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Taikos Derybos Bolševiku 
Su Esfonija. 

Rumunijai Liepia Nedvejoti 
Kolčakas Moka žemėmis Už 

Pagelba 
Vokiškai-Rusiški Aristokratai 

Piianuoja Monarchiją 
TAIKOS TARYBOS BOL- 
ŠEVIKŲ SU ESTONAIS. 

Londonas, rugs. 8 d. — 

Čia gauta bevielinis telegra 
mas iš Maskvos kuriame pra 
nešama, kad taikos tarybos 
tarp bolševikų ir estonų pra 
sides sekančioj seredoj mies 
te Pskove. 

Bolševikų atstovas Reve- 
lyje pasikalbėjime su kores- 
pondentu laikraščio Daily 
Mail užreiškė, kad bolševi- 
kai yra nusprendę pripažin-, 
ti Estonijos neprigulmybę; 
prisilaikant tautystės rybų.j 
Bet bolševikai reikalaus, 
kad Kstonija nebūtu baza 
bolševikų priešų. 

Sakoma, kad Anglija pa- 
naudos savo įtekmę, kad 
minėtos tarybos tarp bolše- 
vikų ir .estonų neįvyktų, nes 

tuomet bolševikai atstovai 
turėtų progą varyti savotiš-, 
ką propagandą. I 
Prie minėtų tarybų spiria,! 
kaip praneša bevielinis te-; 
legramas, Estonijos darbi 

\ ninkai, kurie pradėjo protes 
tuoti prieš vis tęsimą karės. 
Taipgi Estonijos kareiviai 
irgi pradėjo vėlesniais lai- 
kais m nmauti dėl vis tęsian 
Čios ka. ės. 

RUMUN JAI LIEPIA SA- 
KYT TAIP AR NE. 

Paryžius, rugs. 8 d. — 

Rumunijos atstovybė Pary- 
žiuje pranešė augščiausiai 
talkininkų tarybai, kad Ru- 
munija ketinanti pasirašyti 
po taikos sutartimi su Au- 

strija, bet tik pridedant sa 

vo pastabas tūluose klausi- 
muose. 

Augščiausia takininkų ta 

ryba į tai pranešė, kad Ru- 

munija gali tik pasirašyti 
po sutartimi be jokių ekstra 

pastabų iš savo pusės .arba 
visai nesirašyti. Rumunijos 
delegacija, kaip pranešama, 
dar nėra nusprendus, kaip 
elertis šiame klausime. 

KOLČAKAS MOKA ŽE | 
M£MIS UŽ PAGELBĄ 
Londonas, rugs. 8 d. — 

Iš Maskvos gauta bolševikų 
bevielinis telegramas, kuria 
me pranešama, kad admiro 

las Kolčakas kreipė H prie 
Japonijos prašydam .s, pa 

gelbos, už ką jis siūląs Japo 
nijai atlyginimą žemomis. 
Jis sutinkąs pavesti Japoni 
jai likusią dalį salos Sacha 
lino ir Ussari distriktą. 

Sala Sachalinas yra 570 

mylių ilgio ir nuo 17 ikį 90 

mylių pločio. Pietinę dalį 
Sacalino japonai gavo nuo 

Rusijos 1905 metais po Ru- 
sų-Japonų karės, dabar 
jiems siulama ir likusioji da 
lis. 

Ussuri distriktas yra Į 
šiaurius nuo Vladivostoko: 
turtingas giriomis. Upė Us 
suri tinka novigacijai ilgyje 
apie 450 mylių. 

VOKIŠKAI RUSIŠKA ARI 
STOKRATIJA PLIANUO- 

JA MONARCHIJĄ 
Mintauja, (per Kopenha-į 

gena). Laikraščio Chicago 
Daily News korespondentas 
Isaac Don Levine praneša, 
kad vokiečių kariumenė 
Baltiko provincijoje nešima 
žina, bet didinasi. Plote Lie 
pojus, Ryga ir Kaunas yra 
apie 80,000 vokiečių karei- 
vių, kurie didžiumoj kontro 
liuoja kraštą ir šeimininkau 
ja kaip namie, nors talkinin 
kų jiems buvo liepta neštis 
iš čia. r 

Vokiečiai organizuojami 
kaipo iiuosnoriai kunigaikš- 
čio Leiven ir barono Keller 

buvusių aristokratų iš caro 

laikų. Iš Vokietijos vis dau- 
giau atvyksta liuosnorių už I 
gerą, atlyginimą, kad karia 
vus prieš bolševikus. Visi vo 

kiečiai esą tikri, kad trum 

pame laike pasieks Maskvą 
į ir susijungs su Kolčaku, ku- 
l ris girdi muša bolševikus iš 
kitos pusės. 

Bet lietuviai ir latviai 

!yra nuomonės, kad šių vo- 

! kiškai-rusiškų aristokratų 
noru yra sustiprėjus Lietu- 
voje ir Latvijoje. Pirmiau- 

'siai užvaldyti Petrogradą, iš 
kur jungti monarchiškus ele 
mentus. Girdi, galų g'cle ga- 
li vėl užviešpatauti monar 

chizmas; gi Rusiją gali pa- 
! sekti ir Vokietija, kur vis 
gailisi sa\o kaizerio. 

Minėti aristokratai orga 
nizuoja liuosnorių pulkus su 

obalsiu gelbėti Kolčakui, i 

kad tokiu budu išvengus tai 

kininkų valdžių kotrolės. 

6,000 VAGONU MEDŽIĄ 
GOS IŠ VENGRUOS. 
Paryžius, rugs. 7 d. — Iš 

Vengrijos praneša, kad Ru- 

munijos kariumenei užėmus 

Budapeštą umai pasisten- 
gė pasipelnyti šalyje. Jie 

prisikrovė apie 6.000 Veng- 
į rijos vagonų įvairiomis pre- 
kėmis ir mašinomis ir išsiun 

j tė Rumunijon. 

Centras Nesmagumų Talkinikams 

Vengrijos sostine Budapeštas, kuris su savo perversmemis duoda šiuo 
laiku talkininkams daugiausia nesmagumų. 

zbyško gelbsti pade 
REWSKIUI VALDYTI 

LENKIJĄ. 
Chicago, 111. Laikraštis 

Cchicago Herald and Exa- 
miner praneša, kad drutuo- 
lis Stanislaw Zbyško yra Pa 
derewskio artimiausiu pa- 
gelbininku tvarkyme Lenki- 
jos reikalų. 

St. Zbyšk'1 (tikra pravar- 
dė Cyganievicz) prasidėjus 
karei buvo Galicijoje ir vė- 
liau papuolė rusams nelais- 
vėn. Gi pradėjus organizuo- 
tis Lenkijos valdžiai, prigel 
bėjo Paderewskiui stotis 
prie šalies vairo ir dabar 
jam gelbsti. 

TAIKOS SUTARTI SENA 
TUI PERSTATYS 

SEREDOJ. 
Washington, D. C., rūgs. 

8cl. — Šiądien tapo praneš- 
ta senatoriaus Lodge, pirmi- 
ninko komisijos užrubeži- 
nių reikalų, kad taikos sutar 
ties perstatymas Suvienytų 
Valstijų senatui bus seredoj 
apie piet. Gi svarstymas su- 

tarties, kaip manoma, pra 
sidės sekančiame panedelyj. 

Komisijos mažuma, kuri 
remia, idant sutartis ir tau- 

tų lygos konstitucija butų 
užgirta be pataisymų, irgi 
ruošia senatui savo raportą, 
kuris jau beveik užbaigtas, 
bet laikas minėto raporto in 

[teikimui dar nenustatytas. 

MIRŠTA NUO CHOLE- 
ROS 300 Į DIENĄ. 

Stockholmas. rugs. 6 d. 
(Suvėlinta). — Čia gauta 
žinių, kad Petrograde mirš- 
ta nuo choleros kasdien iki 
300 ypatų. Kovai su chole- 
ra, kaip pranešama, yra sto- 
ka, medikamentų. 

UŽMUŠĘS MOTERĮ PA- 
METĖ PO TRAUKINIU. 

Kalamazoo, Mich.. rugs. 
8cl — Čia tapo suareštuo- 
tas tūlas Hocknol, kuris pri 
sipažino šerifui, kad pirm 
negu traukinys suvažinėjo 
ponią Voeth, jis ją peršovė 
du syk. 

ANGLAI APLEIDŽIA 
ARCHANGELSKĄ. 

Londonas, rugs.- 8 d. — 

Šiądien tapo pranešta oficia 
liai, kad Anglijos kariumenė 
jau pradeda kraustytis i? 
Archangelsko. 

KEBLUMAI UŽGIRTf 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžiuj rugs. 8 d. — 

Šiądien penkių didžiųjų ta- 
ryba turėjo posėdi, pirmi- 
ninkaujant premierui Cle- 
menceau, kuriame svarstė 

[vokiečių užreiškimą, jog jie 
neketina pakeisti savo nau- 

joje konstitucijoje punkto 
dėl Austrijos atstovybės Vo 
kietijos Reichstage. 

Talkininkų atstovai ma- 

to šiame vokiečių užsispiri- 
me didelę kliūtį užgirimui 
taikos sutarties. Girdi, jei 
vokiečiai dar neužtvirtinus 
taikos sutarties stengiasi ją 
peržengti, tai yra pavojus, 
kad jie taikos sutarties neno 

rės pildyti ir ateityje. 

ŠAUDYMASI KALĖJIME, 
DU UŽMU VTI. 

Pontiac, III., rūgs. 8 d.— 
Vietos kalėjime ištiko šau- 
dymasi tarp kalinių ir sar 

gų. Vienas iš sargų patėmi- 
jo, kad viename kambaryje 
perpielovotos dvi geležinės 
štangos. Du sargu vyko per 
vesti du minėto kambario 
kaliniu į saugesnę vietą, bet 
atrakinus duris buvo sutikti 
revolverių šūviais. Vienas iš 
sargų tapo užmuštas aut 
vietos kitas gi sužeistas. 

Kaliniai leidosi bėgti, bet 
kieme juos užmatė vienas 
iš sargų ir vėl prasidėjo 
šaudymasi, kuriame sužei- 
sta sargas. Vienok karingus 
kalinius užmatė dar vi nas 

sargas, kuris vieną kalinį 
užmušė , o kitą sužeidė. 

PERSHINGAS JAU SU 
GRĮŽO AMERIKON. 

New York. rugs. 8 d. d.— 
Generolas Pershingas šią- 
dien pribuvo iš Bresto laivu 
Laviathan. New Yorko mies 
tas sutiko buvusį vadą Su- 
vienytų Valstijų armijos la- 
bai iškilmingai. Pershingo 
pasitikti atvyko taipgi daug 
žymių viršininkų, kurių tar- 

pe karės sekretorius Baker. 

KOLČAKAS VARO BOL- 
ŠEVIKUS ATGAL 

Londonas, rugs. 8 d. — 

Iš Omsko gauta pranešimas 
nuo admirolo Kolčako val- 
dininkų, kad Kolčako ka 
kiumene vel apgali bolševi 
kus up6s Tobol fronte ir bol 
ševlkai skubiai traukiasi 
atgal. t 

vokiečiai Užmušė 
AMERIKONĄ NEUTRA- 

LĖJE SRITYJE. 

Coblenz, rūgs. 8 d. — 

Apie aštuonios mylios nuo 

amerikonų užimtos juostos, 
neutralėje srityje, tapo už- 

i muštas Suvienytų Valstijų 
kareivis. 

Užmuštojo draugas pas- 
koja, kad jiedu medžiojo 
ant stirnos ir susitikus su 

( 

vokiečių patroliu iš 13 ka- 
reivių. kurie nieko nesi- 
klausę apie jų buviuų toje 
vietoje, pradėjo šaudyti i 
amerikonus, nors šie buvo! 
neutralėje srityje. 

UŽMUŠTA 350 VILLISTŲ ! 
GalvesUn, Texas, rugs. 8 

d. — Šiądien Meksikos kon 
sulis gavo oficialį praneši-( 
mą, kacl tarp valdiškos ka-j 
riumenės ir Vilios šalininkų 
ištiko mušis, kuris tęsėsi net | 
tris dienas. Šiame mūšyje,' 
kaip pranešama, villistai! 
tapo visiškai sumušti; jų 
krito užmuštais 350 ir ne-' 

mažai sužeistais ir suimtais 
nelaisvėn. Mušis ištiko Du-i 
rango valstijoje. 

ONTARIO KASYKLŲ 
STREIKAS UŽSJBAIGĖ. j 

Cobalt, Ontario, rugs. 8! 
d. — Angliakasių streikas, j 
kuriame dalyvavo apie 23. į 
000 angliakasių šiądien už- 
sibaigė, nes angliakasių uni 
jos nusprendė priimti ka- 

syklų vedėjų pasiūlytas iš 
lygas. Šis streikas tęsėsi 
apie šešias šąvaites. 

JAPONIJOS KARIUMENĖI 
PASILIKS SIBIRE 

Tokyo. rugs. 8 d. — Ka į 
rės departamentas šiądien 
pranešė, kad nebuvo jokių 
tarimusi apie ištraukimų Ja- 
ponijos kariumenės iš Sibi- 
ro. Girdi, aplinkybės yra to 
kios, kad gal reikės dar dau 

giau siųsti ten kariumenės, 
kad sustiprinus ten esančius 
pulkus. 

PADOVANOS AMERIKAI 
PERSHINGO TRAUKINĮ. 

Paryžius, rugs. 8 d. — 

Šiądien sužinota, kad Fran- 

cuzijos valdžia svarstė 

apie padovanojimą Suvie 

nytoms Valstijoms viso trau 

kinio, kurį generolas Per- 

shingas naudojo savo šta- 
bui bėgyje 1918 metų. 

Lietuviai Bruka Lauk Bolševikus 
I 

Galanda Kardus Prieš Lenkus. 
PRANEŠIMAS TAIKOS 

DELEGACIJOS. 
Egezekr.tyvis Komitetas 

gavo iš Paryžiaus nuo Lie 
tuvos Delegacijos sekantį 
kablegramą: 
''Gavom iš Kauno įsaky- 

mą, jog jokiu buclu negali- 
me sutikti pavest lenkams 
Punską ir Seinus. įsako rei 
kalauti, kad demarkacijos 
linija eitų nors palei upę 
čarcančą, paliekant Punską 
ir. Seinus Lietuvos pusėje. 

Rugpjučio 22 d. lenkai, 
nepaisydami musų kreipi- 
mosi į Taikos Konferenciją 
Paryžiun, visa linija įsibrio- 
vė Suvalkijon. Visai nepai- 
syclami musų reikalavimo, 
pasiųsto jiems tesiog ir per 
tarpininkystę francuzų mi- 
sijos, kad liautusi veržiasi Į 
Lietuvą. Lenkai veržiasi 
skersai Nemuno j Druskinin 
kų ir Merkinės apielinkės; 
jie tą atlieka su reguliariais 
kareiviais ir, tankiausia su- 

darę plėšikų gaujas, terioja 
šalį, gązdina vietinius gyveni 
tojus, skleidžia tarp gyven-j 
tojų kurstančią literatūrą 
prie Lietuvos valdžią. Rug 
pjučio ^3 d. po kruvino mu 

šio lenkai užėmė Seinus. 
"Męs esame tvirtai pasi- 

ryžę su ginklu rankoje ginti 
Seinus, Punską ir kitas Lie- 
tuvos dalis nuo lenkų užsi 
mojimo; visa tauta to nuo 

musų reikalauja. 

"Kauno ir Vilniaus guber 
nijų linkon, kuomet Taikos 
Konferencija Įsakė lenkams 
pasitraukti iš Lietuvos teri- 

torijų, jie netik kad neklau- 
sė, bet dar stengiasi užimti 

Aluntą Balkininkus. But- 
rimonis, Merkinę ir kitus 
miestus. 

"Jei Alijantai negali sus- 

tabdyti lenkų besiveržimą 
Lietuvon, Lietuvos valdžia 
bus priversta griebtis despe- 
ratiškų priemonių apginimui 

| šventų teisių lietuvių tautos. 

1 Sekantis pranešimas yra 

nuo Lietuvos generalio 
Štabo. 

."Rugpjučio 29 d. musų 
kaiiumenės dalis atrėmė 
žiaurų rusų užpuolimą ir pa 
ėmė Podbrodną. Panevėžio 
ir Joniškėlio regimentai ko- 
vojo su nepaprastu narsu- 

mu ir paėmė kelis šimtus ne- 

laisvių. Kairysis musų spar- 
nas užėmė Aluntą. Po dviejų 
dienų smarkios kovos musų 
fvariumcnė pergalėjo bolše- 
vikus ir nustumė juos i šiau- 
rinę pusę upės Dauguvos. 
Rusai statė didžiausi pasi- 
priešinimą, bet viskas vel- 
tui, jų linija likos sutriuškin 
ta, męs paėmėm 250 nelais- 
vių. Dauguvos tiltas likos 
sunaikintas." 

