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Rumunija Grasina Ta 
kininkams. 

Vokietija nepildo Talkininkų reikalavimu. 

Amerikonai prižiuręs tvar- 
ką Fiume. 

Neleidžia išvežti kunij Amerikos kareivių, 
v —— 

" 

RUMUNIJA GRĄSINA 
TALKININKAMS, JOG 
NEMUŠ BOLŠEVIKŲ 
Paryžius, rugs. 5(1. — 

Rumunijos atstovas Pary- 
žiuje Nicholas Misu gavo 
nuo Rumunijos premiero 
Bratiano pranešimą, kad 
Rumunija nėra gavusi reika 
lavimų augščiausios talkinin 
kų tarybos. 

Bratiano išreiškė nustebė- 
jimą, kad talkininkai reika 
lauja Rumunijos susilaikyti 
savo veikime Vengrijos. Gir 
di, rumunai kovoja Vengri- 
joje prieš bolševizmą, taipgi 
kovoja už talkininkų reika- 
lus. 

Toliaus Bratiano pabrie- 
žia, kad taip talkininkams 
elgiantis, Rumunija privers- 
ta bus ištraukti savo kariu- 
menę iš Rusijos pakraščių ir 
pavesti juos bolševikų glo- 
bon. Ir tuomi, girdi, Rumu- 
nija nuims nuo savęs atsa- 
komybę už betvarkę tuose 
kraštuose. 

VOKIEČIAI ATSAKĖ 
YANKIAMS PAGELBĄ 
Coblenz, rugs. 1 d. (Svė- 

linta). — Čia pribuvo ketu- 
riolika šimtų lenkiškų karei- 
vių, kad nusigabenus 6,000 
mulų, kuriuos Suivenytų Vai 
stijų kariška valdžia parda- 
vė Lenkijai. 

Vokietija atsisakė suteikti 
traukinių psrgabianimui mi 
nėtų mulų ir kareivių. Vokie 
čiai aiškinasi, kad stoka ang 
lių ir lokomotyvų priverčia 
vokiečius assisakyti suteikti 
reikalingų traukinių. 

Vokiečiai apsiėmė sutar- 
tyje pergabenti lenkų armi- 
ją ir kariškus materijolus 
pergabenti iš Francuzijos 
Lenkijon, todėl šis nuotikis 
rapartuota talkininkų komi 
sijai Paryžiuje. 

AMERIKONAI PRIŽIŪ- 
RĖS TVARKOS FIUME 

Paryžius, rugs. 5 d. — 

Delei buvusių sumiši- 
mų Fiume, kuriuose tapo 
net užmušta ir francuzų ka- 
reivių, dabar i uspręsta, jog 
Fiume saugos Anglijos ir 
Suvienytų Valstijų kareiviai 

NEDUODA IŠVEŽTI KŪ- 
NŲ AMERIKOS 

KAREIVIŲ 
Paryžius, rugs. 5 d. — 

Suvienytų Valstijų kares de 
partamentas buvo prižadė- 
jęs amerikonams pargabenti 
žuvusių kareivių kunus į Su- 

vienytas Valstijas jei reika- 

laus žuvusiųjų giminės. Bei 
j aplinkybės taip susidėjo 
j kad išpildyti savo prižade 
karės dapartamentas nie- 

| kaip negali. 
Mat Francuzijos preziden 

tas Poincare uždraudė per- 
vežimą Amerikos kareiviu 
kunų iš Francuzijos bile kur 
nei.leidžia juos įvežti Fran- 

; euzijon. Yra mirusių Ameri- 
konų Vokietijoje ir Liuxem- 

■ burge ir tuli norėtų, idant 
; tie kareiviai butų palaidoti 
amerikonų kapuose Francu- 
zijoje. 

Kaip viename taip ir ant- 
rame atsitikime Francuzijos 
prezidentas savo uždraudi- 
mą pamatuoja tuomi, jog 
yra didelė stoka traukinių ir 
anglių aprupinimui skubo- 
tesnių reikalų; taipgi, girdi, 
yra stoka ir tinkamų tam 
reikalui karstų. 

Todėl amerikonų svajo- 
nės. kad jų giminės, žuvusie 
Francuzijoje tuoj bus par- 
gabenti gimtinin krasu n 

pakol kas neišsipildo ir tas 
bus galima atsiekti po ko- 
kių trejų metų, kada susitvar 
kius reikalams diplomatišku 
keliu kagima bus atmainyti 
prezidento Poincare draus- 
mę. L 

PADEREWSKIS PRAŠO 
LENKIJAI PAGELBOS. 

Paryžius, rugs. 5 d. — 

Čia atvikęs Lenkijos pre- 
mieras Paderewskis užreiš- 
kė, kad jei talkininkai nesu 

teiks Lenkijai militarės pa- 
gelbos, tai Lenkija atsidurs 
dideliame pavojuje, kuris 
gręsia jai iš bolševikų pusės. 
Girdi, kuo tolyn, tuo dau- 
giau bolševikai vis užpuldi- 
nėja ant lenkų. 

Paderewskis pabriežiai 
kad bolševikais vadovauja 
vokiečių aficieriai, ar bent 
bolševikai veikia po vokie- 
čių direktyva. Todėl girdi 
talkininkai privalo lenkams 
gelbėti, kad apsaugojus juos 
nuo vokiečių triksų. 

VOKIETIJA TEISINA JŪ- 

REIVIUS, NUSKANDINU 
SIUS LAIVUS 

Versaill rugs. o d. — 

Vokietijos atstovas baronas 
Lersner pasiuntė vakar Frau 
cuzijos užrubežinių reikali 
ministerijai užreiškimą, ku- 
riame stengiasi išteisinti va 

kiečių jurininkų pasielgimą 
kurie nuskandino Vokietijos 
karišką laivyną, kuris buvc 
perduotas talkininkų žinion 

Kasdienine Istorija. 

Į Į |<(.'opyrli;l>i) 
— 
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Tuli vertelgos taip p radėjo išnaudoti visuomenę, kad šis paveikslėlis pil- 
nai atsako tikrenybei. 

BALTIMORES STREIKIE 
RIAI GRIŽO DIRBTI. 

Cumberland, Md., ings. 5 
d. —/Apię 2000 Baltimores 
gelžkelio dirbtuvių darbiniu 
kų sugrįžo darban, kuomet 
jiems tapo generalio direk- 
toriaus Hines prigrąsinta, 
jei nestos dirti iki subatai 
bus paliuosuoti iš darbo. 
Stoti darban taipgi ragino ir 
unijos sekretorius, nes šis 
streikas nebuvo autorizuo- 
tas unijos centralės valdy- 
bos. 

500 MEKSIKONU JIEŠKO 
AMERIKONO. 

Washington, D. C., rugs. 
}5 d. Amerikos ambasada iš 
Meksico City pranešė valsty 
bes departamentui, kad 
Meksikos užrubežinių reika- 
lų ofisas šiądien pranešė 
jog 500 meksikonų aficierių 
ir kareivių leidosi jieškoti 
Dr. Golnoga, amerikono, iš 
Porto Rica. kurį laiko mek- 
sikonai banditai, reikalauda 
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mi išpirkimo. Minėtas skai- 
čius kareivių išsiskirstęs į 
burius leidosi į kalnus, kur 
manoma yra buveinė drąsių 

į banditų, kurie labai terori- 
Į žuoja apielinkės gyventojus. I 

TAIKOS SUTARTIS 
BAIDO VIENNA 

Geneva, Šveicarija, rugs. 
5 d. — Taikos sutartis Vien- 
noje padarė slegiantį Įspūdį, 
mat jos išlygos yra, kaip ma 

no austrai, per sunkios dėl 
sumažintos Austrijos. 

Sužinojus taikos išlygas 
Viennoje paliko sleginantis 

| įspūdis. Dabartinė Renne- 
rio ministerija, manoma, re- 

zignuos, nes jaučiasi, jog ne- 

sugebės išpildyti talkininku 
reikalavimų. 

Monarchistai, kurie vis tu- 
į rėjo dar šiokią tokią, viltį 
I atstatyme šalyje monarchi- 

/įjos, sakoma irgi esą nustoįę 
> vilties sugrąžinti kada nors 
» Habsburgu dinastiją an1 
.į Austrijos sosto. 

, VOKIETIJA PRIEŠINASI 
TALKININKU REIKALA-j 

VIMAMS, 

Berlynas, l'ugs. 5 d. — 

Neseniai talkininkai parei- 
kalavo, kad Vokietija nesi- 

1 
gretintų prie unijos su Aust- 

I rija. Mat Vikietijos reichsta Į 
jge, sulyg naujos konstituci-į jos, duodama vieta ir Aust-' 
rijos atstovams. 

1 

Į tai Vokietija atsako, Į kad Vokietija norinti išrišti 
klausimus tarp abiejų šalių' 
tik draugišku budu. Taipgi 
Vokietija negalinti atmesti 
Austrijota norą dėtis ar ar- 

tintis prie Vokietijos, nes tą, 
girdi, nedraudžia nei taikos 

| sutartis. 
Girdi, taikos sutartis drauj 

dž'a Vokietijai tik nesikė-j 
sinti aiit Austrijos neprigul-1 
mybės, bet nedraudžia drau| 
gauti su Austrija. 

Todėl Vokietija atsakė, j 
kad nemananti pakeisti nau- 

joj konstitucijoj punktą, ku- 
riuo leidžiama dalyvauti 
Vokietijos reichstage ir 
Austrijos atstovams. 

REZIGNAVO KOMERCI- | 
JOS SEKRETORIUS 

REDFIELD 

Washington, D. C., rugs. 
5 d. Komercijos sekretorius 
William C. Redfield padavė 
rezignaciją ir šiądien tapo 
oficialiai pranešta, kad jo 
rezignaciją prezidentas Wil- 
sonas priėmė. Redfield bus 
paliuosuotas nuo pildymo 
pereigų tik 1 dieną lapkri- 
čio. 

PETROGRADE VIEŠPA- 
TAUJA CHOLERA. 

Stockholmas, rags. 5 d.— 
Čia gauta žinia iš Petrogra- 
do, kad ten išsiplatino cho- 
lera. Apie skaitlių mirštan- 
čių nuo choleros užtilima, 
bet kova su cholera pradšta 
varyti visu smarkumu; -net 

i ant gatvių mokina žmonės 
; kaip reikia apsisaugoti nuo 

choleros. 

MEKSIKOS KARIUMENĖ 
SAUGOS ALIEJAUS 

LAUKUS. 

Galvaston. Texas, rugs. 5 
d. — Čionykštis Meksikoi 
konsulis gavo pranešimą, 
kad 20,000 Meksikos kariu- 
menės, vado\aujant genero- 
lui Francisco Margula, yra 
paskirta saugojimui alieji- 
nių laukų keliose Meksikos 
valstijos. Prie šios kariume- 
nės dar yra pridėta 3,00 spe j cialies kariškos policijos 
dėl apsaugos aliejaus vietų. 

IŠBRAUKTI UNIJOS LO-i 
KALAI PERSIORGANI- 

ZUOJA. 

Springfield, lil., rugs. 5 
d. — Iš 24 išbrauktų anglia- 
kasių unijos lokalų šeši jau 
persiorganizavo ir nariai vėl 
tapo angliakasių unijos na- 

riais. 

BRAVORNINKAI ATIDE ! 
DA SUSIVAŽIAVIMĄ. | 
New York, rugs. 5 d. —j 

Šiądien pranešta, kad plia- 
nuojamas bravorninkų susi- 
važiavimas ant 18 ir 19 d. 
rugsėjo tapo atidėtas iki 20 
ir 21 d. lapkričio. Tas daro- 
ma dėl vis nenusistovėjusio 
klausimo priverstinos šalyje 
blaivybės. Manoma, kad iki 
tam laikui galės įvykti tūlų 
svarbių permainų. 

FRANCUZUOJ SUSTREI 
KAVO 25,000 DARBI- 

NINKŲ. 
Lille, rugs. 5 d. — Apie 

25,000 vyrų, dirbančių prie 
atbudavojimo karės išnai- 
kintų vietų sustreikavo. Jie 
reikalauja 17 frankų už 8 
valandas darbo dieną, vie- 
ton mokamų I21/j fafenkų. 

IVIRGINIJA NEPRIELANKI 
SUFRAGIZMUI. 

.Richmond, Va., rugp. 4 d 
—senate kilo dideli 
ginčai delei sufragizmo bi 
liaus. Po ilgų ginčų gvildeni- 
mas klausinio tapo atidėtas. 

DEGĖ IR BĖGO KETU- 
RIAS DIENAS. 

New York, rugs. ocl. — 

i Čia atvyko Anglijos laivas 
Įsu kroviniais iš Gibraltaro. 
į Jam bekeliaujant užsidegė 
j vidurys laivo; laivo ingula 
pasidalino: vieni gesino 
gaisrą, kiti gi tvarkė laivą 
idant greičiau dasigavus 
prie krašto. Pagaliaus po ke 
turiu dienų dar degantis lai 
vas dasigavo New Yorko, 
uostan. 

NORI NAUDOTIS VOKIŠ j 
KAIS PATENTAIS. 

Philadelphia, Pa., rugs. 5 
; d. — Amerikos chemiškos 
draugijos susivažiavime iš- 

| reikšta pageidavimas, kad 
suradus budus kaip pradė- 
jus naudotis vokiškais pa- 
tentais, kurie guli nuo pra- 
džios karės be jokio naudo- 
jimo kariškame ofise. Taip- 
gi nuspręsta pradėti perse- 
kioti tuos, kurie slapčiomis 

; naudojasi svetimais paten- 
|tais. 

| AFRIKIEČIUS APMĖTĖ , 
SUGEDUSIAIS KIAU- 

ŠINIAIS. Į 
Pietermaritzbuigh, Natai, j 

rugs. 5 d. Vakar buvo priė- 
mimo bankietas dėl sugrį-j 
žusių atstovų ,kurie buvo 
nuvykę Anglijon reiKaiauti 
Pietinės Afrikos Unijai pil- 
nos neprigulmybės. Po ban- 
kietui atstovai tapo sutikti 
neprilankumo ir dargi mi-l 
nia, buvusį pi ie salės apmė- 
tė išeinančius delegatus su- 

gedusiais kiaušiniais. 

JAPONAI ŽADA BUTI 
GERAIS KORĖJAI 

Tok>o. Naujas Japonijos 
generolas gubernatorius Ko- 
rė jon admirolas baronas Mi- 
noru Saito kalbąs gerokai j 
angliŠKai. Pasikalbėjime su i 
korespondentais jis užreiš-] kė, kad Japonija yra pasirį- 
žusi buti gera valdytoja Ko- 
rėjos jei tik korejiečiai ge- 
rai užsilaikys. 

SKANDINAVU KONVEN- 
CIJA LINK TAUTU 

LYGOS 
Stockholmas, rugs. 3 d. 

(Suvėlinta). — Čia atsibūva 
Švedijos, Danijos ir Norvegi 
jos atstovu konvencija, kur 
paimta apkalbę j imui tautų 
lygos klausimas. Visi kalbė- 
tojai galutiname išvedime 
remia tautų lygą, bet nema- 

žai randasi ir kritikos link' 
lygos konstitucijos vietų. 

SUDUŽUS TRAUKI .. 

NIAMS 13 UŽMUŠTŲ. 
Paryžius, rugs. 5 d. — 

Šiądien netoli Tuluzos sudu- 
žo du traukiniai. Nelaimėje 
tapo užmušta 13 asmenų ir 
sužeista virš 40 asmenų. 

DOVANOS FERSHINGUi I 
ARKLĮ 

Winchester, Va., rugs 5 d. j 
Virginiečiai Pershingo šąli-j 
ninkai nupirko gražų arklį.! 
kurį siunčia New Yorkan,1 
kad įteikus generolui Per-j 
shingui kaipo dovaną nuo j 
virginiečių. 

