mus gatves ramios ir 
žmonės toki** geri, geri... 

Aš baisiai pasiilgau Lietu- 
vos. 

Vidurnakčio gludumo j e, 
kuomet aptilsta gatvekarių uži- 
mąs, kuomet šventoji tyla už- 

viešpatauja tame žmonių skruz 
delyne—svajonės ir lakios go 
dėlės kankina, džiugina, vilio- 
ja mano siela. 

Negirdėtai visų jkriaudžia- 
ma Lietuva... praeitis... ap- 
leista mergelė...—neduoda 

f man ramumo, lieku be poilsio. 
Rodos viską atiduotum by u J 

tik nors valandėlei galėtum 1111 

skristi sa/o tėvynėn. Pripul- 
Itum, rodos, prie savos žemės 
| kąsnelio, yt prie krutinės my- 
| linčios motynos, ir apsakinė- 
tum jai kaip liūdna lietuviui be 
Lietuvos, kaip ilgėsi jo širdis 
be rūtų darželio, kvepiančių 
pievų, platų jų laukų: 

Ir pamanius^apie tą viską, 
prisiminus savo paliktus tėvus, 
gimtinį sodžių, gerus kaimy- 
nus ir draugus, akyse darosi 
tamsu, ilgesys čiulpia smage- 
nys, o ant krudnės taip sun- 

ku, kad tarytum žmo^ užmu- 
šei. 

Tiesa, daugelis iš musų iš- 
eivių gan patogiai gyvena, 
randa sau šiek tiek gerų žmo- 
nių, kurie luve priglaudžia, t. 
ria nuoširdų žodį, paskaiti- 
na, bet vis gi čia ot ne taip 
kaip tėvynėje. Kiekvienas iš 
musų privalo atvirai pripažinti 
padėjęs ranką ant krutinės, kad 
Lietuvoje kur ka^ smagiau ir 
gražiau buvo mums gyventi, 
nors buvome labai prispausti. 

Stinga čia musų sieloms gro 
žės, stinga ramumėlio. 

Nėra šioje darbščioje biznic 
šalyj nei tokių dainų, nei gy- 
vos meiles, didžio draugišku- 
mo, plačių svajonių... 

O nuolatinis Nesirūpinimas 
ryto—juipi ir šalta yisur aiplin- 

[kui materijalizmo atmosfera 
galutinai prislegia musų dva- 
sią, užmuša Msas sultingesnes 
tverybos jėgas ir tik palieka iš 
gyvo žmogaus tuščią,'tuščią ke 
valą, kuris tik nori valgyti, 
miegoti ir bankinę knygutę var 

tyti, bet ne rimtas knygas skai 
tyti, ginčyties apie įvairiau- 
sius mokslo ir dailės d-.lykus, 
nešti pagelbą atsiduriusiam ne 

laimėje. 
Ne, nėra mums geresnės ša- 

lies kaip gimtynė Lietuva. 
Kvepia mums, prisiminus 

savo šalį laukais, ramiu darbu, 
augŠtesniu kulturiniu gyveni- 
mu... 

Atsimena visa šeima savųjų, 
nakti—gonių dainos, geros 
mamos... 

Skaudu.... 
Nėra didesnio skausmo už 

tą, kurs iš meilės kįla, pasakė 
Tolstojus. 

Bet nėra ir didesnės meilės, 
kaip skausmuose subrendusios, 
pridėsime męs nuo savęs. 

Tat brendinkim dabar !tą 
meilę prie Lietuvos, kreipkime 
savo žvilgsnį tėvynėn, o ke- 
liams atsidarius lėkime visi, 
kaip gervės pavasaro metu, i 
savo gimtąją žemę. Ji mus 

meiliai sutiks, paguos, 
i Grįškime mylinčiais sunais 
prie savo nuvargusios moty-Į no's, neškime jai džiaugsmą, vii 
tį ir paguodą! 

Išvarysime iš savu krašto 
paliokus, išguisime visus kitus 

priešus, patys šeimyninkausi- 
ine savo šalyj, neubagins mū- 

sų svetimieji atėjūnai, nereiks 
svetur keliauti. 

Nors mes gimėme vergais, 
nors musų rankos dar krau- 
juoto1: nuo vergijos pančių, 
bet šioje gan laisvoje šalyj ug- 
dykime savyje tautiškos nepri 
gulmybės jausmą, stiprėkime 
dvasią ir niekados neatsižadė- 
kime grįžti Lietuvon. 

Kitkart senovėje Izraeliaus 
sūnys kada grįžo iš nelaisvės 
susigriaudinę bueiav.o šaltus 
šventyklų akmenįs. Taip ir 
mes grįžę Lietuvon pripuolę 
bučiuosim tą žemę, kuri niųs 
laukia, kuri yra musų. 

K. Gineitis. 

KARALIAI RAŠYTOJAI. 

Visa eilė karaliaujančių as- 

menų nuo seniausiu laiku ne- c c 

tik įdomauja literatūra, bet ir 

patys ima gan veiklų joje daly 
vumą. 

Atsiminkim tik Rumunijos 
karalienę Karinėn Silviją! Tai 
juk viens gabiausių pasaulių 

| rašytojų. 
Pirmuoju Francuzijos kara 

liumi, kuris užsiminėjo rašlia- 
' 
va, btt*o Ludvikas XV. Jis 
labiausiai įdomavo geografija 
ir nemažai pasidarbavo šioje 
srityj. Svarbiausiu Ludviko 
XV veikalu, kuris tapo iš- 
spauzdintas su jo vardu, yra 
tyrinėjimas apie upių tekėji- 
mą. 

o 

Anglų karalius Jurgis III 
nemažai pasižymėjo techniš- 
kuose moksluose. Jis išspauz 
dilio visa eilę giliai moksliškų 
straipsnių viename žemdirby- 
stės savaitraštyj. Po tais 
straipsniais Anglijos karalius 
pasirašydavęs Rali Robinson. 
Biografai sako, kad jis labai 
gerai pažinojęs agronomiją. 

Visai k*'tokios rūšies rašy- 
toju buvo fryncuzų karalius 
Ludvikas XVIII. Jis laikraš 
čiuose visuomet pasirašyda- 
vęs ''Tūlas žinantis," "Domus 
skaitytojas" ir tt. Kadangi lei 
dėjai gerai žinojo, kad šių 
straipsnių autorius niekuomet 
neateis pasiimti gonoraro, tai 
jo visi rašiniai buvo noriai tai 
pinami. 

Karalius skaitydamas savo 

straipsnius jautė begalinį sma 

guma. Jis tik labai gailėjosi, 
kad negali išduoti savo psęudo. 
nimo ir atvirai džiaugties skai 
tytojų komplimentais. 

Šiokį t; ki užs'gvuiėdinimą 
karaliui suteikdc x sekantis 
dalykėlis: jis v^ifiavo taip 
drąsius straipsnius, kad cenzo 

rius dažnai išbraukdavo juos. 
— Braukite, braukite!— 

kalbėjo karalius.—Bet vis gi 
negalite užginti, kad aš neesu 

gabus rašytojas! 
Cenzorius, kuris daugiau 

žinių turėjo apie autoriaus 
ypatžį negu pastarasis tikėjosi, 
tą patį pasakojo savo drau- 
gams ir užsiganėdinančiai ša i 
pėsi. 