KAUTSKIS PERMATO 
BOLŠEVIZMO PUOLIMĄ. J 

Berlynas, rugs. 7 d. —j 
Kari Kautsky, žimiausias: 
socialistų rašytojas Vokie-1 
tijoje, savo knygoje: "Tero 
rizmas ir Komunizmas" da 
ro išvedimą, kad bolševiz 
mas viešpataus neilgai. Savo 
tvirtinimą remia sekančiais 
argumentai: 

1. Bolševikai paėmę Rusi 
joje valdžią į savo rankas 
pasiekė augsčiausį laipsni 
populiariškumo tarpe minių, 
bet jie nedrįso dasileisti prie 
populiarių rinkimų. 

2. Bolševikai jau pradeda 
kiek nusileisti, gerintis biu 
rokratijos kliasai, kas paro- 
do jų silpnumą. 

3. Rusijos bolševikai ne- 

pasitiki patįs savąjai spėkai 
ir tik turi viltį, kad ištiks 
pasaulinė revoliucija, kuri 
ir suteiks bolševikams poli- 
tišką galę. 

Bet, girdi, panašios revo- 

liucijos nebus, todėl ir bol 
ševikų viešpatavimas neil- 
gas. 

SUKILO CARRANZOS 
KAREIVIAI. 

/ 

EI Canto. Cal., ings. 8 d. 
!čia gauta žinia, kad šiauri 
įnėje dalyje Žemutinės Kali 

Komijos sukilo viena kompa 
nija Carranzos kareivių ir 
užmušė keturis aficierius. 
Apmalšininmui sukilėliu pa 
siutą militarės spėkos. 

LENKAi VIS PERGALI 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, rugs. 8 d. — 

Iš Varšavos gauta oficialis 
pranešimas,, kad lenkų ka- 
riumenė turėjo du smarkiu 
susirėmimu su bolševikais. 

Dauguvos upės sektore 
bolševikai atakavo lenkus su 

pagelba ginkuolų traukinių; 
gi sektore Pripentės upės 
bolševikai naudojos šarvo- 
tais motoriniais botais, bet 
abiejose vietose bolševikai 
turėjo didelius nuostolius. 

SENATORIAI TIRINĖS 
SITUACIJĄ MEKSIKOJE 

Washington, D. C., rugs. 
8 d. — Senoto užrubežinių 
reikalų pakomisija ketinant 
ti tuoj pradėti tirinėjimą da 
lykų stovio link Meksikos. 
Ši? darbas sakoma tęsis ko- 
kius tris mėnesius. 

MINNESOTA UŽTVIRTI 
NO SUFRAGIZMO BILIŲ. 

St Paul, Minn, rugs 8 d. 
Valstijos legisliatura savo 

specialėj sesijoj užtvirtino 
sufragizmo bilių. 

0RAS 
Chicagojc ir apielinkeje. 
Šiądien greičiau bus bū- 

riais lietus ir kiek šalčiau 
į vakarą;- šiurpus šiauriu 
vėjai. 

Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 93 3:30 po piet. 

Saulėtekis, 6:23; 
Saulėleidis, 7:14. 
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PIRMI BLOGI VAISIAI LENKU 
UŽGROBIMŲ POLITIKOS. 

Lenkijos imperializmas ir užgrobimų 
politika neturi sau rybų. Jie grobia žeme-: 
ukrianiečių, baltgudžių, lietuvių ir kitų 
tautų. Jau daug žemių užėmė ir alijan- 
tai nieko į tai nesakė. Vienok nepraėjo 
„dar nei pusmečio laiko, jau tokios lenkų 
neišmintingos politikos vaisiai jau rodosi. 

Štai kabelis iš Europos pranešė, kad 
vokiečiai sukilo Silezijoje, kurią alijantai 
atidavė Lenkijai. Lenkija gi negali suval- 
dyti sukilėlių ir prašo alijantų, kad pasiųs- 
tų kariumenę, kad padėtų lenkams nu 
malšinti sukilėlius. 

Paskui vėl pianistai ^aderewskis f» 
rugsėjo atvyko Paryžiun ir su ašaromis 
maldavo alijantų militariškos pagalbos, nes 

esą bolševikai vis smarkiau ir smarkiau 
užpuola lenkus ir jei esą nebus suteikta pa- 
galba, tai su Lenkija gali visai blogai atsi- 
tikti. 

Vienu žodžiu lenkai maldauja alijan- 
tų militarės pagalbos, prašo prisiuntimo.ka 
reivių, bet kam? Ar tam, kad grobti Lie- 
tuvos, Baltgudijos ir Urkainos žemes, ar 

tam, kad gintis nuo vokiečių ir bolševikų? 
Kam? Nejaugi al'jantai ir dabar nepa- 
matys, kam Lenkijai reikalinga tlijantų 
kariumenė? •" 

Teigu Lenkijai reikalinga kariumenė, 
tai kam ji savo kariumenę laiko Vilniuje, 
Gardine, Minske ir Lydoje? Jei Lenkijai 
reikia kariumenės prieš bolševikus ir vo- 

kiečius, tai kam taip vadinama Halero ka- 
riumenė sėdi Lietuvos miestuose. Jei Len 
kijai stokuoja kariumenės, tai kodėl esanti 
lenkų kariumenė Vilniuje ir Lydoje muša 
nekaltus žydus, o neira ginti savo šalį nuo 

priešr.? 
Dabar įr kilai klausimas ar ali- 

jantai galbės Lenkijai, kuri jau springsta 
svetimomis žemėmis, kuri nesuvaldo užimtu y t* 

vietų, kuri dreba prieš priešus, bet visgi 
neišsižada užgrobimų? Ar eis alijantų ka- 
reiviai, kurie narsiai kariavo už pasaulio 
demokratiją, padėti tai Lenkijai, kuri eina 

prieš eementarines žmoniškumo ir teisybes 
taisykles? 

Šiuos klausimus prisieina alijantams 
išrišti vienaip ar kitaip. Jei jie padės Len 
kijai jų užgrobimų tiksluose, jei stos ant 
neteisybės pusės ir amžinai turės laikyti 
dideles kariumenes, dideles armijas Lenki 
joje, kac1 užimti kraštai butų ramus. Len- 
kija niekados pati viena tų kraštų nesuval 
dys, nes pačioje Lenkijoje ant vieno lenko 
yra du ne lenkai. Jeigu gi nepadės Len- 
kijai, tai kils tikra karė ir Europoje neramy 
bė ir bus tas, kad padarytai ar daroma Ver- 
sailiuje sutartis bus tik sklypas popieros, 
nes tautos savo rubežius su Lenkija nu- 

statys kardu. 

Dar nepasibaigė taikos derybos, dar 
neišrišta daugybė klausimų, o šiądien jau 
tas dedasi su I^enkija. Kas gi bus atei- 
tyje? Gal laikinai militarė pajiega nu 

slopins kaimyniškų Lenkijai tautų reikala- 
vimą, bet jis pasiliks amžinai žmonių gįs- 
lose. 

Vienok reikia tikėti, kad Francuzija 
nors ant galo 3Upras, kad didelė Lenkija] 

Lai priežastis suiručių ir naujų karių ir ji | 
nepadės Lenkijai grobti svetimų žemių. Da 
bar jau pirmi vaisiai lenkų užgrobimų jau 
pasirodė, ateityje jų bus daugiau. 

į • 

į Svetimoj© Spaudoje į 
Api© Lietusius i 

PASAKOJO APIE LIETUVIU SKERDY- 
NES SENATORIAMS. 
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šiomis dienomis mažųjų vidureuropi- 
nių tautų Ir Indijos atstovai kreipėsi prie 
Senato Svetimų Reikalų Komisijos. Lietu- 
va, Estonija, Latvija ir Uraina prašė se- 

nato pagelbėti įsteigti nepriguimingas val- 
stija';. Indija gi reikalavo pridėti prie tai- 
kos sutarties tam tikra pataisymą, sulyg 
kurio visoms pavergtoms tautoms butų duo 
ta teisė pasiskirti demokratišką vyriausybę. 

Šiose sesijose taipgi buvo rodomi kru 
tamieji paveikslai apie vokiečių žiaurumus 
Lietuvoje. Tie paveikslai buvo nuimti šių 
metų, gegužio mėnesyje. Juos rodė Suv. 
Valstijų leitenantas Johnson, kuris pats 
juos nuėmė ir išaiškino. 

Filmos rodė, kaip vokiečiai elgėsi su 

latvių civiliai? belaisviais, o ypač kaip jie 
į sušaudė septyniolika tenykščių gyventojų. 
[Jie buvo sustatyti po tris į eilę prie apkasų, 
akių niekas jiems neužrišo, o nužudytųjų 
kūnai paskui buvo suversti be jokios tvar- 
kos į ravą. Visi nužudytieji be skirtumo 
buvo labai silpni, nuvarginti. 

"Kaip jus gavote iuos paveikslus?" 
užklausė senatorius Harding (Ohio). 

"Vokiečiu aficeris, kuriam reikėjo iš- 
likti ekzekucija, malolniai man leido juos 
nuimti, kuomet aš to paprašiau ''atsakė 
Leit. Johnson. 

Vokiečių šaulių būrys, matomai, džiau 
gėsi, kad jiems teks buti "filmų didvyriais", ile šypsojosi žiūrėdami j kamerą ir iš visko 
matėsi, kad jie labai užganėdinti savimi. 

Motei u būrelis', kurioms teko buti tos 
komisjos sesijose, buvo priverstos apleisti 
tamsų kambarį, kuomet pamatė, kaip pir- 
mutiniai tris buvo nužudyti. Šių paveikslų 
baisenybe buvo taip nepanaši Į paprastus 
tos rašies paveikslus, rodomus musų teatrūo 
se, kad moteris ir vyrai ašarojo, žiūrėdami 
kaip jauni vokiečių kareiviai, sirtatę į ei- 
les pasmerktuosius, atsižingsniavo tikra ka- 
reivišku budu dešimts žingsnių atgal ir pa- 
leido mirtingas šovinius į nelaiminguosius. 

"Jie buvo pasmerkti neva už bolševiz- 
mą" buvo paaiškinta. Bet tas netiesa, jų 
užmušėjai laikėsi principo, kad kaip gali- 
ma daugiau išžudyti nekaltų žmonių". 

Sesijos pradžioje Vidur-Europinės Uni 
jos vardu George Gordon Battle pasakė į- 
žanginę prakalbą, po kurios kalbėjo atski- 
lai tautų atstovai. 

Estonijos vardu kalbėjo Suv. Valstijų 
Laivyno Leitenantas T .A. Bell, kuris buvo 
Paryžiuje laike Taikos Konferencijos. 

"Pasaulio viltis susikoncentravusi šio- 
je komisijoje — sake jis, —idant išgelbėti 
laisvę ir nesaumylystę taikos nustatyme. 

New Yorko dvasininkas Carl Podin 
kalbėjo už letgalius. Jų šalis laike 70U 
metų buvo švedų, lenkų, vokiečių ir rusų 
valdžioje. "Bet visgi ji nepražudė savo 
tautiškos vienybės, įstaigų, papročių ir kal- 
bos. Jos plotas užima 64,000 mylių, o gy- 
ventojų skaičius siekia 2,055,000 žmonių. 
Dabartinėje valandoje virš 350,000 letgalių 
yra išvaryti Sibirijon ir ten žųsta už savo 

pastangas atgauti šaliai neprigulmybę". 
Ukrainiečių vardu kalbėjo dvasininkas 

Calr Revruk. Jis pasakė: "Ukraina yra 
didžiausia karės pažadinta tauta. Ji yra 
penkta valstija Europoj sulyg ploto didumo 
ir pirma sulyg žemės turtų gausur.:o. Ukrai- 
niečiai priguli p rieslaviškų tautų. Išrodo 
Ukrainoj yra 50,000,000 gyventojų, iš ku- 
riu* 35,000,000 vra ukrainiečiai". 

Lietuvių vardu kalbėjo pennsylvanietis 
•Jonas S. Lopatto. "Lietuva užima 50,000 
ketvirtainių mylių su 6,000,000 gyventojų 
— jis pasakė. — Lietuviai išlaikė savo kal- 
bą. institucijas'ir tautišką vienybę, neatsi- 
žvelgiant į šimtmečius beveik nuolatinių 
persekiojimų". 

"Ar turėjo šios keturios tautos progą 
jasiskijsti Paryžiuje7 paklausė senatoriui 
Tohnson (Cal.) 

"Jirj mėgino, bet nepasisekė" skambč 
jo atsakymas. 

Duciley Field Malone iš Ne\v Yorko 
kalbėjo Indijos vardu. "Indija" jis pasakė 
"užim°; f'uv. Valstijų dviejų trečdalių plo- 
tą. Rodo i, kad Amerikai ar bile kokiai 
parti'm' P menkoje negali būti jokios Tiolitiš 
kcs naudos iš Indijos būvio pagerinimo. 
Jai reikc tu pagelbėti žmoniškumo dėlei. 

—Iš New York Sun. 

Syrijos varguolei, Raudonojo Kryžiaus šelpiami 

lova MoRsliiičio su Paukščiu Milžinu 
Neseniai vienas anglas (lak 

.aras L. Lev* y nuvyko Austrą, 
lijon tirinOjimui uolu sąsta'f 
ant salii į pietus nuo Austra- 
lijos sausžemio. Viena dieną1 
jis vos nekrito auka kovoje s"i 

paukščiu milžinu apie kuri-.) 
buvimą niek ne tik nežinojw; 
bet nei nesitikėjo. 

Minėtos mokslinčius vieną 
rytą išsileido tirinėli uolas pa- 
čio pietinio nofc^alio Šiaurinės 
pusės salos Naujoji Zelandija 
(Naujoji Zelandija susideda 
is dviejų nema/ų salų, skiria- 
mu vandens siauruma Kuk). 
l)r. Levey dasigavo ant uo- 

luoto kalno apie tūkstanti p e1 

du augšėiav j uiti vandens. 

Vos l)r. Le.vey susirado pa 
raukia vietą praeit" t i tirinėji- 
nią, kaip pasigirdo nepapras 
tas griaiunojiuias. Al«»ksliniii 
kas ilgai nelaukdamas leidosi 
ištirti kame dalykas, 1>A vos 

perlindus per krūmų Mena jis 
susidūrė su p;iukšeiu-milžinu 
nuo 15 iki 20 pėdu augščio. 

Akimirksnyje Dr. Leve\ 
jau buvo parblokštas ant že- 
mės ir mankomas milžiniško--, 
panašios į dramblio (sloniaus) 
tripentes, paukščio milžino 
kojos. Šiaip tai]) išsi.-:uko iŠ 
po paukščio kojų ir leidosi bėg 
[i pakrantės link, vienok ne- 

pasekmingai, nes atsimušė į 
neperlendamą krūmų sieną, 
kur ji paukštis pasivijęs svėdė 
snapu terppetėn it kujumi ir 
vėl parbloškė aut žemės. 

Ir vėl Dr. Levey atsidūrė 
po paukščio kojomis. Ši sykį 
paukštis pradėjo jau ir su su i 

pu veikti, kuris ant laimės nė-j 
ra taip didelis. Lev.ev išsitran 
kė peilį, kuris vienok tuoj bu- 
vo išmuštas jam iš rankų ir 
prisiėjo kovoti tik su tuščio- 
mis rankomis. I'agaliaus, 
kaip (ai pasiseko ir vėl išspruk 
ti iš po milžino kojų ir jau pa- 
sekmingiau, nes sugebo išly- 
sti per krumus i prašvaistę; 
bet ir paukštis sekė paskui. 

I )r. Levey be atvidairos me- 

lėsi į kranto briaunų, kur pri- 
bėgęs nusirito pakrantėn ir lei 
dosi plaukti per baUi-ežeruką. 
Pasiekęs priešinga balos kraš- 
tą šoko lipti i pušį, vien ik tas 
buvo jau bereikalinga, nes 

paukščio niekur nesimatė. 

Matomai paukštis prie savo i 
milžiniško sudėjimo nėra grei-! 
tas ir nepanorėjo ristis paskui 
žmogų pakrantėn, dargi balon.j 
(ii l)i. Levey užmiršęs a pa'e vi 
sus tirinėiinins nešinosi kaip 
galėdamas saųgesnėn vi«*i ,n. 

