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Am. Raudonas Kiužius 
šelps Lietuvi 

Rus nai Skundžiasi Wilsonui ant 
LcrJ i. 

Išnyko Kolčako Karijnana 
Mjosb. 

RAUDONAS KRYŽIUS 
ŠELPS LIETUVĄ. 

VYashington, D. C., rugs. 
12 d. — Šiądien tapo pra 
nešta, kad praplečiama 
Amerikos Raudono Kry 
žiaus veikimas vakarinės 
Rusijos kraštuose ir Baltiko 
provincijose. Šiam reikalui 
skiriama nuo $270,000 iki 
$500,000. Šia pašalpa nau 

dosis Lietuva ir Estonia, 

RUSINAI SUNDŽIASI 
WILSONUI ANT LENKŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
Rusinu komisija Paryžiuje 
kreipėsi prie prezidento Wii 
sono ir Suvienytų Valstijų 
kangreso idant priskirtų 
juos prie Didžiosios Rusijos 
žmonių. 

Jie savo prašyme nusi 
skundžia, jog jie buvo per 
sekiojami vengrų ir lenkų 
jau per kodus 600 metų ir 
kaipo valst.^ciai nuo ponų 
ir kaipo žmonės kitokio ti 
kSjimo ir tautystės nuo šo 

* vinistų lenkų ir vengrų. 

IŠNYKO PIETINĖ KOLČA- 

KO ARMIJA* 

Londoną*, rugs. 12 d. — 

Šiądien gauta bolševikų be- 
vielinis telegramas ir Mask- 
vos, kuriame pranešama, 
kad visa Koičako pietini ar 

mija, apielinkėje Aktfubinsk 
jau pasidavė bolševikams. 
Su šiais bolševikai bėgyje 
tik vienos sąvaitės si*mė 
Kol^ako kariumenes apie 
45,000. 

Prie to telegramoje pridu- 
riama, kad bolševikai turi 
nemažai imtinių ir Archan- 
gelsko fronte. Siame fronte, 
kaip pranešama, yra suimta 
tuJas skaitlius ir anglų. 

KRATOS SINFEREINŲ 
1STAGOSE. 

Duthn, Airija, rugs. 12 d. 
Nemaži būriai kariumenės 
apsupo Siniieinerių kliubus 
ir padarė juose kratas, bet 
nieko daug įtartano juose 

y nerado. 
Panašios kratos įvairių 

sinnfeinerių įstagų įvyko ki- 
tuose Airijos miestuose. 
Vienuose miestuose nieko 
įtartino nerasta, gi k*i kui 
fasta priešvaldiškos literate 
ros ir net stipriai sprogstan- 
čios medžiagos. 

Buvo taip policijos ir m: 

nios magų ,b^ 
nelaimių su žmonėmis n*r* 

VENGRAI APIPLĖŠINĖJO 
MIESTĄ PERM. 

Omok, rugs. 10 d. (Suvė- 
linta). — Pribunanti pabėgę 
liai iš Perm tvirtina, kad 
užėmus miestą bolševikams 
jis buvo pavestas vengrų ir 
chinų malonėn, kurie plėšė 
viską, kas jiems tik patiko, j 
Asmenįs nežiūrėti prielan- 
kume Sibiro armijai buvo 
areštuojami ir tuli jų tuo- 
jau sušaudomi. 

SAKO, LANSINGAS NE 
PRITARIA SUTARČIAI 

Washington, D. C, mgs. 
12 d. — William C. Bullitt 
šiądien papasakojo senato 
komisijai užrubežinių reika 
lų, kad Suvienytų Valstijų •; 
sekretorius Lansing užreiš--; 
kęs, kad jei Suvienytų Vai 
stijų žmonės žinotų svarbą 
taikos sutarties su Vokietija 
tai neužtvirtintų jos. 11 

W. C. Bullitt buvo vienas 
iš antraeiliu atstovų prie 
Suvienytų Valstijų taigos 
delegacijos. Jis taipgi nusiųs 
tas ir Rusijon ir sako, reko- 
mendavęs pripažinti bolše- 
vikus ir užvesti su jais taiką 
ko labai pageidavę bolševi- 
kai jie, eulyg Bullitt butų : 

apsiėmę atmokėti ir užrube 
žines Rusijos skolas. 

RADO PANČIAKA .. 

PINIGŲ. 
Blufton, Ind., rugs. 12 d. 

Tūlas Barton, betaisydrmas 
paipaa po vienomis grindi- 
mis, užgavo špatu žemėje 
ką tai nepaprasto. Kiek pa- 
kasęs surado pančiąką senų 
pinigų viso 110 pinigučių.- 
Dabar jis studijoja senų pi 
nigų aprašymus, kad sužino 
jus savo pinigų vertę. 

TURKIJA PRIŽADA 
ĮVESTI TVARKĄ. 

Londonas, rugs. 12 d. — 

Turkios valdžia atsakyda- 
ma, į prezidento Wilsono rei 
k alavinius pasižada įvesti 
Turkijoje tvarką trumpame 
laike. 

j MARSEILLES JUDĖJI- 
MAS SUPARALIŽUOTAS 

■ 

% 

Mftr»eUIe8, mes. 12 d. — 

Miesto judėjimas beveik yra 
sulaikytas, nes sustreikavo 
tramvajų ir elevatorių darbi 

; ninkai. Jie sustreikavo, iš 
;,ŲŽuqfaut33rę dėl.streiko]au- 

čių aelflų darbininkų. 
" 

Augštyn ir žemyn. 

Ponai: Sviestas, Pienas, Cukrus, Drabužiai, paneles Anglįsvažiuoja aug- 
štyn, o nabagai Pmigai — žemyn. 

AUSTRALIJA PLIANUO 
JA KARIŠKĄ LAIVYNĄ 

Sidney, Australija, rugs. 
L2 d. — Čia pribuvęs admi- 
rolas Jeilicoe su tikslu pri- 
^elbėti Australijos valdžiai 
sudaryti plianą naujam ka- 
tiškam laivynui. Jis reko- 
nendoja Australijai įsisteig 
A skvadroną kariško laivy- 
no kuris turėtų susidėti iš 
aštuonių pirmos kliasos 
skraiduolių, 12 antros klia- 
sos skraiduolių, 24 narlaivių 
naikintojų ir 12 narlaivių. 

KOLČAKAS GIRIASI 
PRGALĖMIS. 

Omsk, rugs. 11 d. — Iš 
karės fronto ateina žinių, 
kad Kolčako kariumenė pa- 
šei. mingai kovoja su bolše- 
vikais į vakarus nuo Omsko, 
ir, sakoma, kad Omskui ne 

gresia nuo bolševikų jokis 
pavojus. 

Taipgi pranešama, kad 
Kolčako armija jau pradėjo 
prieš bolševikus generalj 
ižpuolimą fronte apie 200 
verstų {vakarus nuo Omsko. 

KANADA UŽTVIRTINO 
SUTARTĮ SU VOKIEČIAIS 

Ottava, Ont., rugs 12 d. 
Šiądien atstovų butas užfcvir 
tino taikos sutartį su Vokie 
tija be jokių pataisymų. Da- 
bar abu Kanados butai jau 
užtvirtino sutartį ir tas Ka- 
nndcs kongreso nuospren- 
dis r^r^iunMamas Anglijos 
valdžiai. 

PIETINĖ AfRIKA UŽGI 
R£ SUTARTĮ. 

Canetown, rugs. 12 d. — 

Šiądien Pietines Afrikos 
Unijos kongresas užgirė tai 
kos sutarti su Vokietija & 

pHpš 19. Generolą: 
•Tpi\ Pmuths savo kalbos* 
bbai eirė prezidentą Wilso 
^a. Girdi iokis. valstybinin 

.kas nepadėjo -tiek daug trii 
| sq. pasaulio 
^kiek fffm. V/ilsonas. 

SEULE KAkvĖS STOVIS. 

! Tokyo, rugs. 12 d. — Iš- 
tikus pasikėsinimui uit gy- 
vasties Korėjos gubernato- 
riaus 2 dieną rugsėjo įveda 
ma karės stovis Seule mies- 
te ir apielinkėje. Ten priga- 
benta nemažas skaičius ja- 
ponų kariumenčs. 

AMERIKOS FINANSINĖ 
KOMISIJA LENKIJON. 

Berlynas, rugs. 12 d. — 

Čia pribuvo Suvienytų Val- 
stijų finansinė korrriija, ku- 
ri vyksta i/)dziun ir kituos- 
na miestuosna, kad ištirus 
finasinį šalies stovį. Tas da 
roma sąryšyje su manomu 
:inansavimu Lenkijos mies- 
ų $1OO,O0O;OOO formoje pas 
clos. 

FRANCrZAl LAKŪNAI 
JAPONIJON. 

i dažius, rugs. 12 d. — 

Šiądien sužinota, kad Japo- 
nijos kanškoji ministerija 
padariusi sutartį su 17 Fran 
cuzijos lakūnų, kurie vyks 
Japonijon, kaipo orlaivinin- 

ystės instruktoriai. 

JUODKALNIJOJE VIS 
KARE. 

Paryžius, rugs. 12 d. — 

Juodkalnija išleido Paryžių 
je oficialį pranešimą, kuria- 

i mp tvirtina, kad Juodkalni- 
joje vis tęsiasi mūšiai tarp 
juodkalniečių ir serbų, ir 

j buk serbai panešė didelius 
■ nuostolius. 
' Pranešime priduriama, 
kad Serbija dar prisiunčia 
malšinimui juodkalniečių 
15,000 reguliarės kariume^ 

i nes; ši kariumenė gabiana- 
ma per Bosniją, 

į (Neseniai Serbijos atsto- 
; vas Washingtone wžginčino 
i kad žinios apie juodkalnie- 

čių sukilimą yra neteisin 
goš, bet šis tvirtina, kad su 

i kilimas tęsiasi. Reiškia ku 
/ris nors oficiozas nežino k"s 

sakąs). 

TARDYMAS KARIŠKŲ IŠ- 

LAIDŲ $10,000 J MĖNESĮ. 
Washington, D. C., mgs. 

12 d. — Piimininkas atsto 
vų buto komisijos, kuri tiri- 
nė ja išlaidas kariškuose rei 
kaluose pranešė, kad minė- 
tas tirinėjimas atsieinąs 
apie $10,000 į mėnesį. Vie- 
nas ekspertas, gircfi gaunąs 
net $50 Į dieną. 

30,000 REKGIAS1 
MEKSIKON. 

Mexico City, rugs. 12 d. 
Vokietijos atstovas Meksi- 
koje Magnus kreipėsi prie 
Meksikos valdžios, klausda 
mas informacijų kas link 
darbo sąlygų Meksikoje. Su 
lyg jo užreiškimo Meksikon 
yra pasirengę atvykti apie 
ou,000 vokiečių. 