[ Napoleonas 111 buvo tikras 
laikraštininkas. Vienas rašy- 
tojas tai]) apie ji sako: "Per 
visą gyvenimą imperatorius 
buvo entuziastišku laikrašti- 
ninku. Esant kalėjime Gani 
jis sau darbininkavo įvairiuo- 
se laikraščiuose. Paskui jis dar 
bavosi prie Įvairių laikraščių 
drauge su Gerroniere ir Yituc. 
Pradedant nuo 1850 metų jis 
rašinėdavo Į tuos pačius laik 
raščius ką ir aš, o už kelių mė 

nesių prieš mirti imperato- 

rius skaitė korektūrą vienos' 
savo knygutės." 

NLrs daugumas Napoleono 
Iii knygų išėję :š spaudos be 
jokio parašo, beu visi geiai ži 
nojo kas yra jųjų autoriumi. 

Buvęs austrų sosto įpėdinys 
Pranas—Ferdinandas nema- 

žai pagarsėjo savo kelionės 
apie žemės skritulį aprašymu. 
Taipo gi jis parašė daug straip 
snių speeiališkuose technikos 

žurnaluose, išleidė du savų ui- 
lių rinkinius ir parašė plačiai 
žinomą knygą apie RadecV'j. 

Mėgsta literatūrą ir įurkų 
monarchijos sultanai. Gabiu 
poetu jų tarpe yra skaitomas 
pragarsėjęs savo žiaurumu 
sultanas Selimar. 

Abdul—Gamidas ir gi bu- 
vo rašytojumi, nors begalo kei 
stu: jis niekuomet nespauAli 
no nei vienos eilutės savųjų ra 

štų, nors kasdieną rašydavę 
po keliolika valandų.. Jo repor 
teriais buvo j vairus šnipai ii 

policistai, kurie kasdieną pra- 
nešdavo sultanui apie įvairų? 
atsitikimus, kurie karališkon 
rašytojui tarnaudavo temo 
mis. 

VOKIEČIAMS IŠĖJUS. 

į Nors musų laikraščiai jau 
rašė, kacl Lietuvoje vokie- 
čių jau nėra, bet kituose I k 
tu vos kampuose jie daugiau 
traukia i Lietuvą, negu iš 
Lietuvos. 

Tiesa, nuo fronto jie jau 
senai atitraukė, bet atsi- 
traukė, turbut, tik tam, kad 
plėšti ramius gyventojus ir 
ardyti vidujinę šalies tvar- 
ką ir ramybę. 

Štai, vienos dienos paty- 
rimai: 18 liepos atvažiuo- 
ju gelžkeliu nuo Tauragės 
į Širulius. Vokiečiu karei- 
";ų pilnas trukinys, pilni 
pakeliai ir stotys... 

Šiaulių stotis taip pat 
tvirtai vokiečių laikoma, 
kaip ir karės metu. Tvarką 
daro vokiečių žandarai — 

net Radvilškin nuvažiuoti 
negalima be vokiečių ko- 
mendanto leidimo. Bejieš- 
kant to leidimo gavau patir 
ti dar tokį faktą: vokietys 
peršovęs lietuvį kareivį už- 
tai, kad šis neleido jam at- 
imti iš moteriškės. svarą 
sviesto už du auksinu... 

Nepavykus su vokiečių 
leidimais važiuojam Rad- 
viliškin arkliu. Paiiai Ši- 
lėnų sodžių, viešky su- 
tinkame du vokečių karei- 
viu su šautuvais besivarant 
žmogelį, tas šaukiasi niusų 
"gelbėti"! Pasirodo: kelyj 
vokiečių kareiviai gaudo 
"smukij", tas žmogelis pa- 
bėgėlis Yliaus rėdybos 
grįžta su savo šeimyna ir 
visa vežimėlyj sudėta man- 
ta vežasi iš Plungės. Vokie- 
čiai norėję atmti vieną mai 
šelį, bet tas ėmė šaukti, pa- 
matė mus ir tuomet arešta- 
vę varėsi į Šiaulius prie 
"apicero"... Po ilgiausių 
aiškinmų, kad šis žmogus 
ne šmuklis, tik pabėgėlis, 
res važiuoja su vaikais ir 
žmona, kad šmuklį gaudo 
mlicija — ne vokiečių ka- 
reiviai nieko nepadarius — 

galų gale žmona pasiliuosa- 
vo atiduodama pusę savo 

maisto (mėsos) vokiečiams. 
Atvažiavę į Šilėnų so- 

džių sutikome daugelį ši- 
tokioj formoj vokiečių ka- 
reivių. .. 

Tai vienos dienos atsiti- 
kimai. Ką teko prisiklau- 
syt — kas juos surašys! 

Girdėjau, kad apie Ly- 
gumus Šiaulių apskr. žmo- 
nės negalėdami iškęst tira- 
nijos —nukovę kelis vokie-, 
čius... Už tai ten dabar i 

pasiųsta baudžiamieji bū- 
riai, kurie, plaka, saikina ir 
plėšia ištisus kaimus. .. 

Visas pagelžkelis nuo Ra- 
dviliškio — Šiaulių iki Tau- 
ragės prikimštas vokiečių 

kariumenės, kuri nesiskaito 
su jokiais musų valdžios rei 
kalavimais ir šeimyninkau- 
ja sau grūmodami kulko- 
svaidžiais — plėšia žmones, 
gano dobilus ir pievas. 
įBotakiai, Nemakščiai, Skau- 
[dvilė, Varalankojus). 

Šių kraštų gyventojai ma- 

no, kad laikraščiai tyčioja- 
si iš jų rašydami, kad jau 
vokiečiai išėjo. Vargs. 

("Saulėtekis") 
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3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Telephone Vards 153J 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų. 

Specialiai ęyrio limpančias, senas ir 
paslaptines yrų ligas. 

22:i So. Halsted St.f Chicago, Iii. 

DR. I. E. MAKARAS, i 
LIETUVIS GYDYTOJAS S CHIRURGAS J 
Ofisas: 1741 YV. 47th STREET. « 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. * 

Tlcfonas: liculevard 34S0. 
Rezidencija: 451S So. Woad Street. 

Tcle.jnas: Yards 723. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau f! tuetal 

; 3149 6. Morgan 8t., kerti S2 et 
8peclall»ta» Mctsrlškij, Vyrlik^ 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 i7to, 12—S §c I ;,-)let, 6—-h vak., Nedfil. fc—2. 

TELEFONAS YARD9 687. 

Au Masalskis 
LIETUVIS 0RA3IJR1US 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riaualai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, d<?lto, Iia.d 
męs pat{8 dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, Urk.-tynoms 
Ir kitiems reikalams dieną ar 

In.nktj. 3305 AuburnAve. Tel. Drover 4139 

Ds\ M. Herzmaii 
iŠ RUSUOS 

Gerai liotbviairs ilr.omas per 16 me- 
tų kaipo patyrjs gydytojas, ckirurgaa 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniSkas ligas, Ty- 
rų. moterį) ir valkų, pagal naujausiu 
metodas. XRay ir kitokius elektr* 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th !; Street, net'jli Fi*k Street. » 

VALANDOS: Nuo lfr-12 pietų, L «į 6—8 vakarais. Te'.ephone Canal 3110 * 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted st. j VALANDOS: 8—9 rr*r. tiktai. į 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

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

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

JONAITIS 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 1 

Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. W!LTRkKIS 

u eiies 

2832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
RACINE, \V1S. 