EGIPTIEČIAI AČIUOJA 
S. V. SENATUI. 

New York, rūgs. 5d. — 

j Čia gauta per Associaated 
Press iš Damietta egiptiečių 
padėkavone Suvienytų Val- 
stijų senatoriams už veliji- 
mą Egiptui neprigulmybės. 
Tai atbalsis S. V. senato ko- 
misijos užrubeži'iių reikalų. 
Po padėkavone pasirašo vie 
nas legisliaturoi- narys su 

šeimyna ir visa eilė ūkininkų 

BOLŠEVIKAI SAVO KA- 
REIVIUS SUSTEMPUOJA. 

Londonas, rugs. 5 d. — 

Iš Petrogrado atėjo žinia, 
kad bolševikai pradėjo dėti 
savo kareiviams ant rankos 
raudoną štampą. Mat pir- 
miau daugelis kareivių bėg- 
davę iš kariumonės, gi turint 
stampas, pabėgus iš kariu- 
menės nelengva pasislėpti. 

CAVELL IŠDAVĖJAS 
NUTEISTAS MIRTIM 
Paryžius, l'iigs. 5cl. — Ka 

riškas teismas teisė tulą Ge- 
orges Paston Ouien, kuris 
buvo kaltinamas, kad išda- 
vęs vokiečiams, jog Edita 
Cavell gelbstanti belgams 
pabėgti iš Vokietijos nelais- 
vės už ką Cavell tapo nužu- 
dyta (Juien rastas kaltu ir 
nuteistas kariškojo teismo 
mirtim. 

DAUGIAU PASKOLOS 
ITALIJAI. 

VVashington, rugs. 5 d.— 
Suvienytų Valstijų iždo de- 
partamentas šiądien paskel- 
bė, kad Italijai dar skolina- 
ma 17 milijonų doliarių; da 
bar Italijos skola Suvieny- 
toms Valstijoms siekia $1, 
618.975,567. 

VOKIETIJOS MILIJONIE- 
RIAI PASILIKS PO 

DANIJA. 
Kcpenhagenas, rugs. 5 d. 

Pranešama, kad virš 30 vo- 

kiečių, taip vadinamų, ka- 
rės milijonierių nusprendė 
palikti Šlesvig-Holstinijoje, 
kuri provincija tikimasi per- 
eis po Danijos valdžia. 

UŽ PENKIAS PLUNKS- 
NAS IR PAIŠIUKUS $1 000 

Londonas, l'UgS. 5 d. — 

Už penkias plunksnas ir 
penkis paišiukus, kuriuos 
naudojo penki didieji taikos 
konferencijoje, parduodant 
už juos gauta net $1.000. 

TAIKOS SUTARTIS SU 
BULGARIJA PARUOŠTA 

Paryžius, rugs. 5 d. — 

Taikos sutartis su Bulgarija 
jau buvo pilnai paruošta šią 
dien po piet. Manoma, kad 
sutartis Bulgarijos delega- 
tams bus ''teikta panedėlyje. 

ITALĖS GAUNA LYGIAS 
TIESAS. 

.. Rymas, rugs. 5 d. — Ita- 
lijos atstovų butas šiądien 
priėmė bilių, suteikianti mo 

tčiims lygias tiesas. 

ORAS 
šiądien ir rytoj — giedra 

ir šilta. Vidutiniai daugiau 
pietų vėjai. 

Saulėtekis, 6:20 
Saulėleidis. 7:16. 
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f.. DAR APIE PASKOLĄ LIETUVAI. 

Vakarykščiame numeryje šioje pat vie 
toje kalbėjome apie tai, ką reiškia valsty- 
bės gyvenime auka, ir pereiga, ką reiškia 
piliečių mokesčių. Vienok kuomet ištinka 
parodėme, kad valstybės negali remtis ant 
sentimento, ant aukų, bet ant pereigų, ant 
piliečių mokesčių. Vienok komet ištinka 
sarbųs reikalai, o piliečiai greitu laiku ne- 

gali sumokėti reikalingų pinigų, tuomet 
valstybė užtraukia paskolą. Apie Lietuvos 
paskolas męs dar pakalbesime. 

Ant kiek mums žinoma, Lietuvos Ta- 
ryba ingaliojo Lietuvos valdžią du kartu 
užtraukti paskolas. Dabar Lietuvoje uz 
traukiama vidurinė paskola 30 milijonų 
auksinų (apie 8 milijonai doliarių). Žmo- 
nės noriai perka paskolos bondsus, arba 
bonus, kaip Lietuvoje vadinama. 

Vienok tų pinigų juk neilgam užteks, 
Lietuviai juk reikia viską įsteigti, gelžke- 
lius atstatyti, mokyldas steigti, prekybą gai 
vinti, o prie to viso reikia kariauti su bol- 
ševikais ir lenkais. Pinigai Lietuvai la- 
bai reikalingi. Lietuvos lietuviai juk daro 
viską ką gali, gi amerikiečiai vaidijasi už 
srioves ir mažai kuomi prigelbsti. 

Kurie amerikiečiai aukavo, tie auka- 
vo. Jei dabar tarp amerikiečių pavaryti 
smarkiausią agitaciją, tai visi fondai gal 
dar surinktų aukų kokį milijono ketvirta- 
dali ir tai butų jau labai gerai. O su mi- 
lijono ketvirtadaliu, tai juk ir pasirodyti 
negalima kuomet reikalingi milijonai dc- 
liarių. Vienintelis išėjimas, tai užtrauki- 
mas paskolos nuo Amerikos lietuvių. 

Vienas laikraštis rase, buk Lietuvos 
Atstovybė Paryžiuje esanti priešinga už- 
traukimui tokios paskolo nuo Amerikos lie- 
tuvių, bet pasirodo, kad tai pramanymas. 
Mums iš Paryžiaus pranešama, kad dabar 
iš Paryžiaus nuvyko Kaunan p. Martinas 
[Yčas ir kun. Žilius, kurių tarp kitų reikalų 
yra misija pranešti Lietuvos valdžiai ir Lie- 
tuvos Tarybai, kad reikia nuo Amerikie- 
čių lietuvių užtraukti paskolą, žinoma, tą 
padaryti galima tik tuomet, kaip Lietuvos 
Taryba tokios paskolos užtraukimą užgirs 
įstatymų keliu. 

Tokiu budu neužilgo Lietuva užtrauks 
paskolą nuo Amerikos lietuviu, todėl mę3 
turime pasitikti tą paskolą su išskėstomis 
rankomis, turime prisiruošti, pagaliaus net 
kolionijose turi susidaryti agitacijos ko- 
mitetai, sudaryti agitacijai planus. 

Jei'ju Lietuvos pac' ola tarp amerikie- 
čių nenusisektų, tai anu ikiečiai ištikro yra 
ta nudžiuvusia šaka ani sveiko Lietuvos 
medžio. Ir ištikro gągi amerikiečiai lietu- 
viai gero padarė del Lietuvos? Jokios 
paramos nedavė, kareivių nedavė, ir net 
išsigarsinime politikoje visai mažai nuvei- 
kė. Jei ir paskola nepasisektų, tai amei i 
kiečiai visai nusidėtų prieš Lietuvą. Jau 
ir šiądien Lietuvos žmones mažai pasitiki 
amerikiečiais lietuviais ir nepasitikėjimui 
turi daugybes teisingu priežasčių. j 

Lietuvos paskolos užtraukimas ant! 
Amerikos lietuviu bus amerikiečių pasku-j tiniu kvotimu. Jei ir šio'kvotimo ameri-l 
kiečiai neišlaikys. Lietuva daugiau nekreipsi 
\ amerikiečius lietuvius magiausios atydos.' 

paklausimas. 

Nesenai pribuvo Amerikon kun. Lau 
kaitis. Tuojaus pasklydo gandai, kad jis 
esąs vienas iš Lietuvos .atsiunčiamos atsto- 
vybės narių. 1 

Daabrgi vėl gauname žinių, kad kun. 
Laukaitis nėra jokiu Lietuvos valdžios at- 
stovu, neturi jokių ingalijimų nuo Lietuvos 
valdžios, o tiktai atsiųstas kataliku "Ži- 7 «-• c- 

būrelio" draugijos parinkti aukų mokyklų 
steigimui ir palaikymui. 

Taigi kame tiesa? Reikalinga juk 
amerikiečiams lietuviams žinoti, ar kun. 
Laukaitis tikrai yra valdžios atstovu, ar 
įtiktai Žiburėlio atstovu. Jei jis yra val- 
dižos atstovu ir turi pilnus ingaliojimus, tai lietuviai skaitysis su juomi kaipo Lietu- 
vos darbų ir padavadijimų išreiškėjų. Bet 
jei jis yra vienos tik bendrovės atstovu tai 
jis tiktai yą tegali ir atstovauti. Amerikoje 
pageidaujami visokių Lietuvos bendrovių 
ir draugijų atstovai, bet kiekvienas tegali veikti tik tiek, ant kiek jis turi ingalioji- 
mų. 

Todėl Tarybos ir pats kun. Laukaitis 
ši klausimą privalo viešai paaiškinti, nes 
kitaip juk išeis suirutės, kurių jau ir taip be 
galo pas mus yra. 

LIETUVIŲ KLAUSIMAS. 

Praeitame mėnesyje lietuvių delega- cijos vadas Paryžiuje išdėstė Lietuvos rei- 
kalus. Ji privalo buti neprigulminga, nes 
ji randasi Rusijos tarpduryj. Išgijusi iš 
bolševikiškos epidemijos Rusija bus turtin 
ga grūdais, mineralais ir mišku valstija. Jeigu gi Lietuva nebus pripažinta, tai Vo- 
kietija lengvai galės pasietki Rusiją, o tuo- 
met pasaulio taikai vėl gręs pavojus. Lie- 
tuviai nemano, kad dabar Vokietija esanti 
taip jau sumušta, kad niekuomet negalės atsigauti. 

Gana daug lietuviai bijosi netik vienų vokiečių. Jie prisibijo ir Lenkijos. Netei- 
singa butų pavelyti Lenkijai prijungti bile 
kokių lietuviškų žemių. Dabartinėje valan 
cloje lenkų armija randasi Vilniuje ir 
Gardine. Jeigu su Lietuva norime elgtis teisingai, tai ši armija privalo but prašalin- ta iš ten. Lietuviai labai bijo, kad jų ne- 
pavergtų lenkai, nors jie patys ilgai gyve- 
no verguvėje. Neatsižvelgiant į rusų per- sekiojimus lietuivai išlaikė savo tautišku- 
mą. "Lietuva dabar nepasiduos nei jokiai 
tyronijai. Lietuva užsimokėjo už eavo lais- 
vę Didžiosios Karės aukomis, laike kurios 
ją teriojo ir atsitraukiantieji rusai, ir užpuo likai vokiečiai, ir viską naikinantieji bolše- 
vikai. 

I Henri di Chambon, Revue Parlamen- 
taire redaktorius sako, kad lenkų ir lietu- 
siu reikalavimai negali but sutaikomi, nes 
Lietuva reikalauja nej rigulmybės, o lenaki 
nori užgriebti Lietuvą, kaipo "Didžiosios 
Lenkijos" dalį. 

Didžioji Lenkija norėtų buti federališ 
ka valstija, susidedanti iš Lenkijos, Lietu- 
vos ir Baltgudijos. Dabartinė Varšavos vy riausybė darbuojasi už Didžią Lenkiją. Kad Europoje gyventų taika, būtinai yra 
reikalinga, idant kiekviena tauta MŽsiganė dintų tik savo rubežiais. Tokiu budu pla- nuojamoji Varšavoje Didžioji Lenkija gali buti karės priežastimi. Tai, trumpai kal- 
bant, Henri de Chambon'o nuomonė. Iš 
istoriško žvilgsnio Vilnius, Lietuvos sosti- 
nė, ilgiu buvo lietuvių tautystės intelektu- 
iišku ir politišku centru. Jis tiesiog sakant 
permirko lietuvių tautos garbėmis. Lenkai 
nori pasilaikyti Vilnių tvirtindami, kad kas 
kalba lenkiškai tai yra kuku. O lietuviai 
'tsako, kad jeigu kalba yra ivenatinis tau-, 
ystės kriterijus, tai vokiečiai turi teisę pasiimti daug lenkų. 

Taigi Paryžiaus Kongresas privalo iš- 
išti ši labai svarbų klausimą. Lietuviai ne 

ižsigsnėdinę deiei pavelijimo vokiečių ka- 
reiviams pasilikti Lietuvoje. Vokiečiai ten 
buvo palikti tvarkos prižiūrėjimui. Lietu- 
viai kaltina vokiečius vien tik betvarkės kė 

s iirre. Kadangi vokiečių rankose yra visi 
geležinkeliai ir telegrafų linijos, tai Lietu- 
vos atstatymo darbas yra visiškai sukliudo- 
mas. Laike keturių melų Lietuva buvo 
karės varginama. Paskui susilaukė taikos, 
d po jos bolševikai tuojaus atėjo. Dabar 
lietuvių tauta šaukiasi Į Paryžių išgelbėti 
tiuo naujos vergijos ir šį kart<į Lenkiją ka- 
a vevp-ijos pančius. Ką Paryžius atsakys? 

— Iš New York American. 

Lietuviu Memorandumas. 
Šiomis dienomis, kaip jau 

"Lietuvos" skaitytojai žino;' 
Amerikos lietuviu atstovai Įtei 
k ė Suv. Valstijų Sen.ito Už- 
rubežiniii Reikalu komitetui 
memorandumą. "Lietuvos" rei 
kalu kurį žemiau męs tal- 
piname vertime. 

I "Suvienytu Valstijų Sena- 
to l'žrubežiniii Keikalu Komi 
sijai. 
Gerbiamieji: 

Mes, Suv. Valstijų piliečiai 
lietuviu kilmės, nuolankiai įtei 
kiame jusu domiam apsvarsty 
nnii memorandumu Lietauvos 

j klausime. 

\ iena konstruktėviškesnių 
šios karės pasekmių yra Lietu 
vių tautos atgimimas ant abie 
jų Nemuno upės krantu respu 
blikos fornvvje dabartinėje va- 

landoje. 
Tai ne artiiieiališkas pada- 

rinys bet naturališbas ir neiš- 
vengtinas sugrįžimas prie tau 
tiškus buities tautos, kuri' s is- 

torija yra taip sena kaip pa- 
čios žemės istoriškieji veika- 
lai. 

Aistioi, apie kuriuos kalba 
Strab >, penkis dešimtįs metų 
prieš Kristų, yra lietuviai. 

Tūkstantį metų jie gyveno 
pasiskirstę gentėniis. 

Tryliktame šimtmetyj lietu- 
viai su >rgani/.av ■> valstija, ku 
ri ateinančiuose dviejuose šinit 
mečiuose tapo vknui didžiųjų 
valstijų rytinėje Kuropojc. 

Nuo XV šimtmečio pra- 
džios iki XVI šimtmečio vidu- 
rio Lietuva buvo ypatiškoje 
unijoje su I.jnkija. 

Sekančiame šiintmetvj lini- 
ja pasidarė dar artimesnė. 

Nuo 1795 iki 1915 Lietuva 
buvo autokratiškos Rusijos 
verguvėje. 

Taipo gi viena Lietuvos da- 
lis vaitojo Prūsijos valdžioje. 

Unija su Lenkija nesirėmė 
Lietuvi s žmonių noru. 

Jos patekimas Rusijai buvo 
militariškos prievartos pasek- 
n1^' 
... ( ... Svetimiems 'ižkariavnnas 

nepasisekė užgniaužti tautos 
nora prie neprigulmvbės—no- 
ras, kuris yra prigimtu. 