'1 'a,sakojiiTlai' I)r. '.evi:V Mi- 

kelė anglų pabirižimą siųsti 
Naujon Zelandijon specialg!- 
misija, kad sugavus kaip nors;, 
gyvu minėtos veislės paukšti.'1 

Kokis tas paukštis? 
Matomai lai yra liekana 

paukščių veislės moa, kuriu 
kaulu daug randam. 

Zelandijoj taipgi ir kitose vie- 
tose. Sprendžiant sulyg ran- 

damu kaulų žemėse ir sausu> 

se urvuose. seniau Imta pauk- 
ščių moa apie dvidešimts veis- 
iių. 

Mokslinčių tirinėjimai pri- 
rodo, kad moa turėdavę rie- 
šutinės spalvos plunksnas; ne 

kurios veislės neturėdavę spar 
nų, kitos-gi turėdavę sparnus, 
bet visų veislių paukščiai moa 

[lekioti negalėdavę. Matytas 
l)r. Levey paukštis irgi be* 
sparnis. 

l'as Naujosios Zelandija 
laukinius gyventojus, Maori. 
gimines, yra da\ig jvaivių mi- 
stiškų pasakojimų apie pauk- 

! ši j 1110a. 

Sulyg misionieriaus vysku- 
po \\. Colenso užrašų is 1S3<V 
metų, tenykščiai gyventojai 
tvirtai tikėjo, j« kalnų .ir- 

vuose yra milžinas-paukštis 
moa, kurį, jam miegant, saugu 
ja du milžiniški driežai ar 

! smakai. Prisiartinus kam 
nors prie vietos jo buvovinio, 
driežai pribudindavę paukšt i- 
inilžiną, kuris nužudyda ves 

auka. 

Panašios rusė* pasakų yra 
girdėjęs ir kitas misi jonierius 
kunigas Richard Taylor. Sis 
taipgi radęs pas vietos gyven- 
tojus paukščio moa kaulų, ku- 
rie buvo panašus Į kaulus di- 
delio jauč:o. Visa bėda buvo 
su tenykščiais gyventojais Ma 
ori tame, kad niekas nebuvo 
matės to paukščio-milžino ir 
tik pasiremdavę kitu pasako- 
jimais. 

Dr. Levey atidengimas už- 
vedu ant minties, kad pana- 
šių paukščių-milžinų gali ras- 

tis kartais ir kitose pasaulio 
vietose. Yra galimu, kad pa- 
našiu paukščių dar randasi 
ant didelės ir nešt irtos salos 
Madagaskar ir rytus nu<> Af- 
rikos, kur dar 1 f)58 metais vie- 
nas fraueuzas mokslinčius sa 
ko dar gyvavęs panašios ru- 

šės paukštis, kurio 'kiaušinis 
diametre buvo nuo 0 iki 13 cu- 

lių storio, ir kuris savo ii i tai 

pa lygus buvo šešiems kiauš'- 
niams strauso, didžiausio da- 

% 
i>ar žinomo paukščio, ir lvgi- 
n;i ! uitalpai 148 vištos kiau---, 
liianiš. 

Pietinėje Amerikoje, kuri 
irgi dar menk?.' i tirti, raud i- 
na pėdsakai apie neseniai ten 

Hjyusi pank-tj \>U- rorliokos; 
atris luiyn 8 pėdu augŠči:>-, bet 
iuapą turėjęs net 23 colių il- 

įio ir / coliu storio, t. v. ture- 
^ 

\ i 
o galvą c-.idosne už arklio. Pri 

dili us dar, kad šis paukštis tu , 

rėjęs stiprias -su aitriais 11a-1 
gais kojas, kaklą mažą plones 
nį už arklio, ir aštrų,, kieta 
snapą, galima suprasti koks', 
gręsė pavojus tam, kur s 110- 

roms ar nenoroms tapo phor- 
orhokoso priešu. Ir galimas 
dalykas, kad jų dar nyidasiĮ 
kur nors Alkiu kalnuose i'ic- 
lineje Amerikoje. 

Jei įnums gerai žinomas, 
strausas, kuris draugu vos iki! 
aštuonių pėdų augščio, įskai- 
tant iškelta galva, savo kojos 
mostelėjimu parmuša vyrą ant 

žemės, tai ką bekalbėti apie 
paukštį-milžiną keliolikos pė- 
dų augščio, su kojomis pana- 
šiomis į dramblio? Arba apie 
paukštį, kuris, prie užtektino 
tvirtumo ir didžio iki 8 p'ldų, 
turįs raginę galvą artį aršiuos 
ilgio ir 7 colių storio? Tikrai 
susitikus su tokiu paukščiuku 
dūšia į kulias nulystų. 

GERAS SUTVARKYMAS 
DARBO SALYJE—GER- 

BŪVIS PILIEČIŲ. 

Kiekviena atskira šalis yra 
panaši atskirai nkci, tik dideliu 
mc maštabe. J u likimas irgi 
yra panašus. Męs dažnai ma~. 

tome, kad ūkininkas turįs di-j 
dėsnį gabalą žemes dažnai skur 
clžiau gyvena už tą. kuris turi 
mažiau žemės. Tas pats kar- 
tojasi ir su valstybėmis. 

Seniau pasekmės ūkininka- 
vime rėmėsi daugiau ant fiziš- 
ko darbo ir taupumo; kas bu- 
vę darbštesnis ir taupesnis, tas 

turėjo pirmenybę pakilti savo 

turtu augšėiau kitu ir tam bu-j 
v > duodama pirmenybė visuo- 
menėje. Tą liudija ir lietuvis 
kos dainos, kuriose nuolat gar Į 
binama gera verpėja audė ji 
pjuvėja ir geras šienpjuvys ar 

tojas ir panašiai. Gi išminčiai 
smnannnmi dainose mažai kre 
riito teduodama, nes, prie ne- 

komplikuoto ūkės rėdymo, tas j 
mažą Įtaką darydavęs; r:f- 
iimą gerbūvio. 

TV-veik panašiai buvo senes- 

niais laikais ir gyvenime čiclų 
šalių; jei jos gyventojai buvo! 
darbštus ir taupus, tai t<» pilnai 
užteki>, kad šalies turtai didėtų. 

Bet vėlesniais laikais aplin- 
kybės tiek daug persikeitė, kad 
neužtenka buti darbščiu ir tau 

j in. vienok reikalingas dar ir 
>umanumas, kad galėjus žmo- 
niškai gyventi. Jei sumanu- 

mas reikalingas reikalu tvar- 

kymui paskiro asmens ar sei- 
mynos, tai apie tvarkymą rei- 
kalu visos šalies nėr ko nei kal- 
bėti. 

Vienu iš svarbiųjų dirksnių 
valstybini'* gyvenimo yra su- 

tvarkymas šalyje darbo. Ne 
kurių šalin valstybininkai tą 
seniai pastebėjo ir tose Šalyse 
tapo įsteigtos darbo ministeri- 
jos, kurių pereiga yra pakrc.jp- 
t1' šalies reikalus taip, kad ša- 
ly jč neimtu bedarbių ir sykiu, 
kad įvairus darbai nesusibėgtų 
vienu laiku ir nebūtų stokos 
darbininkų. 

Kad tinkamas sutvarkymas 
i darbo šalyje turi dideles pasek 
mes) linelyje kad ir sekantis pa-' 
vyzdys. Pereita gegužio mė- 
nesį sulyginamai nedidelėje 
Anglijoje buvo apie milijonas 
nedarbių, kuriems valdžia iš- 
mokėdavusi pašalpos kaipo be- 
darbiams į penkis niilijonus do- 
liarių kas savaitė; gi mažytei 
Belgija tuo pačiu laiku teikusi! 
parama apie 800,000 bedarbių.! 
Reikia nepamiršti, jog abiejų 
šalių skaitlingos kariumenės. 
tuo laiku stovėjusios Francu-, 
zijoje tuoj buvo gabenamo.* 
namo ir grįždamas didino ša- 
lyje bedarbiu skaičių. 

Minėti pavyzdžiai parodo, j 
kokius milžiniškus nuostolius i] 
įeša netikusi? sutvarkymas ) ] 

Jarbo šalyje. Milijono darbi- 
ninku darbas kasdien išneša 
nemažiau penkių milijonu d<;- 

liarių vertės; kas per metus su- 

daro apie tris bilijonus doliai ių. 
Tai yra suma, už kuria bėgyje 
kelių metų galima atstatyti ir 
labai sunaikinta kraštą. 

Naujas atgimstančias nute- 
riotas šalįs, kurių tarpe yra ir 

Lietuva, tvarkant šalies reika- 
lus, privalo atkreipti ypatingą 
domą ant sutvarkymo darbo 

šalyje, nes kitaip karės nusilp- 
nintiems kruMams bus neleng- 
va atsikelti i.: griuvėsių. 

Sekant gyvenimą atrodo, 
kad lietuvių tauta, iš naujai ai 

[gimstančių tautų, bus pirmuti- 
nė, kuri pakils iš karės griuvė- 

I siu. 
I w 

Jokis krantas taip baisiai ne- 

buvo apiplėšiama kaip Lietu- 

va; buvo apiplėšiama ir me- 

džiagiškai ir dvasiškai, be; 
trumpame laike įųužikų tauta, 
kaip lietuvius myli vadinti len- 
kai, gerokai susitvarkė; susi- 
tvarkė geriau u/r manomai, 
stipresnisifes tautas, nors Lie- 
tuva iki paskutiniu laiku buvo 
ir yra persekiojama trijų 
mių priešu. * 

Ateinančios Lietuvos ži- 
nios yra nemalonios; ten skur- 
das dideliame laipsnyje; jaučia- 
ma didelė stoka padargu, dar- 
binių arklių, drabužių, mediką 
nientų ir inteligentijos; dėl šių 
perviršis ant 1,300 ir 1.000 
dalykų labai nusiskundžiama. 
Dėl stokos maisto, ypač mie- 
stuose irgi nusiskundžiama, 
bet taute nusiskundime mato- 

si, kad jie tikisi iš bado dar ne- 

mirti, ii- rs iki sekančiai pįu- 
tei. 

Tai yra stebėtinas .'ipsiteiš- 
kimas, kad vokiečiai nes upelio 
viską iš lietuvių atimti. Mat-i 
inai, lietuviai tuoj suprato iš 
kur jiems gresia pavojus įr dė- 
jo visas nastangas, kad išsisau 
g< >ius to pavojaus, ir turėjo, 
kaip rod'^i, neblogas pasek- 
mes. 

Žiūrint giliau į dalykus rodo 
ii. kad lietuviai, ta mužikų tan- 

ia," sugebės tinkamai sutvar- 

kyti šalyje ir darbo klausim:;, 
lies lietuviams nenaujieiia dirb 
ti; gi sumanume ir permatymet- 
dalvku lietuviai, kaii) nasirodo^ u 7 

esą nepaskutiniai. 
(ii turint geras sąlygas: der- 

lingą žemę, prieigą prie jūrių, 
ir draugiškus kaimynus, žino- 
ma, išskiriant lenkus, lietuvių 
tautai yra lemta ekonomiškai 
stotis greta pirmaeilių tanią 
trumpame laike jei bus lei-ta 
jai savy stoviu i tvarkyti savo 

reikalus. 
R. i. 

Gvvas žvirbly s geresnis už 
fusiingusj Ieva. 

P r i e t a r ai—mini n karaliai. 
P,c kraičio nesuprasi ir lai- 

riės. 

Neleiskite dovanai laik »: t ii 
—nytįs, i> kuriu yra audžia- 
mas niusŲ gyvenimas. 

Kas tai pasakė, kad yra žino, 
i k- s—šaltiniai, žmonės—šuli- 
niai ir žirguos—lir-Jus. 

"DE". 
Pas n MS lietuvius yra po > 

nų Bagotius de Bogačius, 
Gabrys cle Garlcva ir tam 
panašiai. 

Lenkai jau ant Morgan 
stryto net ant namu turi už- 
sirašę: Vincent de Piotro vvs 
ki. 

Nežinia ar "de" len- 
kai nuo lietuvių pasiėmė ar 
lietuviai nuo "enkų. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
m \ 11 \.\< )V <rn. i• \. 

f* l.ictuviiį konvencija. 
Kugs. 1 <1. Maliaimv audito-1 

rimu .atsibuvo visos l'ennsyl-j 
vanijos valstijos lietuvių susi- 
važiavimas, kuri vietos ameri- 
koniškas laikraštis pačiai ap- 
raše. Čia męs ir pnnaud ojamę 
iš to laikrašėir. keletu svarbes- 

nių dalykų. 
K nvencija atsidarė anksti! 

i- ryto ir tęsėsi iki vėlumai. !'>u- 
vo suvažiavę daugelis kunigų 
ir sv'ieiiskių. Viso delegatų da 
ly va.vo 427. \ aldyba ir komi- 
tetus i>rinkus tapo išnešta dau 
yclis rezoliucijų, tarp kurių 
svarbesnės šios; 

Prieš iKilševikus. 

Prasimas Rusijos tautinin- 
kų perstatyti Lietu v.' s tiesas. 

j'ries internaci lizaciją Ne- 
muno, kurj Paryžiuje ta ik .s 

konferencija paskelbė tarpta.ii 
11 >ku. 

Prašini.^ S. V. prip.iž'r.ii Lie- 
tuvos republiką. 

j^įj'n'-s lenkus p^-r žengimą 
rįjcmarkacijos linijos, kurią 

Marslial l'f.ch ir alijantu k;t 
rės konsulis nustatė. 

Taipgi lajM> pasiusti kable- 
li: rainai dė-l Lietuvos preziden- 
tė A. Siueti n s, (ien. Žukau- 
sko ir dėl lietuviu (k'le^acij »s 

I'aryžiuje. Ir telegramai tapo 
pasiusti S. V. prezidentui VVil 
šonui, kuriu prašama pripa/.in 
ii Lietuvos nepruįulmvbę, kon 
presui ir kitoms svarbesnioms 
vpatoins. 

Minėt .j k' m enei joj dalyva 
v ; nesenai atvykęs i> Lietuvos 
kun. Laukaitis, kuris savo pra 
kallmsf pastebėjo, kad didžiau 
s ras Lietuvos priedas tai Len- 
ki-ja-. J!: 

Nctl. 

.\'OkTIIA.\!PT()\, MASS. 
k'ti-pj. 24 d. vietos lietuviai 

sumiki" prakalbas p-1111 i K. 
Norkui, kuris i»'an Įdomiai kal- 

bėjr>, nur dydamas dabartini 
varginga Lietuvos padėjimą. 
Zmoniu prakalbo>na prisirin- 
ko n-epe r daugiausia. 

P prakalbu buvo renkamos 

^auk >. \ukų rinkimui, kaij 
Įrkum pasipriešin >si. Surinkta 

$46.00. Padengus lėšas (S12.- 
70) paliko $28.20. 

Aukavo sekančios v pa tos: 
A. Subačius—$5.00, S. Mortu 
nas—S5.00, S. J. Jursa—S5.00 
T. Subaėienė .S2.(>0. 

Po $1.00 : 

I. Penis, J. i linukas. V Mor- 
tunas, M. M. Ilirnickas, A. 
l'.skis, P. Zaleckis, S. Rritševi- 
čiiąs, K. .Varant uis. j. Senu- 
t'., S. Knčis, J. UI ik mis, J. 
Krokinikas. 1\. Mickus, F. Ra 
zanauskas. 

Po 50c. 
-J. Martyšius. M. Puinickis, 
M. Kuzmickas, P. Purickr.s, 
\\\ Zavastaviėius. ir smulkiu 
auku surinkta $4.40. 

• //. //'. S ii Inte.:. 

M Ali ANT) V. PA. 
Pennsylvanijos Lietuvių sci 

mas įvyko Rugsėjo Imą d. 
T >\viisliip S< 'i< i- 1 avėtai 
nrje, 11 v. ryt--. Seimą atida- 
ro kun. Valaitis, pakviesdamas 
sugiedoti Lietuvių Himr.ą. Po 
fliuinu kviečia atkalbėti, mal- 
dą. Tai atlikus, tas pats kimi 

užsimena apie seimo vedė- 
jo rinkimą, l iiom tarpu pa- 
sigirsta halsas: "perstatau 
"Šiiką." Ten pat atsiliepia: 
"patvirtinta." Ir nelaukiant 
jokios ntr» vedėr tvarkos, ke- 
liamas rankos aukštyn. Vėl 
publika aprimsta, ir daroma an 

t ra nominaci ją seimo vedėją 
linkti. Kandidatais yra (»pgu 

/i-. ir Slikas. Prasideda bal- 

>avima>, kuri čiaupelis delega- 
ii!—delegačių nauju būdu "l)alj 
suoja:" kelia nuo kėdės abi 
rankas iškėlęs ir Šaukia: Šli- 

■ 
» * 

1 I kas, Slikas!" Kiti tarpe savęs 
daro rudoms: kur tas Šliupas 

< mat delegatų ausyse atsilie- 
pė "šliitpa>," vietoje "Slikas," 
visuomenei dar nežinomas)'? 
K dėl nekėlei rankos už šliu- 
pą. Jis smarkus vyras. Tūlas 
delegatas paiėmija, kad reik 
nustatyti balsavimo buda: 
>lapiai ar viešai, \ubalsuo- 
ft. per didelę bėda, balsuoti 
rankų pakėlimu. Pasakiau 
"per didelę bėdą" dėlto, kad 
fu ini tarpu seimas išrodė į Ba 
biliuno bok.sto budavotojus. 
N'es pirmininkas liepia kelti už 

slaptą <'r viešą balsavimą, o 

jaudieiieij'.j pasigirsta rankas 
labai: "tai 11/ katrą liepi bal- 
sur-ti—(ieguži ar Šlika." 