L. G. D. 15 skyriaus triūsu 
tapo surengtas pikninkas, 
Rugp. 31 d., Union Parke. 

Pikninkas nusisekė,—buvo 
graži diena 'r gražus būrelis 
žmonių buvo susirinkęs. L. 
Gelbėtojai visi prklerenčiai už 
silaike, žaisdami Lietuviškas 
žaismes. įplaukų virš $230. 
Manome, kad apmokėjus visas 
išlaidas gryno pelno liks apie 
$60.00. 

Už tai visiems rėmėjams, 
rengėjams ir darbininkams iš 
tariame didį ačių ir meldžia- 
me j L. G. D. parengtą vaka- 
rą, bei prakalbas atsilankyti 
koskaitlingiausia. 

Muvo kviesta iš apielinkių 
kolionijų lietuviai, bet mųs 
balsas nebuvo išgirstas, nes ne 
buvo matyti nei vieno iš tų 
svetimų kolionijų. 

Birutės Choras pasibaigus 
vasros sezonui ruošiasi j>r ie 
lavynimosi ir turime viltį, kad 
L. G. D. rengiamose prakal- 
bose Rugs. 21 d. ir par.staty- 
me, 28 d., rugs. ims dalyvumą. 
Sukruskite biruticčiai, nes jau 
laikas atėjo. Vietos lietu- 
viams taipgi laikas butų ap- 
kalbėti ir apie įsteigimą vaka- 
rinius lietuviški s mokyklos. 
Praeitais metais buvo panašį 
mokykla ir daug naudos atne- 
šė. Tatai ir šįmet reiki pasi- 
rūpinti, kad įteikti panašią mo 

kyklą. Vietos lietuviai rengki- 
mės prie darbo. 

M. Kasparaitis. 

ST. PAUL IR MINNEAPO 
LIS, MINN. 

Pirmas Lietuvių Visuotinas 
susirinkimas. 

Šita susirinkimą šaukia Lie 
tuvių Gelbėjimo Draugijos 13 
skyrius, Nedėlioj, 7 d., Rugs., 
3 vai. popiptų North Central 
Commercial Club svetainėj 
University ir St. Peter st., St. 
Paul. 

Tatai, brangus lietuviai, 
meldžiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti; kaip vietos, taip ir 
iš apielinkių lietuviai atsilan- 
kyti į minimą susirinkimą. 

Pradėkime veikti. 
Susirinkime bus prakalbų, 

dainų, dekliamacijų ir kitokių 
pamarginimų. įžanga veltui. 

Komitetas. 

BEAVEk FALLS, PA. 

Rugs. 2 d., subatos naktį 
plėšikai įsilaužė krautuvėn, ku 
ri stovi 208 9th Ave. 

Savininkas pajutęs vagilius 
bandė apginti savo turtą. Bet] 
šie sumušę savininką paėmė 
$370.°0 ir pabėgo. Trukšmui 
iškilus atbėgo policija. Bet 
nieko nepešė. 

krautuve apsiramino, vagiliai 
sugrįžę vėl įsilaužė krautuvėn 
pasiėmė laikrodėlių ir branza 

retų. Šiuom sykiu nuostolio 
padarė $450.00. 

Plėšikų policija dar nesuse- 

kė, bet turi viltį, kad pavyks 
susekti. 

SOUTH BOSTON. 
Rugpj. 25 d. tapo surengtos 

prakalbos iš Lietuvos atvyku- 
siam svečiui, kun. Laukaičiui, 
kuris daug įduomių dalykų pa- 
pasakojo ap*'e Lietuvos var- 

gus ir jos atgimti. 
Rugpj. 21 d. A. L. S. susi- 

rinkę keliolika tėvynainių už- 
manė sutverti bepartvvišką 
fondą. Ir dabar darbuojasi 
tame darbe. 

Kad pasekmingiaus įvykdy 
ti tą sumanymą, rugpiučio 2/ 

dieną tapo sušauktas 
milžiniškas susirinkimas, ku- 

Vėliaus, kada viskas 

Žvejas. 

riame kalbėjo daugelis kalbė- 
toju ir tapo išrinkta valdyba. 

Rugpj. 31 d. taipgi buvo 
prakalbos, kuriuose tapo išneš 
ta-3 protestas prieš lenkus, kad 
nesibriautų į Lietuvą. Tose 
prakalbose buvo renkamos au 

kos ir surinkta $1210.90. Pa- 
starosios aukos bus pasiųstos 
Lietuvos prezidentui A. Sme 
tonai. 

J. A. Lukamskis. 

Kodėl Taip. 
"Lietuos" No. 182 p. C. 

Kasputis, atsakydamas j ma 
no straipsnelį apie Neprapa 
tijos kolegiją "Lietuvos" nu- 

meryje 168, pusėtinai prasi- 
lenkia su teisybe. Ant kiek 
aš jaučiu, pats ypatiškai ne 
esu Įsipykęs p. Kaspučiui, 
vėl mažiau mokykla pati 
jam prasižengt galėjo, ku- 
rios jis visai nežino, todėl 
nomatau priežasties, kodėl 
p. Kasputis sako, kad Na- 
prapatijos kolegijoje nemo- 
kinama gamtos mokslų bū- 
tent anatomijos, fiziologi- 
jos, histologijos, patologijos, 
be kurių mokslų joks žmo- 
gaus gydymas negalimas. 
Tiesa, be minėtų- mokslų 

žmogaus gydymas negali- 
mas, bet šie mokslai Napra- 
patijos kolegijoje yra mo- 

kinami ir jiems priduoda- 
ma didelė svarba. 

Vėl, p. Kasputis kalba 
apie masažus, kurie buk tai 
esą Naprapatijos kolegijoje 
mokinami. Tai#visai netie- 
sa. Minėtoje kolegijoje apie 
masažus nedaugiau yra mo- 

kinama, negu medikalėse 
mokyklose. 

Čia vėl bevaistinėms mo- 

kykloms yra primetama, kad 
jos tik pasipinigavimo tiks- 
lais gyvena. Ir tas netie- 
sa, nes anų tikslas yra, kad 
be gyduolių ir be peilio žmo 
gui grąžint sveikatą, kuomet 
medikališki daVtarai be mi- 
nėtų aštrumų neapsieina. 
Dar čia galiu p. Kaspučiui 
rpriminti, kad aš pats turėjau 
patirimą tokį, kad neabejo- 
tinos reputacijos, kaipo me- 

dikalis žmogus, man nepri- 
gelbėjo, o daktaras neprapa 
tas buvo pasekmingu. 

Dažnai girdėt medikalius 
daktarus išsitariant "per- 
daug gyduolių turėjai". Jei 
gu taip, tai vadinasi gyduo- 
les prie pabloginimo ligos 
prisidėjo, o tuomet jau pats 
oavaimi klausimas išsiaiški- 
na, kad but atsargiau, jei- 
gu but galima apsieiti be 
gyduolių. Naprapatija kai- 
po sykis čia ir pasiųlo savo 

pagelbą. Ši mokslo šaka 
yra dar nauja, visai mažai 
kas apie ją gali ižgirst, nes 

ji niekur laikraščiuose nesi- 
garsina (jog grašiagaudžiai 
tik ant apgarsinimų remia- 
si), kolegijos beveik visi 

mokiniai — tai patįs sirgę, 
tai sirgusių žmonių draugai. 