TURKŲ IR GREKŲ SUKI- 
LIMAS TRAKIJOJE. 

Paryžius, rugs. 12 d. — 

Iš Athenų atėjo kiek suvė- 
lintas pranešimas Associated 
Press koreą)ondento„ kad 

'Trakijos turkai sukilo prieš 
bulgarus; prie jų prisidėjo 
Ir Trakijos grekai. 

Prie tokio žingsnio, sako- 
ms, privėdė žinia, kad duo- 
dama Bulgarijai išėjimas 
į Egejaus jūres per Trakiją. 
Vietos gyventojai savo suki 
limu, girdi, nori prirodyti 
taikos konferencijai, kad jie 
pageidauja but priskirtais 
prie Grekijos. 

KARIUMENĖ NETINKA 
POLICIJOS VIETON. 

Two Rivers, Wi»., rugs 
12 d. — Vienas batalijonas 
valstijos kariumenės buvc 
pasiųstas j Manitawoc, kac 

, ten keliavus Į Two Rtoers 
■ kur kelia riauses darbinir 
■ kai šešių dirbtuvių. Bet gi 
■ bernatorius atšaukė leidimu 
• siijsti ten kariumenę, nes 

Ljąirdi, kariumenč netinkant 
I palaikyti polieijinės tvarkęs 

■ 

AMERIKON ATVYKSTA 
ITALIJOS KOMISIJA. 

Rymas rugs. 1 2c1. Šią- 
dien pranešama, kad sekantį 
nedėldienį išvažiuoja iš Bres 
to j Suvienytas Valstijas 
specialė Italijos komisija. 
Jos tikslu bus ištirti ekono- 
miškas sąlygas Suvienytose 
Valstijose. Komisija susidėsi 
iš žymių pramononkų ir pro-! 
fesorių. 

VOKIETIJOS ARMIjA 
PEORGANIZUOJAMĄ. J 
NAMINĘ GVARDIJĄ 
Vokietija (Koresponden- 

tas su Amerikos militare 
misija). Vokietijai sulyg tai 
kos sutarties yra draudžia- 
ma turėti skaitlingą armiją, 
todėl Vokietijoje visur or- 

ganizuojama, taip vadina- 
moji, naminė gvardija. Ji 
organizuojama iš buvusių 
Vokietijos kareivių. 

ANGLIJA DABOJA BLAI- 
VYBĖS PASEKMES 

AMERIKOJE. 

Londonas, ings. 12 d. — 

Anglai su atyda seka pa- 
sekmes visuotinos blaivybes 
Suvienytose Valstijose. Kiek 
vienas pranešimas šioje link 
mėje, ypač statistikos žinios, 
yra perskaitomos visųpir- 
miausia. ^ 

Pirmiau anglikai buvo 
nuomonės, kad be svaiginau 

; eių gėralų butų sunkų apsei 
ti, bet dabar daugelis pra- 

[ deda manyti biškį kitaip. 

| ARGENTINON PRIBUVO 
450 VOKIEČIŲ. I 

E'jenor. Aires, rus. 12 d.— 
Pribuvimas vokiečių Argen- 
tinon jau prasideda. Šiądien 
pribuvo į Buenas Aires 450 
vokiečių, kurie, didžiumoje, 
buvo padarę sutartis su Ar- 
gentinos darbdaviais. 

PATARIA NETEISU 
KAIZERIO. 

Milanas, rūgs. 12 d. — 

Italijos komisija peržiūrėji- 
mui taikos sutarties reko- 
menduoja greičiau užgirti 
taikos sutartį. Taipgi pata- 
ria daleisti Vokietiją tautų 
lygo.i, ir taipgi neteisti kai- 
zerio, kaip kad tulų norima. 

FRANCUZIJA REKVI- 
ZUOS GRUDUS ŠALYJE. 

Paryžius, rugs. 12 d. — 

Pranešama, kad išleis įsaky 
mą rekvizuoti grudus, idant 
tokiu budu geriau c,-,kontro 
liavus išdalinimą šalyje 
maisto. Sakoma, kad Fran- 
cuzijos derlius šiemet yra 
neblogas. 

UKRAINA TURTINGA 
KVIEČIAI. 

I 

Washington, D. C., rugs. 
12 d. — Amerikos Raudono 
Kryžiaus veikėjai tirinėjo 

i derliaus stovį Rusijoje. Pie- 
į tinėje dalyje Rusijos derlius 
, yra gana geras, ypač Pol- 
f tavoj gubernija~ pasižymi 

g*eru kviečių derliumi. 

STREIKIERIAI PAGERBĖ 
ŽLVUdIoS DRAuGuS. 
Hammond, Ind., rugs. 12 

d. — Trįs tuksiančiai vyrų 
ir tūkstantis moterų ir vai- 
kų šiądien lydėjo keturios 
lavonas užmuš cų utarninkę 
streikierių. 

Procesija slinko vidur- 
miesčiu pilnoj tylumoj Gi 
priėjus i vietą, kur minėti 
streikieriai tapo policijos už 
mušti, visa procesija sustojo 
penkioms mmuioms ir Ku- 

nigas kalbėjo trumpą mal- 
delę. 

Paskui lavonų sekė 50 S. 
V. kareivių uniformuose ne- 

šim amerikonišką vėliavą; 
toliau sekė moterįs ir mergi- 
nos, su kv^ieckais rankose, 
ir ant pabaigos vyrai. 

Jokių kicų vėliavų nei 
ženklų nebuvo, nes valdžia 
uždraudė nešti bile protes- 
to parašus. 

BOSTONO POLICIJA GA- 
LI NEBETEKTI DARBO. 

Boston, Mass., ings. 12 d. 
Massachusetts gubernatorius 
užreiškia, kad Bostono strei 
kuojanti policistai bus pri- 
skaitcmi prie pamėčiusių 
savo darbą; reiškia visi poli- 
cistai gali likti be darbo. 

Bet policistai esą viltyje, 
nes jie, kaip pranešama, 
tampa vis populiariškesni ir 
pritraukia daugiau narių po 
Jicistų prie savo unijos. Jau 
šiądien prie policistų lokab- 
priguli 1,385 nariai. 

Be to šin reikalan įsimai- 
šė ir Amerikos Darbo Fe- 
deracijos prezidentas Gom- 
pers. iš v.enos pusės pata- 
ria policistams stoti darban, 
kad palaikius miete tvarką, 
ko nesugebi padartyi karia 
menė. Gi iš kitos pusės krei 
pėsi prie gubernatoriaus, ra 

gindrmns, idant butų pripa 
žinta policistams teisė tapti 
unijcs nariais. 

Tuli mano, kad Gcmpers 
savo populiariškumu, kaipo 
re r s merikonas ir darbinln 
kų vadrs, sugebs sutaikinti 
abi pusi. 

Sustreikavus Bostono po 
licistams mieste jau tapo 
užmušta 7 patos. Todėl 
miesto cyvont rjai dyl.ciai ne 

rymauja dėl šio streiko. 

RUKO MAŽIAU CIO V U. 
DAUGIAU CIGARETŲ. 
VVashington, nigs. 12 d.— 

Vlastybės iždo departamen- 
tas praneša, kad pereitais 
metais pastebėta nemaža 
permainą pypkių gyvenime. 
Girdi rūkymas .cigarų vis 
mažinasi Gi cigaretų didi- 
nasi. 

MERGAITE BOSTONO 
POLICISTU. 

Boston, Mass., rugs. 12 d. 
Čia atvyko p-lė Irena Mc 
Auliffe, 22 metų, kuri pas 

l kilta policiste Bostone. Ji 
yra duktė Weston policijos 
viršininko ir yra pere jusi f i 
ziškojo lavinimosi mokyklą. 

Šiądien ir lytoj greičiau 
giedra; maža °fmain° tem- 

peratūroje; vidutiniai dau- 
giau pietryčių vej&i .. 

Saulėtekis, 6:29;"* 
Saulėleidis, 7:03. 
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Apgarsinimu kaina suteikiame pareikalavus. 
Priiwi;»ti Redakcjjon ir nesunaudoll rankraščiai gra 

tinami atgal tik tada, kada Jįj gi#ilnimo reia ilaujauia, 
rankrašti Iledakcijon slrnčiant, ir kuomet gražinimo lė 
Itoa prie rankraščio yra pridėtos, 

"Lietuva" eina kasdien išskiriant nedeidienius. 

Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. Redaktorius; 
A(lv_ Bronius K, Balutis, Adresą* visoms korespondon- 
eijoi&j: 

Vitujanlan PubJi?hing Co. 
32i« to, Morgan Sf., Cbicago. Ill_ 

IŠVAŽIUOJANT. 

Daugeli kartų prisiėjo kalbėti su "Lie- 
tuvos" skaitytojais šioje vietoje, šį kartą turiu progą tarti žodi atsiskirdamas su "Lie- 
tuva". 

Buti dienraščio "Lietuvos" redakto- 
rium yra didelis smagumas, nes apie jį yra susispietęs didelis būrys tikrų tėvynainių, kuriems mažiau rupi sriovių darbas, bet 
kurių visos jiegos nukreiptos Į vieną vie- 
tą, į tai, kad Lietuva butų neprigulminga. demokratiška ir pilnai laisva. Tas pajie- 
gas prie "Lietuvos" suspietė gerb. p. Ba- 
lutis, man gi prisiėjo tiktai keletą mėnesių 
pasėdėti jo suole ir t^sti jo prieš daugelį metų pradėtą ir nustatytą darbą. 

"Lietuvai" labjausiai rupinantės aps- kritai lietuvių reikalais, tai yra stovint ant 
piaeios valstybinės papėdes, gana tankiai 
jos redaktoriams prisiėjo perleisti karčių 
valandų. Plačiau žiūrint į gyvenimą ne- 
galima juk įtikti tiems, kurie žiuri tik 
savo reikalų. Nekartą todėl reikėjo ne- 
smagumų turėti iš siaura politikierių, taip 
vadinamų vadovų, kui e apart savo darbo 
ir tikslų nieko kito nemato, nemato kad 
yra šimtai kitų, kurie dirba del lietuvių ir Lietuvos. Pilnai pasitikiu, kad ir busiantie- 
ji redaktoriai eis tais pačiais takais. 

Aš išvažiuoju dirbti prie "Vienybės 
Lietuvninkų" ir padėti jai organizuoti dien- 
raštį. 

Pasitraukdamas nuo "Lietuvos" reda- 
gavimo turiu išreikšti didžiausią padėką visiems bendradarbiams, taipgi ir kitiems 
redakcijos nariams, su kuriais buvo malo- 
nu dirbti sunkų laikraštininko darbą. Ne- 
smagu persiskirti ir su chicagiečiais, su 
kūnais priėjo perleisti daug smagių va- 
landų. 