I'o smarkaus trukšmelio, 
Išeini * vedėju išrink i Šliką. 

Viee-pirm. kandidatuosną pa 
statytą Į dvidešimt žmoirų, nes 

kiekvienas savo pažįstamą per 
Įstato. Kod' si, kad vice-pirm. 
liko tūlas Žerdeckas. 

Sekretoriais taj>o išrinkti: J. 
karalius ir T. Šeimis. Halsu 

skaitymas, opozicijai esant, bu 
v o neįėjaiis. nes vidurine au- 

dieneij .s dali du žmogų abi- 
pusiai eidami skaito. Gerai, 
kad balsų skaitytojai paėjo tas 

'pačios "veislės," bet jeigu butų 
j buvę priešingai, tai ten balsų 
| i>tiiit padarę daugiau, negu ran 

jkų ir kojų ten buv\ imant sy- 
kiu. 

Rezoliucijų komisijon Įėjo: 
Česnulis, (iegužis ir dar du, 
kurių vardų nenugirdau. Pre- 
so:. komisijon išrinkta keletas 
kunigų. 

Laike balsavimu kitu. Au- 
ĮLįiistaitis buvo, lyg ir kokiuom 
"dirigentu." I'ėgioja salėje 
ir vis apsistoja palei estradą, 

; kad paduoti ženklą, kada reik 
I raukas kelti. I ž toki j "dab 
'stumą," seimas sutejkė jam pi r 
j nio maršalkos garbės vieta 
'prie durių. Šitas alsiliko pa- 
sekmėje "grabnios" formos 
netikėtu budti. Kas-gi daleistų 

I rinkti j maršalkas kunigą ir 
dar "daktarą." Tai turbuti 

pirmas atsitikimas Amerikos 
'lietuviu istorijoje. Iš Kunigo 
į veido matėsė, kad tas nelabai 
| Jįužganėdino. I»ct kun. Att- 
jgustaitis, ant patyčių, padarė 
i >ttlyg šventraščio: vadinasi, 
jei kas metą Į tave akmeni, 
mesk jam atgal duoną." Taigi 
ir čia. jei seimas jam maršai 
kos garbe, tai jis perstatė kun. 
Laukaitį i pirmą garbės seimo 
pirmininką. 

: Kun. Laukaitis susirinku- 
; sius pasveikina Lietuvos val- 

jd/.ios vardu ir sumini, kad Lie 
tuva buvo ir dar yra kankina- 

;ma vokiečių, rusų ir lenkų. Tai 
(skaudus žodžiai lietuviui. Het 
j po U kiti žodžiu radosi publiko 
i je ir tokių, ypač gražiosios iy- 
j ties. kad pliekia delnais, tai net 

salC* u/.ia. Reiškia, tokiems 
nerupi kas kalbama, bet kas 
kalba. Vienas delegatas ga- 1 
ves balsą, pasisako, kad Lietu 
vojj matęs kun. Laukaičio vei 
dą ir liepia visiems žiūrėti j to 

kunige veidą, kalbėdamas ilgą 
ist riją. Jam balsas atimama 
su skambinu* pijami ir giedant 
himną. Vėl kalbos ir Įnešimai 
ir vėl giedami 1 Ivninai lietuvių 
ir anglų. Prieš giedosiant an 

glų Hymną, kun. Augustaitis 
su lazda rodo publikai S. Y.j 
vėliavą ant sienos ir kviečia 
giedoti. Po tam daroma per- 
trnuka pietums iki 2 vai. 
pietų. Pirm išsiskirsiant, dar. 

kalbam kam siusti pasveikini 
mus. 

2-ra sesija atidaro Šlikasį 
; m t dviejų p-> pietų. Kuti. Guj 
daiiis, mandatų komisijos na- 

rys išduoda raportą, kad dele 

gatų atvykę 42b. Raportas, 
priimta. 

Rezoliucijų komisijai nesant 

prisirengus, kylą klausimai ant 

klaiu.'.iių, kur ir kam siųsti, 
rezoliucijas ir pasveikinimus. 
Vieni reikalauja siųsti rezoliu 

C'jas senatan ir kongresan po 
viena, kiti nori siųst paskirai 
koznam senatoriui, kiti gi lie- 

pia nedaryti daug išlaidų. 

Kezol. komisija skaito rezo- 

liuciją anglų kalboj. Publika 
reikalauja skaityti ir lietuvių 
kalboj. Pirm. prašo delegatų 
nuomonės, kaip reikalauti Lietu 
vai nepriklausomybės. Vėl 
Įnešimai ir patvirtinimą*'. l\un. 
V alaitis kalba: reik reikalauti 
tik paskelbimo Lietuvos nepri- 
gulmybės, o kiti reikalai jau 
atlikti. Kalbama ir apie Ame- 
riky je org inizavima lietuvių 
kariumenės, bet vėl tas klau- 
simas dingsta ir nutarimu sių- 
sti rezoliucijas Lietuvos reika 
stybės departamentui, kongre- 
se: Suv. \ al. Prezidentui, \\ il- 
sonui, senatan, taikps konferen 
cijai. Pasveikinimus siųsti: 
Smetonai, Popiežiui, Liet. de- 

legacijai Paryžiuje ir \Vilso- 
nui. 

Raudono Kryžiaus klausi- 
mas. Kalba kun. Valaitis gir- 
damas "Raudona Kryžių" prie 
Tautos Fondo esanti. Vargo- 
nininkas, su abiem rankom sa 

vo plaukus verčia nuo kaktos, 
reikalauja tą "Raudoną Kry- 
žių" užgirli. ir kunigo ir var 

gamistros kalbos "patvirtin- 
tos" ir "nubalsuotas." Kyla 
opozicija ir reikalaujama tame 

atidaryti diskusijas. Pirm. sa 

ko: "jau nulialsuota." Visgi 
diskusijas atidaroma. Reika- 
laujama abi Raudono Kryžiaus 
šakas sujungti. Kun. Valai- 
tis: "kaip kas.-nori, tegul sau 

•Lietuva šelpia." Delegatas: 'Ne 
juokinkiin civilizuotų tautų, 
kurios turi tik viena Raiuknia 
Kryžių, kuomet mes, lietuviai, 
turime du: viena daktarų, ki- 
ta kunigų. Padarykim vieną; 

1 nusibodo tos tampimas vienon 
j ir kiton pusėn, kitas delega- 
į tas: "Prie Tautos Fondo esan 

jti Raud. Kryžių negalimą nei 
južgirti, nei toleruoti. Nes jei 
'jis bus taip vedamas, kaip Tau 
'tos Fondas, tai iš jo didžiausia 
Lietuvai skriauda." lieto šis 
delegatas, pasiremdamas kun. 

'Ambrazaičio straipsniu paski- 
rumo norintiems taip užvažiuo 
ja, kad nuo plojimų salė užia. 
Kuomet delegatas pasakė, kad 
męs norime dirbti Lietuvai, o 

ne Mastauskams ar Gabriams* 
publikos simpatija pakripo 
prieš Tautos Fondo pusėn. Si 
ta mintis žymiai pradėjo plės- 
tis ir pas tuos, kurie pirmiau 
buvo priešingi. Tautos Fon- 
do apginėjų pozicija pradėjo 
siūbuoti. Kad taip, tai pirmi- 
ninkas "nepažįstamiems" ne- 

'duoda balso. Kvla dar didės- 
I nis trukšmas. Kun. Augus- 
1 taitis bėgioja po salę su dide- 

jliu "strioku." Užbėga ant es- 

trados ir šaukia: "Kun. JakJ 
tis nori balso." Publika ap- 
rimsta, kalba kun. Jakaitis; 
paleisdamas gerklę "in full 
speed." Kas antras žodis: 
"mes katalikai toki geri, o tie 
liberalai toki negeri. Jie nori 
atimt nuo musų pinigus" ir 
šmeižia mus, kad nesiunčiam 
pinigų i Lietuvą. Toliaus gi- 
riasi: "Aš buvau prezidentu ir 
klausiau kun. Laukaičio, ar 

Lietuvoje gavote nuo T. Fon- 
do siųstus pinigus, 3 Kun. Lau 
kaiti's man paftKe: "gavom, /a 
vom". 

kunigui Jakaičiui varant il- 
L;a "spyčių ir clar^i griovimo 
spyčių, apleidžia seimą 143 dc 
lesalui. Visi įpykę, kad buvo 
kviesti, o laike sesijų balso 
jiems ncduxlama. "Kam jie* 
mus kyietė,"?—girdėjosi krl- 
bos. ICinant delegatams iš sa- 

les, kn. Augustaitis atbėga ir 

grasina su pasaukimu polici- 
jos, kam tie salę apleidžia. \ i e 1 
nas delegatas patėmija ktrr- 
gui: ar tai nori nugąsdint? 
Negasclii]k; Father, nebijom. 
Augustaitis bėgą \ salę. 

Iš kuri. Augustaičio šiame 

akcijos matėsi, kad čia buta 
pas lyderius didelės baimės są 
ryšyje to, kad kartais neperei- 
tų rezoliucijos reikalaujančios 
iš Tautos Fondo siųsti Lietu- 
von pinigus. Juk ir kun. Ja- 
kaičio, ar tik ne, specialiai ati 
dumta, dėlto, kad sustiprint 
poziciją, l'rie to dar noriu 
priminti kun. Jakaičiui, kau jo 
gyrimasis esant ten koUiu pre 
zklentu ir kalbant su kun. La u 

kaičių apie nuo Tautos Fondo 
pinigų "priėmimą Lietuvoje nė 
ra liudijimu pinigu išsiuntimo. 
Gali sau kun. Jakaitis imti ir 

penkiolika sykiu prezidentu, 
ras nesvarbu. Nesvarbu taip 
gi pasikalbėjimas su kun. Lau- 
kaičiu; tai privatis reikalas. 
Pakvitavimas turi buti padary 

i tas oficialiai Lietuvos valdžios 
ar jos atstovu. 

licport. į 
I 

M K / L 1 A V A. 

' 
NUKENTĖJUSIAI DEL 
KARES I.IETL'V'AI l'ER 
AMERIKOS LIETUVIU 
CENTRĄ Ll KOMITETĄ. 
Atskaita už K L' (.1 P J U 

T 1 1910. 
P>inghampton, X. Y., Seni 

nariai už (ie^užio mėnesi už- 
simokėjo $7.50; už Bire/lio mė 

nesį $5.00. prisirašė J. Klikna 
ir užsiniokėj .? 50c. Vis.» $13.00 

Plains, Pa., Seni nariai 
užsimokėjo 4.50 

Ambridge, Pa., Seni na- 

riai užsimokėjo /.'"X) 
Klizabeth, X. J. Seni na- 

riai užsimokėjo 10.50 
Siuox Citv, Iovva., Juozas 

Juknis ir V. Valeika po $2.00; 
i), (žirnius $1.00; už parduo- 
tas atvirutės $2.0°. Viso 7.00 

Stamford, Conn., Seni na- 

riai sumokėjo 11.00 
už {Kirčiuotas atvirutės <S.25 
Detroit, Mieli., 151. Kiulis ir 

P. A. Račkauskas $2.00; 
A. Meškauskas $1.00; už atvi- 
rutės $1.55. Viso 6.55 

Belok, YVis., Naujai susi- 
tvėrusi Lietuvos šelpimo kuo- 
pa $195.00; Apšvietos Kliubas 
$150.00; Šv. Antano Draugy- 
stė $150.00; Jurgis Nakrošis 
$53.00. Jo moteris (iendruta 
$51.00; Gasparas Janiulis 
$28.0W; V. Stankevičius ir J. 
Ščiura po $17.00; M. Vinngau 
skas $15.00; A. Digris $13.00; 
K. t'rbialis, B. Liupkevičius ir 
J. Dvuktianis po $12.00; A. 
Vitkus $11.50; E. Burickis ir 
N. Ronavičius po $10.50; P. 
Markaitis, M. Jakubauskis, R. 
Ranis, J. Švegždis, J. Marke 
lavičius, R Ju.šus, P. Ziubialis 
ir M. Ralis po $10.00; A. Sna 
baitis $8.00; S. Pankauskis 
$7.00; L. Križenauskns, ir j. 
MatiskaUis po $6.50; J. Petrau 
skas, P. Tamulis ir S. Bukan- 
tas po $6.°0; J. Švenčianas 
$5.50; E. A. Guston, Haver- 
ly, J. Labanauskas, A. Matio- 
kaitis, H. Glevackis 'r I. Ger- 
likas ]K> $5.00; J. Glavacikis 
$4.50; B. Pankauskis, J. Pad- 
vilikis ir J. Gerlikis po $4.00; 
P. Matiokaitis ir P. Palubin- 
skis po $3.50; P. Ralis, Y. Ro 
navičius, A. Ronavičienė, ir S. 
Jucius po $3.C0; J. Urbonas 
taipgi $3.03; j- Gerlikas, E. 
Birg, A. Redaękis, J. Brazau- 
skas, J. Andrešunas ir A. 

Zviegždis p> S2.00; J. Skipitis 
$1 75: J. IJakutis, i). Iivanov, 
S. Orlauskas, M. Lvanov, i': 
Mikalauskas, L. kalis ir |. l)i^ 
ris ])o SI.50; A. lzdonavičius, 
K. Martinionis, V. Skukaus-| 
kis, J. (ii;la/is, li. Mackevi- 
čius. D. Jasaitis, J. Doinikis, 
J. Stun.škis, A. Jasaitis, J. 
Skuodvila, A. Mandeilos, K. 
Vrnašius. T. Markaitis, J. Ziu 

zitinas, A. Izdanavičius, ir K. 
F. Traškialis po $1.00; K. Lau 
kinaitis, A. Jakobauskas, 1». 
P»udris, K. Ivaškevičius ir J. 
l'reiva po 50c. Viso iš Beloit, 

':\Vis $1,000.00 
Pavieniai : 

| Daktaras A. Uaceviče, 
| is Klizal>etli, X. J 25.00 

A. Liepinis, is Elizabeth, 
N. J 6.00 

Lietuvių ()rganizacijos, 
iš Tamaqua, Pa 20.0C 

H. Aukščiunas, iš 
Detroit, Mieli 15.0C 

Pranas Puplauskas, iš 
Chicago, 111., 12.0C 

i S. Chicauo, 111. Am. 
i 
I Liet. C entr. kom. Sky- 
riaus likusieji nuo 191 7 m. 8.20 

Juozas G. Žemaitis, iš 
Rochester, X. Y 5.00 

S. L. A. Kuopa 175ta 
iš Beloit, \\ is 5.00 

f. Slifka, iš Dolgeville, 
X. V 12.00 

Motiejus Janusas, iš 

Dolgeville, K. Y. .v 6.00 
Antanas Križanauskas, 

iš Doloeville, N. Y 6.00 
Antanas kazlas, iš Xe\v 

Nork, X. Y. 2.00 
P. Čiurlionis, iš Xe\v 

York, X. Y 1.00 

Viso už Rugpjutį .S1191.5(> 
lierl). Lietuvos (Gelbėtojai! 

Lietuvos \ aidžia, per Ame- 
rican Relief Administration, 
vt'is įstaigos kūdikių maitini- 
mo Skyrius, savo lėšomis ir ru 

pesniu maitina ir globoja apie 
58,000 Lietu :»s kūdikių), >au 

Įkiasi i Amerikos Lietuvius, 
kad mes su savo pagaH>a ba- 
daujantiems kūdikiams į pagel 
bą pasiskubintume. 

Herbert l l :ovcr, toj». Sky- 
riaus pirmininkas, savo pasku 
tinėje kablegramoje tarp ko ki 
to saki): "Amerikos žmonių au 

komis sekanėv vmis pusę milijo 
no Dolarių, Lietuvos išbadėję 
kūdikiai kas dien gaur.a tam 
tikrai 4>agamintą maistą. Mai- 
sto užteks iki Lapkričio pra 
džiai. 