Ar čia yra ko mokintis? 
Taip, yra, nes šiuo laiku mo 

kinasi cfcbar praktikuojan- 
čių medikalių daktarų. Taip 
,gi Kaspučio nuomone, buk 
daktaUas naprapatas gali 
veikt po priežiūra mediką- 
lio daktaro, yra klaidinga, 
nes medikaliai daktarai mo 

kinasi to speciališkumo mi- 

nėtoje kolegijoje. 
■ Dėl pavyzdžio p. Kaspu- 

tis primena drugį, kurio, 
1 kaip jis sako, be chinonos 

negalima išgydyt. Chinina; 

gi jau netiek gali drugi iš- 
gydyt, kiek laikinai prigel- 
bsti, o kitiems visai nieko 
negelbsti. Tame pats pri- 
sižiūrėjau ant Kaukazo gy- 
vendamas. Naprapatas-gi 
drugį gydo be chininos, o 
tik suranda ties nugara (tarp 
petyje) sausgislės, gal ir 
raumenis suveržytus, jis 
yra tinkamai tame išlavin- 
tas, kad tuos veržimus at- 
liuosuoti, o tuomet drugio j 
perai nebegali ten užsilai-j 
kyt, kuomet aplinkteka yra 
gera. 

Tiesa, ir tas, kad dakta- 
rai naprapatai neišgydo 
kiekvieno sergančio, bet tas 
pats, jog yra ir su medici- 
nos daktarais. 

Nežinau, ką p. Kasputis 
turėjo mintyje, kuomet apie 
Naprapatijos mokyklą ap- 
rašė kitaip, negu ten ištikro 
yra ir aprašė iš iš peiktinos! 
pusės. Man išrodo, kad ge 
i-iaus butų musų jaunimui 
patart, kuodaugiausia lan- 
kyt mokyklas, o nebaidyt jų 
visokiais baubais-prigavys- 
*mis. .išU&l 

Velytina į mokslą besiren 

/ I ■ V '^ ̂ ̂  '4 i»': ♦ t r 
giantiems susipažinti su šia 
kolegija, jos ateitis daug ža 

•. s : 

da. M. Stapulionis. 
Redakcijos prierašas. Su 

šiuo straipsniu užbaigiame 
visus ginčus tame dalyke. 

VALEN n N E X)AE SS M AK 1 NO 
.CO^LEGjC 

Mokina siuvimo tk-pj-aso, tk-stgnltig 
dienonli lr VftJtf.roie dSl biznio lr 
m- nų. Paliudijimai išduoilnrr.i ir vie- 
ar. i rąžykite, o męs pasistengsimo 
šutei 11! jr.mo pati r) 
tos pui piuamoF ayKal. Atsiiankykitu 

1:407 W< Madisoo 81. 

SARA F ftTEK, Principal 

j BUK ŠOFERIU 
\ laikas yra sau tinkamu vie 
i lq.. Niekuomet aebuvo toks dt<*6- ) 
\ lis šoferiu reikalavimas kaip di»- i 
! bar. Męs duosime užsiėmi;j < 

j kiekvienam pabaigusiam kurrus < 

musų. mokykloje. Mokinimo pa- į 
sinaudojame individinSmis slsto- < 

momia — nuosekluB pažinimas ir <• 

praktika važinėjime automobiliais ^ 
? visokių rųšių. Prityrę mašinistai < 

į pamokins tamst;} ir suteiks tin- č 
< kamus patarimus ir nurodymus. jį 
} Musų mokyklai netrūksta geriau- ) 
) siu automobilių ii-kitų prietaisų. į 
\ Užtikriname tumistai, kad tuojau- 
) gausi leidimų. Dieniniai ir i- s 
s kariniai kursai Visas kursas } 

\ $£5.00, Feieral Ass'n o£ Auto 5 
) Englneers, 1214-16 Jackson Uivd. < 

\ (Inc.) j 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUoŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS FAS: 

RfclLIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASH' >.ND AVENUE, 
TELiPfiONE DROVER 4S2t 

lietuviškas išradėjas 
Šiuo vardu knygutė paro- 
dys Jums kiek žmonės pel- 
no padarė ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Ta brangia knygute siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
i eikalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (cxpertai) 
patentu bandome išradi- 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knygos. 

.AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

Skaitykite Ir 
Platinkite "'Lietuvą 

KAD SUMAŽINUS MU3Ų 1NVENT0RY. 

Masu pečių kainos yra ypatin- 
gos. Pirkdami pas mus sučedysite 
nuo 20 iki 40 doliariu ant pečiaus. 

Šitas pečius verdan 
tis su gazais ir an- 

glimis, už kurį kiti 
b ima net po $18:00, 

o pas mus parsi- 
duoda dabar tik- 
tai už 

Šildomi pečiai kū- 
rinami su kietomis 
ir minkštomis ang- 
limis. Parsiduoda 

$38.00 
ir aukščiau 

Kitą mėnesį kada 
visi reikalaus, ne- 

ims galima už tiek 
nup'rkti. Ateikite. 

Šitas puikus stalas Vertės 
* 

$20.00, bus atidutas 

Kuris per Rugsėjo—Septembei" 
mėnesį padarys didžiausi pir- 
kimą. Pamatykite jį musii lange 

PREKES ANT VISŲ KITŲ RAKANDŲNUMUŠTOS. 
Šitas "d -uble deck" springsas 
buvo $17.45. Dabar $14.00. Pa 
šiskubink nes prekės kįla. 

3224=3226 So, Haisted Street Chicago, II!, 

I p p] reikalauja sutvirtinančiu gy- 
JUSd r Kilikai šuolių. tikimo, jog nėra 

geresniu gyduolių šiam tikslui kaip SEVERAS 
HAIR TON'IC (3evehos Plauku Sutvirtintojas), 
nes gerai yra žinoma, kad jis sulaikė plaukų slin- 

kimą ir pažadino jų gausu augimą. Kaina 65 centai 
ir 2 centai karėa mokesčių. 
IIUI—— M Wl IBIU III II IIIIIII Į—IIMIU—BIM li'TTTl 

P pi • reikia sau mažiau vieną kartą 
OUrn^ r 1HIU1 | dieną, idant užlaikius burną 
sveikame stovyje. Jus patirsite, kad SEVERAS 
ANTISEP1yOL (Severos Antiseptol) yra vienas iš 

aisakanči'ausių šiam tikslui. Paniekinkite jj. Kai- 

na 35c ir 2c kares mokesčių. 

Ar Diegia Jums Kryžius? 
Tai rodo, kad jusų inkstai netvarkoje ir kad ko1-los nors gyduolės turi buti 
imtos į vidurius, idant prašalinti priežastį skausmo ir grąžinti sveikatą. Męs 
iš savo patyrimo atrandame, kad 

Severa's Kidnev and Liver Remedy 
(Severos Kepenų ir Inkstų Gyduolės) yra pikiausios gyduolės nuo uždegimo 
inkstų arba pūslės, sulaikimo arba sutirštėjimo šlapumo, nuo skausmingo 
šlapinimosi, geltos ir užputimo vidurių, sutinimo kojų, arba kyžiaus skausmo, 
paeinančio nuo inkstų neveiklumo, Jos buvo labai pageidaujamos prašalini- 
mui šlapinimosi vaikų lovoje. Parsiduoda visose aptiekose. Kaina 75c. 3c. mo- 

kesčių, arba$1.25 ir 5c. mokesčių. 