Tikiuosi, neužilgo pasimatyti su vi- 
sais pajurėje arba Lietuvoje, kur visus mus 
traukia prakilniausi visų mųs jausmai. 

P. Norkus. 

Svetimoj® Spaudoje 
Apie Lietuvius 

LIETUVIU LITERATŪRA. 

Kuomet kalbama apie mokslo akade- 
mijas, žmonės paprastai turi omenyje ge- 
rai žinomas francuzų, vokiečių bei anglų 
mokslines įstaigas, kame kasmet suteikia- 
ma augšti pasižymėjimai mokslo ir dailės 
vyrams. Bet sena:, pirm negu tapo įsteig- 
tos augsčiau minėtos mokslo akademijos, 
Baltijos pakraščiuose gyvavo šešių milijo- 
nų tauta, kuri turėjo daugelį didelių rašy- 
tojų, neapsileidusių suvo gabumais kitoms 
tautoms. Jų tarpe Kristijonas Duonelai- 
tis bene bus žymiausis* Kritikai sako, 
kad jo veikalai net prilygsta Šekspirc raš- 
tams. Geriausis šio lietu io poeto raštai 
yra "Metų Laikai", kurie yra parašyti hexa 
metrais. 1865 metuose Rusijos Impera- 
toriškoji Akademija savo lėšomis atspaus- 
dino visus šio poeto raštus. 

Karės laiku Lietuvos poetai ir rašy- 
tojai ilšeido daugelį įdomių rastų; kuriuose 
teisinra reikalaujama n^origulmybės jų 
tautai. Nors laike ištiso pusšimčio metų, 

iki 1905) lietuvi4 spauda buvo uždrausta, 
bet pastaraisiais laikais jie taip smarkiai 
subruzdo darbuojies ant rašliavos dirvos, 
kad greitu laiku žada privyti vakarinę Eu- 
ropą. 

—Iš Scranton (Pa-) Times. 

RUOŠIASI KOVON PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Iš Karaliaučiaus (Koenigsberg) atėjo 
žinia, kad Rygoje įvyko visuotinos karės 
tarybos posėdis, kuriame buvo svarstoma 
kaip įsteigti bendrą frontą prieš bolševi- 
kus. Posėdyje dalyvavo talkininkų misijų 
atstovai, vyriausia estų vadas, generolas 
•Judenič ir Lietuvos ir Lenkijos armijų va- 

dai. 
—IŠ Minneapolis (Minn.) Tribūne. 

Beveik visi gintariniai išdirbiniai — 

karieliai, "cigamyčios", sagutės, sagtįs ir 
t.t., kuriuos matome kasdieną visų kraštų 
krautuvėse, — ištikrųjų yra lietuviški toje 
prasmėje, kad atgabenti iš Lietuvos že- 
mės. 

Laike pastarųjų laikų šią pramonę 
stropiai saugoja prūsiškoji vyriausybė. Lie- 
tuvių Tautinės Tarybos Informacijos Biu- 
ras mintija, kad ateityje gintarų pramanė 
gali but padalinta su dideliu pelnu, neat- 
sižvelgiant į fakt$, kad gintaras yra vienas 
iš tų neskaitlingųjų daiktų, kurie šiek tiek 
atpigo pastaraisiais laikais. 

Baltijos gintaras yra netik renkamas j 
jūrės pakraštyj. JĮ tapgi kasa iš taip va- 

dinamo "mėlynojo sluogsiiio", paeinančio | 
nuo tercijariško geologijos periodo. 

Įvairus iškasinėjimai Graikijoj, Itali- 
joj ir Egypte parodė, kad Baltijos gintaras 
buvo garsus dar pirm kelių šimtų metų 
prieš Kristaus gimimą. Jau Herodotas ra- 

šė apie jį. Gintaras, kuriu senovės lietu- 
viai labai plačiai prekiavo, buvo sykį at- 
rastas ties Mikėnais (Graikojoje). Šių 
iškasimų senumas siekia 1500 m. prieš 
Kristaus gimimą. 

— Iš Newark (N. J.) News. 

LIETUVIAI PRAŠO IŠVARYTI LENKUS 

Daugiau kaip 1800 So. Bostono lietu 
vių buvo susirinkę Municipal Bldg. idant 
pagelbėti badaujantiems Lietuvos žmo- 
nėms. Tai buvo vienas entuziastiškausių 
mitingų, laikytų toje miesto daly j. Išviso 
tapo surinkta $2500. Tikimąsi padidinti 
tą skaičių iki $5,000, kuomet visi sumokės 
pažadus. 4 

South Bostono komitetas nuolat ruošia 
šokius, vakarus ir kitas pramogėlės, kad 
surinkti $10,000 Lietuvai. Susirinkimo ve 

.lėjas Antanas Ivas pranešė, kad Lietuva 
nupirko nuo Suv. Valstijų už $17,000.000 
maisto ir kitų dalykų, kurių pergabenimas 
į Lietuvą kaštuosiąs nemažai pinigo. Ji? 
pasakė, kad šiame vakare surinkti pinigai 
antradienyj jau bus kelionėje į Lietuvą, 
kame sunaudos juos garbingam darbui. 

Joseph A. Maynard palygino Lietuvos 
kovą už neprigulmybę, su Airijos kova. 
Jis pažymėjo, kad airiai, kurie per ištisus 
šimtmečius- kariavo už savo apsispren- 
dimą, visgi galų gale to susilauks. 

Francis J. W. Ford pasklžiaugė, kad 
Bostonas daug pelnijo iš lietuviškos atei- 

j vystės ir palinkėjo jiems gero pasisekime 
kovoje už laisvę ir aukų rinkime. Apart 
/iršminėtų dar kalbėjo Seržantas Edward 
3. Creed, Lieut. F. J. Bagočius, William F. 
:1Ioward, Joseph Kowal ir Pranas Gudas. 

1 ?anelė M. Mulaika tapo paskirta sekretorių 
: ini, o panele Blanche Volenka finansiniu 
sekretoriumi. 

Priimtose rezoliucijose paminima, kad 
lietuviai išvalė savo kraštą nuo bolševikų, 
bet lenkai dar tebėra, kurie uždarinėja mo- 

kyklas, rekvizuoja reikalingiausius daly- 
cus; atsisakinėdami mokėti už juos tiems 
lietuviams, kurie nesutinka pasirašyti, kad 
jie nori buti po lenkų valdžios globa. Taipo 
gi rezoliucijoje pažymima, kad lenkai dvi 
dieni į savaitę varo lietuvius į savo dvarus, 
atnaujindami tokiuo būdu lenkišką baudžia 
vą. Lietuviai šaukiasi prie Suv. Valstijų: 
"rašydami jos padaryti galą šiam imperia 

lizinui ir išvalyti nelaimingą kraštą nuc bai 
barų įsiverželių. 

Iš Boston Morning Globė. 

LIETUVOS ŽYDAI MIRŠTA NUO 
ŠILTINĖS. 

Lietuves žydai labai daug vargo lai- 
ke penkių karės metų. Penkios armijos, į 
kurios ten kariavo, išvijo tris šimtus tuks- 
iančiu žydu iš jų namų. Amerikos Žydų 
Pašalpos Komitetas, kinis dabar rūpinasi 
Lietuvos žvdų -sjaselpimu, praneša tuksian- 
čiai žydų pabėgėlių miršta nuo šiltinės. 

—Iš BrOckt°n (Mass) Times. 

Pasidairius po Margą 
SvieteljL • 

Švęntas vaizdelis. 

Lietuvos laikraščiai prane- 
ša apie šitokį atsitikimą: 

Kartą lietuviu veikėjų būre- 
lis nuvažiavo i lenku užimta 
\' ilniii. O gal tai buvo kokie 
rors Lietuvos valdininkai— 
tikrai nežinau. 

Mūsiškį automobilį, kurio 
priešakyj plevėsavo lietuvių 
tautinė vėliavėlė, o šonuose mir 
gėjo vyčiai, tuojaus apspito 
įdomaujanuti minia. 

* 

Daugiausi a joje buvo lenkų 
ir ne bet kokiu lenku, tik vii- c w 

niškiu lenku. C- O 

Automobilyj sėdėjo tik šofe 
riai, kuriems musų gražuoiės 
vilnietės lietuvaitės atnešė 
daug gėlių, idant savo vežimą 
papuošti. 

Nepatiko "lenkų" miniai 
'Lietuvos vėliavėlė automobi- 
| liaus priešakyj. 

Kaip gi lietuviai išdrįsta ro-Į 
(lyties su savo tautiškomis spal 
vomis sulenkintame Vilniuje! 

Nepatiko jiems ir tai, kad 
lietuvių merginos dabina savo 

vežimą gėlomis, nes tuomi iš-j 
reiškiama karštą meilė prie 
Lietuvos. 

Iš minios ėmė girdvties ko- 
liojimai ir plūdimai ant lietu 
vių. 

Šaipėsi, dantimis griežė su- 

sirinkę išgamos Lietuvos šir- 
dyj iš mūsų prakilniausių tro 

škimų, iš gražiausių lietuviš- 
kos sielos jausmų. 

Bet staiga iš minios prasi- 
veržia vienas senelis. 

Išėjo jis i priešakį, su dide- 
liu pamaldumu nusiėmė kepu- 
rę, persižegnojo ir 

Karštai, kjarštai pabučiavo 
plevėsuojančia lietuvių vėlia- 
vėlę. 

ir, lvg senovės vaidila, sudė 
jęs auka, išnyko minioje... 

Akimirksnyj apstojusi mi- 
nia nutįlo, susimąstė,—pajau- 
tė visą tragiĮigumą šio nuoti 

-J 
Tai begalot gražus ir gyvas 

vaizdelis. 
Ir daug ko/ jis mus pamoki- 

na. 

Po ilgo daužymas, po ilgų 
klajonių tėvu dvasia atsiliepia 
ir buvę ktojuilai-išgamos ašaro 
l-ami grįžta Į tėvynės glėbį. 

Ten kur Nemunas, Šešupė, 
Dubysa, Šventoji ir Neris nuo 

nebeatmenamų laikų gyveno 
lietuviai ir šis kraštas amži- 
nai pasiliks lietuvišku, nors 

langelis mūsų brolių buvo iš- 
sižadėję savo vardo. 

Bet kailis veislės nepermaino. 
Praeis kiek laiko, dar labiau 

sutvirtės Lietuvos Valstybė, 
ir musų Tyškevičiai, Potockiai, 
Radz vilos ir daugybė kitų 
klajūnų, kurie dar patamsiais 
graibos, gal susivienys vėl su 

Lietuva ir, kaip tas senelis, 
turės nusiėmę kepures pabu- 
čiuoti atgimusia lietuvių vėlia 

vą. 

Steigiamasis Lietuvos Seimas. 