Kas bus su kuuikhs Lapkri 
čio mėnesyje? Kas juos glo- 
bos? Kas juos maitins? 1 tins 
visus klausymus lengvai butų 
galima atsakyti, jeigu tik Ame 
rikos Lietuviu tarpe jaustųsi 
didesnis noras aukavime, 1'des 
nis į šelpimo darbą įsigilini- 
mas, tuomet drąsiai atsakvtu 
tne, kad, MES AMERIKOS 
LIETUVIAI NEDUOSIME 
MUSU ATEINANČIAI 
GENTKARTK1 IŠMIRTI ir 
liktas kriukis. 

Gerbiamieji! pasistengkime 
kad kuogreičiausia susidarytų 
bent pora šimtų t liksiančių l)o 
larių, o patom ir daugiau, kad 
tokiu budu šelpimo ir kūdikių 
priežiūrą pratęsti bent kol žie- 
ma pasibaigs. Išsivaizdinkite 
tuos žiemos žiaurumus, įeikite 
tųjų mažutėlių ir jų motinų pa 
dėjimam juk jie.be priežiūros 
ir maisto visi išmirs. Ta visą 
gerai apgalvoję manau kad, 
ateinančiai gentkartei išmirti 
neduosime. 

Visi, kurie šį straipsniuką 
skaitėte, tuojau šią pat valan- 
dą siųskite savo auką į THE 
LITHUANIAN CENTRAL 
WAR RELIEF COMMI-1 
TTEE, Inc., 320—5th Ave, 
New .York, N. Y. 

A. Steponaitis. 
Amerikos Lietuvių Centralo 

Komiteto Raštinės Vedėjas. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

t. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibui, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiu., ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Daily ūė ir \azareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė j. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lek:ijo« Prof. Blockinan'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 5įC. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1890 m. Čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų it 1.1. Puslapių 580, kaina $i.oc 

į Ta pati audimo apdarais $i.7S 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 

: ga su f,auselių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 1.1. 

I Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
I ?o(), kaina 75c. 
'Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje. (1569—1795) Parašė J. Šliupas. M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenki jo ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai j šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina ..., $2.00 į Ta pati audimo apdaruose $3.00 

8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių'rašto žeu 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i..SC' Ta pati su audimo apdrais t.. $2.25 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Mušu laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina S r.00 Ta pati audimo apdaruose \ -1.73 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, Kaip juos magikai pauaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių taį štukas. Puslapiu 262. kaina .... $1.00 

.w jui.imu j. i,auivi3. u»ui[)ii! jy2, Kar.ia .... $1. audimo apdaruose $2.50 
12. Indepenciance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius, lssued by Lithuanian Nationol Council in L'. S. of America. 

\Vashington, D. C. Price 25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimiu. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C. 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kaloon vertė J. Lau- kis. Kaina 25c. 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogau; kuno organizmas, kaip už- 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmoga/us kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai eražioi kalboi tr 
pai a} 
kalbat 
do T. M; D. Pusi. 36. kaina 
Ta pati audimo apdaruose 

15. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuviu kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45<\ 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su dauge'iu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiesti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3-oo 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, subm..rinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 
50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie jvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimas} nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129. kaina 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybė*,. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, 1110- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje, šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus kad tada jie buo pasakoj ni tiktai kaipo pasaka, o šiądien iic pilnai i*- pildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik- tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, ajpie kokius anų di-nų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity tojas perskaitęs šią knygelę di lėliai uisistebės, kokiu bud u a.ių die nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugeliu metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygeliu lietuvškoje kalboje. Puslapių 211, kaina 

j 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amiei, vertė j lietiniu , kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai. I yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinkii lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų raaiis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 
23. The Fraternal Age. The Preblems of Pcacc and The Rightf of Littlc Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais Užsisteliuok- brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo jkaiminains amerikonams. Kaina 

15c 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 1905—J915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje ra' 1 viską kas per 10 metų biwo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ytn lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško°, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Tarase M. Šalčius. Puslapių 99. kr.ina 25c Ta-pati audimo apdaruose i... 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 
"L r E T U V A" rr.%^ 

3252 South Morgan St., CHICAGO, ILl. 
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SENIŪNŲ SUEIGA. 
Šiu metų liepos mėn. 7 

d 1) vai. rytą įvyko Val- 
stybėse Tarybos Seniųnų 
Sueigos posėdis. Išklausy- 
ta Valstybės Tarybos ir Lie 
tuvos Delegacijos Taikos 
Konferencijoje nario D. 
Siemaškos tik ką atvykusio 
iš Paryžiaus, pranešimas. 

S^ryšyj su šiomis dieno- 
mis Lietuvos Valstybės Iždo 
paskelbtu atsišaukimu į Lie 
tuvos piliečius, kad nuo š. 
m. liepos mėn. 15 d. jau 
galima bus užsisakyti val- 
stybės bonų, — trumpalai- 
kiu (metinių ir pusmetinių) 
valstybės vekselių paliestas 
buvo vidaus paskolos klausi 
mas 

Visos Valstybės Tarybos 
Seniūnų Sueigos narių ei- 
lės buvo pažymėtos nepa- 
prastas šios pirmosios musų 
valstybės vidaus paskolos 
svarbumas. Šitoji paskola 
vertinama l>uvo ne tik fi- 
liansiniu atžviįg'iu, kaipo 
priemonė laikinai paremti 
liesomis musų Valstybes Iž- 
dą, bet ir kas kalbėtojų 
nuomone nemažiau svarbu, 
—politiniu atžvilgiu. 

Jeigu šitoji pirmoji musij 
vidaus paskola pavyktų ir 
tam tikram laikai praėjus 
paskelbtoji leidžiamųjų bo 

nų suma (30 milionų) lik- 
tų išpirkta; tai tas butų ro- 

dos, paskutinis argumentas,; 
kurs parodytų visiems, kad; 
nežiūrint milioninių rusų ir! 
vokiečių armijų žygiavimų 
per Lietuvos laukus, nežiū- 
rint ilgos ir sunkiausios ir 
krašto pajiegos naikinan- 
čios vokiečių okupacijos, ir 
nežiūrint, kad dar nesenai 

puse Lietuvos buvo užlieta 

alkanų rusų bolševikų mi- 

nių, Lietuva jau dabar ran- 

da savyj tiek finansines pa 
jiegos, kad gali ir pati žy- 
miojoj dalyj finansuoti ku-j 
riamąjį savo valstybės apa 
ratą ir vesti šventąją kovą 
del nepriklausomybės. 

Todėl, kalbėtojų nuomo-' 
ne,pirmąją vidaus paskolą 
reikia taip supopuliarižuoti, 
kad kiekvienas Lietuvos pi- 
lietis kuoaiškiausiai suprastų 
savo didžiausiąją šiuo metu 

pareigą: — pirkti valstybės 
bonu3; ir kad ypač tai aiš- 
kiai suprastų tie Lietuvos 

piliečiai, kurie neturi laimės 

ginklu kovoti su Lietuvos ne 

priklausomybės priešinin- 
kais 

Prie paskolos supopulia- 
rinimo, Senųnų Sueigos nuo 

mone, žinoma daugiausia 
gali prisidėti pati visuome- 
ne. Todėl labai svarbu butų, 
kad jau pirmomis paskolos 
realizavimo dienomis visi, 
stovintieji priešakyj valsty- 
bės, bažnyčios ir šiaip vi- 

suomenėj autoritetingi as 

menįs darbu ir žodžiu kuo- 

atkakliausiai prisidėtų prie 
valstybės paskolos įvykini- 
mo. Visos valstybės įstai- 
gos centre, provincijoj tu- 

rėtų buti įtrauktos į šį dar 

bą. 
Lygiai pat įvairios, drau- 

gijos, komitetai turėtų ne- 

trukus padaryti visuotinus 

narių susirinkimus, susipa- 
žinti su paskolos sąlygomis 
ir visomis savo pajiegomis 
ją y paremti. 'Ypač svarbu, 
kad musų tautos ir valsty- 
bės pamatas ir viltis — ūki- 

ninkai kuogyviausiai dalyr 

Ivautų bonti pirkime. Juk 
karos metu pas ukirinkus 
susirinko nemažai popieri- 

: nių pinigu, kurie iki šiol daž 
niausia guli be jokios nau- 

! dos ir patiems tų pinigų sa 

vininkams ir visuomenei, 
nes labai dažnai tie pinigai 
laikomi kur nors paželme 
nyj, ar puodelyj užkasti že- 
mėj. 

Todėl visi, kas tik arčiau 
susiduria su musų" žemdir- 
biais ūkininkais kaip so- 

džiaus inteligentija, ypač 
dvasininkai, įvairios ukinin 
kų draugijos ir kooperaty- 
vai, turėtų tuojau apreikšti 
kuodaugiausia gyvumo ir 
veiklumo, kuoplačiausiai pa 
skleisti valstybės paskolos 
reikalą. 

Nėra abejonės, kad musų 
rašto pirkliai ir pramoninin 
kai, turėdami tuo tarpu 
daug atliekamo kapitalo su 

nauda sau ir tėvynei trum- 
pam laikui — metams ar 

pusmečiui — paskolins val- 
stybei pinigų, pirkdami jo 
sios Iždo leidžiamuosius bo- 
nus. 

Dideles reikšmes paskolos 
sėkmingumui, kalbėtojų nuo 

mone, turėtų musų politinių j 
partijų grneų sustabdymas, 
nes tie ginčai pastaruoju 
metu vėl pradeda rodyti 

visuomenei savo ragus. To- 
dėl butų gerai, kad galėtų 
Įvykti musų valstybinių par 
tijų Centro Komitetų bend- 
ras aiba atskiras posėdis, 
kuriam butų priimti tam tik 
ri atsiliepimai ir i visą vi- 
suomenę ir į atskirų partijų 
narius remti pirmąją pasko- 
lą- 

Valstybės Tarybos nario, 
be paprasto piliečio parei- 
gos. yra pareiga pasiskirsty 
Lietuvą tam tikrais rajonais, 
pasistengti kuodaugiausia 
tokių rajonų vietų aplanky- 
ti ir gyvu žodžiu aiškinti pi 
lieČiams paskolos svarbumą, 
or net kiekvienam pilielčui 
naudingumą d?.r iš tos pu- 
sės, kad už nupirktus bonus 
Valstybės Iždas pasižada mo 

keti 4V»/', o bonų terminui 
sukakus grąžinti, kas yra 
laidojama visų valstijos tur 
tu ir visoms valstybės įeigo 
mis. > 

Bet ir patsai Valstybės Iž 
das privalėtų kuoplačiausiai 
skelbti apie paskolos sąly- 
gas, nes atvira pasakius, 
tokios sąlygos kiekvienam 
pirkėjui yra h.bai geros. 

KALVA11JA. 
Kalvarijos apielinkėj len- 

kai dalininkai varo smarkią 
agitaciją p'rieš Lietuvos vai 
džią, šaukdami visus dėtis 
su lenkais. Dalina atsišau- 
kimus. Pav. Liubavo vals- 
čiaus Kalvarijos apskričio 
Trmpinių dvaro dvarinin- 
kas Aufšliakas parsiveža iš 
Suvalkų cukraus ir dalina 
tiems, kurie Tie Lenkijos 
[prisidėsią. Lenkai taipogi 
I steigia lenkiškos orientuo- 
tes organizacijos. Pav. tasai 
Aufšilakas buvo paskyręs 
toki Filipavieiu viršaičiu 
(Woit- gminy ludovej), Su- 
valkuose ji kažkokia lenkų 

| organizacija patvirtinusi, 
nors vietiniai žmonės jo ne- 

rinko. Pilipavičius ir Auf- 
šliakas tarėjo L.avo antspau- 
dų ir duodavo, pav. leidimą 
miškus kirsti, Lietuvos val- 
džios nesiklausdami. 

PAAŽER1AI. 
(Šeduvos valsčiaus). Šie- 

met atvykus mokytojui Dat 
kevičiui, buvo Įsteigti prie 
mokykos vakariniai kursai, 
kuriuos lankė 57 asmenys 
(21 vyras ir 3(5 moterįs). 
Kursai tęsėsi nuo sausio 10 
d. iki balandžio 16 d. Be 
kitų dalykų buvo mokinama 
ir dainų. Kursams baigian- 
tis buvo suruoštas .vakarė- 
lis, vaidino "Pirmasis degtin 
daris" ir dainavo choras. 
Ypač pasižymėjo choras. Pa 
eželiuose buvo pirmai lie- 
tuviu vakaras, užtat ir sve- 

čių prisirinko daugybė. Gry 
no pelno liko 155 rubliai. 
Pas Janušauskį svečiai paau 
kavo 51 rub 50 kap. Paeže- 
rių jaunimas (tik kursistai) 
paaukavo 67 rub. 50 kap. 
Taigi išviso 274 rub. Visi 
tie pinigai skiriami įkurti 
prie mokyklos knygynėliui. 
Negalima nepaminėti Jono 
Janušausko, kuris davė savo 

klojimą ir daug prisidėjo 
prie vakaro. Iškeliavęs, j 

JURBARKAS. 

Jurbarkas renka naują 
Miesto Tarybą. Kaži, ko- 
kia bus ta naujoji, bet se- 

nąją maža kas tesidžiaugė, I 
ypač prieš galą. Mat Jur- 
barko vertelgos ir kiti tokie 
labai mėgsta spekuliuoti. O 
kai tik koks spekuliantėlis 
pakliūva milicijai i nagus, 
tai Taryba, Durna, tuoj pa- 
sistengia apteisinti tą speku 
Hantelį. Tai vienas žymes- 
niųjų Jurbarko Miesto Ta- 
rybos nuopelnų. Antra Jur- 
barko Miesto Taryba (neuž 
mirškit, kad Durna) žymi sa 

vo rusiškumu. Rusiškai ne- 

mokėdamas į posėdį nei 
neik. Ten du nariu, kad 
pradės rusiškai šnekėti, mal 
ti, kad pradės, o kiti paskui, 
tai vistiek nieko nesuprasi. 
O jei panorėsi ir balsuoti, 
tai, žiurek, kad dievai žino, 
ko nenubalsuotum. Vienas 
iš tų dviejų narių Valdybo- 
je sėdi ir didžiausią rolę 
vaidina. Būdamas valdybos 
narys, jis daug turi su žmo- 
nėmis reikalų, o,kad kalba 
tiktai rusiškai, tai žmonėms | 
ir bėda (berods, kalba iri 
žydiškai, bet žmonės vistiek 
nesupranta). 
/ Jurbarkiečiai, gana jau 
jums tų viršininkų rusiukų, 
juk jau galėjo jums jie anais 
metais nusibosti. Dabar jau 
į'Valdybą išsirinkite lietuvį 
arba nors lietuviškai mokan 
tį žydą. Unte. 

(Iš Kauno "Lietuva"). 

VIDIŠKIAI 

Ukmergės par. Miestelis 
visai apmiręs, turbut dėka 
miestelio klebonui, kuris 
yra sulenkėjęs, o net ir tik- 
ras lenkas, jokiais žmonių 
reikalais nesirūpina, kuom 
labai nepatenkinti žmonės. 

JURBARKAS. 

Ne senai pro mus pradėjo 
lakioti aeroplanai. Jie at- 
lekia iš šiaurės ir lekia į pie- 
tus, i Prūsų sieną. Untė. 

ROZALIMAS. 
\ 

Panevėžio apskr. čia vra 

pradinė mokykla. Rusų lai- 
kais buvo dviklesė, dabar 
rudeni žada bųt keturklesė. 
Čia labai butų reikalingas 
gydytojas ir vaistinė. \ 

A rtymi ausias -gydytojas! 
už dešimts'varstų,\ir. tas'.dėli 
tikrų aplinkybių dažnai-, at- 

| sisako važiuoti. TokiūĮ 'bu 
du daug žnionių žjuva be; įhe" 
clictiios pagalbos.'! O. Y. 