Jeigu jųs negalite gauti Severos Gyduolių savo aptiekoj, ru-^TT p cpVFRA PH p D 

š>kite mums prislųsdaml reikalaujamą, sumą su mokesčiais"* r- ^ * ^-aar i\ap u 

■" —n—■MMMLM.jiunįcnaiaB 

i„Cll turi buti veidrodžiu sveikatos 
JUbU veiad!) liuosas nr0 visokio h:iterši- 
mo. Jeigu jis neatsako visiems tiems reikalavi- 
mams, privalote laikas nuo laiko padaryti masažg. 
su SEVERA'S PACE C RE A M (Severos Veido Kri- 
mas) tam tikslui. Jis padarys skaistesniu jūsų vei- 
dą. Raina 35c ir 2c mokesčiu. 

Muilas Prausimui ££ anu- 

septišku. Jus rasite SEVERĄ.'^ M EDI C AT E D 

SKžN SOAP (Severos Gyduoliškas Odos Muilas) 
atsaknčiai sutaisvt<j. ] >amėginkite jį. Kaina 25c. 

Linksma 
gyventi 

Linksma yra mums, pranešti visuomenei, kai LIE- 
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI- pui- 
kiai sekasi varyti darbas liousavimo Lietuvos ekonomiš- 
kai. yg į 

Vieton girtis su milijoniniais užsakymais crba m 
daugumo atstovų pasiuntimų i Lietuvą, męs tik pasako- 
me ką veikiame, o pats musų nuveikti ir veikiami dar- 
bai mumis pagirs. Nes nuopelnai randasi ne žodžiuose 
tik darbuose. 

.. LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO- 
VĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramonė apimanti 
Žakas: — Importo-ExP<>rto, Konstrukcijos ir Industri" 
jos. 

1) Importo ir Eksporto šaką neikėtai įsteigta, su- 
tvarkyta, bet jau ir veikia iš New York'o. Įvairus tavo- 
rai ir maistas gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui 
Lietuvos gyventojų, šis eksporto skyrius patarnauja ir 
Amerikos Lietuviams priimdamas i; išpildydamas užsa- 
kinius ir persiųsdamas sušel; imo dovanas (arabužius 
maistą) saviemsiems Lietuve .. Jij patarnaus ir Lietuvos 
gyventojams priidamas ir .t arnas, ką jie turės 
išsiuntimui bei apmainymo preLUi ar išpardavimo sve- 
tur. Šį skyrių veda gerb. B. F. Mast?uskas. Norėdami 
sužinoti ir reikalaudami infor-.i'.aeijii šios šakos veikime 
adresuokite: — Lithuc: n Traiding Co. Ex- 
port Deprt. 6 W. 48th £ eet, ,'ew York, N. Y. 

2) Konstrukcijos sk;;.ius įsteigtas ir jau plačiai į- 
sileidęs į veik mą. Delci no toj šakoj darbinin- 
kų 'r prirengimo jų išpildiiui ližimtų kontraktų staty- 
mo namų, dirbtuvių, bažnyčių elc. Lietuvoj; savo veiki- 
mą, tuomlaikiniai, praktikuoja čia Amerikoj. Liet. Amer. 
Pramonės Bendi ovč prijungus Lietuvių Statymo Bendro- 
vę, apipirko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron, 
Ohio., vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis 
plieuamas Amerikoj. Ten statoma, po kontraktais na- 
mai prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. A. Pram. 
Bendrovės šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, 
kontraktus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, 
tai vertė čia Bendrovės pastatytų namų sieks į ($1,000, 
000.) milijoną doliarių. Reikia pažymėti, kad Bendr^ 
vė padarys nemažiau $100,000.00 gryno pelno. To sky- 
riaus vedėjas p. S. Radavičius. Norėdami gauti šioj ša- 
koj informacijų adresuokite: Lithuanian American Tra- 
ding Co. Construction DePrt. 130 Wooster Ave. Akron, 
Ohio. 

i 

3; Industrijos arba išdirbystės skyrius teipgi jau 
įsteigtas ir jau Bendrovė, yra, prisiruosusi statyti dirbtu- 
ves išdirbimui linų ir vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia me 

džiaga, tai yra tik nukirtų vilnų iki puikiausių gelum- 
bių; nuo nurautų linų iki puikiausio audeklo (perkelio) 
gatavų siuvinių. Kadangi medžiaga tai išdirbystei, bus 
gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, imant iš 
praktiškos pusės negalima kitur, tik Lietuvoj. Todėl, 
kai tik bus galima, Bendrovė tuoj pradės ten savo vei- 
kimą, nes jau pienai gatavi ir viskas priruošta: specialis 
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė- 
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams 
ir informacijoms toj šakoj: Lithuanian American Tra- 
dir.'g Co. Industry Dcprt. 806 W. llth Str, Chester, Pa. 

Iš šito, kas viršui praneš:1 Tamsta galite matyti, 
kad darbas yra varomas ištikriij j, su dideliu pasistengi- 
mu, užtai ir eina pasekmingai. Šale to Bendrovė yra 
įsteigus keletą mažesnių biznių, kaipo: agentūrą laiva- 
korčių, pinigų siuntimo, susinešimo biurą su Lietuva etc. 
Reikia žinoti, kad ir pelnas, už įdėtus pinigus į šėrus, 
daromas jau gana didelis. Ateinančiame L. A. P. Bend- 
rovės direktorių susirinkime, bus jau tariama apie iš- 
mokėjimą dividendų. O dividendai tikimasi bus dide- 
li, kurie gaus:, turės kuo pasidžiaugti. 

Bet vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti 
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrovės užimti darbai 
yra milžiniški. Reikalauja daug jiegu ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš neapsakomai didelią naudą Lie- 
tuvai ir ger% pelną turės pats Lietuviai, šėr-ininkai. 

Todėl, kad tą greičiau atsiekus, reikia būtinai, tuo- 
jaus, sukelti nnrp vieną milioną dolerių kapitalo išper- 
kant visas Bendrovės Šeras. 

Jeigu Tamsta nesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šėvų, tai užsirašyk tuo jaus nieko nelaukdamas. Jeigu 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, 1- iek tiktai gali, nes 

turi gerą progą išlaimėti ir išlaimėsi. 

Atmink, kad prisidėdamas su savo doliariais, paim- 
damas šėrų šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietu- 
vą iš ekonomiškos vergijos, (2) darai prakilnų ir garbin- 
gą darbą ir (3) užtikrini pelną pats sau daug didesni 
negu kad tie pinigai butų sudėti Bankose iš kurių svetim 
taučiai naudotusi. 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrovės šėlai par- 
siduoda po $10.00 šėrų, galima pirkti kiek norima. Ra- 
šykite klausdami informacijų ir siųskite pinigus už Še- 
rus į Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:— 

Lithuanian=Arnerican 
■ TradingCo. 

112 North Greene Street 

Baltimore, M. d 
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Vietines Žinios 

MERGINOMS IR MOTE- 
RIMS PIRMOS PAGALBOS 

MOKYKLĖ. 