Amerikos paskelbtas tautų 
apsisprendimą obalsis sutvir- 
tino Lietuvos viltį atgauti ne- 

prigulmybę. 
Lietuva džiaugiasi sužino- 

jusi, kad Amerika taip kalbė- 
jo ir pilnai pasitiki Amerikos 
paskelbimais. 

Ryšiai f ar /> Lietuvos ir 
Amerikos. 

I >11 šimtmečiu atgal Lietuva 
negalėj-) turėti jokių oficiali- 
škų santykių su Amerikos Suv. 
\ "aisti j yinis. 

Kuomet Lietu via1 tapo pa- 
vergta tauta j)0 svetimu jun- 
gu, tuomet jos sunūs, Tadas 
Kosciuška, pašventė savo ge- 
nijų ir savo kardą Amerikos 
kovai už neprigulmybę. 

Dabar prisiartino laikas 
kir niet Laisves šalis gali iš- 
tiesti pagelbos ranka Lietuvai 
ir pradėti draugiškus santi- 
kius tam šiu d\ieju kraštu. 

L. >- i. Į 

Sis rysys juo labiau yra pa- 
geidaujamas, nes šimta; tūk- 
stančių lietuviu yra Amerikoą 
piliečiai, liejo sav > kraują Kran 

euzijoj, Italijoj, šiaurės Rusi- 
joj ir Sibirijoj už Amerikos 
idealus ir žygius. 

Lietuviai keliavo Amerikon 
n«rs ji buvo laisva .šalis. Oabar 
/isa lietuviu tauta gyvena lais 
vės dvasia, ir stato Lietuvos 
respublikos ruma ant tų ])ačių 
principų. 

Tai Amerikos politikos j)i*a 
plėtimas, ir kas išeis ant nau-' 

(los netik Lietuvai, bet ir Ame- 
rikai. 

Kiaip Amerika buvo laisvės i 

davėja toms ypafroms, kurios 
bėgo nuo autokratišku prispau 
dėjų, tiesa dabar reika- 

lauja, kad Suv. Y alstijos butu 
laisvės davėja Lietuvai kaipo4 
tautai. Štai ko mes tikimės, 
apie tai visi Lietuvos žmonės 
kalba, kaip miestuose taip ir 
kaimuose; tai yra bendras bal- 
sas visos lietuvių spaudos. 

Lietuvių tautos atgimimas, 
beabejonės, reiškia drauge ir 
produkcijos, pramonės ir pre- 

Įkybos, atgimimą. 
Ekonomiški Lietuvos santy 

1 kiai su Amerika butų naudin 
Igesui Lietuvai negu ekonomiš 
ka viršenybė byle kurios euro 

pejiškos tautos. 

Lietiniai nerūpės niekas 
prieš-amerikiet iškas, nes tarp 
Lietuvos ir Amerikos yra la- 
bai daug* bendru ryšių dvasios 
ir kultūros srityj. 

Uoli Lietuvių Kova prieš 
Bolševizmą. 

Suprasdama demokratiją 
į kaip Amerika ja supranta, ir 
i organizuojanties sutikmėj su 

'tuo, Lietuva nuo pat pradžios 
nukentėjo nuo susidūrimo su 

bolševizmu, kurio nuodai pra- 
plito vi >je Rusijoje, ir kuris 
neišvengiamai užpuolė kaimy- 
nus. 

j Bolševizmui Lietuvoje pa s i 
■ priešino jos sena kultūra, skir 

į tingia nuo rusu, ir taipo gi gv- 
vingas di/.iunios žm >nin labas 
—mažažemio ūkininkų ir na- 

nni savininku miestuose ir 
•miesteliitose. 

Lietuvos įsitikinimai, pažiu 
I ros, patirimai ir jausmai griež 
į tai priešingi bolševizmui. Vi- 
sos' partijos Lietuvoje, a]»i- 
mant ir socialistus, susijungę 

.opozicijoje prieš bolševizmą. 
I Dalinė Lietuvos okupacija 
.Raudonąja Armija ir jos ne- 
doras ir žiaurus elgimasis truni 
pame laiko tarpvj pirm išva- 
rymo, sukėlė visoje Lieluvoje 
dar karštesni anti-bolševikišką 

Į jausmą visoje Lietuvoje. Bol 
ševiznias tegali bu t ivestas Lie 

! tu v )je tik su jėgos ir teroro 

jpagelba. Neprigulminga Lietu 
,va bus ta jėga, kuri susilpnins 
i bolševizmą. 

Bolševizmas yra Rusijos 
vaisiumi. Pavelyti Rusijai 
vėl pavergti Lietuvą, neatsi- 

žvelgiant į tai kas ten bus, ar 

bolševiku Sovietai ar bile kuri 
kita vyriausybė, tai reiškia su 

stiprinti bolševizmą pasaulyj, 
platinant jo veikmės dirva. 

lvarta Bolševiku minios ne- c c. 

tikėtai atėjo ir užėmė Lietu- 
vos pusę. liet šis įsiveržimas 
sukėlė prieš juos visos tautos 
pykt j. Lietuvių armija išva- 
rė bolševikus iš Lietuvos ru- 

bežių. 
Vėliau buvo pranešta, kad 

bolševikai koncentruoja savos 

pajėgas ties Dvinsku. 
Lenkai, vartodami kariška 

jėgą prieš lietuvius, ištikrųjų 
j>agell>sti bolševikams. 

Jeigu dabartiniame nionien- 

te Lietuvos pastaugus kov je 
prieš bolševikus ncgjaLS aktua- 
!išk is ir morališkos paspirties, 

i tai pasaulis išvys liūdną regi- 
nį mažųjų ti'iutų, nepasekmin 
gai kariaujančių už savo įvir- 
tus idealus ir sveiką kulturą— 
tiif)S pačius idealus, kuriuos j 
paveldėjo didžiosios demokra- 
tiškos pasaulio tautos. Ar gi 
Lietuva bus apleista tai]) pa- 
vojingame nrunente 1)C didžių 
jų valstijų pagelbos, kuomet 
bolševikai koncentruoja savo: 

jėgas jos fronte? 

Lenku įsiveržimas Silpnina 
Lietuvos J C y a s prieš Bolše- 

vikus. 

Lenkija naudojasi Lietuvos 
pripažinimo (atidėliojimu ir 
jau su ginklų pagelba užėmė 
nemažą etnografiškos Lietu- 
vos dalį. 

Lietuva, priversta ginti sa- 

vo rubežių nepalieeiamybę, su 

silpnino savo jėgas, kovojan- 
čias bolševiku fronte ir nau- 

doja jas kovoje su lenkais. 
Taikos Konferencijos var- 

du generolas Foch užbriežė 
laikina demarkacijos linija 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, ku- 
ri yra lenkams pelningesnė. 

Lenkai neprisilaiko tos lini- 
jos. Dabartinėje valandoje 
Lietuvos armija gina Taikos 
Konferencijos garbę, mėginda 
mi tą lniiją užlaikyti. Toji, 

armija pasitiki, kad Amerika 
pagelbės jai tame reikale. 

•!?»._ ~ rV 'k 
'T. 

Lietuva Nenori S7 'imu 
Žemių. 

Lietuva nei nuo nieko ne- 

trokšta svetiniu žemių. 
Istoriškos Lietuvos dalis 

pasilieka po Vokietija, <> eta r 
didesnė dalis tenka Lenkijai. 

Bet naujai sutverta Lietu- 
vos respublika nekentęs lietu- 
viais apgyventų teritorijų bei 
miestų ir miestelių atskirimo, 
kurie buvo artificijatiai k >lio 
nizuoti. 

l'okietija Priehjiuiauja Lie- 
tuvos Nepriyuhiiybei. 

Vokietija nenori Lietuvos 
neprigulmybės, o ypač jos poli 
tiškos minties vadai, kurie no- 

ri turėti tilta i rytus ir užlai- 
kyti armija už Vokietijos ru- 

bežių, idant tokiuo budu ap- 
saugojus rytinę Prūsiją. 

GeograL'škos pozicijos dėlei 
Lietuva yra arba atvira arba 
uždaria siena tarp Vokietijos 
ir Rusijos, žiūrint i tai ar ji 
paklius i kok'os nors vienos 
iš tų valstijų kontrolę ar turės 
progą įsteigi neprigulmingą 
tautą. Arčiausias logiškas 
Vokietijos žygis yra Rus. j: s 

eksplotacija, kur ii gautų už- 
tektinai vyrų ir produktų savo 

ekspansijai ateityj.' Neprigul 
minga Lietuva bus žymi per- 
tvara tesioginiui susinešimui 
tarp V okietijos ir Rusips, 
taip pat kaip Belgija yra tąja 
pertvara tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos. 

l'cikits Pripažinimas Tiesos 
Reikalavimas. 

kulturingasai pasaulis sten! 
gi:isi apsaugoti nu žuvimo vi- j 
ską, kas yra reta. 

Lietuviu tauta skiriasi nuo. " ' slavu, germanu ir kitų savo se 

na kalba su savomis skirtingo-į mis keistenybėmis. 
Apart politiškų išrokavinių! 

taipo gi yra m ksliškas reika-j lavimas pripažinti Lietuvos1 
Neprigulinybę. Lietuvos i^- 
tautinimas po svetimu jungu 
išnaikintų pasaulyj ir tą kai-; 
!).'i, kuri yra artynviausia [jric 
senovės sauskirtų kalbos. 

1.Jahar Lietuva yra respub- 
lika. Visos partijos ir etniškos 
mažumos vra 'eprezentuoja- 
m .s vyriausybėje. Taik >s k >u 

fercnciia < )ficialiai pažymėjo 
Lietuvos ir jos vyriausybės bu 
vimą, nes tarėsi su Lietuvos 
Atstovybe j Taikus Konferen 
riją, paskirė bendra talkinin- 
ku komisiją Ualtiko p p vinei 
joms ir Lietuvai, padarė t u n! 
tikrus aprūpinimus kas linki 
upės Nemuno ir Klaipėdos uo- 

sto ir paskirė laikina demar- 
kacijos liniją tarp Lietuvos ir 
I .enki jos. 

Suv. Valstijos atskirai ir gi į pripažino Lietuvos esmę ir ta-; 
rėsi su Lietuvos vyriausybė, 
siunčiant Amerikos komisiją Į:' 
Lietuvą ir parduodant maistą 

ir medicinos reikmėmis' Lietu- 
vos Vyriausybei. 

Lietuvos pripažinimas logis 
kai seka Pi u >s apsiėjimus. 

Pripažinimas neprivalėtu 
but atidėliojamas. 

Greito pripažinimo reikalau 
ja kaip lygiai blaiva politika, 
taip ir tiesa. 

Pasirašo Var.lu L'ctuviu 
Amerikos Piliečiu. 

c 

Lietuvių Tanios Taryba. 
Pirmininkas B. I\ M i Stauskas 
Sekretorius C. Česnulis. 
Pirmininkas, J. M. \ iuikas 
už Sekretorių A. Am. 
Baceviče. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS Ci DYTCJ/S R CHIRURGAS 
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A.Masalskis j lietuvis grabams į Patarnauju Laidotuvėse koįe- 
riausiai, teloiiigrauai&i ir daug jį pigiau, kaip kiti, dėlto, kad fc 
męs patia dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ;r au 
tomobillus ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vesclUoms, krikštynoms 
Ir kitiems reikalams dien4 ar 
nalctj. I 

Į 3305 Aubu^n A*e. Tel. Drover 4139 1 

Dr. M. Hbržfįian 1 
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Gerai lietuviams žinomas per 1<> Me- *, tg kaipo p*tyr;» gydytojas. ckirurnas "t ir akušeris. j Gydo aitrias ir chronišku, ligas, ry- .• 
rų. moterų ir vaiky, pagal naujausias «į metodas. X-Kay tr Ū»okius elektros -į 
f rietaisua. \ 

Ofisas !r Laboratorija: 1025 W. 18tb .j, Street, netoli l'isk. Street. 4 
VALANDOS: N i« 10—12 pietų, I' V 6—8 vakarpis. Telepbprc l"a*>at .i 110 *J GYVENIMAS: 3-412 Sc. Hals'ed St. V 

VALANDOS: 8—9 —*»». tiktii. .į 

Ką tik išėjo Lietuviu 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap 45c. 

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

JONAITIS. 
Ex-Leitenai\as-Kapelionąs 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3332 Fulton St., 
CH1CAGO, ILL. 



Iš Gyvenimo 
Lietuviu Amerikoje 

* T"/ .* I 
*» 4 

5^h\V IKkSl-'.V VAI.STTfOS įr ^ 

L. Tautininku l 'cikči't Ratelio 
Susivažiavimas. 

Susivažiavimas įvyko Rug- 
pjūčio 31 <1., Harrison, N. J. 

Urmininkas J. Kralikauskas 
atidar" susivažiavimą, 3:30 v. 

p. p.. Raštininkas perskaitė 
protokolą pereito susivažia- 
vimo laikyt. Xe\va.*k. X. -J.. 
Rugpjūčio, 17 d. š. m. i 'rot >- 

kolas lik ) priimtas. 
1) kaslink sutaisinio rate- 

liu tiesu J. V. Ilaltruk nis, J. 
Kralikauskas ir U.' Leščins- 
kas. Leščinskui nepribuvus 
programas liko nepriduotas. 

2) Atstovai j T. t'. Xc\v 
Vorkan J. V. ISaltrukonis ir 
P. Sakatauskas, kad del gyve- 
nini > aplinkybių dar nedaly- 
VilVO posed/.llose 1 I A CW 

\ >rke, J. V. lialtrukonis pra- 
neši, kad ir sekanti posėdį ne 

galęs dalyvauti. 
;3) V. Ambrozevičius išdavė 

raįp ,rtą, iš T. T. Xe\v Yorke ir 
Nkaip Lietuvius atstovavo \V;i- 

ne, Ru^pjuči > 2') d. ir 
jTsavo ilgam raporte, aiškiai— 
" nušvietė politiška Lietuv s sto 

vi.. Raportas lik > vienbalsiai 
priimtas. 

A u tart a: 

) Ingaluota I'. Milinavi 
čiu,-dalyvauti T. T. pasėdyje 
Rugsėjo 2 d. 

■2) Duoti įneširuf \ *. T. 
Xi-\V Yorke, kad siųstų tam 

tigrus inspektorius j \Vashing 
t" 4ia pas ekzckutyvį komitetą, 
dvi persitikrinim: kaip lietu- 
viu reikalai yra vedami. .V 

Surinkti prakalbas Lia- 
jormeje, Patersone ir Clipsai- 
de, Komitctan įėj S. Pauža 
ir f.,\ Haiti akom*. 

r.4) Organizaciją uuiarta va 

(lyti "Lietuviu Talkininkų \'ei 
kčjii Ratelis" Xevv Jersey Vai 
stijoj, 

p) Karintieji įstoti j Veikė 
jų Rateli turi užsimokėti $2.0° 
j -metus. Taip pat ir draugi- 
j r ih kuri s siųs atstovus. 

£>) Pradėti mokėti mokestis 
nite- sekančio susirinkimo. 
,-/) Sekantis susirinkimas 

^buvo nutarta sušaukti N'evvar- 

lK>r 'a> tos, kurie nepri- 
BPračvo ant šio susirinkimo. 
r 

J. i'. Baltrukonis, Sekr. 
F. S. Sekantis susirinkimas 

įvykš' Rugsėjo 2«S d. 1919 m. 