'(Iš ''Kauno Čiet." § 

Į Tuo tarpu, kaip kitose 
kraujo prisigėrusiose šalyse 

I pamažėl pradeda gyti karės 
žaizdos ir gyvenimas ima 
krypt į paprastasias vąžias, 
lenkuose darosi kaž kas to- 
kio, kas netolimoj ateityj ga 
li užduoti smūgio pačiai Len 
kų valstybei ir uždegti visą 
Europą. Nors Llod George 
ir pareiškė Lenkų pirminin- 
kui Paderewskiui, kad Eu- 
ropa del Lenkų nekariausian 
ti, tačiau šis pareiškimas ir 
šiądien pasilieka tik pareiš- 
kimas ir Lenkai tebevaro, 
kaip ir varė sa^o imperialis 
tinę politiką, visai maža te 
Kreipdami akis į valstybė 
vidaus gyvenimą. O viduji 
nis gyvenimas Lenkuose ne- 
liečiant žemės reformos klau 
simo, kuris iki pagrindų su 

judinęs visas lenkų sroves, 
pasidarė dar opesnis, kas- 
dien darosi aštresnis ir gre- 
sia šiokiu ar tokiu budu iš 
siveržti bolševizmui. Pasta- 
ruoju laiku vietų laikraščiai 
daugiau ir daugiau praneša 
žinių apie bendrą nepaten-, 
kinimą minių nerimavimą ir i 
susikurusių priešvalstybinių I 
kuopelių darbuotę. Gegužio 
1 d. demonstraneija Varša-i 
voje, kurioje dalyvavo laik- 
raščio 'Rabotnik'o" prane- 
šimu, apie 60 tūkstančių 
žmonių, aiškiai parodė iš 
Lenkų sostinės piliečių po- 
litinę dvasia: dvi trečiosios 
viso skaičias vėliavų ir pla- 
katų buvusios, bolševikiškų 
obalsių, pradedant nuo pro- 
letarų diktatorius reikalavi- 
mo ir taikos bakūžėms, ka- 
) ės dvarams, iki obalsių 
4:šalin seimas ir valdžia!", 
"Šalin buržuazija!". 

Ir iš tikrųjų priežasčių bol 
ševizmui kilti Lenkuose yra 
begalė. Pirmiausia reikia 
pažymėti bendras šalyj pre 
kybos ir pramonės apmiri- 
mas, reikalingiausių produk 
tų ir prekių brangenybė, ne 

paprastas valstybės aparato 
iškrikimas ir toji anarkija, 
kuri visam tam priduoda 
bolševikinės spalvos. 

Be gitų svarbesniųjų prie- 
jžasčivi, šia ar ta forma bend 
rų ie kitoms karės nuslo- 
pintoms šalims. Lenkai dar 

j turi nemaža savotiškų bol- 
ševizmo plėtimui pobūdžių. ' Taip antai, didelės likusių 
nuo moblizacijos bedarbių 
ir mažažemių minios, kurios 
negalėdamas pramisti tėvy- 
nėje, taip pat emigruos j ki 
lčjs saus, nerimauja ir pa- 
liktos manytis pačios sau. 
Valdžia lig šiol nėra nieko 
padariusi jų bučiai pagerin- 
ti. Jei neskaitysim tų 7 nr. 

lionų markių, kurios buvo 
asignuotos užregistruotiems 
bedarbiams. Turtingiausias 
pramonės centras — Damb- 
rovas, kur pirma gyvėnimas 
virte virė, dabar yra visai 
apmiręs ir visame rajone 
dabar tebedirba tik 1—2 ga 
myk los. Kitos visos stovi 
ir kariaujančiai valstybei 
trūksta lėšų aprūpinti joms 
žaliąja medžiaga ir atgaivin 
ti darbo aparatui. 

Taip pat bolševizmui plė- 
totis daug padeda ir Lenkų 
šovinizmas, kuris yra taip 
įsivyravęs lenkų visuomenė- 
je, jog net partijų ir srovių 
kivireiuose suranda vienodų 
obalsių. Del savo šoviniz- 
mo Lenkai kariauja dabar 
tokią pragaištingą karę su 

čavo kaimynais. Neveltui j 
šovinizmą bolševikai vadinai 
savo geresnioju ir garbin-j 

Į gi aušino ju sąjungininku. 

| Lenkų armijoj viešpatau-i 
j ja biauriausi disciplina ir 
i kur toks didelis skirtumas! 
| tarp kareivio ir kariifinko! 
(pasirodo taip pat ne viskas j 
'gerai; disciplina legionuose, 
palaikoma tiktai bausmės 
priemonėmis ir pagrįsta aklu 

šovinizmu ir fanatizmu; ka 
| reiviai blogai maitinami ir 
blogai apvilkti; tų 15 rublių 
kuriuos jie gauna mėnesiui 
neužtenka ir tabakui ir už- 
hfl armijoj žydi plė- 
šimai ir savivalybė. Reikia 
tik nedidelės priežasties, 
vieno kito nepasisekimo, 
kaip surikiuoti legionai gali 
iskrikt ir pavirst bolševiKU 
gaujoms. Ir "G olos'o Ros- 
sii" nuomone, bolševizmas 
Lenkuose, prie tokios politi- 
kos ankščiau ar vėliau, tu- 
rės išsiveržti aikštėn ir už 
degt visą Europą. 

INDŲ REFORMA. 

Iš laikraščio "Times" 
birž. mėn. surinktų žinių. 

Anglų Parlamentas šio- 
mis dienomis labai susirū- 
pinęs Indų valdymo reikalu. 
Indai, Anglų kolonija Azi- 

joje, kurios ilgą laiką trokš 
ta kaip ir visos kitos valsty 
bes Įgyt savarankumo. 

Indų yra 315.000,000 gy- 
entojų įvairių tautų ir tiky- 
bų; Indai buvo labai nekul- 
tūringa šalis, bet per pas 
kutinius trejus metus žy- 
miai pakilo; kai kurie In- 
dai baigė net augštesniojo 
mokslo Angluose. Dabar vi- 
si Indų gyventojai susido- 
mėjo politika, ir nekantriai 
laukia savo galutiro ateities 
nusprendimo iš Anglų par- 
lamento. Įteiktas yra Indų 
savivaldybės įstatymo su- 

manymas parlamente. Su- 
statytas šitas raštas buvo po 
šešių mėnesių oficialinių ir 
neoficialinių konferencijų, 
kasdieninio svarstymo dau- 
gybės deputatų su Indų vai 
dyba, po svarstymo provin-j 
cijose ir Delhy su vietiniais j 
valdininkais, apskritai kuo i 
ne po dviejų metų rengimo-1 
se, smulkiai išdėstytas Indų! 
ateities khusimas. Parlamenj 
to nariai daug galvoja apie 
Indų ateitį, jie gerai žino, j 

.kiek daug Indai padėjo An 
glamskarės metų; daug In- 
du kareivių legionų siuntė 
į frontą, gelbėt Arabų, Ai^/ 
menų ir žydų nuo Turkuos 
puolimų. Argi Anglai J§§ 
taip ilgai kovot del laisvi? 
kitų tautų ir nepatenkint 
Indų troškimų? Biržeio 5 d. 
įvyko Parlamento posėdis; 

I po daug visokių politinių ir 
taikos klausimų ir svarsty- 
mų Indijos Valstybės Sekre- 
torius, Mr. Montagu, pasi- 
prašė narių dar kartą per 
.skaityti. Indų savivaldybės 
Įstatymo sumanymą, kuris 
buvo jau skaitytas gegužės 
mėnesio. Parlamento nariai 
sutiko ir Mr. Montagų pra- 
dėjo pirmiausiai paaiškinda 
mas pagrindinę dalyko isto- 
riją, paskiau Indų padėtį, jų 
reikalavimus. Jam gražiai 

i beaiškin nt, dar ne pradėjus 
sumanymo skaityti, parla- 

j mento nariai sveikino Indų ' 
savy valdybės sumanymą, 
kiek vienas išreikšdadmas 
savo nuomonę del Indų liki 
mo. Visi nariai neprįešingi 

1 Indų savivaldybai. Kaštą per^ 
skaitė antrą kaitą ir atic]|§ 

I ve apsvarstyti maišytu Jg 
gštojo ir žemojo buto * M 
misijai. » 

Geras Vaistas j 
Moterims. į 

Taip tai galima iSsirsikŠti tiktai apie į 
vieną geriausiai žinomų prepa»atų, į kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- i 
smagumų ir nereguliariškumų nuo j kurių moters ir merginos taip daž- " 

nai kenčia. Vardas to vaisto yra į 
i 

Severas! 
a 

Regulator 
(Severos Reguliatorius) ir.jisai gau- J namas visur ir bent aptiekoje. Ži- | 
noma, nuėjus i aptieką reikalauk j 
vien Severos Reguliatorius ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi I 
geriausias ir greičiausias pasekmes, g Kaiii- $1.25 ir 5 ct. taksų. 

Ip paJariame gatavas !MiaĄ Jisu Mfsg Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, 

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

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžiu. 
5 šmotai muilo. 
10 svarą kondensuoto pjeno 
1 tuzinas špulią siūlą. 
2 pakeliai adatą. 
.r> svarai cukraus. 
5 matkaia vilnoniu siūlą. 

No. 2. Kombinacija už §15. 
l(i svarų, lašinią. 
10 svaru shialCiaus. 

No. 3. Kcmbinacijtl už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svaru kondensuoto pieno. 
5 svarai smaližiaus. 
C švara; jautienos. 
10 šmot,, muilo. 
1 tuzinas špulią siūlą. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarą miežiniu kruopu. 
Puse svaro pipiru. 
5 matkai vilnoniu siūlą. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarą lašintą. 
5 svarai smalčiaus. 
C svarai jautienos. 
10 šmotą muilo. 
10 svarą kondensuoto pieno. 

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

15 svaru cukraus. 

C evarai. jautienos. 
10 svarų fasolin. 

30 svaru kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 

2 tuziną) spaliu siulu. 

2 pakeliai adatų. 
10 svaru ryžiu. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos! 
1 svaras arbatos. 
H) n atkų vilnoni,, siūlų. 

No. G. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašiniu. 

•50 svarų sraalčiaus. 
20 šmotų" muilo. | 
■! svar.ii l oniii nsuoto pjono. 
1"! i, va r u jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
30 svarai lažiniu. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalC-iaus. 
4S svarai kondensuoto pieno. 
20 svaru cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežiniu kruopų. 
24 išmotai muilo. 
G s vara; kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzin: i spulių siūlų. 
Pusė ti žino pakelių adatų. 
10 malkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalČi"U3. 
:>r> svarai ryžių. 
4S> svarai kondensuoto pieno. 
25 8Va:;' i cukraus. 
4.8 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
L' svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipiru. 
Irt svaru fasolių. 
10 malkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms -parašykite kobinacijos numerį, kurį norite : msti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Litjhuanian-American Traiding Company. 
Laiške parašykite aiškiai .vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj,, taipgi jusų vardą ir adresą, kad galėtum-įtoiųsli.'jumis -pakvitayijirną už jusų.pinigus, o vėliaus pavitavojipą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta Mm, ktiriam siunčiama- Į-liiętuvą. 

litkuanian-american trading co. •i; v V' 'V.-.v' 6 West 48-th Street, Wew York City. •i.*. ; v;. v. y. .'J' ,■ 

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



Nuo to laiko kaip Valteris 
6napsas kartu su pirmyn 
žengiančia armija įėjo j 
Prancūzija, jis laikė save 

nelaimingiausiu žmogumi. 
Jis buvo storas, nemėgo 
daug vaikščioti, buvo trupu- 
tį padusęs ir turėjo plačias 
pėdas, kurios visuomet pra- 
kaitavo. Jis labai mėgdavo 
vėlai atsikelti, ankstį atsi- 
gulti, ilgai ir daug valgyti 
ir alų gerti. Jis gilumoje sa 

vo širdies neapkentė nei ka 
nuolių, nei šautuvų, o ypač 
jis nekentė durtuvų, nes jis 
jautė, kad neganėtinai vik- 
rus tame darbe. Jis su dur- 
tuvu vargiai utų galėjęs 
apginti savo dintoną pilvą. 

Pradžioje mūšio jis taip 
buvo nusilpęs kad jau butų 
tikrai sugriuvęs, jei ne bai- 
mė, kad visa armija paskui 
per jo pilvą butų perėjusi. 
Nuo šovinių * švilpimo, ant 
jo galvos plaukai nuolat at- 
sistodavo Jis jau kelin 
tas mėnuo kaip dižiausioje ^ 

baimėje ir neramume. 

Ta armijos clalis, kurioje 
ponas šnapsas tarnavo, ėjo 
gilyn Į Normaniją. Ir štai 
viena kartą Šnapsas su dau- 
geliu kitų kareivių buvo pa- 
siųtsas pirmyn, kaipo žval- 
gas. Reikėjo nueiti pirmyn, 
apžiūrėti apielinkę ir sugrįž 
ti. .Aplinkui išrodė viskas 
ramu ir nebuvo jokio ženk- 
lo, kad čionai kas pasiprie- 
šintų. 

Prūsų kariumenė ėjo j 
klonį, kuriame buvo dikto- 
kai gilių griovų. Staiga pa- 
sirodo šūviai ir sustabdė d\ i 
dešimtį kareivių žvalgų. Tie 
šūviai paguldė penkis pru- 
sus. Paskui pagiryje pasi- 
rodė būrelis vyrų, kurie su 
šautuvais rankose bėgo. 

Šnapsas ant vietos pasti- 
ro iš baimės; jis taip labai 
išsigando, kad iš karto net 
nei nepamąstė apie bėgimą: 
paskui jį apėmė didžiausia 
noras, kur nors pasislėpti, 
bet jis atsiminė, kad jis bė- 
ga negraičiau už čerepoką, 
tai ir pasiliko ant vietos. 
Bet staiga įla priešais save 

pamatė grabę pilną šakų ir 
sausų lapų, tai nei sekun- 
dos ilgiau nemąstęs šoko 
stačiai į tą griovį, net ne- 

ištyręs pirmiau ar gilus. 
Šoko, šakos jam truputį 
apdraskė veidą h rankas, 
bet visgi jis sau sveikai nu- 

krito ant griovio dugno. 
Pakilęs jis pirmiausiai 

pažiurėjo augštyn ir pama- 
te skįię, tą pačią, kurią jis 
pralaužė krisdamas. Dabar 
tas skįlė galėjo jį išduoti., 
galėjo pnešas jį pastebėti 
per tą sklįlę. Jis neilgai 
laukdamas tuojaus leidosi ei 
ti tuo grioviu, kaipo kokiu 
uždengtu koridorium, kad 
kuotoliausiai nusitolinti nuo 

mūšio vietos. Jis bėgo grio 
viu; dar nekurį laiką tas 

prūsas Šnapsas girdėjo šu- 
vinius, bet paskui viskas nu 

rimo. Aplinkui viskas buvo 
ramu. 

Staiga kas tai sujudo ties 
juomi. Jis pašoko iš bai- 
mės. Pasirodė, kad tai 
koks tai mažas paukščiukas 
tupėjo ant sausos šakos. 
Tiktai už kokios geros va- 

landos šnapsas susiramino, 
o iki tol jo širdis iš baimės 
plakė nelyginant kalvis su 

kuju j priekalą. 
Artinosi naktis ir griovy- 

je vis darėsi tamsiau. Tas 
vokiškas kareivis tik dabar 

pradėjo mąstyti apie savo 

padėjimą. Ką gi jis dabar 
darys? Kas bus su juomi? 
Ar gal vėl sugrįžti į kariu- 
menės pulką? Bet kaip? 
Tuomet jam vėl prisieis kv*s 
iti baimę. Ne! Jis jautė, 
kad jis ilgiau kariauti nega- 
li, jis daugiau tam neturi 
spėkų, jis negali ilgiau ken- 
tėti, ir tai dar gali taip at- 
sitikti, kad franeuzai dar 
gali ji užmušti. To jau per- 
daug. Bet ką gi daryti? 
Visą laiką pasilikti griovy- 
je juk negalima. Jei jis tu- 
rėtų maisto, tai gal butų ir 
pasilikęs. Vėl kaip dasi- 
,gauti į kur nors; dabar jis 
kareiviškai apsitaisęs, ap- 
siginklavęs yra priešų žemė- 
je Nuo šios minutės per jo 
riebi} kuną net šiurpuliai 
perbėgo. 

Staiga jis pamąstė: 
— O kad tai aš "bučiau 

karišku belaisviu! 
Nuo isios minties jo šir- 

iclis iš džiaugsmo net pra- 
dėjo smarkau tekėti. Ir 
ištikro dabar jis nieko dau- 
giau nenorėjo, kaip tiktai 
tapti belaisviu pa^ francu- 
zus. Jis sau butų ramus, ir 
gyvastis apsaugota, nors pri 

Įsieitų bistį mažiau valgyti. 
Tai vis del tėvynės labo. 
Ant galo jis nutarė tapti be 
laisvių. 

Jis pakilo, kad išpildyti 
tą savo galutiną nuospren- 
dį. Bet vėl jis nesijudino 

j iš vietos, vėl baimė jį ap- 
ėmė. Juk jis nežinojo ku- 
rion pusėn eiti, kad franeu- 

|zams pasiduoti. I kurią gi 
pusę? Dabar tamsu. O čia 

i vėl jam nemažai baimės į- 
varė mirties šmėklos. 