Amerikos Lietuvių Dakta 
rg Draugija savo extra su- 

sirinkime nutarė ir pavedė 
I)r. S. Naikeliui ir Dr. C. 
Vezeliui apdirbti galutiną 
programą ir įkūnyti, kaip 
galima greitu laiku, Pirmos 
Pagalbos Mokyklę vien tik 
merginoms ir moterims. To 
ji mokyklė susidės iš dvie- 
jų skyrių: veikiančio ir in-j 
dustriališko. 

Veikiančiame skyriuje bus 
mokinama merginos ir mo- 

terįs ką daryti staiga susir- 
gus ar susižeidus, idant vė- 

liaus pabaigusios kursus bu- 
tų galima pasiųsti Lietuvon 
sykius su Daktarų ir nursių 
vienutėmis, kaipo pagelbi- 
ninkės nursėms. 

Industriališkame skyriuje 
bus mokinama merginos ir 
moterįs, kaip pagaminnti 
reikalingos medžiagos pir- 
mai pagelbai. Apart to, bus 
išdalyta i tam tikras gru- 
pes — vienos iš jų gamins 
siuvinius reikalingus ligo- 
niams, kita grupė gamins 
mezginius, kaip tai: piršti- 
nes, pančekas ir t.t. 

Pirmos pagelbos mokyklė 
žada atsidaryti greitu laiku, 
todėl tikimės, kad merginos 
ir moterįs pasinaudos iš pro 
gos joms suteikiamos. 

Kitos smulkmenos bus vė- 
liaus pagarsintos. 
Dr. A L. Graičunas, Sf*kr. 

FALSIFIKUOTU PINIGŲ 
PASIRODĖ 

Lietuviams patartina apsi- 
saugoti priimant, pinigus, nes 

paskutiniu laiku keletui tap> į 
duota falsifikuoti pinigai. 

Apgavystė toki: iš dolerio 

padaroma dešimti doleriu pri- 
lipdant nolj, gi iš dviejų do- 

leriu—dvidešimtį. 
M. 

"DISPUTAS" 

Aš "Lietuvos" X 202 apra- 
šiau p. I)r. Rutkausko prakal 
bas 5ii jo visokiais pravardžia 
vimais, išmisliojimais, melais. 

Neparašiau nei dešimtos da- 
lies to, kiek tas svyruolis p. 
daktaras pasakė. T:1< per ne- 

apsižiurėjitiuj įvyko klaida, vie 
toje svyruolio Dr. Rutkausko 
suminėta buvo kun. Mikšys, 
kuris taipgi tos? pat prakalbo 
se dalyvavo. Dėlei to tariu 
"mea culpa/' 

Vienok "Drg." X 205 po- 
nas Temijantis užreiškes. kad 
jis nesikoliosąs bet visgi neiš- 
kentęs pakr.lioja mane laisva- 
maniu ir Šaukia mane Į "dis- 

putą" reikalaudamas prirody- 
ti, kad dūšios nėra. Aš kaų)o 
paprastas žmogelis negaliu, su 

silyginti su "Drg." augštais te 

ologais. Mano supratimu ne- 

galima priparodvti to. ko nėra. 
T. del a^ iš savo pusės į dešini 
tį dienų (nuo p. Tėmi jatičb 
skolinu to ultimatumo formą) 
reikalauju, kad jis priparody- 
tų, jog dūšia yra. Juk galima 
prirodyti tas kas yra. Jei p. 
Temijantis to nepadarys, aš ji 
nekutensiu, bet tik pasakysiu, 
kad jis menkas teologas. 

Bet....bet jei skaitytojus 
juokas ima iš šitokio klausim > 

pastatymo, tai sveiki lai juo- 
kiasi. tik ne i^ manęs, nes ne 

aš taip klausima statau, bet 
garsus kunigų ir dar profeso- 
rių rėdonv "Draugo" bendra 
darbiais. 

M. K. Šilis. 

ATSIŠAUKIMAS LIETU 
VIŲ ŪKININKŲ 

Męs Scottville, Mieli, vals- 

tijos lietuviai ūkininkai, kurių 
toje apielinkėje randasi apie 
450, atsišaukime į lietuvius 
miestiečius, kurie norėtumėt 

tiesiog iš mūsų nusipirkti ivai 
raus maisto. Išvengiant įvai 
riits perkupčius kaip jums taip 
ir mums butų didelė nauda, 

nes perkupčiai nuo niusu pirk 
dami perka pigiai, gi jums per 
du idami—perduoda perbran- 
giai. (ii tamistoms miestie- 
čiams visai butų nesunku iš 

musų noriamų produktų nusi- 
pirkti. Musu l'kininku drau- 1 •• c 

gija galėtų daug tame pasidar 
buoti. Galėtumėm išrinkti 
tam tikra komitetą, kuris ru- 

pintus produktų pristatymu į 
miestą reikalaujantiems. To 
komiteto užlaikymui galėtu- 
mėiu skirti tūla nuošimtį. Bet 
ta dalyka nustatysime ateity- 
je. Dabar tik meldžiame lie- 
tuvius, kurie gyvenate mieste 
ir norite gauti pigiaus pirkti 
iš mušu Įvairaus maisto atsi- 
šaukti ir pažymėti, ka ;r už 
kk-k tamistos norėtumėt iš nui 

sų produktų pirkti. 
Kad parodyti, kaip pigiai 

męs savu maistą perkupčiam- 
perduodame apačioj paduoda- 
me įvairiu produktų prekes, 
kiek męs perduodami gauna- 
me: l žkviešių bušelį—$1.90 
iki $2.09, rugių—$1.35, a vy- 
žų—75ct., žirnių—$9.50, sa- 

balbomų—$7.00, kukuružų— 
$1.00, už šieno toną—$18 ik 
$25, šiaudų—$8 iki $10, bul- 
vių bušelis — $1.50, burokv 
(barščių) bušelis—30 et., mor 

Ikii—50 et. agurkų—60 et. 

j obuolių—K) et., kriaušių—$1 
'iki $1.50. slyvų—$1.20 iki 

|$1.60, pyčių—SI.00 iki $1.50 
i medaus svaras koriuose—22 
et., medaus svaras suleisto— 

'25 et. sviesto svaras—45 et. 

smetonos kvorta—+0 et., kiati 
sinių tuzinas—35 et., (Lietu- 
višlo) sūrio ir varškės neper- 
ka), vištos gvvos svaras—2C 
et., papjauto grino veršio sva 

ras—19 et., gyvo jaučio sva- 

ras—7 et. iki S et., papjauto 
jaučio grynas svaras—17 et 

! Tatai lietuviai, kurie nori- 
te is nuisų pirkti pigaus mai- 

j sto kogreičiausia atsišaukite 
išiitoni antrašu: Lietuvių Uki- 
j ninku Draugija, Robinsor 
Building, Scottville, Mieli. C 
męs, jei matysime, kad užtek 
tinai yra norinčių, toumet pa- 
sirūpinsime, kad tas mūsų ui 
manimas greičiausiai įvyktų. 

Pctcr IVcitckus, 
Jonas Rakauskas, 

Juozapas Urbonas, 
Antanas Kicdis, 

J uosapas M aliukai! is, 

WEST SIDE. 