Lietuvių svetainėje, ISO Xew 
Yi>rk A ve., Xew Vor1<, X. J. 
2 v. i>' pietų. \ isi Xe\v Jer- 
sey valstijos veikėjai yra kvie1 
ėiami atsilankyti i >į svarbų su! 
s;važiavima ir rlalyvaut' posė-, 
(lyje. Taip-gi pageidaujama, 
kad ir draugijos įgalevia savo 
atst »vus atsiustu. 

J. V. /i. 

ELIZAP.ETH, X. J. 
v • 

Sv. Petro ir Povilo draugy- 
stė laikytam savo susirinkime 
nutarė surengti balių, kurio 
pelnas bus skiriamas Lietuvos 
naudai. Balius atsibus Rugs.j 
r j u. i ikimes, kad vietos lie- 
tuviai supratę to balio prasmę 
kuoskaitlingiausiai atsilankys į 
nutsu balių. C t- 

Šv. Petro ir Povilo draugy- 
stė visuomet visokiais atžvil- 
giais gelbsti Lietuva ir remia 
lietfivių veikėjų užmanimus. 
Taipgi ii dalyvavo paskutinia- 

A. L. Seime. 
M. R. P. 

AUKLĖKIME SAVYJE 
LIETUVIŠKOS PILIE- 

TYBĖS DVASIĄ. 

Nesyki gražusai Lietuvos 
dangus raudonavo gaisru 
pašvaistėmis. nesvkĮ įvairus 
priešai taikė mirtiną snvu- 

sį i musų tautos kuną, bet 
gal niekuomet Lietuva ne- 

buvo tokiame pavojuje, ko- 
kiame ji dabar atsidūrė. 
Rūsčiais, juodais debesiais 
apsiniaukė tėvynės padan- 
gė, nesvietiško gobšumo 
bangos daužo, verčia musų 
nekaltos tautos laivelį, idant 

paskandinti ji svetimų gai- 
valų mauruose. 

Penkis metus męs gyveno I 
me taip kūjo ir priekalo. I 
Penkis metus budeliai iš ry 
tų ir vakarų taškė musų že- 
mę krauju, degino musų 
miestus ir kaimus, vare žmo 
įlies Į nevalią. 

Kare galų gale pasibaigė, j 
bet Lietuvos vargai nepasi 
baigė. Kuomet kitos valsti 
jos, dalyvavusios šioje ka- 
rėjo. gavo žemių ir kitokių 
atlyginimą, Lietuva netik, 
kad nieko iš to negavo, bet 
dar likosi beveik visų ap- 
leista, atiduota gobšų kai- 
mynų valiai. 

Nespėjo Didžiosios Karės 
parako dūmai išsiklaidyti 
nuvargintos šalies padangė- 
je, kaip nauji priešai, it ko- 
kie aitvarai, sugarmėjo Lie- 
tuvon. Kaip musų balševi- 
kai, taip ir lenkai turi vie- 
nus tikslus šiame dalyke: 
pavogti musų neprigulmy- 
bę ir užkinkyti lietuvius į 
svetimos vergijos jungą. 

Prisiartino begaliniai sar- 

bi valanda. Netolimoje atei 
ityje privalės išsiristi klausi- 
mas , ar męs gyvensime 

j garbingai, laisvai, ar reikės 

I nešti ant savo sprandų gė- 
dingą verguvės jungą. Jei 

jgu po tiek baisiausių vargų 
! męs ir dabar ištversime ir 
išavrysime lauk iš Lietuvos 
visus musų tautos priešus, 
tai tuomi parodysime, kad 
męs esame verti geresnės 
ateities tr jos, beabejor.ės, 
miauksime. Bet bėda mums 

jei męs liksime apgalėti, jei 
lenkai; ir kiti padaužos ne- 

'bus priversti išsidanginti iš 
i Lietuvos. Užtems tuomet 
lietuviškos laisvės šviesioji 
saulė, vargingas bus musų 
gyvenimas savoje žemėje. 

Taigi, aišku, kad pavojus 
didelis ir kiekvienas dabar- 
ties momentas yra labai 
brangus. Nuo1 didelio pa- 
vojaus tegalima ginties di- 
dele jiega. Tai aiškų aiš- 
kiausias fizikos dėsnys. O 
didelė jiega tik tuomet at- 
siranda, kuomet daugelis at 
skirų jiegų susivienija į kru 
vą ir kuomet jos visos vei- 
kia vienoje linkmėje. Tai 
ir gi matematiškai teisinga 
taisyklė. 

Vadinas, idant kuopasek- 
mingiausiai vaduoti tėvų 
lopšį iš svetimtaučių nagų, 
mums visiems lietuviams bu 
tina1' reikia šiame klausi- 
me sueiti į vienybę ir bend 
rai kuogreiči.ausiai stoti į 
žūtbūtinę kovą už Lietuvos 
paliuosavimą. Kiekviena 
suvėluota valanda reikės ap. 
mokėti niekingos verguvės Į 
šimtmečiais. 

Nors Lietuvos nepiigulmy 
bes klausimo didžiuma lie- 
tuviu laiko bendrą frontą, 
nors męs meiliai prijaučia-! 
me savo jaunutei armijai, 
kuri taip didvyriškai gina 
lietuviškus rubežius. bet vis 
gi mumyse dar labai stinga 
'gilios pilietybės dvasios, 
daugelis mūsiškių vis dar 
jaučiasi pus-vergiais, pus- 
lietuvias, bet ne drąsiais, 
pilnais Lietuvos piliečiais. 

Nėr ko labai ir stebėtis 
iš to apsireiškimo. Juk tiek 
šimtmečių męs vergavome, 
tiek šimtmečių męs lenkia- 
me savo galvas prieš įvairius 

atėjimus, kad ištikro sunku 
yra vienu sykiu atsikratyti 
tos nevyriškos vergo dva- 
sios, tų svetimų skarmalų, 
kuriais mus priverstinai da 
binte dabino. 

Taip negali amžinai buti! 
Užmirškime priverstinas sve 

timas pilietybes, meskime 
šalyn kuotoliausiai vergo! 
skarmalus ir susiburę visi 
po bendra Lietuvos vėlia 
va jauskimės tik Lietuvos 
piliečiais ir tiek (čia aš, ži 
noma, kalbu tik į tuos lie- 
tuvius, kurie tikrai mintija 
grįžti savo kraštan ir ku- 
rie jungia savo ateities pla- 
nus su Lietuvos likimu). 

Visi tiki, susipratę lietu- 
viai kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoj ir kituose kraštuo 
se dabar privalėtu visuomet 
ir visur jausties vienu gyvu 
kunu, kad užgavus vieną da 
lį, kita dalis skaudėtu, kad 

pavienio piliečio džiaugs- 
mas ar nuliudimas butų d vau 

ge visos tautos džiaugsmu 
ir nuliudimu. 

Toks gyvas bendrybės 
jausmas, toks gilus piliety- 
bės apsireiškimas būtinai: 
yra reikalingas jei tauta no 

ri kilti ir augti, o ypač tas i 
yra reikalinga kritiškiau- 
siose tautos gyvenimo valan- 
dose. Jeigu dideliam pa- 
vojui atsidurus tulo krašto 
piliečiai nėra surišti, tamp- 
riais ryšiais su gimtuoju 
kraštu ir jos gyventojai — 

vargas tai tautai, ankščiau 
ar vėliau jai prisieis žlugti. 

Kodėl gi senovės romėnai 
buvo taip nepaprastai iški- 
lę, sustiprėję? Kodėl per 
ilgą laiką nei viena tauta 

negaiejo jų pavergiu ae- 

sakias aiškus. Romėnai to- 
dėl buvo taip galingi, kad 
jie savo stiprybės metu tu- 

rėjo augštą pilietybės su- 

i pratimą, visa tauta tuomet 

jautėsi vienu organizmu. 
Svarbiais laikais męs gy- 

venan e. Mums išpuolė ties 
ti pamatus valstybiniam *Je 
tuvos rumui. Taigi, vyrai, 
domiai, domiai žiūrėkime, 
kad statomasai namas turė | 
tų tvirtus pamatus. Prasti i 

bus tie pamatai, jeigu męs | 
betiesdami juos nuolat ru- 

gosime, dirbsime kaip kam 
patinka, be vienybės. 

Ta tikroji pilietybė, ta 
psichologinė šeimos dvasia, I 
būtinai mums reikia auklėti 
dabartinėje valandoje. Mu 
su vadams reikėtų daugiau 
domės atkreipti į ši dalyką, i 

K G. I 
KAS TAI YRA MII.UO- 

KAS? 

i 'imliausiai žodis milijonas 
buvo pavartotas 1 ^(>2 metais, 
i'inniaus vietoje "milijonas" 

sakė "tūkstančiai tūkstančių.'' 
Milijonas kaiviviu, sustaty- 

tu eilėje' viens šalip kit'>, už- 
imi u (>UU varstu n 1,2'o plotą. 

Kiekviena praėjusios karės 
diena visoms kariaujančioms 
valstijoms lėsavo virš 100 mi- 
lijonu rublių. J viiįu sidabri- 
niu rubliu milijoną dėti viens 
ant kito tai gautumėm... 20C 
varstų augštui.io stulpą. \'ieną 
milijoną rublių galima suskai- 
tyti tik trijų savaičių laike, dii 
bant 10 valandų j dieną. () kad 

suskaityti 100 milijonų tai rei- 
kėtų dieną iš dienon dirbti !a: 
ke keturių metų. 

NAUJOJI INDIJA. 

"Mažai mes žinome apie t;i 

sali, o tai keletą kartų didesni 
šalis už musų tėvynę. Išvis 
Indi j >je gyvena apie 310 mi- 

lijonų manių, kurie valiuo- 

ja keliolika kalbą. Kaikuriosc 
kalbose yra sutverta turtinga 
raštija. Dabar Indijoje ran- 

dasi 5 universitetai ir kiekvk 
name iš jų kas met mokinasi 
apie 4000 studentų. Apart imi 

\ersitelų dar ten yra 1N0 gim- 
nazijų ir kitokių mokyklų. 
Naujoji pramone ir gi spar- 
čiai auga Indi j' je. 

Ši sena šalis dabartinėje va- 

landoje randasi |> An^liį s 

vai Ižia. Indija, kaip ir mes 

lietuviai, i^sijiio-'-.-.s kariauja I 
už savo neprigiilniyfy;. 

RED ATSAKIMAS. 
J. Šližis. Acių už angliškų 

laikraščių iškarpas. 
J. Pabarškiene. Tamista 

Lietuvių Moterių draugijos 
pranešimą per vėlai prisiun- 
tė! 

P. G. B. Detroit, Mich. 
Tamista rašot ai>ie savo Į.spu 

I džius ir užgiat chicagiečius, 
■ gi apie vietos stovį nieko 
Inepaminit. Žinutes taip ra- 
! syti negalima. Netalpinsim. 
j "Draugo" Skaitytojas. Ne- 
įskaitome. Žinutes ivsuomet 

| reikia rašyti plunksna, o ne 

į paišeliu. 
i 
i 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai gilima išsireikšti tiktai apie i 
vieną geriausiai žinomų preparatų, j kurs yra prirengtas greitam ir pa- 

* 

stoviam palengvinimui visų tų ne- i 
smagumų ir nereguliariškumų nuo į kurių moters ir merginos taip daž- " 

nai lčenčia. Vardas to vaisto yi a i 

Regulator 
% 

(Saveros Reguliatorius) irjisai gąu- 
namas visur ir bent aptiekoje. Ži- j 
noma, ni'ėjus į aptieką reikalauk , 
vien Seve.os Reguliatoriaus ir ne- [ 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi I 
goriausias ir greičiausias pasekmes. į 
Kairą $1.25 ir 5 ct. taksų. 

1 PARSIDUODA 8-MIŲ KAMBARIŲ 
plyt u namas ir du lotu. Gali buti 

pertaisyta pa gv veniniu i dviejų šeimy- 
i nu. Parduosiu labai pigiai, gera vieti*. 
dol garažinus. kninr. $2,500. At3išaulr.!- 

I to prie: 
i 3C1S So. Union Ave., 

LIBERTY 
m<?3 periamo LH.crty Bonds u 
jjilr.3 •\..ash" verte Atneškite 
aroa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
ITtarnlnkais Keivergalo )r 
Subatomis 9—9. 

-n- m-. ru-ut* 

BONDS 
CASH 

•).G. SACKHEIM & CO. 
1335 Mi)w?uke A ve. 

tarpe \Vui !r Paulina gatvių: 

PIRMA NLGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Turų, L®ntų, Rėmu ir Stogams PO|;!srfc 

SPECIALIA!: Maleva malevojimui ctubg ii vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BUOS. WKECKING CO 

3003-3033 SO. HALSTED STREET, 

Musų pečių kainos yra ypatin- 
gos. Pirkdami pas mus suččdysite 
nuo 20 iki 40 doliarių ant pečiau ,. 

mocse's 

Šilas pečius verdan 
tis su gazais ir an- 

glimis, už kurį kiti 
5 ima net po $118 ; 

o pas nrns parsi-i 
duoda dabar tik-1 
tai už 

$94.00 

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

$38.00 
ir aukščiau 

K i Ui mėnesi kada 
visi reikalaus, ne- 4 
bus galima už tiek 
nup'rkti. Ateikite. ($< 

r 

Šitas puikus stalas vertės 

$20.00, btu r.tidutns 

Kuris per Rugsėjo—Septembtr 
mėnesį padarys didžiausi pir- 
kliu- Pamatykite ji mūsų lange 

PREKĖS ANT VISU KH O RAKANDUNUMUŠTGS. 1šltas0'1'l ,(1<;ck' buvo$1/A\ Dabar $14.00. Pal 
siskubink nes prekės kila. 

KŪLIS' FDRNITURE HODSE 
3224=3226 So. HaSsted Street Chicago, H!. 

LINKSMA j 
GIRDĖTI 

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

Vieton girtis su milijoniniais užsakymais arba su daugumo atstovų pasiuntimų į Lietuvą, mts tik pasako- 
me ką veikiame, o pats musų nuveikti »v veikiami dar- jbai mumis pagirs. Nes nuopelnai randasi ne žodžiuose tik darbuose. 
.. LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO- VĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramone apimanti šakas: — Importo ExPorto, Konstrukcijos ir InduStri" 1 jos. 

1) Importo ir Eksporto šaką neiketai Įsteigta, su- ! tvarkyta, bet jau ir veikia iš New York'o. įvairus tavo- rai ir maistas gabenama į Lietuvą laivais aprupinimui l Lietuvos gyventoju, šis eksporto skyrius patarnauja ir Amerikos Lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsa- kimus ir persiųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius maistą) saviemsiems Lietuvoj.. Jis patarnaus ir Lietuvos 
gyventojams priidamas ir perveždamas, ką ji.? turės 
išsiuntimui bei apmainymo prekių ar išpardavimo sve- 
tur. Si skyrių veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami 
sužinoti ir reikalaudami informacijų šios šakos veikime 
adresuokite: — Lithu(/nian American Traidinę Co. Ex- 
port Deprt. 6 W. 48th Street, New York, N. Y. 

2) Konstrukcijos skyrius Įsteigtas ir jau plačiai i- 
sileidęs į veikimą. Delei išlavinimo toj šakoj darbinin- 
kų ir prirengimo jų išpildymui užimtų kontraktų staty- 
mo namų, dirbtuvių, bažnyčių ete. Lietuvoj; savo veiki- 
mą, tuomlaikiniai, praktikuoja čia Amerikoj. Liet. Amer. 
Pramones Bendrovė prijungus Lietuvių Statymo Bendro- 

| vę, apipirko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron, 
OIl'd., vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis 
pliečiamas Amerikoj. Ten statoma po kontraktais na- 
mai prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. A. Pram. 

i Bendrovės šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, 
i kontraktus statymui išpildyti iki persikėlimui Į Lietuvą, 
tai vertė cia Bendrovės paste.'.ytų namų sieks Į ($1,000, 
000.) milijoną doliarių. Reikia pažymėti, kad Bendro- 
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. Constr-action DePrt. 130 Wooster Ave. Akron, |Chio. 