Mažai, ar beveik visiškai 

nerašama, amerikietiško]e lie- 
tuvių spaudoje apie busiantį 
Lietuvos Steigiama j j Seimą. 

O tai labai svarbu ir jdonm. 
Kas gi yra tas steigiamasis sei 
mas? 

Dabartinė Lietuvos valdžia! 
yra tik liglaikinė Antanas Smej 

įtona ir gi yra tik liglaikinis, 
Lietuvos prezidentas. 

Galutiną Lietuv os valstybės 
sutvarkymą teisėtumo ir teisy- 
bės pagrmdais r'Jiks Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, kurio 
pirm negalima buvo sušaukti. 

Šis visos tautos atstovų-Sei 
mas. tars. savo zodį apie tai, 
kokia privalu buti valdžios f ori 

\ n J '<* f#i.' Į 

ma Lietuvoje, kas yra vyriau 
sia valdžia, praves visus rei- 

kalingiausius įstatus, nutars 

kokia kalba rašys įsakymus 
niusų valdžia, pasirūpins, kad 
visi bežemiai turėtų žemės, o 

bedarbiai—darbo ir tt. 

Žodžiu sakant visas galuti- 
nas mūsų šalies sutvarkymas 
prigulės nuo Steigiamojo Sei- 
mo. Tam seimui susirinkus 
mūsų dabartinė valdžia auto- 
matiškai nustos gyvavusi. Su 
sirinkę iš visų Liet'"'os kraštų 
delegatai tuomet > jo pe- 
rinks visus musų svarbiuosius 
valstybinius vyrus. 

Šeiniu sušaukti dabar rūpi- 
nasi musu valdžios išrinkta 
tani tikra komisija. Nors dar 
smulkmeniškai sis projektas 
neapdirbtas, bet jau svarbes- 
nieji punktai paskelbti. 

Lietuvos Steigiamajame Sei 
nie galės dalyvauti visi Lietu- 
vos gyventojai—vyrai ir mote 

rįs, turtingi ir neturtingi, mo- 

kyti ir nemokyti, kuriems su 

ėjo 20 metu. 
T" 1 • 

išrinktais į Seimą tegalės 
Imti tik 24 metu vyrai bei mo- 

terįs. 
1 okiuo budu rinkiniai bus 

visuotini—visi Lietuvos pilie- 
čiai galės dalyvauti, kuriems 
sukako 20 metų. 

1 aipo gi rinkimai bus ly- 
gus-—kiekvienas turės t'k vie- 
na taisą,. Pirm, caro laikais, 
kuomet žmones rinko atstovus 

į dumą, vienas dvarininkas tu 
rėdavo tiek pat balsu kiek ke- 
letas šimtų valstiečių. 

Balsavimas bus tiesioejinis 
vadinas, žmonės stačiai į sei 

mą rinks atstovus. 
Ir slaptas—niek nežinos už 

ka balsuoji, kad nebūtų jokiu 
prikalbinėjimų, keršijimų ir tt.Į 

\ adinasi, visi Letuvos pilie 
ciai turės progos bendradar- 
biauti demokratišku budu Lie 
tuvos neprigalmybės ir laisvės 
sustiprinime. 

Kuomet ateis ta valanda, ka 
da Lietuvos vLuomenė galės 
tarti savo paskutinį žodi val- 
stybės sutvarkymo reikalu, dar 

J nežinia. Svetimų armijų įsi- 
veržimas, į Lietuvą labai truk- 
do šį reikalą. j 

Juo greičiau Steigiamasis 
Seimas įvyks, juo geriau. 

I lugys Lietuva daugiau nau- 

jos stiprybės ir autoriteto kai 
mynuose. | 

Daug ji laimės tuomi ir 
tarptautiniu politikos atžvil- 
giu. 
Ihir 350 nuli jonu vergų siekia^ 

pne laisvės žvaigždutės. 
A isi žinome patarlę: genys 

margas, o pasaulis dar margei 
snis. 

Ir tiesa. 
Jei pirm mūsiškis žemiškas 

pasaulis buvo margas, tai šiais 
laikais jis dar margesnis. 

Tik pažiūrim. 
Visi dabar užsinorėjo gyven 

ti laisveliau—ir geltoni, ir juo- 
i ir baltEg jpjįpF iį 
Gavo jau laisvę čekai ir mū- 

sų kaimynėliai lenkai. 
Kapoja kardais Japonijos 

žandarai korėjiečių rankas, sie 
kk'nčias prie laisvės. 

Nerimsta ir didžiulė Indija,, 
Angį i j ns ] >a vergta. 

Ši šalis gal daugiausia ken- 
čia nuo gėdingi s verguvės pan 
cių. 

Sunku žmogaus protui išsi- 
vaizdinti kas dabar dedasi ta 

m p žmonių giminės lopšyj. 
Žmonės tamsus, alkani, ap-( 

driskę, tūkstančiais miršta nuo 

influenzos ir plaučių uždegimo.' 
r Visuomet Indija aktuališkai 

badaudavo, bet šiemet ten dar 

labiau stinga duonos. 

Kantrybė ir gi turi savo ru- 

bežius. 
Užsinorėjo ir Indijai žmo- 

niškiau pagyvent'". 
Visoj šalyj prasidėjo sukili 

mai, revoliucijos. 
Nors kartuvės girgžda, bet 

žmonės nenurimsta. 
Nėra abejonės: ji i.škariaus 

kuomet nors sau in augiąją lais 
v užę. 
Kaizerio kulipka jo ncnuniai'i- 

■na, bet... 

Užvakar rašiau apie baisųjį 
atsitikima liammond'e, kame O 7 

Standard Steel Car Co. pasam 
Idytieji sargai drauge su poli- 

ristais 5 streikininkus nužudė 
ir 50 sužeidė. 

Vėliau tapo pranešta, kad 
nužudytųjų skaičiuje yra vie- 
nas buvęs kareivis. 

Ehe, vadinas kaizero kulpi- 
ka neužgesino lo nelaimingojo 
darbininko gyvasties, kuris iii 
sirengęs buvo žuti kov o lauke 
už Amerikija, už skelbiamąja 
deniokratybę. 

Bet nepasigalėjo šio garbin 
go darbininko fabrikanto ku- 
lipka. 

Jis prašė duonos, o pasotiiK) 
plienu—amžinai pasotino. 

Gėda! 
K. Ginei lis. 

Iš Lietuvos Taikos Konferencijos 
Delegacijos Darbų. 

, (Tąsa iš vakaryščio num.) 

Informacijų biuras paduo1 
da žinių, kurios yra reika- 
lingos arba bendriems Lie- 
tuvos klausimas paaiškinti, 
arba atitaisyti toms mela- 
gingoms žinioms kurių pla- 
tina musų prišininkai rusai 
ir lenkai. Ypač daug tenka 
vargti bekovojant su len- 
kais imperialistais, kurie, 
kiek galėdami, siaurina Lie- 
tuvos sienas, grobdami iš jos 
plačios žemės plotus. Vil- 
niaus ir Lietuvos pietų sienų 
klausimu yar paduota daug 
statistikos medžiagos ir kele 
tas pareišikimų. Petras Kli 
mas išleido etnografinį ir 
statistini etiodą vardu "Le 
gouvemement de Vilna (Vii 
nius)" kur aiškiai parodo, 
kiek ištikimųjų yra pagrįstos 
lenkų pretenzijos pagrobti 
didesnę Vilniaus gubemes 
dalį. Paskleista daug raši- 
nių Lietuvos sienų klausimu 
su kitais kaimynais, apie 
Prūsų ir Amerikos lietuvius, 
Lietuvos istoriją, nepriklau- 
somybės idėjos ugį, Laiki- 
nosios Vyriausybės susida- 
rymą, apie Tarybą ir dau- 
geliu kitų klausimų. Savo 
rašynius Informacijos biu- 
ras spausdina, bet kur kitur, 
mėnesinuose leidimuose: Re 
vue parlamentaire ir Revue 
Baltiąuę. Uoliai sekdama 
Taikos Konferencijos dar- 
bus musų delegacija, nežiū- 
rėdama visų sunkenybių, rū- 

pinasi pakreipti Lietuvos 
reikalus j tinkamą vagą, 
informuodama Taikos Kon- 
ferenciją ir Aukčiausiąją 
keturių taiybą. Pasiųstose 
p. Clemeceau (Klemenso), 
Taikos konferencijos pirmi- 
ninkui, notose yrr dėstomi 
pagrindai, kuriais atsirėmę 
lietuviai reikalauja sau ne- 

priklausomybės ir nustatomi 
nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės santikiai su kai- 
mynų tautomis. Francuzų 
Vyriausybė ir visuomenė, 
per ilgus metus bičuliavusi 
su lenkų diduomene, yra pa 
lanki lenkų imperialistams 
dar ir dėlto, kad susikurus 
didelei Lenkų, valstybei 
francuK&i galės per lenkus 
turėti įtakos vidurio Euro- 

I poj. Patylomis palaikyda- 
' mi lenkų norus prijungti 
: Lietuvą prie Lenkų, fran- 
Icuzų diplomatais retkarčias 
i net pataria lietuviams dė- 
tis su lenkais. Kovodama 
su tokia primetama unija, 
Lietuvos delegacija yra Įda 
vusi Klemenso notą, kurio- 
je nurodoma, kad lietuviai, 
sudarydami vieną tautą iri 
senovėje sukurę stiprę vai-! 
stybę, šiandien, atsirėmę j 
apsisprendimo tesise, reika-' 
lauja nepriklausomybės, ir' 
kad Nepriklausomoji Lietu-; 
vos Valstybė gali laisvai gy 

venti ir etnografiniu ir eko- 
nominiu ir militariniu at- 
žvilgiu. Unija su lenkais yra 
prieš Lietuvos norus ir lai- 
mę, nes istorija jau pakan- 
kamai parodė, kas ištikrųjų- 
yra mums peršamieji sąjun- 
gininkai Baigiant paminė- 
tus išvedžiojimus, notoje 
yra nurodoma, kad tikriau- 
sis Lietuvos laisvės ir nepri- 
klausomybės laidas butą Lie 
tuvos priėmimas į Tautų są- 
jungą. 