\\"est Side Lietuvių Viešo- 
jo Knygino pikninko, kuris at,- 

Isibuvo Xatinnal Grove, Rugpj 
,10 d. serijas ir kurie ką ten 

j išlaimėjo męs negalime laik- 
I raštyje talpinti, nes tokie da- 
; I v kai yra uždrausti valdžios. 
! Gal tamistos kitokiu budit lai w c 

: mejusiems pranešti, kad atsi- 
imtų sau priklausamtis islai- 
mėtus dalvkus. 

Red. 
I 

PRANEŠIMAS. 
I Dr-stė Pažintis Lietuvių 
Amerioj, ant Town of Lake 
laikys savo mėnesinį susi- 
rinkimą Rugs. 7 d., 2 vai. 
p. p., Jurgio Lesinskio sevtai 

>§j, 4535 S. Honore St. 
i Firm. J. Šimulis. 

CICERO, ILL. 
Lietuvos Gelbėjimo Drau- 

gijos C) skyrius Rūgs. 2 d. ai- 

rėj > savo ničnesini susirinki- 
mą pono Xefo svetainėje, 1500 
S. 49tli ave. ir I5th St. šia- 
me susirinkime įstojo du nau 

ju nariui, nutarta rinkti prakal 
bas ir nuskirta vieta drapanųj 
s'ąkrovai pas p. Juknį, 4(> 10 
\\. 13tb St. (ant antrų lubų ). 
Tai gi 'vas turite gerus atlie- 
kamus rublis, bei avalines mel 
dziame atnešti j augščįius pa- 
žymėta vietą. 

Vietos lietuviai sukruskinie 
; ir gelbėkime savo brolius Lie- 

j tuvyje. Kiekvienas prisirašy 
Į kini prie L. (i. I). (> skyriaus, 
kuris laiko susirinkimus kiek- 
vieno mėnesio paskutinę suba- 

tą p. Nefo svetainėje. 
Taipgi čia pranešu, kad sa- 

vo darba perleidžiau naujam 
sekretoriui l\ J. Jengveniui, 
1422 S. 40 Ave.' (ant pirmų 
lubų). Tatai nuo dabar su 

L. t i. D. reikalais kreipkitės 
prie jo. 

K. I\ Dci'cihis. 

'baltos rožės kliubui 
' PRANEŠIMAS. 
I 

šiii'.nii pran'ešaame, kad 1). 
R. K., kuris laikydavo susirin 
kinius 4511 S. \Vo d St., tapo 

! perkeltas 45C)9 S. Paulina St. 

Taipgi meldžiame visus na- 

rius atsilankyti į susirinkimą, 
kuris atsibus petnyčioj, 5 d. 
Rugs., kliubo kambaryje, virš 
paminėtoj vietoj. 

Pranas ll'aisi'ilas. 

TOWN OF LAKE. 

Susirinkimas 

Šv. Vincento Fererušo dr- 
tės susirinkimas jv-ks. nedė- 
lioj, Rugs. 7 d., 2 vai. po pie- 
tų, S v. Kryžiaus p rupijos sve 

tiainėj. 
Meldžiame atsilankyti visus 

narius, nes yra daug dalykų 
dėl apsvarstymo. 

J. Lcgnugaris, Rašt. i 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBOS SUSIRINKI-' 

MAS. 

Delegatas Washingtonan 
išduos raportą. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos visuotinas susirinkimas 
(visų draugysčių atstovų) į- 
vyks Petnyčioj, 5 d. rugs., 
8:30 vai. vakre, Wodmano 
svetainėje. Šiame susirin- 
kime tarp kit ko išduos savo 

raportą p-nas J. Bagdžiu- 
Inas, kuris buvo delegatas 
nuo Ch. L. T. Washington 
ir New Yorkan. 

B. Butkus, pirm. 

VISIEMS YRA SVARBU. 

Lietuvių Gelbėjimo Drau- 
gijos 3 skyrius rengia pra- 
kalbas dėl. Dr Sarpaliaus ir 
Dr. Zimonto. Prakalbos į- 
vyks Nedėlioj, Rugs. 7 d., 
7:30 vai. vak., G. M. Čer- 
nausko svetainėje, 1900 So. 
Union ave., Chicago, 111. 

Meldžiame koskaitlingiau 
sia lietuvius atsilankyti, nes 

daug įdomių dalykų čia iš- 
girsite. L. G. D. Komisija. 

"BIRUTĖS" IŠVAŽIAVI- 
MAS. 

Šiuomi pranešame, kad 
"Birutės" išvažiavimas, ku- 
ris buvo pirmiaus pagarsin- 
tas, kad įvyks 10 d Rugpj., 
atsibus Rugs. 7 d., Beverlly 
Hiils. 

Kurie esate iškalno nusi- 
pirkę serijas meldžiame ne- 

pamiršti atvažiuoti .Nedė- 
lioj, Rugs. 7 d. (nekreipkit 
doms Į pirmiaus pažymėta 
dieną). Visus chicagiečius 
kviečiame atsilankyti į mū- 

sų iškilmingą išvažiavimą. 
Valdyba. 

E X T R A ! 
Nedėlioję, rif^sėjo 7tą, 1(M° 

prasidedant nuo '-'tos vai. rytu 
visose C lucu^os lietuviu k >lio- 
nij įse bus imami krutanii .pa- 
veikslai draugijų valdybų ir 
lietuvių gyvenančiu tose k. .lio- 
n i jose. t 

Tėmykite visi rytojaus "Lie- 
tuvos" laikraštyje pranešimą 
kokioje vietoje ir valandoje su- 

sirinkti. Kiekvienai kol'onijal 
bus pask:rta tam tikra valanda 

Jonas1. liaydčimias 

Reikalingas "Mailer'is" 
suprantantis laikraščio ex- 

peditavimą ir pratęs dirbti 
ant "Diek Mailer" mašinė- 
lės. 

Atsišaukite: 
"Lietuva" 

3253 S. Morgan St., 
Telephone Drover 5052 

DR A. JUOZAITIS 
... DENTISTAS 

Valandos nuo (J ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis pagal sutarti. 

3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda Hupmbolius l^lti mode- 

lio, visai kaip naujas, ant r> pasa- 
žieriu nauji (ajerai priežastis parda- 
vimo išvažiuoju j kii^ miestu. 

Atsšaukte nuo 4 iki 8 vai. vaka- 
rais. 

t>4?.7 So. Robey St. 

'1arsi(loiula Automobilius už 
}c2d. 00. Automobilius 1014 

imeftj. Mitchell, 0 cilinrierių, 5 
sėdyuiir. Mašina gerame stovy- 
je, geri Parūpinant lai- 
snį ir važiuoti išmokinsiu. J. 
M., 3127 S. Emerald Avenue. 

I Paj:eškau savo trijų pusbro- 
lių, Jurgio, Juozapo ir Jokime 
Selmonų. Paeina iš Kaurio gub 
Rt.seinių pav., Skaudvilės par. 
Tvangienų kaimo. Atsišaukite 
patįs arba kas žino praneškite 
šiury adresu: Antanas \ava- 
kauskis, 833 34tlt St.. Cbi- 
cacfo, 111. 

i 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

Savininkas išvažiuoja cnl Farmų, 
todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton Parke., 

Medinis nanas ant 2-jų lulių po 
6 kambarius, maudyklės, gazas, elek- 
tra telefonai :r visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
rių. Garadžius vienan; automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežiu daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

yra šviesu iš visu pusių ir puikus 
medžiai prie name. 1 blokas nuo bul- 
garo. 