I 

3) Industrijos arba išdirbystės skyrius teipgi jau 
j įsteigtas ir jau Bendrovė yra prisifuošusi statyti dirbtu- 
Ives 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- 

jkimą, nes jau pienai gatavi h- viskas priruošta: specialis 
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė- 
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas ousincšimams 
ir informacijoms toj šakoj: Lithuanian American Tra- 
ding Co. Industry Deprt. 806 W. llth Str, Chester, Pa. 

Iš šito, kas viršui pranešta Tamsta galite matyti, 
kad darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengi- 
mu, užtai ir eina pasekmingai. Šale to Bendrovė yra 
Įsteigus keletą mažesnių biznių, kaipo: agentūrą laiva- 
korčių, pinigų siuntimo, susinėsimo 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 Pramonės Bendrovės užimti darbai 
yra milžiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš neapsakomai didelią naudą Lie- 
tuvai ir gprą peiną turės pats Lietuviai, šėrininkai. 

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

Jeigu Tamsta nesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šeria, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek tiktai gali, nes 
turi gerą progą išlaimėti ir išlaimėsi. 

Atmink, kad prisidėdamas 3U 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 naudotasi. 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės šėrai par- 
siduoda po $10.00 šėrų, galima pirkti kiek norima. Ra- 
šykite klausdami informacijų ir siųskite pinigus už se- 
rus Į Ce-itralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:— 

Lithuanaan=American 
Tradirsg Co, 

!12 North Greene Street 
Baltimore, M d 



Žinios iš Lietuvos 

IŠ VILNIAUS. 

/ Vilniaus miesto burmistrą. 
Išeinančiam lenkų kalba lie 

tuvių laikraštyj "G 1 o s 

L i t v y" gegužes men. 16 
d. Nr. 2 įdėtas Vilniaus mie- 
sto Burmistro paklausimas: 

"Ar yra žinoma Burmistrui 
jc g prie miesto Valdyba (ki- 
rų, po tinklu, kur paprastai ka 
binami Miesto Valdybos ir po- 
licijos skelbimai, yra, jau dvei- 
tas dienu, atsišaukimas lietu- 
viu ir lenku kalba Į kareivius 
lietuviu armijos, kuriame jie 
kurstomi eiti prieš Lietuvos 
Valdžią? 

Jei tas jam yra žinoma, tai 
klausiame: ar tai Burmistro 

jsakymu padaryta, ar gal leidi- 
mu? 

Ar nemano gerb. Vilniaus 
miesto Burmistras, kad demon 
stratingai iškabinti Vilniuje 
prieš Lietuvos valdžią atsišau 
kiniai, pažeidžiantieji Vilniaus 
gyventojų dalį, juo labiau, kad 
šios valdžios atstovai veda per 
traktacijas su Lenkų valdžia, 
kad Lenkai paimdami Vilnių, 
apskelbė nekliudysią Lietu- 
viams jų vidaus reikaluose, juo 
labiau, kad kiekvieno gyvento- 
jo visuomenės pareiga ..e tau- 
tos neapykantos kurstymas, 
i.i t jos sutaikymas ~ar ne m:-, 
no ponas Vilniaus miesto vir- 
šininkas, kad sis atsišaukimas 
prie Miesto Valdybos iškabin- 
tas yra pavojingas politikos at 

žvilgiu, yra netaktas, ir Imda- 
mas toks turi buti tu >jaus pa- 
šalintas!" 

KAUNAS. 
— "P a r a 111 o s'? n a- 

r i a m s. Ketvirtadienį geg. 
22 d. nuo A—8 vai. vak. Lie 
tuvos Prekybos ir Pramones! 
Bankui (Duonelaičio g., Nr. 
50) bus išanksto priimami už 
miltus pinigai nuo "Paramos" 
bendrovės narių. Miltai bus 
dalinami penktadieni geg. 2.} 
d. Innusios vyrų gimnazijos 
bute (Jzenburgo g., Nr. 1 įėji- 
mas iš kiemo) nuo 4—8 v. 

vak. Kiekvienam pajininkui 
ir jo šeimynos nariui bus isduo 
dama po 10 svarų miltų. 

Pajininkai, nebaigę mokėti 
\ū pajus, turi tą pačia geg. 22 
d. bankvj galutinai pajų įmo- 
kėti. 

— M o k y t o j ų s t;- 

s i r i n k i m a s. Š. m. 

birželio 3 d., antradienį, Kau- 
ne, Liaudies namuos, šaukia- 

•'<; H "• !j ZiJ. 
nias visuotinas Kauno apskri- 
ties pradedamųjų mokyklų 1110 

k v tojų susirinkimas šia dieno- 
tvarke: 

1. Ruošiamųjų š. m. vasa- 

rinių mokytojams kursų klau- 
simu. 

1. Kauno apskrities prade- 
I dailiųjų mokyklų instrukto- 
riaus kandidato rinkinio klau- 
siniu. 

įeinamieji klausiniai. 
8usirinkinio pradžia lygiai 

10 vai. rytą. Visi apskrities 
draugai (ės) mokytojai (jos) 
| nurodyta susirinkimu prašo- 
ma būtinai atvykti. 

Kauno apskrities pradeda- 
mųjų mokyklų mokytojų Ko- 
miteto vardu Juozas 
Blaževičius., 

J) u o n o s s p e k u 

1 i a c i j a. Padarius kra 
ta Kauno priemiestyj, Slaba- 
(1 j, pas spekuliantus žydus, ra 

sta paslėpta pargabentų iš Ame 
rikos miltų. Kai kur rasta iki 
5 maišų. Pas viena spekulian 
tą rasta apie 300 pudų rugių. 
Spekuliantai teisinasi, kad iš- 
duodamųjų miltų jiems atlieka. 
Pasakoja, kad mieste rasta dar 
daugiau. Reikia stebėtis, iš 
kur tie miltai taip ])laukia j 
spekuliantų rankas. Kieno čia 
kaltė ir darbas! Nejaugi tam i 
niekšingam darbui nebus padą! 
rytas galas. Juk taip tęstis ne 

begali! Šiandien spekuliantai 
sau kišenes prisi^rus, o ryt ne- 

bebus ko valgyti—reikės badas 
kęsti! 

— A. Vaičių n o 

c h o r o repeticijos esti kas- 
dien 7 vai. vakaro "saulės" gini 
nazijos salėje (iii aukš.). 

Prašom visų, kurie dar nori 
dalyvauti chore, atvykti. Pra- 
šom nesivėlinti. 

— Sufanatizuoti 
d a r b i n i n k a i. Čia 
pat yra daug" lenku darbinin- 
ku. Jie maloniai sufanatizuo 
ti juodosios lenkų agitacijos 
šmeižia lietuvius ir lietuviu vai 
džią; jie laukia lenkų legionų, 
tik tur but skaudžiai užsunokė 
tų už,savo noru-;, jei pajustų 
ant savo kailių lenkų legionų 
ir su jais einančių ponų letenų. 
Lenkų darbininkams reikėtų su 

siprasti ir pažinti, kas jų drau- 
gas ir kas priešas. 

•ŠIAULIAI. (LSB). 
Upas žm n i u čionai geras, 

nes yra mūsų kariuomenės, ku 
ri palaiko tvark i. Nors kar- 

CTHOVO Muzikos StuHi.ią Perkėlė ! f 
u ! Pihlh ^lliifUJd ^ine Artii ^oom 427 W ■ »lw w vJlIililUV ant Mlchigan Ave., arti Vaa Baren j 
9T- MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS | 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
Pirm atsilankymo malonėkite pate lefonuoti: HYCE PARK 6967 

Lietuviška Gydykla DR. D30KS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyd<vu visokias ligas naujausiais budais ir pu pagelba 
naujausių ir tobuliausių elekirikinių )tai»ų. 

Ofiso valandos: 9 ik: 12 ryto. 4 iki 8 vjik. Nedėldinrvaia 10 Iki 12. 
1645 Woct 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

MHBaBVaBBaHHMfMRnaaBnn.", mm rnmmmmmm ■" —» 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvieuyttį V aisti ji} Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SittIJI PINIGUS Į LIETUVĄ 
_ 

ir gvarantuoja 
Nori 4čius gauti prekes pinigij ir kitų žirniu 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank* 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

| tais esti kai kurie nesusiprati- 
mai tari) įmisu ir vokiečiu bet 
i 

c 
... 

;didesnių konfliktų nesti, nes jie 
nėra baudžiami ne savo dar- 
bus. Jeigu bus taip toliau tai 
bolševikai pradės lipti mums 

ant sprando. 
Šiaulių apskričio komitetas 

veikia priešingai Centro val- 
džiai, jos įsakymų nepildo, lei 
džia savo nutarimus. 

OBŠRUTAI. 

Vilkaviškiu apskr. 
Po tiek kraujo, ašarų ir vai 

gų, kurie ir šiandien dar ne- 

pasiliovė, jaunimas, kurs visa 
tai giliai atjautė, pradeda lyg 
atsigauti, pradeda gyvuoti ir 
dirbti. Tėvynes rytui brėkš- 
tant Lietuvos jaunimas taip 
pat skubina savitai laisvai gy 
venti ir dirbti. Ošrutų jauni- 
mas taip pat visa tai jaučia, 
spiečiasi į krūva, kad lengviau 
butų lavintis, mokintis. Įsi- 
kūrusi "Jaunimo lavinimosi 
kuopa" jau gyvuoja nuo 191S 
m. spalių 15 d. 

Nuo kovo pradžios ''Jauni- 
mo lavinimosi kuopos" rupes- 
niu yra įrengti vakariniai su- 

augusiems kursai. Mokinama 
lietuvių kalbos ir macjmatika. 
Ketina mokinti Lietuvos isto- 
rijos ir geografijos. Balan- 
džio 23 diena "Jaunimo" kuo- 
pa surengė niokykloio vakare 
lį. 

Vaidinta trijų veiksniu dra- 
mą "Jš tamsos i šviesą" ir vie- 
no veiksnio paveikslą "Dainą 
be galo." Kadangi vaidino 
ne inteligentai, bet kaimo jau- 
nimas—suvaidino, palyginti 

gerai, labiausia "lš tamsos i 
šviesą" J 1-ą veiksnią. Po vai- 
dinimui dar' jaunimo choras 
dainavo silpnokai. Žmonių 
susirinko net iŠ tolimų mieste 
lių (Alvito ir k.). Pelno ga 
vo—550 rub., kurį atidavė su 

naudoti jaunimo knygynu 
Įrengti. 

Valio... Obšrutų Jaunimo 
lavinimos kuopa! 

O—tis. 

IvCTURV ALAK1 AI. 

V ilkaviškio apskr. 
Senai jau Keturvalakiečiai 

mėgindavom šį-tą veikti, be/, 
surengti, sakysim, vakarą 
mums nepavykdavo. Dabar 
vargonininko Juozo Uoginto 
rupesnių surengėm du vaka- 

rus—gegužės 4 ir 11 diena 
Gegužės 4 d. vaidino 2 veik 
kom. "Gudri našlė". Artistai 
dar vaidinti neįpratę, J. Uo- 
ginto choras padainavo gražiui 
tautiškų dainų. Dainos pad'a- 
rė didelio įspūdžio, nes ketur- 
valakiečiai savo parapijoj pir- 
mą kartą girdėjo gerą chorą. 
Gegužės 11 d. pakartojo "Gud 
ri našlė" ir pasakė monologų: 
"Ponaitis," "Ant vienų peč;ų' 
deklamavo eilių ir dainavo nau 

jų dainų. Šis vakaras turėjo 
tokio -pasisekimo, kad ne geda 
butų pasirodyti ir Vilniuje ant 

scenos. Per abu vakaru šoko 
Vaičiulionio orkestrui grie 
žiant. Galime palinkėti vi 
sienis artistams ir bendri-dar- 
biams geru kločių ir toliau tai 
sant rimtų ir gražių pasilinks 
minimų. 

Karusčs dusia. \ 
Ketui valakiečiai juda, clii -' 

ha ir daugelis pasišventę vi 
suomenės darbui. Dar prie- 
kara "Žiburio" draugija iš au- 

kų pasistatė sau didelius na- 

mus, kuriuose įrengta scena 

vakarams, ir s.alė daugiau Ika i.>, 
400 žmonių talpumo. Prieš k.i' 
ra buvo j rengta arbatinė, bet 
karo' 'metu dėl įvairių priėžasį 
čių užsidarė. Draugi jos ■. gyį 
vuoją šios: "Žiburio" ir "Pa- 
vasarininkų." 'Dažnai esti ir 
paskaitų. Atidarytas knygy- 
nas ir šiek tiek sutvarkytas, 

l nori gali gauti pasis'kaity- 1 11 

li įvairių knygų. "Pavasari- 
ninkų" draugiją įsteigia nuo 

naujų metų. Per susirinki- 
mus esti paskaitų, dainų, dekla. 
macijų ir t. t. Buvo nutartu 
susirinkimo įsteigti suaugu- 
siems vakariniai kursai, bei 
mokytojų stokos dėliai, tai ne- 

įvykdinta. 
Karuščs širdis. 

PRŪSELIAI. 

(Šakių parap.) 
Šio kaimo jaunimas, tai;) 

pat ir aplinkinių kaimų ilgą lai 
ką buvo kaip apsnudęs. Tiktai 
mokytojas J. Pranaitis jauni- 
mą šiek tiek sutvarkė Sausio 
mėn. čia susidarė jaunimo kuo 
pelė, kuri du kart per mėnesį 
susirenka ir ką nors skaito: iš 
Lietuvos istorijos ar iš "Pava- 
sario" ir net laikraščių. Taip 
pat jaunimas svarsto savo rei 
kalus. Nutarė surinkti aukų 
ir pasiųsti kareiviams i frontą 
Taip pat ir Velykoms dovanų 
išsiuntė. 

3 Velykų diena Prūselių kai 
mo jaunimas surengė vakarė- 
lį. Vaidino 2-jų aktų komedi 
ją "Apsiriko." Artistai buvo 
iŠ Prūselių kaimo ir apylinkės. 
Visi pirma kartą ėjo į seeną. 
Publikai jų vaidinimas patiko, 
daug plojo katučių. 

J. Eglynėlis. 

GIŽAI. 
Čia pasirodė lenkų agita- 

toriai. Liepos 10 d. kažin 
koks šlėktelė iš Vilkaviškio 
atvykęs, ėmė ėmė girti len- 
kus, jų tvarką, kariumenę, 
kuri su visais kariauja ir 
visus apgali, kad lenkai la- 
bai gerai elgiasi su gyven- 
tojai, mokesčiai maži, kad 

kai tik vokiečiai atsitrauks 
iš Lietuvos, ateis lenkai, to 
dėl nereikia jų bijotis ir 
jiems priešintis. Tuomet 
drąsesni vyrai pasakė, kad 
jeigu lenkai ateis, tai visi 
vyrai su kuo galėdami eis 
jų mušti. "Lenkas" labai 
nusigando ir, bijodamas, 
kad jo nepaduotų milicijai, 
suskubo pasišalinti. 

VI. B—kas. 
("Saulėtekis") 

IŠ LIETUVOS. 

Įsakius Kauno komendan 
tui pašalinti visokius vokiš- 
kus ir rusiškus parašus krau 
tuvių iškabos ir t. t., šias 
dienas buvo matyti gatvėse 
pildant komendanto įsaky- 
mą; visur tuos parašus už- 
tepė dažais, kitur visą iš- 
kabą nulupo. Laukiama da 
bar lietuviškų parašų. Tik 
vargas, kad krautuvninkai 
nesirūpina dėti naujus para 
šus taisyklinga lietuvių kal- 
ba. Ir čia butų ne prošalį 
įsakius, kad nedarkytų mu-' 

sų kalbos ir neerzintų to- 
kiu darkymu praeivių. 