Kitoje notoje yra kelia- 
ma aikštėn lenkų imperia- 
listų ypač Dmovskio ir Pa- 
derevskio agitacija aneksi- 
jos reiaklu ir dėstoma, kiek 
ištikrųjų yra stiprus tie 

bendros unijos ryšiai, kurios 
lenkai vadina "perbrangiais, 
kad jous sutraukytum". To- 
liau kalbama apie pavojų, 
kuris kyla iš Halerio armi- 
jos atėjimą į lenkus, nes jos 
vadai, Haleris ir Pilsudskis, 
atvirai pasisakė, kad Vil- 
niaus pagrobimas yra vy- 
riausis -jų operacijos tikslas, 
ir reikalauja laiduot, kad 
Halerio armija neisianti 
prieš Lietuvą. Tam tikslui 
reikalingas Lietuvai nepri- 
klausomybės pripažinmas 
tenografinėmis sienomis Są- 
jungos Valstibių ir Lenkų. 
Lenkams paėmus Vilnių bu- 
vo įteikta nauja nota, kuf\ 
išvadžiojama, kad lietuvių 
nepasitikėjimas lenkais tu- 
rėjo užtenkamo pagrindo ir 
nurodama tas pavojus Lietu 
vai, kuris eite eina iš naujo 
primestos karės, kadangi 
jos pajiegos yra įtemptos 
prieš bolševikus. Reikalau- 
jama paliepti lenkams išeit 
iš Lietuvos krašto, nes Lie- 
tuva ir be lenkų okupacijos 
yra daug nukentėjusi del 
vokiečių ir rusų. Tuoj po 
to buvo pasiųsta kit'a nota, 
kuria pranešama: kadangi 
lenkai nepriėmė Lietuvos 
Vyriausybės pasųlymo su- 

daryt bendrą frontą prieš 
bolševikus ir nenori pripa- 
žinti Lietuvai nepriklauso- 
mybės, tai visa lenkų ka- 
riumenė, įsibrovusi į Lietu- 
vos žemę, yra laikoma prie- 
šininkais, ir Lietuvos vyriau 
sybė visomis pajiegomis 
gins savo žemes neliečiamy- 
bę, nežiūrėdama, ar tai bus 
lenkai ar bolševikai. Iš šių 
žinių aiškėja, jog dabartinė 
karė su lenkias yra piktos. 

; lenkų valios suprovokuotas,^ 
neatsižvelgiant į taikingus 
Lietuvos Vyriausybės norus. 
Mums nieko daugiau nebe- 
lieka, tik ginklu paremti mu 

sų delgacijos darbus. 
Nemažiau rupesnio patei- 

kia ir Rytų Prūsų, vadina- 
mosios, Lietuvos, klausimas. 
Čia vokiečiai kiek galėdami 
uirua, kad tik tą kraštą sau 



pa~!Taft;yių. Į vairioms prie- 
mo'f>f7*rri.s stengiasi lietuvius 
nuslopinti, visiems pasako- 
dami R. Prūsų grynai vokie- 

čių kraštą esant, ir gniauž 
&*'• :utini judėjimą. Pru- 
^sų lietuviai yra sukurę Prū- 

sų Lietuviu Tautos Tarybą, 
kuri visų Prūsų Lietuvių 
vardu yra įdavusi Klemenso 
raštą, kuriuo pareiškia sa- 
vo nusprendimą dėtis su at- 
gimusia Lietuvos Valstybe 
ir prašo Sąjungos valstybes 
atsižvelgti i tą apsisprendi- 
mo teise remiama norą, ir 
nepalikti vėl nešti sunkų vo 

kiecij jungą. Taikos su-, 
tarties tekste yra pasakyta, 
kad visą dešinįjį Nemune 
kranto plotą lig senosios | 

rusų sienos Sąjungos valsty 
bės imančios globti, kad pa- 
skui kaip laikraščiuose pa- 
aiškėjo, prijungtų prie Lie- 
tuvos. Tuo budu tik dalis 
Prūsų Lietuvos butų pri- 
kergta į Lietuvos Valstybę, 
jo kita paliktų kai buvusi, 
Vokiečiams. Matydama čia 
apsilenkimą su etnografijos 
pagrindas, delegacija pa- 
siuntė Taikos Konferenci- 

jai rastą, kur nurodo etno- 
grafines Lietuvos sienas va- 

Karuose ir reikalauja visą 
Mažąją Lietuvą sujungti su 

Didząją. Raštas paremtas 
istorijos ir statistikos me- 

džiaga. 
Kol rusuos tvirtai sėdėjo! 

bolševikai, seni rusų politi- j 
kai galėjo skleisti "vienos^ 
ir nedalijamos Rusijos" j 
idėją, bet Kolčakui sustip- 
rėjus, panslavizmo idėja vėl 

atsigauna ir gręsia praryti 
visas nusikraMčiusias rusų 
jungo valstybes. Matydama 
rusų pavojaus, Lietuvos de- 
legacija savo notose Taikos 
k Grife re r c1'ja i griežtai ir ais 
kiai iuestė lietuviu tautos 
nusistatymą rusų klausimu, i 
pareikšdama tvirtą ir ne- 

perlaužiamą lietuvių tautos 

norą susikurti laisvą ir ne- 

priklausomą valstybe, kuri 
nenori kitiems vergauti, bet 
santarm ingai su visais ž.uvo 

kaimynais gyventi, dirbda- 
ma savo tėvynei ir visos 
žmonijos labui. 

(Kauno "Lietuva"). 

Iš Gyvenime 
Lietuvių Amerikoje 

(;i<AX!) RAPIDS, MICH. j 
Rugpjuči: .$0 d. L. (i. Dr- 

tė- parengė prakalbas i )r. S. 
kurio logiški išvedžio 

jiiuai sudrutino įnsuii draugi-į 
ja. 

'/mmh\ prisirinko pilnutėj 
švelnino nežiuriant i tai kad j 
vietos klebonas bandė katali-' 
kus atkalbinėti, kad neitų i nie1 
netas j>rakalbas. 

I'o prakalbų prisirišę sekan. 
t i nauji nariai: 

Py Butkus, $5.00, 
I '.. Greicaitis, 3.00 
^ T: Sniškus 2.50 

Po $2.00: 
j. Kulbokas, \'. Sniskus, M.į 

Kučinskas, A. Augustaitis, K. 
Rimkevieia, M. Ruseckas, I). 
(ireiėaitis, A. Kernotas, \. Tai 
n-oi-tas. J. Cepla, A. Bumbu-1 
lis, K. Pasiustas, J. Zokas, P.! 
Y'.riias, i.. P>raskis, ir A.1 
doįr.aitis. 

Po *1.00: 
J. Smiltis, J. Oriskaitis, M. 

•iedris, Y. Žiotis, A. Kvįet- 
\ai.:kas, V. Kilioiaitis, J.' 

J. I'ebsrisi A. Tamulai- 
s, j. klczi-. J. Rakauskas, J J 

•Ji;* kr. J. JovaMS, P. Kluo-j 
tilt*. 

^mulkių aukų $ v32' 
k > pa^'dar > >fo.32< 

d. r. a. 

7?\i.Tl\M iKiv/MD. 
1 I ielihu; 1 .nu. Laukaiėiu 

prakalbas alsikno N d: 
•;ėj<>, S v. \ 11 n-w) pavapi jo* 
svetainėj. MinC'tasai pasisakė 

I-'sas« siųsta> nuo Lietuvos \ ai 

džius papasakoti Anicrik :s £y! 
Įrenantiems lietuviams Lietu- 
vos nu >vari>'į ir kaimynu žiau- 
rumus prie t<> parinkti pinigų 
palaikymui lietuvių dvasios 

Lietuvoje, t. v., kad lenkai ne- 

ispL" >tų i- jų ir tt. 
Aukų tapo surinkta tukstau 

ti« uštuoniyfcšinit? keli tlol. 
Kartų su kunigu važiuoja 

P. Ccsnulis su biznio reika- 
lais. P»ef ji publika ne>pken- 
čia: Sako genaus ji* butų na- 

mie. Mat jis storžieviškai ap 
sieina -u publika, o antra yra > 

apkalbėtas per laikraščius. 
Man r< dus, kad Cesnulis ge-j 
riaus apsieina negu Feldteibe- 
l;s su kareiviais. 

*1. KjircJuitis. 

GARY, IND 

L. R. K. Rėmėjų draugi- 
jos susirinkimas įvykę del 
apsvarstimo svarbaus daly- 
ko, rūgs. 15 d., 1919 m. 

gerb publikos susimkimas, 
kuris atsibus mgsėjo 15 d., 
1919 m. 

Taipgi į susirinkimą kvie 
čiame visus Gįerės lietuvius,' 
nes bus išaiškinta ir sekan- j 
čių jų aukautojų vardai, 
kurie aukavo praeitą kaitą, 
Rumuno svet. del pagalbos 
L. R. K. Lietuvoje. Taipgi 
prašome nepamiršti to su- 

sirinkimo, kuris atsibus 7 
vai. vak. bažnytinėj svet. 
1390 W. 15th Ave., Gary, 
)nd. Komitetas... 

ŽINIA IŠ LIETUVOS. 

GARLIAVA. i 
(. Kauno ap.) 

Del lietų nupiautas šienas 
ir dobiliai daugum.j supuvo 

laukuose. Daug žmonių ai- 
manų ja, kad perdaug lietaus,' 
nes laukouse jLra1i supūti i\ai-j 
rus augalai ir daug pakenkti 
>'ii metu derliu. Vasarojus 
i u ils u apylinkėje išrodo apyge 
ris. Kūgiu vietomis yra la- i 

1 »:ii menkučių. Liepos 38 die- 
iuį kai kuriose vietose pradėjo 
žmonės rugius piauti, nes dau\ 
g mini yra labai •uiYku su duo- 
nele. 

j. P i 1 i e t i s. i 
I 

Telepliont: Vards 15.»2 

DR j. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias li/as moterų. vaikų ir vyrų. 

Specialiai gydo limpančia*, «cna-i ir 
paslaptinga' vyru ^ 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Plioii<"«: Yard. 155—>51 
•R esidence Plione Urovcr 77X1 

F.A. JOZAPAITIS, R Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visnkiiis Receptus 
C(501 SO. H -1.LSTED ST. CIIICAGO 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

f '71 
m. "M C.K INI-F Y 4966 

DR. S. BIEŽIS 
CY G>YT OJAS IR. CHIRHJR6AS 
Yaluirotta nuo» 4 iKi 8 valHiro 

3125 W. 28th ST„ CHIGAGO, ILL. 
arti Krdzie Ave. 

DR F O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies ir Garklės ligos. 
Tonailai prašalinami, ttrcivos afcjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Vakindos: S iki 6. Nedėliomls 10—12. 

126 So. State St., Chictego, UI. 

TVlepli^rif* Drover 

DR A. JUOZAITIS 
.... DEflTlSTAS 

Valandua nuo H ryto iki 9 vakar® 
Nedčliomis ragui autartj. 

3261 S. HALSTED ST., CrfICAGO 

D R. I. E. MAKARAS. 
UETUVI5 GymOjAž CHIRŪRGAg 
Otisas: 1741 VV. ^7th STREET. 
\a\: 9:30-1 J A. M. 3-5 ir 7 9 P. M. 

Tle/oftas: Boulevaiil 343B. 
Rezidencija: 4oi5 St>. \Voad Street. 