Jis nakčia ėjo vienas ir 
mąstė, kad bent sutikti kokį 
paprastą žmogų, ne karei- 
vį. O gal ir,kaimietis jį už- 
muštų, juk visi francuzai 
dabar taip įdūkę ant vo- 

kiečių. Užmuš kaip pasiu- 
tusį šunį ir paskui teiskis tu 
su jais kad nori. O kaimie- 
čia turi kam vokiečius muš- 
ti, tiese šaknį, tiek dalgių, 
gali dar ir spragilu rėžti pa 
kaušin ir tai dar tamsoje. 

Na, o jei jis sutiks karei- 
vius? Tai dar blogiau. Jie 
dabar nežiūri jokių patvar- 
kymų, o tamsoje dar nema- 

tys, kaip Jis rankas augš- 
tyn iškels ir peršaus ant 
vietos. Arba vėl dar jį ga-j 
li špiegu palaikyti ir ant 
vietos po komanda sušaudy 
ti. 

Taip mąstydamas jau jis 
ir jautė sušaudytu ir gulin- 
čiu patvoryje; is jau jaute, 
kaip varnos jam lesa akis. 

Jo padėjimas buvo be iš 
ėjimo. 

Jau visai sutemo ir už ke- 
lių žingsnių nieko negali- 
ma matyti. Jis nesijudino 
iš vietos, o tiktai drebėjo 
n«o kiekvieno vėjo sušnib- 
ždėjimo šakose. Jis aty- 
džiai žiūrinėjo aplinkui, 
bet buvo tamsu. Jam tan- 
kiai rodėsi, kad jis girdi 
žmones ateinant, bet vis ap 
sigavo. 

Po ilgų valandų tokių pra 
gariškų kankinių, jis paju- 
to, kad jau švinta. Jam net 
[lengviau pasidarė. Jis iš- 

sitiesė ant pievos ir užsnu- 
i do... 

Kuomet jis pabudo, tai 
jau buvo saulė augštai, jau 

j buvo beveik vidudienis. Bet 
Į aplinkui laukuose buvo vi- 
Isiškai ramu, tartum viskas 
išmirė. Šnapsas pajuto, 

} pajuto kad jau jį ir badas 

pradeda griebti savo glt- 
byn. Jį apėmė riovulis, bet 
ir tas valgio norą nenumal- 
šino. Jis dabar jau apie nie- 
ką daugiau nemąstė, kaip 
tiktai apie ',špeką \ Net 
seilės "jam varvėjo. 

Jis atsistojo, pavaikščio- 
jo ir vėl pradėjo mąstyti, ką 
jam dabar reikia daryti. 
Jis visus argumentus ap- 
svarstė už ir prieš, uk Jis 
vokietys, bet visgi jautėsi 
nelaimingiausiu žmogumi. 
Ant galo jam viena mintis 
pasirodė praktiška ir išpil-j 
doma. 

Jis nutarė prasergėti ei- 
nant prošalį kokį nors val- 
stietį, kuris neturi rankose 
jokio įrankio: šakės ar dal- 
gio, ir pamačius jį iš toli: 
šaukti ir pakelti augštyn abi j ranki, kad tuomi duoti aiš-j 
kiau suprasti, kad jis pasi- 
duoda. Prieto dar jis nuta- 
rė nusiimti vokišką kareivių' 
baimė, juk jis dabar gali iš 
kis išrodys ne tokiu karin- 

igu. Tuo is viską numetė į 
j griovį. 

Bet jokis žmogus nepasi- 
rodė. Jis tik po kairei ma- 
te kaimelį, iš kurio kaminų į 
ruko durnai, o po dešiniai | 
matėsi senoviška, bet dar 
gyvenama pilis su bokštais. 
Bet karžigis. Šnapsas ne- 

išdrįso eiti nei vienur, nei^ 
kitur. Taip jis ir prabuvo' 
ant vietos iki pavakarei. 

Ir vėl naktis. Jis vėl įli-j 
po į savo griovį, išsitiesė 
ant dugno ir tuojaus užmi- 
go, nors buvo labai alkanas.; 
Kuomet pasibudo, jau pra- 
dėjo gerai švisti ir Šnapsas 
vėl pradėjo aplinkui d airy-j 
tis, bet vėl aplinkui viskas 
buvo tuščia kaip ir vakar, i 
Dabar jau jį apėmė nauja1 
baimė, juk iis dabar gali iš 
bado numirti. Jis jau da- 
bar jautėsi gulinčiu ant grio j vio dugno su užmerktomis 
akimis, paskui jautė viso-| 
kias kirmėles, kurios šliau-; 
žė artyn, kad ėsti jo lavoną. 
Jis visai nusigando nuo min- 
ties, kad'jis gali taip susilp- 
nėti, kad paeiti negalės, o 

tuomet tai jau tikrai galas. 
Jau jis dabar net pasirįžęs 
eiti kaiman ir viską daryti, 
kad tik iš bado nenumirti. 
Tik staiga jis pamatė tris 
valstiečius su dalgiais einan- 
čius. Jis smarkiai įšbko ir 
pasislėpė. ! 

Bet kaip jau atėjo vaka- 
ras, jis tikrai pasijudino iš 
vietos ir pradėjo eiti i pilį. 
Nors jo širdis labai plakė, 
bet jis visgi žingsniavo pir- 
myn link pilies, kuri jam iš- 
rodė 'yg ir žvėrinčiumi. 

Jis priėjo pilį. Apatinio 
gyvenimo langai buvo atda- 
ri ir iš tenai kvepėjo kep- 
tos mėsos kvapsnis. Jam 
net galva apsisuko nuo tos 
kvapsnies. Ir šiuom kartu 
jis nieko nemastydamas pa- 
sirodė ties atidarytu langu. 
Jis pamatė, kad tenai apsė- 
dę didelį stąlą vakarienia- 
vo. Viena tarnaitė pamatė 
jį lange ir jai iš baimės 
šaukštas iš rankų iškrito. 
Visi sužiuro langan ir tenai 
pamatė priešą! 

| — Dieve! Vokiečiai ap- 
gulė pilį! — vienu balsu 
šaukė tarnai ir visi pradė- 
jo stumdamitsi bėgti, kur 
kam pakliuvo. Bėgdami 
parvertė kedes, net ir sta- 
las apvirto ir akimirksnyje 
kambarys pasidarė tuščias. 
Šnapsas stovėjo už lango ir 
nežinojo ką daryti. E|et vis 
gi ant galo sugalvojo: įsili- 
po per langą ir atsisėda prie 
vieno nepavirtusio stalo, ant 

kurio buvo didelis šmotas 
keptos mėsos. Jis jau ne vai 
gėj bet kimšte kimšo. Jau 
šiuom kartu ir baijnė kur 
tai išnyko, 

Kuomet jau daugiau ne- 

tilpo jis vėl pradėjo svars- 

tyti apie savo padėjimą. Jis 
pasiklausė. Visi namai iš- 
rodė lyg mūšyje. -Ant vir- 
šaus bėgiojo, duris barškė- 
jo Vokietys vis klausėsi: 
ir lyg nugirdo, kaip kele- 
tas iššoko per langus, o pas- 
kui viskas nurimo tartum 
griovyje. 

Jis dar kartą prisėdo prie 
stalo ir dar kartą kimšo sa- 

vo pilvan, tik jau dabar jam 
tas darbas taip gerai ntsise- 
kė kaip pirma. Jis net at- 

sisagstė savo mandierą, at- 
leido diržus, bet visgi jau 
netelpa, o dar ant stalo čio- 
nai gerokai valgio liko. Jis 
dabar jau beveik nei iš vie- 
tos negalėjo pasijudinti. 
Ant galo jis apsikniaubė ant 

stalo, mintis jo susimaišė ir 
jis užmigo. 

Mėnuo švietė. Visa se- 

noviška pilis išrodė lyg ap- 
mirtis1'e. Tik staiga pasigir- 
do trenksminga komanda: 

— Pirmyn! Paimti pilį! 
Ir penkesdešimts francu-i 

zų kareivių puolėsi pilin per; 
duris ir per langus. Jie ap- j 
sižiurėjo pilį ir joje nieko; 
nesurado, tiktai virtuvėje j 
stalo rado apsikniaubusi ir 

bemiegantį karzigį Šnapsą. į 
Kareiviai atkišo Į ji užtai-] 
sytus šautuvus ir pažadino. 1 

i 

Šnapsas pabudo, apsidai- 
rė ir iš baimės pamiršo iš-, 
kelti abi ranki, kad jis pa-1 
siduoda. Vienas vyresniųjų 
jam užreiškė: 

:— Tamsta esi kariškas be i 
laisvis, pasiduok. 

Vokietis nieko daugiau' 
nesuprato, kaip tiktai tą. 
kad jis yra belaisvis. Jis 
po kelis kartus atsakė: 

—O, ja, ja! O ja! 
Tuojaus iš jo atėmė kar- 

dą ir -revolverį paskui liepė 
eiti, bet Šnapsas nepaėjo ir 
reikėjo keturių kareivių, 
kad vesti to vokiškojo "did- 
vyrio" komplekciją. 

Šnapsas jautėsi laimingu; 
nors jam ir prisieis nedavay 
gyt;, bet jo gyvastis apsau- 
gota. A, kad tik jo Morta 
žinotų ,kad jis dabar gero- 
je vietoje. 

Verte Jonukas. 

tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 
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Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

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

j. WILIRAKĖ5 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 1 7 
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iii GIMINES 
L a i s voje L iet u voje 

LAUKIA 
Amerikos Žinių iš Dienraščio 
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arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siuskite 

'Lietuvos" administracija siųs "Lietuvą'' 
jusų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už S8.00 

per pusę metų už $4.00 

per du mėnesiu už $2.00 
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GERE. "LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
i 

Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVA" mano 

sekančiu adresu: 

Vardas-pa varde 

Miestas ar kaimas 

Apskritys 
Pašto stotis 



v 

Vietines Žinios 

PLIENO INDUSTRIJA 
ARTI PRIE STREIKO. 

Plieno ir geležies išdirbystės 
arti prie gene ralio streiko. Jei 
nepersikeis darbininku aplinky 
bes, tai greitu laiku iššauks 
streiką 400,000 darbininku. c » 

Jonas I'itzpatriek, Chicagos 
Darbininkų Federacij s pirmi- 
ninkas tai rep-rtavo praeitą 
Nedėlią federacijos susirinki- 
me, 175 \V. \Vashington St. 

Šiandien ponas Fitzpatrick 
su dvidešimts keturių interna- 
cionalui plieno darbininkų uni- 
jų delegatais išvažiavo Į \Ya- 
shingtoną perstatyti darbinin- 
kų reikalavimus ir jei jie nebus 
išklausyti, tuomet prisieis kauk- 
ti generalis streikas, nes, sulyg 
p. Fitzpatricko nuomonės, dar 
bininkams ši >se gyvenimo ap- 
linkybės nėra kitokio išėjimo. 

GUDRI PRIGAVYSTĖ 

Bernardas \V. Yascick nuo 

9225 Harper ave. Nedėlioje 
netoli nuo savo namų važiavo 
su automobiliniu, ku )met tris 
vyrai stovinti prie automobi- 
liaus paprašė jo išlipti ir pagel 
beti jiems sutaisyti pairusį au- 

tomobilių. Yascick paklausė ir 
jau lipo iš automobiliaus i pa- 
gclbą. Bet tu įn sykiu tapo 
prieš jj atstatytas revolveris ir 
paliepta pakelti rankas. * 

v'agiliai iškratė jo ki.senius, 
paėmė laikrodėlį ir $3 ir pra- 
dėjo važiuoti. Tumu sykiu pa 
sisukė policįstas ir paleido ke- 
letą šūvių į nuvažiuojančius. 
Vienok vagiliai paliego. 

KAREIVIAI SUGRĮŠTA. 
Praeita Stibata Chicag >j ap 

sistojo pasilsėti du S. V kariu 
menės pulk 1, kurie tik pargįžn 
iš Vokietijos daboję Rhine 
x(upė) ir iš Francuzijos. 
.. Tiedu pulku grįžta i savo 

''kampes" iš kur bits paliuosuo 
ti keliauti namon. 

GEN. PERSHING PA- 
KVIESTAS APLANKYTI 

CHICAGĄ. 
Vakar Chicagos Komerci- 

jos asrvsiacija pasiuntė telegra 
mą S. V. vyriausiam kariume- 
nės vadui Pershingui, kuris 
pargrįžo iŠ Franci jos, su u ž- 
kvietimu atsilankyti j Chicagą. 

Telegramo teste užgirima 
Pershingo karžigiškumas ir ap 
sidžiaugitna jo laimingu j savo 

tėvynę pargrįžimu. 

KŪDIKIS TAPO AUTO 
MOBILIAUS SUŽEISTAS. 

Leo Taylor šešių metu am- 

žiaus kūdikis taj> > autom>bi- 
liaus sužeistas aut Paulina gat- 
ves, praeitą nedeldienį. 

Automohiliaus valdytojas 
nugabeno pažeista kūdikį i 1i- 
gonbutį. 

DU ŽMOGŲ NUŠAUTU 
Vakar tapo nušauta du 

vyru Gagliarelo ir Ramon- 
dy, kuriuodu buvo pasitu 
rinčių biznierių. 

Gagliardo, 32 metų vyras 
tik iejo į Petro Rainerio 
krautuvę, kuri sovi 900 Mil 
ton ave., kuomet paskui jį 
įsekė du vyru, kuriu be žo- 
džio paleido keletą šūvių į 
G?gliardą, gi p. Raineriui 
bekeliant rankas peršovė 
maželį rankos pirštą. 

Tuom pačiu laiku antro 
vyro tapo paleisti šūviai į 
p. Ramondy, kuris sėdėjo 
automobiliuje. 

Tas šaudimasis įvyko tirs 
tai italų apgyventoj vietoj. 

Velioniu pirm to aplaikė 
keletą grasii ančių laiškų. 

LENKTYNIAVIMOSI 
BALSAVIME. 

Chicagoje eina didelis 
lenktyniavimosi republiko- 

nų ir demokratų balsavimo 
klausime. 

Ir republikonai ir demo- 
kratai deda visas pastangas, 
kad tik savo partijos na- 

rius nubalsavus į įvairius 
valdiškus darbus. 

MUNDELEIN GAL TAPS 
POPEŽIAUS PAKELTAS 

l KARDINOLUS 

Popežius Benediktas ma- 

no pakelti į kardinolus Chi- 
cagos antvyskupį Jurgį W. 
Mundelein. 

Matai Benediktui puolė 
galvon, kad apie pabaiga 
šių metų reikia apšaukti 

I daugiaus kardinolų ir jei 
i tik Amerika įeis į kardinolų 
rinkimo eilę tuomet jau ant- 
vyskupis Mundelein iš Chi- 
cagos ir dar vienas pope- 
žiaus geraširdis iš Philephi- 
jos busią paketli į kardino- 
lus. 

Tokių budų Amerika tu- 
rės keturius kardinolus, su- 

lyg katalikų skaičiaus Ame- 
rika kardinolais perviršis ki 
tas šalis. Kaž kodėl Šv. Tė- 
vas taip meilingas amerikie- 
čiams. 

ATSIIMSITE LAIŠKUS. 

Į "Lietuovs" redakciją 
atėjo laiškai šioms ypa- 
toms: 

1. Antanui Jozaičiui (Jo- 
zaitės) iš Lietuvos. 

2. Povilui Juškai, laiškas! 
iš Francuzijos, nuo brolio, | 
Mateušo Juškos, kuris kartu : 

su kitais rusų kares nelais-j 
viais randasi po Verdunu. 
Savo laiške jis mini brolį 
Joną ir Petrą. 

3. Ignui Smetonai, jieš- 
i kojusiems pažįstamų per 
laikraštį "Lietuvą", du laiš- 

! ku. 
4. Jos. Vitkui, nuo karei- 

ivo Ant. Videšio iš Francu- 
zijos. Augščiau paminėti 
laiškai randasi "Lietuvos" 
redakcijoj, todėl savininkai 
jų arba ypatos žinančios 
savininkus, malonėkite pra 

| nešti jiems apie tai, nes jei- 
gu niekas jų neatsišauks bu 

|sime priversti grąžinti juos 
I paštui. 

Ypatos gyvenančios ne 

Chicagoje malonėkite pri- 
siųsti štampas prisiuntimui 
laišku. 

I 

j .. BRIHGTON PARK 
PRAKALBOS. 

Lietuvių Gelbėjimo Draugi- 
jos 4to skyriaus įvyks milžiniš- 
kos prakalbos rūgs. 11 d., / :30 
vai vak. B. J. \Y*awžinskio, Li- 

berty Club House ltall, 3(X25 
So. Kedzie Ave. 