Liepos 8 d. rado prigėru- 
sio žmogaus lavoną, kuris 
II nuov. Kauno miesto Mili-j 
cijos tarnautojais nusiųstas: 
į miesto ligoninę, bet ka-j 
dangi lavonas jau puvo ir 
labai dvokė Kano ligonine 
nesutiko jį paimt 11* lavonas 
gulėjo gatvėje ištisą parą, 
kol pagaliau Valstybės ginė j 
jui įsakius buvo į miesto ii-: 
goninę priimtas. 

Liep. 9 dl nuov. rado 
ant Nemuno kranto nežino-1 
mo prigėrusio žmogaus la- 
voną. 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja, dieną ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

A S ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
"i SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjirjai. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustojimas.' 
viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad besyv,' J siu. \'isur jieįkojau sau paselbos. nesigailėjau viso/1 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo! 
sveikatai pc-gelbos. 

liet kada pareikalavau Sa'utaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
i?slvalč. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai itsigavo. 
Reumatizmas jra'-yko, diegliai nebeLndė po krutinę. 

{Vidurių rėiimas išnylo po užmušimui visų figų. Bė- 
giu o mėnesių isgeuavau Kas savaite po butelį Sa- 

| lutaras, Bitterla, ir po 3 mfcn. tavo paveiksle pama čiau teki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jauciucs smaciai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju oalutam mylistų gcradėjlstei ir linkiu vi-siems fivo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais Besitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saluf'.ras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted £t., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois 

£mogue kasosi galvą, 
<ad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučiems. Bet jis 

\ žino, kaa jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. e 

\ yrai ir moterj- kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 

~ o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 

—- lengvai prašalinti. Nebus 
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, pykstančių nou pldskanų. 

Ič U F* K 13 « 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Paskui tik retkarčiais suvilgvtnas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

v RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Ji hesugadins nei jautriausios odos. jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bon' tę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 73 centus pačto markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

AD. RICHTER Ci CO., 326-530 Broadway, New York ū— 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus Į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte iųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Ufcarninko ir Suhatos vakarais iki 9 vai. 

Męs patariame gatavas Mutacijas Josu Oiminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams ar Lietuvoje,s kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- 

čiamųjų dalykų, baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų "gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money ordedu 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. 
b svarui ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pjono. 
1 tuzinas SpuliŲ siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkaUi vilnonių siūlų. 

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

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalciaus. 
G švara; jautienos. 
10 šmott1 muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių piulų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinjų. 
r, svarai smalCiaus. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svaru lašini,,. 
10 svarų smalCiaus. 1 
15 svarų cukraus. 

C svarai jautienos. j 
10 svarų fasoliij. 
30 svaru kondensuoto pieno. 
20 fcinotij muilo. 

2 tuziną; č pūlių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 

10 svaru ryžiu. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 n;alkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų smalčiaus. 
20 šmotu muilo. 
•i'j s v ari', i kondmsnoto p jono. S 
1 ! svan; jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100 
3G svari! lašinių. 
12 svaru jautienos. 
25 svarai smal'iaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
23 svarai ryžių. 
10 svaru miežinių Kruopų. 
24 šmotai muilo. 
G švara; kavos. 
2 svarui arbatos. 
4 tuzinai špulių stulų. 
Puse tuzino pakolių adatų. 
10 mat'/.ų vilnonių siūlų. 

No. 3. Kombinacija už $200. 
72 sv iri lašinių. 
100 svarų stnalči- U3. 
25 svarai ryžiu. 
4S svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
.18 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pūkelių adatų. 
1 svarą:; maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminetoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kurį norite siųsti ir | indekite čekį arba money orderį vardu Lithuaiiian-American Traiding Company. ^ 
Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusi] 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. 
LITHUAN5AN-AMERICAN TRADING CO. 

V '!••!• 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. 



Pinigai Dega. s 

— Tai buvo truputis po 
dvylikai vidurdienio kuo- 
met mūsų būrelis jaunimo 
sėdėjo po senu gluosniu. 
Tą dien* nei vienas, kaip 
paprastai Sekminių trečio- 
je dienoje, nedirbo, tačiaus 
ir bažnyčios nelankė. 

— Taip, jei galutinai ne- 

užmiršau, tai bandysiu at- 
pasakoti jums iš tos dienos 
popiečio pasaką. Nors tai 
nelabai patikėtina pasaka, 
vienok remianties pačių 
pasakos autoriumi, reikia 
su nuomone pasidalinti. 

Čia mano pažįstamas Ku- 
dulis, kaž-ko užsimąstė ir 
tik po valandėlės ėmė pa- 
sakoti tolyn. 

— Jau j'ir.is žinoma, kad 
jaunimui Lietuvoje, apie 
duonutę mažai tempi; duo- 
nutės užtektinai ,kurie my- 
li darbą. Ot jau su pini- 
gais, tai tikra3 vargas, ypač 
vasaros laike, kaip kada 

nei sulužusio skatiko kiše- 
nėje nėra. Tad gi pašue- 
kėsis daugiausia ir sekė apie 
tuos nelemtus, slidžius pi- 
nigus. 

Nereikia manyti, kad męs 
rengėmės žaliuojančius ru- 

gius parduoti. Ne! Męs 
prie to dargi nei teisės ne- 

turėjome; musų kalba buvo 
nukrypusi ton pusėn, iš ku- 
rios pinigėliai lengvu budu 
plaukia. * 

— Aha! Jau matau, kad 
tu indomauji pasakos turi- 
niu, — džiaugėsi seilę ry- 
damas Kudulis. 

— Nagi, jei šitaip, tai 
klausyk: Musų tarpan pa- 
simaišė žmogus, patyrusis 
gyvenime įdomių dalykų it 

pusėtinai apsipažinęs su pa- 
slėptų pinigų teorija. 

Kaip jau minėjau, kad 
musų rupesčiu buvo įgyti 
lengvu budu turto, tai nėra 
ko abejoti, kad męs svajojo- 
me kur nors rasti tą turtą, j 

Žinoma, šitoms svajo- 
nėms, męs dėjome pamatan 
maištlaukio laikuose užkas- 
tus žemėsna pinigus, apie 
kuriuos seniai dikčiai pasa- 
kojo. 

^ ^ į Senis plikis, žinovas pra- 
eities atsitikimų ir save skai 
tantis seniausiu visoje apie- 
linkėje; išgirdęs musų sa- 

paliones, suprunkštė saujon 
ir ėmė riesti palėptųjų pini- 
gų istoriją: 

— Vyručiai! — tarė senis 
Pliks, liesdamas usą augš- 
tyn: — Apie paslėptus maiš 
to laikuose pinigus geriau 
nei nekalbėkite, nes lenk- 
mečio pinigų nepaimsite; 
jei ir pasitaikytų atradus 
iškasti, tai tik jau ant nau- 
dos neišeitų 

— Duok tik šią! — karš- 
čiavosi keletas iš būrio. 

— Hm. Duoti ir imti, tai 
tik pasakyti. Bet tikreny- 
bėje kas kita. Nekitaip 
kalbėjo ir velionis Barzdu- 
kas. 

— Barzduko vardą sumi 
nėjus męs visi nutilome, 
mat kaime ėjo gandas, kad 
Barzdukui protas susimai- 
šė ir staiga mirė, tačiaus 
mirties priežastis nebuvo 
žinoma. Ir kaip tik Pliks 
nuo to ir pradėjo. 

-— Su naujos kartos žmo 
nėmis tikras vargas, jų nie- 
kada nepertikrinsi, — nu- 

siskundė Plikis. — ir Barz- 

_ 

FARMOS 
Viena Farma 20G akrų per kuri$ teka upė va- 

dinama, Peniwater River, geri bud inka i puikios ga- 
nykloj, 28 karves, 7 arkliai, 7 kiaulės, pulkas žąsų 
ir vistų, š;eno 5 Otonn jau namie, 10 akrų miško. 4 
mylios nuo miesto arti mokyklos. Ant pardavimo, 
$65.00 už akrą, arba maiyntl ant Chicagos praper- 
tės. 

Kita farma 80 ?kru, geri gražus Ludinkai, no- 

rias, 2 mylios no miesto, 6 akrai miško, upelis teka 
per ganyklą, žvyrini?.' keliai, žme labai gera. 3ią 
farrną parduotų už 56500, a*"b? mainytų ant Grand 
Rapids propertees. h daugiau yra dideliu geru far- 
mų. taipgi ir "Česnių, kurias galima pirkt ant. išmo- 
kėjimo. Pas mus geriausia, nes su pačiais savinin- 
kais gali derėtis kaip tik nori. Į mūšy miestelį at- 
einr. tris kartus treinas kožną dieną ir nedėl^ieniais. 
M. Walencius, Box 96, Hari:, M chigan 

Ar norite kad jusiį pinigai butij SAUGUS! 
PERKELKITE as&a pradėkite DETI šiądien savo 

pinigus į ŠIĄ VISISKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Centrą! ManufacturiM District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 VVEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
IVkite l>o baimes !r at>ojm.:s savo pinigus J Kią VISIŠKAI SAUGIA 
BANKĄ. KAPITALAS $550,000-00. TURTAS $4,500,000.00 

V/. N. Jarnagin 
prezidentas 

H. E. Poronto 
Vice-Frezidemt 

S. L. Fabijo"a» 
Vedėjas 

UiruUeiinto ir 
Licstuv Dci>art.- 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Fag, Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag Kasininko 

J. A. Malooly 
vedėjai Real 
Estato, 'nsu- 
ranco ir »Tort- 
gage De;»a.. ji 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 
(July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 

ORĖDAMI PERKELT I pinigus iš įeitų bankų, at- 
neški, e Lenkinę knygutę, o męs iškolektavosim 
•Hsus rj-lnigas DYKAI ir išduosime knygele ŠIO 
BANKO. 

dūkas buvo maž-daug, pa- 
našus šiądieninei kartai, 
begalo drąsus, godus ir ne- 

permalduojamas; jei ką už- 
simanys, tai truks ar plyš, 
vis vien išpildys. 

— O! Jus dar tuomet bu- 
vote vaikais, — didžiavosi 
Plikis, minėdamas senus lai 
kus ir atsikrankštęs tęsė to- 
liau pasakojimą. 

-- Aš tuomet bernavau 
pas Barzduką. Pavasaris 
buvo ytin puikus, dirvos 
greitai išdžiuvo ir vos po- 
rai sąvaičių praslinkus po 
Velykų, kibome į žambrius. 

Neilgai truko prirengti 
dirvą vasarojui ir laukėme 
patogios dienelės javams 
sėti. Tuo tarpu-gi idant ne 

leisti veltui laiko valėme ga 
i nykias. 

Vieną dieną, kuomet mu- 

du su šeiminiku lyg vėlyvam 
vakarui beldėmės po ganyk- 
las bertindami krumokšnius, 
staiga Brazdukas ėmė žiu- 

i rėti Juzinavos dvareliu ir 
ranka rodydamas į protar- 
piais kįlančią liepsnelę pa- 
sakė: "Šia naktį eisiva kas- 
ti." -.M 

j Iš karto supratau kame 
dalykas; dargi supratau, 
kad iš to velnias bus. Bet 
ar tai mano spėkoms sulai- 
kyti? Vieną — bernas, o 

'antrą sulyg jo išsitairmo: 
kvailas. Velik tylėti. 

Plikis per naujo prikimšo 
pypkę, nugrubusiais pirš- 
tais iš kišenės ištraukė ken- 
pinę su titnagu, atplėšė ga- 
balėlį kempinės, uždėjo ant 
titnago ir "čiaukš" titnago 
kraštelin, kempinė rūksta, 
Plikio gi raukšlėtu veidu 
selnka kaž-koks pasigėrėji- 
mo jausmas ir porą durnų 
patraukęs tęsia: 

— Kiek spėkos leido, par 
bėgova namon; pasiėmėm 
špatą Barzdukas su- 

jieškojo piršto storumo vie- 
lą. Aš gi pasislėpęs Įsmu- 
kau grįčion ir niekam ne- 

pastebint paėmiau nuo len- 
tynos plečkutę švęsto vande 
nio, įkišaus sermėgėlės ki- 
šenėn ir nei žodžio namiš- 
kiams nesakę, nusiskubinom 
Juzinavos palaukėn. 

Mėnulio šviesos lydimi už 
pusvalandžio mudu stovėjo- 
me sale milžiniško akmenio 

Barzdukas buvo pilnai j-] sitikinęs, kad liepsnelė 10-1 
dėsi prie to akmenio, o ne 

kitur, tad-gi abejonei nebu- 
vo vietos. Viena užduotis 
tiktai pasikasti po akmeniu 
ir pinigų puodas musų ran- 
kose. 

Barzdukas nurimo. Aš 
kaipo samdininkas, dargi 
šeimininko verčiamas, ky- 
bau spatan: persižegnojau 
švęstu vandeniu kasamąją 
vietą apšlakščiau ir Dievo 
malonei atsidavęs, įsikasiau 
iki juostos. 

— Palauk! —į staiga su-j 
suko šeimininkas.. — Reikia 
vielos galu pagal akmenį pa 
badyti ir jei pataiko va tik- 
ron vieton, tai vielos gals jei 
pasieks puodą pajudins pi- 
nigus ir šie sužvangės. 

— Leisk mane. Tu jau 
pavargai ir begalo bailus, — 

kalbėjo Barzdukas lysdamas 
duobėn. 

— Bastelėjo sykį — ant- 
rą; nieko negirdėti, dar ne- 
dasikasėm kiek reikia, — 

sako jis. 
Padaviau špatą, kask jei 

nori. Man tik šiurpuliai ku-! 
na varsto. Visokios mintįsį 
baugina... 

Barzdukas nepaiso nuo- j 
vargio, tarytum giiio įgiltas, 
švaistosi su špatu po duo- 
bę, karts-nuo karto vielosi 

smaigalį bado. 
Jau, jau girdisi pinigų 

žvangėjimas! Jau laimikis 
rankoje. Barzdukos it kū- 
dikis džiaugiasi, dar nesus- 

kaitytais turtais. 
Bandau patarti, kad už- 

keikimas reikia nuspėti, kad 
pinigai po paslėpimui esti 
užkasti ir neatkeikus nesi- 
duod paimti. Lenda gilyn; 
kartais dar blogiau buva; 
štai ima ir išlenda barzdy- 
la ožys. Tada tai jau blo- j 
gai, kuomet velnias ožio oda 
je priešais rodosi. 

— Plikio veidas nubalo, 
nepaprastu baltumu, kaklo 
gyslos išsitempė tarytum po- 
ra viržių, akių baltymai pa 
raudo, iškrutinės-gi išsiver- 

Įžė sunkus draskantis kosu- 
lys. 

— Nieko negelbėjo; go- 
dulystė paėmė viršų. Barz- 
dukas apako; nei maldau- 
jančio balso negirdi, prakai- 
tu apsipilęs darbuojasi. 

— Duok luomą! Lysk į 
duobą! Kas yra verčiau !— 
šaukia nesavu balsu Barzdu- 
kas. 