Telofaiicfe: Vavds 723. 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoju Jau t'i mvtjLl 

3149 S. Morgan 8t., k«rtj S2 ft 
SpecIalUta* Mctartikų, Vyrtiku, 

ir Ghrnpiškų ialgŲ. 
Valandos: ry'o, 12—S 90 
i>let. »—t, vaJr., NedSl. 9—1 

tELE'ONA'S YARD3 6S7. 

P-LE t. G. MAKAR 
PIANO MOK YTOJ A 

4515 SO. VVOOD ST. 
Duoda lekcijas skambinime įiia- 
nu pagal sutartį. 
13aigusi muzikos mokslus Cliica- 
t,ros Muslcal College. 

l'rmlik Naujrj Melu* nu tuvula aJil-' ■ 

(ržjirnu, taip. kad r*■> *ieisturo'i i>er » 

i<i* i-etui, ka:. .• jj.. »>uti naudingo. 
; .'ii i rinant •*"' K rra.nl naci ja p\'lLA' 

Gerai prita.kr.-u uauiial prašalina akių b 
ilvos •l.aiulrjimi.s, uitnipaivi jitd at'ua ;«u 

reg^itS prašiilMiiitu*. tittltarkite »u inaoi' 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AK.IŲ 

1301 S ASHLAN9 AVE„ '.'-MCAG 
jciua iubo», viis im/'.'u apiicku*. '*iu«k- 

• '.t:.-c 
Kanii>*« '•krrc ūattlt. 

Valandos: nuo 9tu« r«i. »>«> ik. vai. *t>. Kedėlioj: >10 \> »"•. tjrtu tlu i«S tai. <Jie»t* 

A. Misalskis 
LIETUVIS GRABORIt'S 

Patarnauju Laidotuvine 
rulusiai, tViauigrtiusiai ir daug 
pigiau, kaip kiu, dėite, .wad 
rfięs purjb dirbame grilius lr 
tuijjue auvo karabouur ir au 
toinobiliuB ir per tai nereikia 
Lietuvkinis pas žydelius ėauk- 
ęies: 'iaipgi samdomu* autonio- 
b'lMus veseUJoois, krikštynom*) 
lr kitiems įsikalama (hen^ ai 
'inltT). 

3235 Aucura Ave. Tel. Drover 4139 

Hhune Buulevard 2K>0 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN6JUSIOS 

L i G O 3 

Valandos: 9 lk.1 12 Ir 4 iki 'i 
vakarai*. 

5303 sa MOllGAh STREET 

Uaktapra.? 

donas W. Sarpaliiis 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
'i iki 4 popitt 7 iki 9 va1:. 

Telefonai 
0£fe&3 Yards 2044 

flr. Virginia Narbstt 
Fbysickan & Surg-on 

3001 West 32nd Street 
2111 MarshaU BlvJ 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 jwj plwt 
7 iki J) vakare 

Tol. Lawnti«.i« 6t>C 
Gyvenimas: 

Va!. Rockw«ll 

ilETUVISKAS H9TELIS 
Del pakeieviii kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
93C W. 33 St. Chicagc 

PKfline Yards 2750 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 
VIŠKA VALSTYBINE BANKA AMERIKOJE 

ETROPOLITA 
STATE BANK 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad j-usų pinigai yra saugai padėti ir kad jie bus 
išmoksti, k-uomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pslno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas »uo ugnies. 
Saugios pasidfejimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

Kodėl Mokėti Apstas Bandas Kad Gali Gyventi Patsai Savam Name. 
Męr urirae labai gerų Namu, kurie parsiduoda labai žemomis kainomis pagal pasirinkimo ir noro' pirk<" jo. k;iip m n/, u namelių, Taipgi ir dideliu namų po visą C'hicagos rniesią. Bet ypatingai "Brįghton Park apieln:<«'jp". N>k"rinos parduodam?' anb lengvų išlygų arba išmokėjimų. Tedėl nelaukdami? nieko ątva- žiuol. ir pamatyk, o persitikrinsi, jog taip yra. 
(Ir! i: k .lbinėji, jog mažai turi Plmgn? šimtai žmonių pirko r „osavyftes su daug mažlspiais pinigais negu tamst;; šiandien turi, bet yra laįgjjpgi ir šiendien nekurie jau turi po keletą. Namu, tai koflHgi tamsta bijaisi? 
wi l i.-.anote kad toliau bus pigini ir nusipirksite t-ada daug piritus? Ttįtf'ąki šimtai žmonių su ta i", ntimi irgi apsigavo. n r- per paskutinius lt metų Chicugej® nuoervyb«i* pakilo daugiau negu dN'igubai, brt v;«-ci tikėjo.-, kad eis pigyn. flbdėl laultfB /iar tolians taipgi turės mokfcti adr augStesnes kainas. T; pį ar •■•ri ganėtinai apsaugojęs savo Namj, f- Turtą, u#nies, neiaime yra nežinomi, mėra t.(... dir.-vor. kid Cbicsgoj neapadegtų keletcs namų. Ar gali užfcikMjiti Jka-fl jhnaefos Namtioee tas neatei- ti!.;.. Jeigu nepuri arba naazai turi apsaugos? tai nieke nelaujiddmba* aps'i?flŲgqį MieSfffts, mfS sfpsaugo- jame i geriauėfs ir teisingiauias kompanijas. Kreipkitės pa#: 

FRANK 
4438 3. FAIRFIELD AV., Arti Lietuviškos Bažnyčios. Brighton Park, .Chicago Telefonas McKiniey. 594£8 

1 t" i. tikite Lietuviu?: Įęufrf yr* tfttfais -T*Vv.iv:-is ir dirba ,'d^į ir v»$J Jyiętpvių, al b 

Pranešimas. SIS f 
Chicag'a, laikinai priiminėju li- 
ponius savo j ^yvenimr vveto- 

| je: 3125 W. 381 h St., arti Ke'i 
| /ai A ve. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu <>fis:i aut į:ict 
vaka-iru) kampo Leavitt ir 21 
gaiviu. Vai.: nu<» 4 iki 7 va k. 

DR. S. BIEŽIS 
Telefonas McKinley 4988. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 
mmmmok ■mummammmmmmammammmmmammBmmmmmm 

Galybe" 
Nauja, puiki Knygelė 
DEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

JONAITIS. 
Ex~Leitenanas-Kapeliona& 
Užtfisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

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

—" 

^ey-iros Gydiiples užlaiko 
šeimynos sveikata. 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Tai^j tai galima išsireikšti tiktai apie 
'vieną geri .usiai žinomų praparatų. 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam paleDgvinimui visų tų ne- 
smagumų ir nereguliariškumų nuo 
kurių moter j ir Merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Severas 
Regulator 

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

w. fį skverą co.' 
CEPAR RAPIDS^ IO W A 

Pranešimas 
Šiuomi pranešu gerbiamai visuomenei, drau- 

gams ir pažįstamiems, jog aš užlaikau drapanų 
krautuvę, kurioj vyrai, moteris ir vaikai ga1! sau 
rasti, kas jų šiddžiai 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 11, 12, 13 šią nedėię, todėl nepraleis- 
kite šios progos, nes kitaip gailėsitės. 

I M. KIBARTAS, 
3356 So. Halsted St., Chicago, 111. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirrua 

>• taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų ž>">ų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank^ 
141 Washington Street, New York.. N, Y. 

Didysis Valstijinis Bankas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Nanufacturing District 
A State « A BUSIT ... 
Bank Bank 

1112 VVEST 35TH ST (3 blokai nuo Halstcd St.) CHICAGO, IL'.. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $550,000.00. 
TURTAS VIRŠ $5,000 000.00. 

Taupymo skyrius p/tfma pinigu# užčėdijimui nuo mažiausios iki 
didžiausios sumos ir moka 2 nuoš. 2 syk. per metus. 

Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu Chicagoje. 

Persiunčia pinigus į visas dalys pasaulio 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžutes (safety boxes) :r del- 
nai atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyka. 

Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų. Paąv'eto Cook ir Miesto Chica- 
gos yra laikomi šiame Banke. 

Bankss atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
SUBATOMIS per v'są dieną nuo 9 ryto iki 8 vsKre. 

Jonas Cz3ikauskas šio Ban'-o senasis darbininkas jau yro sugrįžęs 
iš ?uv. Valtijų kariume«ės ir dabartės atstovauja Lietuvių ir už- 
rubežiniam skyriuose. 

Męs turime 40 namų (cottages) ir po 2 fletu namų kaina nuo $1,500 iki $6,500. 
4 ambarų namas (cottage) $2, 150. Ge- 

riausiame stovyje arti gatvekarių linijos, vietos ant' augšto, aufštas besmontas. 
Labai puikus 2-jų fletų nama6, liotas 

3Cx125 pėdŲ. Gražesnio namo nerasite vi- 
same mieste. SiancTcn šitokį namą ma- 
žiau kaip už $7,500 negalima pastatyti 

6 kambarių namas, (cottage) $2,200 Uo- 
tas 37Į/2> 25 pėdų ką tik malevotas, pusė blioko nuo gatvekarių. 

6 kambariųplytų namas, $3,500, konkrito 
bcismonlas, garo š:luma, didelis liotas, pu- 
sė blioko nuo Archer Ave. 

4 kambarių namas. (cottage) $1,700., 
daug vietos ant augšto, augšUs bei6montas. 
elektros šviesos. 

2 fletų, 6—7 kambariai, $4,800 liotas 
50x25 pėdų prie Archer Ave. Kaina $5,000. 
Norimas pasiųlymas. 

Dviejų fletų namas, pre 518 West 45th 
placc, 6—7 kambariai, ką tik Įdėta 360C 
taisymui ir dabar išrodo kaip pirmos kle- 
30s nams. Kaina $2,500. 

Sau 

onu 
Krautuve ir fletas prie Cravvford Ave., prita'kyti galima prie bile biznio. Kaina$2,500. 

Augščiau paminėti namai tai tik keli iš mušu bargenų. Paimk gatvekarį ne* 
delioj ant Archer Ave., ii išlipk ant Keeler Ave. ir mes su mielu noru parodysime jums bile arba visus šiuos namus. 

H. H. WESSEL & CO. 
ARCHER AVE. IR TRIPP AVE. 

Ofisas atdaras kasdieną ir Nedėliomis nuo 9 iš ryto iki 8 vai. vakaro. 



žinios iš Lietuvon 

VILNIAUS ŽINIOS 
PILSUDSKIS. 

Lenkų valstybės viršinin- 
kas ir vyriausiasis karės va- 

das Juozapas Pilsudskis rug 
pujčio 1 d. atvyko į Vilnių 
ir ten nuolas gyvens. Jam 
pataisyta buv. vyskupų rū- 
mai. Napoleono aikštėj, ša- 
lia buv. Muravjovo pamink- 
lo. 

(Iš "Neprikl. Liet".) 

Amerikos Svečiai. 