\*isus apielinkės lietuvius 
meldžiame atsilankyti. 

I'aldyba. 

CICERO 

Lietuvių Kareivių Dr-tė 
pasiuntė į visus tris dienraš 
čius pranešimą, kad jos su- 

sirinkimas atsibus rugp. 24 
d. ir prašė visų trijų dienraš 
čių patalpinti tą pranešimą. 
Bet "Draugo" red., kaž su 
kokiu išrokavimu nepatalpi 
no. 

Tat toliaus męs sutokiais 
laikraščiais nebeturėsime rei 

įkalo. 
J F. Šoris. 

L. G. D. 17 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuv is (iv'lbėjimo Draugi 
jos 17 skyriaus Įvyks susirin- 
kimas Rujęs. d., S vai. vak., 
\\ Klnian svetainėje, 33-čios ir 
Limc gatvių. 

\ isi nariai malonėkite atsi- 
lankyti i si susirinkimą, nes ran 

.dasi daug svarbių reikalų. 
I ahlyba. 

SPECIALIS SUSIRINKI- 
MAS. 

Chicagos Lietuviu Tary- 
bos atsibus specialis susirin 
kimas rugs. 12 d., 8:30 vai. 
vak. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos 21 provizionalis kamite 
tas privalo atsilankyti į tą 
susi. inkimą. 

Yra daug svarbių klasinių 
Lietuvos reikale. 

J. P. Evaldas, Sekr. 

CICERO. ♦ 

Susirinkimas. 
Lietuviu kareiviu susirin-! 

i. L, | 
kimas atsibus rugs. 21 d. S. 
Žvibo svetainėj, 1347 So. 
50-th Ave. 

Nariai ir norinti prisira- 
šyti malonėkit atsilankyti į 
šitą susirinkimą. i 

Rast. J. F. Šoris. 

MELROSE PARK, ILL. 
PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Sąjungos Knygi- 
nas esti ati laras vieną syki j I 

l savaitę, kas ketvirtadienį gali- 
ma gauti knygas pasiskaityti j 
nuo 7 iki 9 vai. vak. KnygųI 
randasi visokių pa/.valgų ir 

įvairaus turinio. 
Knygius .1. I ainkaitskas. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ KAMPELIS 

Lietuvoje L. A. B ves 

skyrius sutvertas. 

Sugrįžęs Lietuvos Atstaty 
mo Bendorvės pasiuntinys iš 
Europos savo raporte pra- 
nešė, kad greta kontraktų, 
kokius jis padarė Lietuvoje 
su Valdžios Banku. &u kom- 
panija "Nemunas" su Pre- 
kybos Ministerija ir t.t. dar 
tapo įsteigtas skyrius Lietu I 

voje (Kaune) ir sutveras 
komitetas iš šiu žmonių: ag- 
ronomo JONO SMILGEVI- 
ČIAUS, buvusio vedėju "Al- 
fa-Nobel" formos Varšavoje 
per 15 metų, o taipgi vedė- 
ju "Vilijos" nuo jos susitvė 
rimo iki karės metų; vaiz- 
bininko JURGIO BALTRU 
ŠAIČIO, buvusio vyriausiu 
vedėju 'Žagrės' Mariampolė 
je; A. PRŪSO, buvusio ban| 
ko vedėju Petrograde, o da| 
bar esančio vedėju Lietuvos! 
Prekybos Banko; AND- 
RIAUS VOSYLIAUS, buvu 
sio padėjėju firmos "Alfa- 
Nobel" Varškvoje per pen- 
kis metus prieš karę, kuris 
baigė augštąją komercijos 
mokslą Vokietijoje, buvo 
padėjėju vedėjo "Vili- 
jos", o dabar yvedėju 
"Nemuno" ir Lietuvos Atsta 
tymo Bendrovės Kaune. 

Nariais Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės Lietuvoje jau 
yra šie: Jonas Smilgevičius, 
A. Prūsas, J. Baltrušaitis, A. 
Vosylius, ST. ČIURLIONIS, 
prezidento Smetonos sekre- 
torius ir Lietuvos Valstybės 
prezidento raštinės'vedėjas, 
Vilius Gaigalaitis, Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirminin- 
kas, buvęs Reichstago (Vo 
kieti jos parlamento) atsto- 
vu per devynerius metus; 
Dr. J. Alekna. Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus pirminin- 
kas ir Lietuvos Valstybės 
Tarybos narys; Salemonas 
Banaitis, Liet. Vastybės na 

rys; Dr. A. Slvžvs, Raudo- 

; no jo Kryžiaus Tarybos na- 

rys; Pranas Smilgevičius, 
valdininkas Pramonės ir 
Pirklybos Ministerijoje; ag 
ronomas Kriaučiunas, že- 

mės Ūkio Ministerijos d i 
rektorius; J. Kaunas, Lietu 
vos intendantūros valdinin- 
kas; I. Dobkevičius, val- 
džios paskirtas direktorius 
.prie Valstybės Banko; P. 
Tamoševičius, kasininkas 
Valstybės Kasos Šiauliuose; 
pramonininkas Gustaitis; 

spaustuvninkas Rimkevi- 
čius iš Vilniaus; P. Leona- 
vičius, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkas ir kiti. 
Viso Lietuvoje prisirašė 
apie 50 narių. 

Tų žmonių pravardės kai 
ba už save, ir platesni pa- 
aiškinimai nėra reikaingi. 

Iš to, kokie žmonės įstojo 
Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovėn, galima spėti apie 
jos ateitį Lietuvoje ir kaip 
žiuri į ją Lietuvos žmonės. 

Stokite ir jus visi greta 
jų, bukite draugais Lietu- 
vos atstatymo darbe. 

f W r'.4 j; 
KITOS ŽINIOS IŠ 

LIETUVOS 

Rusijos bolševikai pasidavė. 
Lietuvos Legacija Pary- 

žiuje paselbė, kad bolševi- 
kai lietuvių fronte pasidavė. 
Jie paprašė taikos iš ietuvių, 
kurie tęsė savo pergalinčios 
armijos stūmimą pirmyn. 
Tokia žinia buvo paskelbta 
rugsėjo 2 dieną. 

laipgi tą-pat dieną Mili 
tarė Lietuvos Komisija Pa 
ryžiuje paskelbė, kad už- 
baigta tarybos su Suv. Vai 
stijomis reikale 6000 karei 
vių (oficieriu ir Įvairių 
amatninkų armijos reikalų 
srytyse) ir kad Suv. Vals- 
tijų valdžia sutiko tokią pa 
ramą Lietuvai suteikti. Po 
to' Lietuvos valdžia per savo 

Įgaliotinius Paryžiuje atsi- 
kreipė Į Suv. Valstijų di- 
džiąsias apdraudos (insuran 
ce) kompanijas, kad apdrau 
dus visus Lietuvos kareivus 
sulyg Suv. Vastijų armijoje 
panaudoto metodo. Dar to- 
ji pat Lietuvos valstybės ko 
misija atsikreipė i Suv. Vai 
stijų Pvaudonąjį Kryžių, kad 
jis taipgi ateitų pagelbon. 
Dabar musų Egzekutyviam 

Komitetui ir Taryboms pri- 
sieina kreiptis j valdžią, nu- 

rodant į padarytą sutartį, 
ir tuomet, be abejo, bus 
leista organizuoti plačiau 
visokeriopą pagelbą Lietu- 
vai. 

Bus rūpinamasi išgauti pas- 
portus ir grąžinti žmones 

Lietuvon. 
Gerb. R. Karuža, Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės pirmi- 
ninkas gavo formali įgalio- 
jimą nuo Lietuovs valdžios 
Užsienio Reikalų Ministeri- 
jos rupinties išgaut leidimą 
išdavimui pašportų Ameri-i 
koje ir sutvarkyti lietuvių 
grąžinimo reikalus. 

Tuomi jau pradėta rūpin- 
tis, ir kaip tik bus gauta tei 
sė išduot lietuviams pašpor- 

tus, tai tuoj bus viešai pa 
skelbta. 

Visi stokite Į Lietuvos At- 
statymo Bendrovę, kuri tiek 
daug darbuojasi Lietuvos ir 
lietuvių reikaluose. Jos se- 

rai tik po $10, bet neparduo 
dame mažiau, kaip penkis 
serus kiekvienam. 

Informacijų klauskite šiuo 
adresu: # 

LITHUANIAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION. 

320 Fįfth A ve., New York, 
N. Y. 

(Apskelbimas) 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai pigiai 

"Winton-Six" automobilius, 
7 Pėdiniu. Beveik visai kaip 

j naujas, penki "Tires," visi 
į nauji. Self starter. Didelis 
bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobilių. 

Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

GERIAUSIA VIETA 

TAUPYTI PINIGUS! 

South Wetf Sitis 
Buiiding & Lo&n Ass'n 

2156 WEST 23rd /,TR. 

Atsirado nauja 12-1 n serija Rugsė- 
jo-September 4, 1919 m. Prisirašymo 
lr mokesnio laikas kiekvieną ketvergo 
vakarą nuo 7l30 iki 9.30. 

Viršminėta draugija skolina pini- 
gus del pirkimo ir budavojimo namų. 
Parduoda šoras 3-jų klesų: Klesa A 
12 V-jC. ant 12-kos metų, Klesa R. 25c. 

įnt 6-šių metų, Klesa C 50c. ant 3 

metų. Taipgi ir pinigus skolina ant j kiek metų kas nori 3—tj ir 12- metu. į 
Mūsų draugija laikosi geriausioje 

tvarkoje. Pereitų aisknita parodo| 
!) y2nuošimfio už įmokėtus šorus. Iš 
to galima patėmyti jogei SOUTH 
WEST SIDE BUDAVOJIMO IR SKO-, 
LINIMO DRAUGIJA yra geri'usiame 
padėjime, netik ant West Sido, bet 
gal but ir visoje Chicagoje. 

GerbiamįejL lietuviai ir lietuvės, se-. 
ui ir jauni yra kviečiami lcuoskaitlin- j 
ginusiai atsilankyti ii prie SOUTH 1 

WEST SIDE BUILDING and LOAN 
ASS'N prisidėti. 

Su pagarba, Valdyba. 
Adolph Zacharevv'cr, pres. 
John Mezlaiškis, vice-pres. 
Frank Palonic, Sec'y. 
Peter Jaukštis, Treas. 

Pranešimas 
Šiuomi pranešu gerbiamai visuomenei, drau- 

gams ir pažįstamiems, jog aš užlaikau drapanų krautuvę, i kurioj vyrai, moteris ir vaikai gali sau 
rasti, kas jų šiddžia. daugiausiai tinka. Už poros dienų aš rengiu milžinišką išpardavimą žieminių ir vasarinių drapanų, kurias pas mane pirksite daug pigiau, negu kur kitur, išpardavimas prasidės Ket- 
verge Rugsėjo J1-, 12, 13 šią nedėlę, todėl nepraleis- kite šios progos, nes kitaip gailėsites. 

I M. K1 BARTAS, 
3356 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tėvo,—Jono pon* 
kattsko, kuris mus apleido S ui metai 
atnaiios. .lis apie r»s metu Krenčitis... 
Atsišauk tėveli! Męs nieko -nuo jus 
nereikalaujamo tik issiilnome ir no- 
rime žinoti, ar šyvas, ar jau esi mi- 
rt.. -Edvardas, Kftginulda.s ir Alena 
Ponlutitskai. 

Kas pranešite apie mitsu tėveli gan- 
sit dovanu 25 dol. 
12«i So. (Sieen St., Baltimore, Md. 

Parsiduoda regisi oris labai 
pigiai. Vart ijiiuas nuo 5c iki 
S5.00, Atsišaukite greitai, nes 
didelis barmenas. 3416 Au- 
burn A ve., Chieago, 111. 

PUIKI FARMA. 
PARSIDUODA 200 akru i:arma pu- sė išdirbtos žemės, o kits pusė del 

ganyklos. Randasi tik 2 blokai nuo 
miestuko ir geležinkelio stot'es, tarp į 2-j u puikiu leiku (e*.eru). žemė labai 
gera, ant kurios viskas auga. Galima i pirkti su javais, gyvuliai, mašinomis 

I i r kitais įrankiais, arba vien tik žemė. 
Norėdami įgyti puikią farmą tai ne- 

: praleiskite progos, nes trumpame lai- 
ke ta farmaa bus kelis kartus bran- 

'gesne, bus galima parduoti del lotu 
arba del vasarnami j (summer resorts^ 

Liberty Lano & Investment Co. 
3301 3o. Halsted St. 

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

$17.00 iki $20.00 į savaitę. 
Atsišaukite American Inju- 
lated Wire & Cablc Co., 

954 West 21 St. 

REIKALAUJAME MER 
GINU. 

14—16 METU PRIE LEN- 
GVAUS ŠVARAUS RAN 
KU DARBO, NĖRA JOKIU 
MAŠINŲ, PUIKIAME 
ŠVIESIAME DARBO KAM 
BARYJE, 8 VALANDOS, 
GALIMA UŽDIRBTI $16,1 
00 I VĄVAITę. 
coLumbia FASTENER 
COMPANY 
3229 SO. ASHLAND AVE. 

Reikalingu moteris ar mergina dirb- 
ti už baro vakarais. Turi. buti sukri 
ir suprantanti biznį. Užmokestis g'1- 
ras. Atsigaukit vieton: 
441 Archer Ave., Chioago, iii. 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MU3Ų PAČIŲ D/.RBO PAGAL I 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITkS PAS: 

REIIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASh' ;1.ND AVENUE. 
TEL.:P;:ONE DROVER 482t 

DR F O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: !i iki C>. Nedaliomis 10—-12. 

120 So. State St., Chicago, III. 

Telt'phone Drover 5052 
DR A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nao 9 rytu iki 9 vakare 

Nedėliomis pagal sufartj. 
3261 S. HALS.'ED ST., CHlCAGO 

VALENTINE D&ESSMAKING 
COLLEGE * 

Mokina siuvimo tirpimu- dfciigninįj 
dienomii !r vaicarats dėl Lizuto u 

aamij. Paliudijimui išduodami lr tl#- 
arba rašykite, o !Qęs pasietougsiEu* 
sutfilkLl ]urr.8 pat^hmą. 
tos parūpinamos dykai. Attdi&nkykU* 

24U7 W- Madlaon Ht 

SARA F*TKK. Principal 

lYIrphonr Yanls 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gyilo visokias liKa< moterų, vaikų ir vyrų. 

Specialiai K)1'" limpančias, >cnas ir 
paslaptingas vyrų litias. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LI ETŲ H S GYDYTOMS CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47tb STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M, 3-5 ir 7-9 P. M. 
riefonas: Houlevard 3480. 

Rezidencija: 45)5 So. \Voad' Street. 
Telefonas: Yards 723. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 37 metai 

8149 8. Morgan 8'-, karti 12 «t. 
8pecla!l*ta» Moteriškų. Vyrlik*, 

ir Chroniški} Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 »o 
Plet. t—* vak., N«dil. 9—*, 

TELEFONAS YARDS 687. 

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12 
'i iki 4 popiet 7 ik! 9 vai. 

Telefonai 
Ofisas Ya-ds 2644 

į Di\ M. Herziiian 
l iŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams iii.cnas per 16 
'• tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
f ir aUiSerl*. 
C Gydo aitria* ir chroniškas ligM, tt- 

nj. moteru ir vaiki), pagal naujausia* 
!• metodas. XRar ir kitokius elektra* 
į* J fietaisul. 
y Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. IStk 
« Street, netoli %Fi«k Street 
» VALANDOS: Nuo 10—12 pl*tt». Jr 
* 6—8 vakarri*. Te'.ephone Canal 3110 

GYVENIMAS; 3412 S* Halsted St. 
't VALANDOS: 9 ~-*r. riktal. 

A,Masalskis 
LIETUVIS GRABqR|U$ 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti. dėlto, iad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius lauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieuą ar 
•>p v t.l 

3305 Auburn Ave. Te/. Drover 4139 

— 
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PIRM/ isEGU PIRKS 1,"GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, L«ntų, Rimų ir Stogams Poplerla 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stuby iš vidaus, po $1.50 ui' fillorif 
CARR BROS. tyRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, 1LL. 

w¥vn ri**CW -ų 

i^l WtCRTY BONDŠ 
Mes perkame Llheity Bonds u 
jiilng '\jash'' vertf. Atneškite 
irbji atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninkaie Ketvergalg ir 
Subatomis 9—9. 

HirfJ ft-L* VhWi rt-rtJt (YAAAyi z, a * 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO 
1335 MiJwauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pa veli jaut Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 
~~ 

SIUNČIA PIKIGUS į LIETuVA | 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pin^ų ir kitij žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washinęton Street, New York, N, Y. j 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