— Nežinau nei pats iš kur 
ta pajiega atsirado, keturių 

'vyru vos pakeliama akme- 
nį dvejiesi išritome, ant 
kranto. Tik vien minkšta 
žemė apačioje paliko, dar 
truputis ir 

— Atremk pečiais akme- 
ni, nes slenka duobėn, — 

rėkia Barzdukas. 
— Įsispyriau duobės kar& 

tan, petim atrėmiau akmenį 
ir kiek spėkos leidžia lai- 
kau slenkstį duobėn akme- 
nį 

Rodos jau nedalaikysiu 
sunkenybės; pakinkiai vir- 
pa, it užgautos smuiko sty- 
gos, peties kaulas braška, 
nugarkauliu lyg kas peiliu 
raižo. 

— Leisiu! Lipk iš duo- 
bės sakau Barzdukui. 

— Dar truputį; jau dang- 
tis matosi, tik puodas- reikia 
atkasti, — dvasią traukda- 
mas prašouBarzdukas. 

— Negaliu ilgiau, negaliu 
aimainuoju dantis griežda- 
mas. 

— Nežinau kaip tas vis- 
kas atsitiko; sąmonės nusto- 
jau. Tik atsipeikėjęs paju- 
tau aplink save bildesį. 

Pramerkiu akis, nepap- 
prastą reginį matau. Barz- 
dukas kaujasi su ožiu. Puo- 
lu prie sermėgėlės, siekiu 
ranką plėškutės, su švęstu 
vandeniu — dingusi. Su- į 
tripta į smulkius šmotelius, j 

Šėtono darbas! dingtelėjo i 
mintis galvon. Stvėiiausi > 

kukinio ražanciaus, apsisu- 
kau ant rankos ir kiek kojos 
greitos bėgu kaimo link. 

Netoli kaimo žvilgterė- 
jau atgal ir visas nutirpau. 

Barzdukas veasi vienmar 
škinis, paskui jį seka ožys, t 

iš kurio nasrų žybčioja me-l 
lyna liepsna. 

Užteko to reginio, keliais 
pasišokinėjimais Įpuoliau j 

kieman, naujan aržuolo kry 
žiu prisiglaudžiau, pagelbos 
Nukryžiavotojo prašau. 

Atbėgo ir barzdukas ožio 
vejamas, nesąmoningai keik 
damas; ir kuone ožys dar 
prie o lenda, ragais durti 
taiko. 

Užgiedojo pirmi gaidžiai, 
vėjalis pakilo ir pasispar- 
dęs ožys dingo mėnuilo pal- 
šoje ̂ viešoje. 

Prienų prie Barzduko, net 
išsigandau, nepanašus i žrrio 
gu, su anuo svietu kalba. 

Vedu grįčion, neina, klau 
siu gal gerti nori, nieko ne 

sako. Tik rankomis skeri- 
čioja ir kšZ-ką niurna. 

žinokis, pamąsčiau 
sau vienas, — ko norėjai, 
tą ir gavai. O, man kas? 
apsisukau ir nuėjau darži- 
nėn. 

— Na, kas gi buvo pas- 
kui? — vienu kartu paklau- 
sėme Plikiaus. 

— Ir kasgi? Protas jo su- 

simaišė; o už poros sąvai- 
cių ir mirė. 

— Tai sulyg jusų pasakos 
reikia pripažinti, kad pini- 
gai dega, — pastebėjo vie 
nas ir tarpo musų. 

— Kad pinigai dega, tai 
tikra tiesa — tvirtino Pli- 
kius. — Tik nėr žinios ar 

męs tikrai užvardijom; ki- 
tur sako, pinigai valosi. 

Kaip ten nebūtų ,bet Lie- 
tuvos žemelė nemažai sa- 

vyje slepia aukso ir sidab- 
ro ir auksas ir sidabras, bū- 
tinai valosi sykį Į septynis 
metus. 

— Užbaigęs pasaką Pliks 
atsikėlė ir dar kartą pa- 
žvelgė jauniman, tvirtinan- 
čiu balsu kalbėjo:' 

— Pinigai dega, vaiku- 
čai. Tie patįs pinigai, ku- 
iruos musų tauta sukrovė 
lenkų dvarponiams. Ir ne- 

paliaus degę iki neateis ži- 
nius, kuris atspės užkeiki- 
mo žodžius. 

Ir eina Plikis savo pakry- 
pusion ant šono gritelėn, 
vien kartodamas: "Pinigai 
dega! pinigai dega!. .. 

O garsas atsimušdamas 
išpuvusio gluosnio vidurin 
kartoja tuos pačius žodžius 
janimo sielon 

Tarabilda. 

/'AJIEŠKOJIMAS. 
Pajieškau savo tėvo, — Jono Pen- 

kausko, kuirs mus apleido S-ni metai 
atgalios. Jis apie 58 metu Krenčius... 
Atsišauk tėveli! Plęs nieko nuo jus 
nereikalaujame tik išsiilgome ir no- 
rime žinoti, ar gyvas, ar jau esi 

įnirus. — Edvardas, Riginaldas ir 
Alena Penkauskai. 

Ras pranešite opie mūsų tėveli gau 
sit dovanu $25 dui. 

120 So. Green Str., 
Baltimore, Md 

v 

Specialis 
s 

vim 
ABIEJUOSE NARIŲ SKIEPUOSE RENGLIAME 

IŠPARDAVIMĄ SPALVUOTOS 

didelis pasirinkimas visokių spalvų, kaip tai driežuotų, 
kletkėlėse ir kitokiu marginių. Tvirta ir ęerai nešiojasi. 
Šios dorbės vertė 37c. už jardą parduodame 
tik po 

vertės 34c. už jardą tik po 2!4c 

Parednlai 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Idant pratuštinus vieta kas dien 
ateinantiems naujiems rudeniniams 

^ 

parėdiniams, m^s esame priversti par 
du >ti dalį savo likusių vasarinių dra- Į 
btižių nužemintomis kainomis. Dra- x 

bužiai visokių naujausių modelių, ant 
kiekvieno doliario 

ISe 
Kas nori pasinaudoti iš šio par- 

davim tegu pasiskubina, kol dar yra 
iš ko pasirinkti. Šis pardavima tesi: 
tik iki subatos vakaro. 

Pirkite Karių Skiepuose. Musų uždarinių yra už- 
ganėdinti kiekviena pirkėją visais atžvilgiais, tai yra. 
duoti gerą taz'orą už tinkamą kainą ir mandagų patar- 
navimą. 

1112 1114 MILWAUKEE AVE., IR 

1701-1703 W£ST 47 TA 

5,000 narių 3,500 Mokinių 

Vaizbos kursai po visą Ameriką. 
|; >» ij 

■fc 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 

Tiiu'knm 
f Belore decidiiu? on your next tire, have your 

f deaier show yoii cross-sections of the various 
roakes you areconsidering—so that you can 
measure the totaV thickuess of the rabber aad 
fabrie used in building up the various ir akes. 

You will find that Afichelin Tires eifcbody more 
of these mileage-gii ing materials. In the 34x i 
Micheiin Universalu for example, there is a 
solid tliou^h ttexibk mass of wear-resisting 
rubber and fabrie almost an inch thiek. 

And every bit of the mattrials ussd is of the highest 
ąuality. Yet Miehelins are moderate in price. 

SOUTH WEST TIRE CO. 
2028-40 W. 35th Street. 

Vienintelė šios rūšie;, Lietuvių 
instaiga Chicayoje. 



Vietines Žinios 

DOMAI CHICAGOS 
DRAUGIJU VALDYBOMS 

IR NARIAMS. 

Chicaga tai yra didžiausia 
lietuviu kol i »nija Amerikoje. 
Cbicagoje įvyk > vienas is svar 

biausių p liti>kų seimų išgavi- 
mui Lietuvai laisvės. Chicagoj 
atsibuvo didžiausia paroda ir 
apvaikščiojimas Lietuvos Lnis 
ves Varpo išleistuvėse, kuriose 
dalyvavo virš 15.000 žmonių. 
Kas ta viską įvykdiu) ir pa- 
sekmingai užbaigė? Ogi < hi- 
cagos lietuviai ir jų draugi- 
jos. 

Kas jie yra ir kur jie gyve- 
na bus parodyta krutamuose pn 
Veiksluose. Todėl visu kolioni- 
jų draugijų valdybos ir visi 
lietuviai susirinkite N'edėlioj, 
Rugsėjo 7tą, čia nurodytose 
vietose ir paskirtose valando- 
se dėlei įtraukimo i paveikslus 
kurie sudarys gyvą Chicagos 
lietuvių istoriją. 

11 vai. r\ e—\~orth Sitb ko 
H ;iiij( j, pi-.? \Yabatisia ir 
Marshfield. ponai Rugis ir 
Karlikauskas t 'arkytojai. 

12 vai. po pictu—18tos ir U 
nion koliotiijoj, prie Union ir 
IStos. Vincentas Andriulis 
tvarkytojai. 

10 vai. ryte—\Yest Side k 
lionijoj, kampas Oakley ir 23 
Place ponai Duda ir Milaše- 
viče tvarkytojai. 

12:30 vai. po pietų—T»rid- 
geporto kolionijoj, kampas Au 
b'urn A ve. ir 330 i s gatvės. p 
nai Butkus ir Dimša tvarkyto 
jai. 

1 vai. 7 > pietų—Rrigliton 
Park koli. nijoj, kampas Fair- 
field Ave. ir 44tos. ponai Sta-I 
siulis ir Andreliunas tvarky- į 
otjai. j 1:30 vai. po pietii—Tovvn c f | 
Lake ko"!:cnij>j, kampas \Voo(*' 
ir 46tos. ponai Kareiva ir Vis- 
kr. i tas t1.arkytojai. 

2:30 vai. po pietų—Rose- 
land ir Kensingtono kolionijo- 
se, kampas State ir 108tos. po-j 
rias Širmtitis tvarkytojas. ! 

j 3 vai. po pietų—\Vest Pull- 
maiin kali nijoj, kampas lune- 
ald ir 124t •> \*ietinis komite 

tas tvarkys. 
3:30 vai. po pietų—South 

Chicago kolionijoj, prie lietu- 
viškos bažnyėi >s. ponas Trijo- 
nis tvarkytojas. 

^ vai. ryte—Cicero, 111. ko- 
lionijoj. prie 14tos ir 49toh Av; 
ponas Deveikis tvarkytojas. 

Draugijų valdybos ir publi: 
k a kiekvien į kolionijoj privalo 
susirinkti puse valandos ank- 
ščiaus ir susitvarkyti teip, kad 
atvykus tuojaus butų galima 
imti paveikslus. 

Jeigu rytoj lytų, tai bus ati- 
dėta ant sekančio nedėldienio, 
tose pačiose valandose ir vieto 
se. 

Jonas I. Bagdžiunas, 
Pirmininkas Lietuvos Lais 
vės Varpo Komisijos. 

TOWN OF LAKE 
LIETUVIAMS 

Lietuvos Gelbėjimo Drau 
gijos 1 skydus nuoširdžiai 
maldauja apielinkės lietu- 
vių, kad atjaustumėt savo 

tėvynes dabartinį padėji- 
mą, kurio baisenybių męs 
čia gyvenanti negalime nei 
suprasti. 

Lietuviai, kurie iaučiatės 
broliais savo viengenčių, 
kurie alksta ir tvojaus taps 
užklu])t: ?piegc ien Lietu-] 
voje aui: aukite aukas. Kas 
neišgalite pinigu auką, au- 

kaukit švarką, čeverykus ir 
kitokius aprėdalus, kurie 
galėtų pridengei nuogus mu 

su brolius. Tas aukas au- 

kaukite į L. G. D. 1 skyrių, 
kuris pasirūpins alei ma- 

žiausią aukautą dalykėlį 
persiųsti į Lietuvą. 

Nelaukite, kad kas ateitų 
į jusų namus aukos maldau- 
ti, bet patįs ją atneškite į 
L. G. D. 1 skyrių. 

Aukos priimamos šiose 

Namuose Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyti mokyklą tai dėl stokos turto, 
tai dėl st kos laisvės, tas gali dabar tai atlikti. Mokslas 
visuomet esti paslėptas tam tikrose knygose; jieškantis 
jo, ras štai kuriose: 

ARJTMETTKA uždaviniu ir pavyzdžių rinkinys 
pirmiems dvejiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Są- 
junga Vilniuje. Kaina tiktai 15c 

VANDUO ant žemės, no žeme ir jos viršūnėje 
Kaina šios knygelės 10c 

GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas 
nesapnavo žemelėje esant. Kaina 25c 

CHEMIJA. įstabus mok:,uis apie ugnį, orą, vande- 
nį, žemę ir jų susilietimus. 20c 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, 
kuriuomi apkaltinta Lietuva prie laisvos žengė (6 kny- 
gos). Kaina tiktai $3.000 

PASK AITOS i- Biologijos ir Bakteriologijos su pa 
veikslais, apdaryta 65c 

ŠIRDIS jos autorius garsus italų rašėjas de Amįči. 
Knyga labai gražiai atspausta. V iršeliai piešti spalvomis 
su vaizdu "Širdis". Jos turinys taip gilus, jautrus, kad pil 
n:ii savo vardui atsako. Ji savo gražumu labai tinka dova 
nomis bile ku met ir bilekam $1.50 

KI LTI ROS ISTORIJA tai pats mokslo židir rs„ 
telpa daugybė paveikslu (3 knygos) $.100 

SVEIKATA narbatiesus Į ją kelias. Pamatinės žino 
iš autonomij s. fi/.i logijos ir Hygienos.Puikiausia kny- 
ga lietuvių kalboje su daugybe paveikslų. Kaina £2.00 

Nelengva įsivaizdini i, kiek gero savic msiems suteik" 
tu m jeigu šias knygas įsigytinu, jas perskaityt:,.u ir pas- kui pasaiijstum Tcvvnčn-Lietuvon. Ypatingai, knyga SVEIKAI. / jiems daug patarnautų, nes ten g\dytojų stoka Greit ataeis Kalėdos. pradžiugink vargdienius virs 
minėtomis knygomis, pi ;v eik ink jomis savo mylimus ėia 
Amerikoje.Užsisakant š: ts knygas, čekius ir moncy or- 
derius papadastuose laiškuose siuskite. Knygas c/ansite 
greitai. M. STAPULIONIS," 
3347 So. Emerald Avenue, Chicaog, 111. 

vietose: A. Kareiva, 1805 
W. 46th St. (krautuvėj) ir 
J. J. Elias namuose. 

Rast. J. J. Palekas. 

SUSIRINKIMAS. 
S. L. A. 36 kp. susirinki- 

mas atsibus nedėlioj, ings. 
7 d.. 10:30 vai. iš ryto, Auš- 
ros svetainėj, 3001 So. 
Halsted St. 

Visi nariai neatbūtinai at- 
silankykite. 

Sekretorius. 

PUIKUS PIKNIKAS. 
Draugystė Brolių Lietu- 

vių rengia šaunų pikniką, ku 
ris atsibus Rugs. 7 d. Blins- 
trupo darže-Leafy Grove, 
Willow Springs, 111. 

Maloniai kviečiame visos 
Chicagos lietuvius atsilan- 
kyti ant šio pikniko. 

Komitetas. 

"DRAUGAS" EINA PRIEŠ 
KUN. BUČĮ. 

•"Liet." N. 207 aš para- 
šiau, kad kun. Bučys savo 

paskaitose tvirtino, jog žmo 
gus, tai tokis tvarinys, ku- 
ris neįeina i pasaulinės evo- 

liucijos rybas, o yra išėmi- 
mu. 

i "Draugas" gi vakarykščia 
me numeryje sako, kad to 
kun. Bučys nesakė. Ištikrų- 
jų kun. Bučys tai tvirtino, 
net po kelis kartus. Taigi i 

išeina tas, kad ką kun. Bu- 
čys paskaitose tvirtina, tą 
"Draugas" užneguoja. 

Tulelis. 