Liepos 29 d. j Vilnių at- 
vyka amerikiečių misija, ve- 

dama senat. H. Morgent- 
hau'o. Šią misiją atsiuntė 
j Lenkų žemę prizidentas j 
yilsonas ištirt buvusių ten 

žydų pogromų priežastims. 
Čarneckių Aldonos byla 

del straipsnio "Sądy", iš- 
spausdinto 50-me "Glos Lit- 
wy" Nr. įvyko rugpjučio 1! 
d. Černeckaitė gavo 7 d. 
arešto ir sumokėti teismo iš-; 
laidas. v 

KAUNAS. 
— U e t u v i ii d r a u- 

gijos nukentėjusiems del 
karo šelpti, Kauno Komiteto 
biuras nuo Viešosios Aikštės 

periskėle i Gedemino gat. Nr. I 
Ii 

Biuras atdaras nuo 9—12 d.' 
ir 3—6 v. Prašome kitu 'aik- 
rasčitj tą patį atspausdinti. 

— "P a r a m o s'' Ben- 

drovė praneša, kad rlar priimi 
nėja avanso cukrui pirkti. Kuo 

daugiau bus įnešta avanso, tuo 

daugiau bus nupirkta cukraus. 
"Paramos" krautuvėje galima 
gauti riebalų, sviesto, papiro- 
su, cigarų, arbatos ir 1.1. Krau 
tu ves adresas Laisvės Alėja 
74 Nr. Greitu laiku bus batų, 
drabužių ir kitų daiktų. 

— Del į d ė t o s ž i- 
n i o s k r o n i k o j e 

(Lietuva 168) apie Liveno ar- 

mijos aficierių Vasiljevo ir 
Usovo. (turėtų buti Somovo) 
nepadoru elgimos Laisvės Ale 

joj mes patiriame, kad atvykę 
svetimų valstybių kariškiai yra 
ne komendanto kaip buvo pri 
kišama, bet Generalinio štabo 
žinioje. Vis dėlto del tvarkos 
jie buvę paprašyti komendan 
turon, iš kur buvę paleisti tik 
įsakius iš viršaus. 

— Daktaras Šliupas, Ame- 
riko lietuvių tarpe didis dar- 

buotojas, atvažiavo iš Pary- 
žiaus i Kauna. 

— Žinomas Lietuvos visuo 
menės darbuotojas gydytojas 
K. Grinius dabar gyvena Pa- 

ryžiuj. Jo žmona su dukteri- 
mi yra bolševikų nužudytos 
Kislovodske ir ten pat palaido 
Los. 

— R. Karuža, Amerikos 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės Pirmininkas, vedęs š. m. 

rugpjūčio 3 d. išvažiavo su 

žmona į Ameriką. 

MAGDE. "Ak, kaip man nifitti gal- | 
rą / Iibintliiau vi/tokius mazgojimu*, 
trinkimus, muilavimux — ir trinkai tau \ 
nirko nepogrtbijo nuo tu bjauriu plcti- 
l:anu... }Ian g'da net da-osit" • 

MARE. "Sa, tai kam i'iu kf.it be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie Mano Plu- 
kai gražiu, ivelnus ir Ig.iti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RVFi'LESt" 

Kas tai yra RŲFFLEŠ? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piant įs vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kiiri^ prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grozj. U kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

RUPPLBffl 
panaikina pleiskanas! Su jotris nereikia kelių mėflčsių p-ilvc-^ 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės,mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! °askui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * 

p Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
■"""•F. AD. RICHTER €) CO,, 426-330 Broadway, New i'ark 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą, tai del stokos itirto, tai dol 

stokos laisvos, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptai 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 

jiems mokslo metams. Išleido Mokytoju Sąjungą. Vilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 

GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 
žemelėje esant, -25 

CHEMIJA. {stabus mokslas apie ugnj, orą, vandenį; zemę 
ir Jų susilietimus 20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kr.rinomi apka- 
linta Lietuva firie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS fa Elcltgijcis ir Bakterijologiįos eu paveikslais 
apdaryta, 65 

ŠIRDIS jns autorius garsus italų rašėjas de AmiČi. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms b!Ie kuomet ir bile kam $1.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė 
paveikslu (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus j ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis 
ir kas Iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, clrkulacija, kvėpavimas. 
Kuno polčial ir judėjimas. Dirksnial (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip Ištobulinti kuną, balsą.. Kūdikių pri- 
žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės Ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis 
ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana* 
rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

Nelengvai {sivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas jaigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jornls savo mylimiausius čia Ameri- 
koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskit: 

M. Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL, 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

Di\ m. tiem 
1$ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas p«r 16 me- 

tų kaipo patyrę* gydytojas. chirurgai 
ir akuicrla. 

Gydo aitriai ir chroniškas ligas, rr- 
rij. rroterij ir vaikų, pagal naujausias 
me.ada-'. X-Ray ir kltoldui elektros 
prietaisu*. 

Ofisas Ir Labontorljt: 3025 W. 18tfc 
Street, uetoli Fi«Jc Street. 

VALANDOS: Nuo lD-^2 pietų, ir 
6—8 *akar?ia, Telephotie Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* flaUted St. 
VALANDOS: t—9 «tV. dktii. 

VALENTINE tf&USSMAKING 
C0T.LEG3 

Mokina alurlmo. kirpLuo, designlng 
dlenouiU ir TPJtarale džl bizuio ii 
aamv. Paliudijimai išduodami ir tie- 
arba raiykite, o įnfs paoistnngsluie 
suteikti jum* patvJru*. 
toa parūpinamos dykai. AtBiiaakyklU 

2407 W Madiaon *L 
E A RA F^TBK, Principal 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

■Mokykla. 
Moklm ma: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kuygvedystės, ste- 
nografijos typcwriting, plrklybos, Suv. 
Valst. istorijos, abelnos Istorijos, geo- 
grafijos, politines ekonomijos, pilie- 
tystčs, dalllarašyGtBa. 
Mokinimo valandon: nuo O ryto iki 4 
valandos po plot. Vakarais nuo G iki 
10 valando-r. 
3106 S. Halsted et,. Chicago 

GERIAUSIA VIETA 

TAUPYTI PINIGUS! 

South West Šitie 
Building & Loan Ass'n 

2156 WEST 23rd 3TR. 

Atsirado nauja 12-ta serija Rugsė- 
jo-September 4, 1919 m. Prisirašymo 
ir mokesnio laikas kiekvieni} ketvorgo 
vakarą nuo 7:30 iki 9.30. 

VlrSinlnėta draugija skolina pini- 
gus del pirkimo ir budavojlmo uamų. 
Parduoda feėras 3-jtj klesų: Klęaa A 

12'^c. ant 12-kos metų, KleBa D. 25c. 
ant 6-šiy motų, Klesa C 50c. ant 3 
moti). Taipgi ir pinigus skolina ant 
kiek metŲ kas nori 3—8 ir 12 metų. 

Mūsų draugija laikosi geriausioje 
tvarkoje. Pereitu atskaita parodo 
9 Mjnuošimčio už jmokėtus ščrus. Iš 
to galima pat&mytl j ore i SOUTH 
VVEST S101 BUDAVOJIMO IR SKO- 
LINIMO DRAUGIJA yra geriaiŲiiame 
padėjime, notik ant \Vest Side, bet 
gal but lr vi-oje Chlcagoje. 

Gerbiamoji lietuviai ir lietuvės, se- 
ni ir jauni jra kviečiami kuoskaitlin- 
giansiai atsilankyti ir prie SOUTH 
WEST SIDE BUILDING and LOAN 
ASS'N prisidSti. 

Su pagarba, Valdyba. 
Adolph Zacharevvicz, pres. 
John Mezlalškla, vicc-pres. 
Frank Palonis, Sec'y- 
Peter Jaukštis, Treas. 

LOTAI—LOTAI—LOTAI 
Parsiduoda gana pigiai 

pora lotu netoli didelių 
dirbtuvių ties Harvey, 111 
ant 152-ros gatves. 

Priežastis pardavimo — 

savininkas persikele gyventi 
į kitą valstiją. 

Norinti pirkti rašykite. 
D. B. Pratapas, 

5338 Bartmer St. 
St. Louis, Mo. 

40 Akerių 
Geros Ūkei Žemės 

Palos Parke 

Pardavimui arba Mainymui 

Tas puikus žemės plotas 
randasi prie Wabash Rail- 
road tik 22 myilos nuo Chci- 
cagOs. Puiki transportacija 
ir arti miesto Bulvarų. Ra- 
šykite arba klauskite pilnų 
informacijų. 

PAUL BAUBLY, V * 

1404 W. ISth Si, 
Chicago, 111. 

iTslephone Canal 6296 

OTftff&Vfl € Muzikas studiją Perk6!ė j 
w I A A f ci .r 8 iV II (h Fine Art3 Bidg. Room 427 

" ilV I V %>• IIV8I1 art Micliigun Ave.,»arti Van Buren 

wr MOKINA P1AKO IR KOMPOZICIJOS ~m 
Valardes: 0 ;Ki 12; 2 iki 5; 7 Iki 9. 

Pirm atsilankyrr.o malonėkite patelefonuoti: I-IYDE PARK 6SG7 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS. 

Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimis- 
kų ar politiškų pa žvalgų, pavienėse duobėse arba 

lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
W1LL0W SPRINGS 10 R. 

PRANEŠIMAS. 

Pranešu visiems savo kostumeriams, kad kly- 
nerių (valytojų) streikas pasibaigė. Visi dirba. 
Taigi dabar yra geriausias laikas rudenines ir žie- 
mines drapanas išklyniti ( išvalyti), sutaisyti ir iš- 
prosyti. Duodami mums darbą daug pinigu suū- 
dysite Męs atliekam darbą gražiai ir greitai už 
mažesnį atlyginimą, negu kur kitur. Męs klynijam 
(valome) dažome, taisome ir pertaisome visokias 
drapnas vyriškas ir moteriškas. Geriausis klynerius 
ant To\vn of Lake. 

COLUMBIA CLEANER & DYERS. 

4S23 SO. ASHLAND AVE., Telefonas Yards 1654. 

Memai-Farmos-Liotai 
Reikalaudami namų pietinėj dalyj miesto kreipkitės musų 

ofisan. ęs turime daug egrų bargenų. Čia paduodame kelis jų: 
Trijų fiiatų medinis namas su garage. Kanada $47.00 mene 

sin. Kaina $2.800. 47ta gatvė ir \Vells. 
Dviejų fiiatų medinis namas, vanos ir kiti patogumai. Ak- 

mens fundamentas. Kaina $4.300. 57 ir Princeton.Ave. 
Dviejų fiiatų medinis namas vandeniu šikbmas, gerame 

dviem mašinom, moderniški patogumai. Randoš nrša $92.0C 
mėnesiu. Kaina $4.300. 65ta gatve ir Union Avcnue. 