2511 W. 45th Placc. 
CHICAGO, ILL. 

I 

DIDELIO BARGANAS. 
Parduodu pACKARD automobiliu 

G Cilindrų uždaryta::, 4 durimis, ga- 
limu vartoti d?l pagrabų, kriUSliny ir 
vestuvių, ir dar lris automobilius ir 
f orda, uždarytus t rokas. Taipgi parsi- 
duoda automobiliu Repairing Shop ir 
Livery, biznis Išdirbtas, labai gera 
iela. Parduosiu pigiai., Dirbtuvė ran- 

dasi prie pat liiruvhi baž.iyčios. 
708 West 1St.li St., Telophono Canal 
3348. 

BARGENAS. 
Mūrinis, gražus, 3 augštų 

namas. 3 flatai, 5 ir 6 kam- 
bariai su vanom. Flatai gra 
žiai ištaisyti. Augštas ba- 
sementas. Randa $720 ant 
metų. Kaina $5800.00. Ant 
Bridgeporto. Turi buti par- 
duota greitai. 

A. PETRATIS & CO. 
3249 S. Halsted St. 

____ 

BARGENAS. 
5 akeriai puikaus derlin- 

go juodžemia mažiau kaip 
į valandą laiko galima pa- 
siekti Chicagą Burlington 

j Raihvay gelžkeliu. Ši žemė 
| tinka auginmui paukščių ar 

ba daržovių ir duoda pro- 
gą neturitingam žmogui tau 

; ti neprgulmingu. Kelios 
lietuvių šeimynos jau pirko 
čia žemę ir jaučiasi užga- 
nėdintais ir laimingais, šią 
žemę galima pirkti labai 
pigiai ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų. 

Rašykite, telefonuokite ar 

ba ateikite ypatiškai del to- 
limesniu informacijų. Paul 
Baubly/ 1400 W. 18th St., 
Telefonas Canal 6296. 

/'AJIEŠKOJIMAS. 
PajieSkau savo levo, — Jono Pen- 

kausko, kuirs mus apleido S-ni metai 

•■•S1U.JII0.IS| flIOUI 8C OJtlr? K J J* 'SOJinSpl 
Aisišiink tėveli! Męs nieko nuo jus 
nereikalaujame lik išsiiigom; ir no- 
rime žinoti, iir gyvas, ar jau esi 

inir(,s. — Edvardas, Riginaluas ir 
Alena Penkauskai. 

Kas pranešite opie musŲ tėveli gan 
sit dovanu $25 doi. 

120 So. Green Str., 
.... Baitimore, Md 

PAVEIKSLAS. 
LAI GYVOJA LAISVA 

LIETUVA. 
šitas paveikslas didumo 15x20 la- 

bai gražiai atspausdintas 7 spalvose, 
kur j Rožnns lietuvis gerbiantis Lietu- 
va turi jalyyti, kaina 25 c. 

Taipgi reikalingi agentai juos par- 
davinėti. 

National Press 
8 Vine St. Montello, Mass. 

[REIKALINGA MOTERIS ARBA 
merginos in-ip namų darbo, maža, 

[šeimyna geros sąlygos. Algą ir kitos 
sąlygas suedrėsime ant vietos. Atsi- 

! .šaukite: 
| 3343 So. Wallace St.. 2-ras fletas. 

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

$17.00 iki $20.00 į sąvaitę. 
! Atsišaukite American Insu- 
lated Wire & Cablc Co., 

954 West 21 St. 

l* Hc"v 'r 1 * 

Pardavimui 7 kambarių j- 
vairus namų rakandai, vie- 
nam viską arba atskirium, 
kam kas tinka. Priežastis iš- 
važiuoju iš Chicagos. 

M. J. Damijonaitis, 
3237 Auburn A ve. 

PARSIDUODA 8-NIŲ KAMBARIŲ 
plytų namas ir du lotu. (>ali buti 

pertaisyta pagvvenimui dviejų Seimy- 
nu. Parduosiu labai pigiai, gera /leta 
del garažiaus. kaina $2,o00. Atsišauki- 
te prie: 

3t>18 So. Union Ave., 

PARSIDUODA ou mediniu namu, 
po du flotu, su maudynėmis; gražioj 
vietoj; lietuviu apgyventa mieste Ci- 
cero, III. Parsiduos greitai; nepraleis- 
kite progos. Parsiduos pigiai, nes sa- 

lininkas turi išvažiuoti ant far- 
mos. Jeigu kam reikėtų kokiu paaiš- 
klnmų, malonėkite kreiptis j savin'n- 
ką ant pirmu lubų 'irie 1435 — 48th 
Ct., Cicerc 111. 

ČIA JUSŲ GERIAUSIA PROGA! 
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

vienam pagyvenimui 2 iretpi kaip sta- 
tytas su gr. ų, aiektra ir maudynė; 
namas randasi lietuviu apgyventoj 
apielinkėje j vakarus už K^dzie Ave., 
vienas blOh.as nuo Archer Ave., gat- 
vekarių. Atsišaukite i '.s savininko se- 

kančiu anatrašy. 
J Yusfikewitz, 

SI 14 S. Halstcd Si. Chicago, III, 

PASIRANDAVO.TA MURINĘ BARNĖ, 
didele, cimentmiu flioru didelėmis 

durimis. '.al>ai tinkama garadžiui, 
milkmonui ir t.t. 

Jonas Juzėnas, 
3809 Lowe Ave. 

LIBERTY BONDS 
Aigs perkamo Liberty Bonds a 
pilnę fvash" vert®. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—8 
Utarninkais Keivergaln Ir 
SubatoJliB 9—9. 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Mi!weuke Ave. 
tarpe Woou Ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«ntų, Rimų ir Stojiams Pop!sr?o 

SPECIALIA!' Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $?.50 ui. jalion,") 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CKICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ HA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinamas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki *45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $".00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų uuo $8.50 ir augščiau 
FuJI dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kns vakarę iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Tnsteigta 1902 1415 80. HALSTED STREET 

Męs patariame gatavas Kombinacijas Jusu Giminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, kurią tik norite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- 

čiamųjų dalykų, baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintima ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vie ną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk 
apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet bak- 
sas bus pristatytas tam, kam siunti, i Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuliam mums liepsi baksa 
pasiųsti. •. *. £ ,'fcirl'iailč 

* 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 ?va.ai cukraus. 
5 matkaia vilnonių siūlų. 

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

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

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

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

15 svaru cukraus. 

G svarai jautienos. 
10 svarų fasolių. 
3<» svarų kondoiisuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 

2 tuziną; špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
lft svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 

10 matkų vilnoni,, siūlų. 

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

48 svarai kondensuoto pjeno. 
i % svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
30 svarai lašinių. 
12 svaru jautienos. 
25 svarai smalCiaus. 
48 svarui kondensuoto pieno. 
2o svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 švara j kavos. 
2 svarąi arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų snialCi°us. 
25 svarai ryžių. 
4S svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 

svarai jautienos. 
24 šmotai .nuilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^ pūlių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytu pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių "nulų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kurį norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 
LITHUANIAN-AMER1CAN TRADING CO 

6 WeSt 48-th Street, New York City. 
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jusų pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrovė. 
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