T. M. D 22 KP. NARIAMS 

TMD. 22 kp. susirinkimas 
dėl tulų aplinkybių neatsi- 
buvo Rugpj. 31 d. Tatai da 
bar įvyks Rugs. 6 d. 8:30 
vai. vak., "Lietuvos" bend- 
rovės svetanėj, 3249 So. 
Morgan St. 

Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, nes artinasi žie- 
os laikotarpis, kuris atne- 
ša daug naujų dalykų dei 
apkalbėjimo. Valdyba. 

SUSIRINKIMAS 
TMD. 27 kp. susirinkimą: 

įvyks nedėlioj, Rugs. 7 d. 
12 vai. dieną, Pierzinsik< 
svet., 4600 S. Paulina gat 

Visi nariai malonėkite s" 

sirinkti priskirtu laiku, ne 
turime labai' daug svarbii 
dalykų aptarti. 

Jonas Vaišvilas, Sek. 

SUSIRINKIMAS. 
Draugystė Saldžiausio 

Širdies Viešp. Jėzaus susi 
rinkimas atsibus nedėlioj 
7 d. Rgs., 1 vai. po piet. 

Visus narius prašome at 
silankyti. 

Rašt. A. Mosteika. 

SIM. DAUKANTO DRAU- 
GYSTĖS NARIAMS 

S. D. Dr-stės atsibus mė- 
nesinis susirinkimas Rugs. 
7 d. (valanda nepažymėta 
Red.) Maik "VVhite Square 
svetainėj. 

j Meldžiame visus narius 
atsilankyti. ■ ypatingai tuos, 
kurie neesate užsimakėję, 
nes kitai}) mvis busim pri- 
versti neužsimokėjusius iš 
skirti iš draugystės. Taipgi 
kurie norite, gauti garbės 
ženklelius būtinai turite at- 

! eiti. 
Pirm. M Tamulevičius, 
RaŠt. P. Kemutis. 

SUSIRINKIMAS. 

Illinois Lietuvių Pašėlpi- 
nis kliubas laikys savo su- 

sirinkimą Rugs. 6 d. 8 vai. 
vak, Prano Balkaus svetai- 
nėje. 

Narius meldžiame atsilan 
kyti. Valdyba. 

SO. CH1CAGO. 

Susirinkimas. 

S. L. A. 74 kp. susirinki 
mas r/yks Rugs. G d Bes- 
smer Park svetainėje, 89 

Muskegon Ave. 
Meldžiame visus narius 

atsilankyti, nes daug daly- 
kų yra dėl apsvarstymo. 

Rast. F. Šagamogas., 

SUSIRINKIMAS. 
Liet. X?mii Savininkų su- 

sirinkimas atsibus panedelyje, 
8, VVodmano svetainė- 

je, S ;dandą vakare. 
J. P. Evaldas, Sekr. 

DEL 
KOŽNO 

NUO UZ- 
KIETEJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
vip je 

Amerkoje 
Kaina 25c. 

JDHN N OVA K CO. 

k.1624 S Ashland Av. 

Cliicago, 111. 

Metinis Iškilmingas 

kurį rengia 

Tautiškos Draugijos 
: Apšvietimo Brolių : 

SUB, RUGSĖJO 6, 1919 

M MELDAŽIO SVET 
22l2 \V. 2.<rd I'lace 

Svetainė atsrlarys (> vai. vakare. Uždanga 
pasikels 6:30 vai. vakare. 

INŽANflA 35c IR 50c YPATAT. 

Su |.crstatymu komedijos viename akle 

"Kunigo Gramulos 
Raštinyčioje 

Iltis taipgi jttf'-ingtj monotogt) ir kitoii'sl.'ij į r- 
marginimu, širdingai kviečia visus -.ilnnky* 

KO V'TETAS. 

MAGDE. "kaip man iiiriti gal- 
vą Išbandžiau visokius mazgojimu*, 
trinkimus, muilavimus — ir ris k u* lai 
vieko nepagt Ibėjo nuo Lu bjauriu phi.i- kanu... .'"an geda n>f darosi!" • 

S! ARit. ''.Vo, tai kam tau kfsl be- 
reikalingail Žiuri/:, kokie nmno phi kai gražu*, Jrrtnus ir čpsti. O tai 
todėl, kad a.i vartoju M'FFLESf" 

Kas tai yra RUFFLE3? Ar 
tai gyduolė? Nc!! Ar kve- 
piantis vanduo? X e !! R U F- 
FLES yra tai paprasčiausis 
l>:uuKų ir odos sustiprintojis, kuris ;,rigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 1 

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but smagesnio u i čystą neniežinčią galvos oda? 
RUPFIvEJŠ panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimų: dviejų ?.r trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti pleiskanas, o savaitčs hike jų jau nei žymės neliks! Faskui tik retkar- čiais suvilgant gaiv^ bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * 

3 N'usipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik '65c., bet jųs sak>sitc, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai pridėti prie kiekvienos bonkūtėc. Jei negausite jusų aptiekoje, tai atsių.kite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | ■■ — J * F. AD. R1CHTER O CO., >'.6-330 Broadv>ay, New York^'^0"'* 
jT .'2į 

j Parsiduoda registeris .labai 
i lipiai. Vartojimas 1111 > 5c iki 
to.00. Atsišaukite greitai, nes 

didelis barmenas. 3416 Au- 

jbnrn A ve., Oiicago, 111. 

PUIKI FA R M A. 
PARSIDUODA 200 akru farma pu- 

se išdirbtos žemėj, o kita pusė de) 
ganyklos. Randasi tik 2 blokai nuo 
miestuko ir geležinkelio stot es. tarp 
2-ju puikiu leiku (ežeru), žemė labai 
gera, ant kurios viskas auga. Galima 
pirkti su java s, gyvuliai, mašinomis 
ir kitais įrankiais, arba vien tik žemė. 

Norėdami 'C/ti puikią farmą tai ne- 
praleiskite progos, nes trumpame liii- 

I ke ta farmaa bus kelis kartus bran- 
gesne, bus galima parduoti del lotu 
arba del vasarnamiu (cunmer resorts) 

Lfberty Land & Invcstment Co, 
3301 So. Halstcd St. 

i 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda labai pigiai 

l "Winton-Six" automobilius, 
7 sodinių. Beveik visai kaip 
naujas, penki "Tires," visi 
nauji. Self starter. Didelis 
bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobilių. 

1 Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

j PajV.kau savo t-rijti pusbro- 
jlių, Juozapo ir Jokimo 
įSelnioiiŲ. Parina iš Kauno gub 
į Raseinių Skaudvilės par. 
I vangiem! i" iimAtsišaukite 

i patįs arba žino *,praneškite 
i ši Ui: adresu: Antanas Xava- 
rkauskis. 833 \Y. 34th St., Chi 
I caro, 111. 

BARGENAS. 
i Mūrinis, gražus, 3 augštų 
{namas. 3 flatai, 5 ir 6 kam- 
bariai su vanom. Flatai gra 

jžiai ištaisyti. Augštas ba- 
]sementas. Randa $720 ant 
;metų. Kaina $5800.00. Ant 
j Bridgeporto. Turi buti par- 
! duota greitai. 

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

BARGENAS. 
5 skėriai puikaus derlin- 

go juodžemia mažiau kaip 
i valandą laiko galima pa- 

I siekti Chicagą Burlington 
Raihvay gelžkeliu. ši žemė 
tinka auginmui paukščių ar 
ba daržovių ir duoda pro- 
gą netuntmgam 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 ypatiškaį del to- 
limesniu informacijų. Paul 
Baubly,' 1404 W. 18th St., 
Telefonas Canal 6296. 

METAS" 
BARGENAS: 

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

Medinis našias ant 2-jų lubų p 
6 karr,barius, mauoyklės, gazas, elek 
tra telefonai ir visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukaą užpakalyj 3 kamba- 
rių. Garadžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
~er visą vasarą. Ateik'te pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

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

2511 W. 45th Place. 
CHICAGO, ILL. 

ČIA Jl'SŲ GERIAUSIA °ROGA! 
Parsiduoda nauias nutrinis namus 

vienam pagyvenimui 2 mot?.. kaip sta- 
tytas su g;- i', alektra i:- maudynė; 
11 a ma s ra n d a si lietuviu u pgy \ <»n t o j 
apielinkėje j vaka»us už Kedzi;> Ave., 
\ ier.as blokas nuo Archor Ave., gat- 
vi'kaiiu. Atsišaukite i s savininko se- 
kam'iit aaafraš 

•' Yushkewitz, 
:>114 S. Malsi d Si. Chicago, 111. 

DIDELIO BARGANAS. 
Parduodu įjACKAKD automobiliu 

ii Cilindrų uždarytas, 4 durimis, ga- 
lima vartoti d ?1 pagrubų, krikštinų ir 
vestuvių, ir dar t ris automobilius ir 
t'ordą, uždarytas trokas. Taipgi parsi- 
duoda automobilių Repairing Shop ir 
Livery, biznis išdirbtas, labai gera 
vieta. Put duosiu pigiai. Dirbtuvė ran- 
dasi prie pat lie'uvių bažnyčios. 7ti8 \Yest ISth St., TelepUonc Canal 
vų*. 

REIKALAUJAME 25 MER- 
ginų prie dirbtuves darbo 
$14.00 į savaitę besimoki- 
nant. Ant piece \vork (pys- 
work) galima uždirbti nuo 
$17.00 iki $20.00 i savaitę. 
Atsišaukite American Insu- 
lated Wire & CabK' Co., 

954 West 21 St. 

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

M. J. Damijonaitis, 
32 o 7 Auburn A ve. I 

^V.rsidouda Automobilius už 
>d2"i.()0. Automobilius 1914 

Imeiii. Mitchell, 6 cilinderiu, 5 
sėdyniii. Mašina gerame stovy- 
je, geri gumai. Parųpinsui lai- 
snj ir važiuoti išmokinsiu. J. 
M., 3127 S. Emerald Avenue. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda Hupntbolius 1910 mode- 

lio. visai kaip naujas, ant 5 pasa- 
žieriu nauji tajerai priežastis parda- 
v'i ~ -- išvažiuoju į kitą miestu. 

Atssuukte nuo -t iki 8 vai. vaka- 
rais. 

i;_;37 So. Robey St. 

PARSIDUODA 80 AKE- 
rių farma už $3,800, bu- 

dinkai ir žeme geri. 8 kar- 
vės. pora arklių, visos reika- 
lingos ukininkystei mašinos 
ir javai. 

P. Slaužis, 
2515 Clara PI., 

Telefonas Humboid 6277. 

VALENTINE D&ESSMAKING 
COT.LEGK 

Mokina siuvimo tlrpli*0; Ctsignlng 
dienomit ir vakarais d£l bizuto b 
namų. Paliudijimui Išduodami ir vi* 

i arba rašykite, o męs pasistengsim- 
suteikti jums paUHm*. 
los parūpinamos aykal. Atp. nkyklt# 

2407 W Madison »l. 
SARA FATEK, Principal 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUOŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIA MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RfclLIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASH' vND AVENUE, 
TEL:-.P;|0NE DROVER 48*. 

AMERIKOS LIETUVIU 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvedystėa. ste- 
nografijos typewriting, pirklybos, Suv. 
Valst. istorijos, abeinos istorijos, geo- 
grafijos. politinės ekonomijos, pilie- 
tystės, daillarašystšs. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki A 
valandos po piet Vakarais nuo 6 iki 
10 valančio?. 

3106 S. Halsted st„ Chicago 

LIETUVIŠKA HOTELIS 
Dėl pakeleviu kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio* 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chicagc 

Phone Yards 2750 

P-LE t. G. MAKAR 
PjANO_MOKYTOJA 
4515 SO. W00D ST. 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslu3 Cliica- 
gos Muslcal Cohege. 

Telephone Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 

Kedėliomis pagal sutarti. 
3261 S. HALSTED ST CHICAGO 

Pranešims. KjįSf Chicaga, laikinai priiminėju li- 
gonius savo j ^gyvenimo viero- 
je: 3125 \\*. 38ih St., arti Kc'» 
zie Avc. Kaip greitai bus gata 
va, atidarysiu ofisą ant piet 
vaka .ii 'o kampo Lcavitt ir 2\ 
g.'itviu. Yal.: nu" 4 iki 7 v-A. 

DR. S. BIEŽIS * 

Telefonas McKinley 4988. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SENĖJUSI08 

L i G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 Iki 9 
Yakar&is. 

3303 SG MORGAN STREET 

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 pop:$t 7 iki 9 va*. 

Telefonai 
Ofisas Ya^ds 2644 

Dr, Virginia Narbutt 
Pbysician & Surgoon 

3001 West aand Street 
am MarshaM Blvd. 

Ofise valandų: 
2 Iki 4 jo plet 
7 iki • reta* 

T«L Lawntf&fa IIO 
ayvenimea: 

i«L Rockwcll 1881 

Fradfk Nauju* Metui «c takulu «Um r* 
ffrjiau, taip. kad ai**o nepraleistuaai per t. 
iu» sietus, kas tiu s»il būti naudinfp. 
prieš einant irta" kitur. Efzamlnacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai pra&alina aidų 'f 
«al vos skaudėjimus, trumparegystė arba '•U- 
refjotė prašalinama, pasitarkite iu Manim, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S ASHLAND AVE.. OMCAG' 

Kampa* !*'•» Gaivia. 
itiai lutai. TiU vla»*.'o aptiekua. Tė«yk"» •' "faa K-rafta 

Valandos: nuo 9tot *m. ryt* ik'. S *al. »ak. Nedi.ioj: cuu y tyto iki 12 wl. Uisnoa. 

Kodėl Mokėti Augstas Randas Kad Gali Gyventi Patsai Savam Name. ■ I|—WII IBIIIB ■■!■■■■■ ITB ————————— ——————— 
TT1—Iw— 

Męs turime laba gerų Namų, kurie parsiduoda labai žqfnomis kainomis pagal pasirinkimo ir noro pirkėjo, kaip mažų namelių, taipgi ir didelių namų po vist) Chicagos miestą. Bet ypatingai "Brightou ?ark apielnkėje". Nekuri'ios parduodame ant- lengvų iSlyjų arba išmokėjimų. Todėl nelaukdamas nieko atva- žinok ir pamatyk, o persitikrinsi, jog taip yra. 
Gal išsikalbinėji, jog mažai turi Pinigų? šimtai žmonių pirko nuosavybes su daug mažesniais pinigais negu tamsta šiandien turi. bei yra laimingi ir šien dien nekurie jau turi po keletą Namų, tai kodelgi tamsia bijaisi? 
Gal manote kad toliau bus pigesni ir nusipirksite tada daug pigitus? Taipgi šimtai žmonių su ta mintimi irgi apsigavo, nes per paskutinius 10 metų Chieagoje nuosavy^s pakilo daugiau negu dvigubai, b t vis-gi žmonės tikėjos, kad eis pigyn. Todėl lauks dar toliaus taipgi turės mokėti adr augštesnes kainas. Taipgi ar esi ganėtinai apsaugojęs savo Namą. ir Turtą nuo ugnies, nes nelaimė yra nežinoma, nėra tos dienos kad Chicagoj neapadegtų keletos namų. Ar gali užtikrinti kad tamsvos Namuose tas neatsi- tiks. Jeigu neturi arba mažai turi apsaugos? tai nieko nelaukdambas apsisaugok tuojaits, męs apsaugo- jame i geriauses ir teisingiauias kompanijas. Kreipkitės pas: 

I^RANK STASULIS 
4438 S FAIRFIELD AV.. Arti Lietuviškos Bažnyčios. Brighton Pąrk, Chicago Telefonas McKinley 59488 

Lietuviai, remkite Lietuvius; kuire yra tikrais Lietuviais ir dirba del UETUVOS ir visų Lietuvių albp. 
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