Mūrinis 6 ir 7 kambarių namas, garu šildomas, riekt ra gvi 
sas, vanos. Randos neša $80.00 mėnesiu. Prekė tiktai $5.500 
(>4ta gatvė ir Lo\ve Avenue. 

Visos šios propertės ant iergvų išm kėjiįV.ų. 
Parduodame taipgi mainoire farmas anL miesto namų. Ma- 

žų ir didėlių farmų turime visose valstijose. 
Atsilankykite arba rašykite sekančiu adresu: 
FIRST NATIONAL R E AL ESTATE COMPANV 

6505 S. Halsted Si., Phone \Yt*tworth 174. 61rcago. 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

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

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauju dieną ir naktį. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 
liam?. krikštynoms ir t.t. 

A S ADOMAS A. KARALIAUSKA3 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A5 labai sirgau per 3 met- nuslabnfijęi pilrdtfl 
buvo. Dispepsija, neviiiniinas pilvelio, nuslabnijlmai 
Kraujy, Inkstų, Nervų ir abelnas siekų nuitajimu 
viso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begjT«o- 
:-iu. Visur jieįkojau mu pagelbos. nesigailėjau W«oJ« 
Amerikoj ir už rtibezių. bet niekur negavau «»o 
sveikatai pagclbos. 

Uit kada pareikalavau Salutarai vaistų, BHterso, 
Kraujo valytoio, Nervat«m, Inkstų ir Reviaadaaia 
gyduole*. ui po suvartojimui minėtos gyduolę mio 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. BraojM 
i fui vai i. Nervai imi stipriai dirbt. Ink»tai ataigrvo. 
Reuuitturaas jrar.yko, ūfegllai nebebadi po krultnc. 
Vidinių rėiiisai išnyko po uiuiuiiuiui visu IfarL Ui- 
plti 3 «;6ne»)ij {{gerdavau kai Mvaiti po butrij 9o 

lutaras, Bittrrin, ir po S mftii. mvo paveiksle parr.a čiau toki skirtumą kai* UKf dit:io§ ir aakrlc?. Da-bar jaučiuos rnasiai ir etu llnkuna* ir 1000 »yHy <!®o?a 
Sahitam av/ltov*; fMadCjlstel ir linkiu vi-iierci saro draustus ir paii:taa«<(M 
su tokieU at ■•iki'r.ili rvmu nuoSlrcižia? kreiptii prie Salutarai; 
8ALUTARAS CKr:M!CAL INSTITUTION. J. BALTRENA3. Prof 

1707 Se. Halcted St.t Phone Canal M17 Chlcago, illlntta 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRSIS 
$25,000.00 

V RA TAI DIDŽiAUSiAS |A STIPRIAUSIAS 
L!E'. UVIŲ VALSTIBINI3 BANKAS AMERIKOJE. 

Banko Turtas Jau Siekia Virš 

H A 

FARANKUS, STIPRUS, SAUGUS 
SIUNįlA PINIGUS — PARDUODA LAIVAKORTES. 

VALBY 3A: 
JOSEPH J. ELiAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice-Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

3Ž52 S. HALSTED SI, Kampas 33čios CHICAGO 
BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Scredomis, Kotrer- 

gals ir Pėtnyčiomls nuo fi vai. ryto iki 6 vai. va pletŲ. Utar- 
n!nkaia ir Subatomis nuo vai. ryto Iki 8:30 vai. vukare. 

Mes patariama gatavas Kombinacijas Jysu MM 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, haksą. visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą į Lietuvą. Daikių 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk 
apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet bak- 
sas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepsi baksą 
pasiųsti. 

No. 1. Kombinacija už $i0. 
5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. L 

*10 svarų kondensuoto pieno. 
1 tuzinas spullų siūlų. 
2 pakeliai adatų. i 
5 svarai cukraus. i 
5 mat kala vilnoniu siūlų. į 

No. 2. Kombinacija už £'15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų smalčlaus. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčfaus. 
6 švara| jautienos. 
10 šmot,, muilo. 
1 tuzinas špullų siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė nvaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinjų. 
5 svarai sraalčiaus. 
G svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. H 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svaru lašinin. 
10 svaru smalčiaus. 

15 svarų cukraus. 

6 svarai jautienos. 
10 svaru fasolių. 
30 svarų kondensuoto pieno. 
20 šmotu muilo. 

2 tuzinu j Spulių siuly. 
2 pakeliai adatų. 

10 svarų ryžiu. 
1 svaras pipiru. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų smalčlaue. 
20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pjeno. 
1" svaru jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
3G svarai lašinių. 
12 bvaru jautienos. 
25 svarai smalčiaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svaru miežiniu kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. 
2 svarąl arbatos. 
4 tuzinai špulių ^iulų. Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų snialCi-us. 
25 svarai ryžių. 
4f. svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
4.S svarai jautienos. 
21 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytu pipirų. 
10 svarų fasolių. 
lo matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numerį, kurį norite siusti ir indėkite Čekį arba money orderį vardu Lithuanian-Amorican Traiding Company. N 
Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad 

galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 
LITHUAN3AN-AMERICAN 1RADING CO. 

6 West 43-th Street, New York City. 
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas praž'utų arba susidaužytų, jusų pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrove. 



Tikrasis Meisteris. 
Bendrai vieną darbą dir- 

banti su Jurgiu pastebėjo, 
kad su Jurgiu kas tai ne- 

gerai darosi. 
Pirmiausiai Jurgis per is- 

tisą savaitę nepapasakojo I 
jokio naujo atsitikimo o, 
jis labai gražiai mokėda- 
vo ir noriai pasai, odavo vi- 
sokius atsitikimus draugys- 
čių susirinkimuose, baiuose 
ir tam panašiai. 

Paskui Jur6is visai jokios 
atydos neatreipė, kaip vie- 
nas iš jo draugų atėjo dar- 
ban su nauju žiponu, o ki- 
tas su naujomis kelinėmis. 
Jis pačiupinėjo žipono ma- 

teriją ir pasakė, kad permo- 
kėta ir daugiau nieko. Jis 
net nepasinteresavo mada. 

Tokis Jurgio elgimasis 
buvo tai negirdėtas atsiti- 
kimas. Visi 'aute, kad su 

juomi kokis nors biesas de- 
dasi, bu kuris biesas, tai į 
niekas nežinojo. | 

11 I 
UŽ diveją ar trijų dienų, 

kaip visi sau laužė galvas, 
kas 3u Jurgiu dedasi, Jurgis 
bu savo draugais pabaigus 
darbą išėjo gatvėn. Pasitai 
kė taip Jcad jis išėjo kartu 
su Platausku. Ir kokis bu- 
vo Platausko nusistebėji- 
mas, kuomet Jurgis pavadi- 
no Platauską restorantan 
pavakarieniauti. Jis pava- 
dino šiais žodžiais: 

— Žinai ką, drauguži, 
šiądien vakare aš neisiu na- 

mon pietauti. Eikime kur 
į restoraną. 

Žinoma, Piatauskas tik- 
tai išpūtė akis. Juk tai ste- 
bėtinas atsitikimas, kad 
Jurgis pavadintų vestoran- 
tan. Juodu kartu dirba jau 
penkiolika metų ir niekad 
panašaus atsitikimo nebu- 
vo. Jurgis visuomet vaka- 

rieniaudavo namie je, nieką 
dos karčiamos nelankė, o 

dabar iš kaito tokia staigi 
permaina. 

Jiedu nuėjo restorantan 
ir susėda už pirmutinio pa- 
sitaikiusio stalelio. Dar dau 
giau Paltauskas nusistebėjo, 
kuomet Jurgis visiškai nerin 
ko valgio, o užsisakė tiktai 
tuos valgius, kurie pirmiau- 
siai surašė pasitaikė. O Jur- 
giui su valgiu juk sunku bu- 
vo kam nors įtikti. 

III 

Draugai sėdėjo prie sta- 
lelio ir rūkydami gėrė kavą 
ir tylėjo. Ant galo Paltaus- 
kas neiškęsdamas pasakė: 

— Kad jau męs neturime 
ką kalbėti, tai eikime kas 
sau namon. 

— Kasgi? Ką tu kalbi? 
— neugirdęs paklausė Jur- 
gis. 

— Tai jau tu nesupranti 
net lietuviškos kalbos, — 

pajuokavo Platauskas. 
— Ne apie kalbą man ru- 

pi, — atsakė Jurgis. — Aš 
su pačia persiskiriu. 

Platauskas ką tik neuž- 
springo iš nusistebėjimo 
išgirdęs tokią naujieną. 
Jis neįsitkėdamas savo au- 
sims tarė: 

— Na jau meluoji! 
Jurgis smarkiai nusijuo- 

kė. i 
— Matau, kad tikrai me- 

luoji! Sakiau, verčiau eiva 
namon, — kalbėjo Plataus- 
kas. 

— Aš tikrą teisybę pasa- 
kiau, — atsakė Jurgis. 

— Ar tu tik iš proto ne- 

išėjai? 
— Iš proto, tai neišėjau, 

buk ramus, bet su pačia, tai 
jau tikrai skiriamės. 

— Na ir kas gi tau pasi- 
darė? — paklausė Plataus- 
kas. 

Jurgis pamąstė, nusišluos- 
tė lupas ir pradėjo pasako- 
ti: 

— Tik tu pamąstyk, kaip 
likimas iš manęs juokiasi. 
Kaip tau gerai žinoma, aš 
kaip vedžiau savo Onytę, tai 
kišeniuje neturėjau nei su- 

puvusio skatiko. Onutė ir- 
gi turėjo tiek pat. Taigi 
kuomet mudu apsivedėva, 
buvova pliki kai tilvikai, net 
nei vestuvių negalėjome iš- 
kelti kaip reikia. Tuomet 
aš uždirbdavau 50 doliarių 

I į mėnesį. Mano draugai 
juokėsi iš manęs ir sakė, 
kad aš neturėsiu kuom mai- 
tyti savo pačios. Reikia gi 
tau žinoti, kad mano Onu- 
tė buvo čia augusi ir tik kai 
baigusi mokyklą. J[i jokio: 
darbo nemokėjo ir nenorė- 
jo dirbti. Na, ar įsimylėjęs! 
mylėjęs atsižvelgia i ką 
nors. 

Po vestuvių nusisamdė- 
me kambarius, Onute neno- 

rėjo gyventi prie kitos šei- 
myninkes, bet rakandų, tai 
jau neturėjome už ką nu- 

sipirkti. Na, aš pradėjo sau 

pats daryti visus rakandus. 
Ir ištikro viską pats pasida 
riau, tai neblogi buvo ra- 

kandai, net ir stoliariauti 
tuomet pusėtinai pramokau. 
Pasidariau sau net rašomą- 
jį stalelį. 

Paskui išmokau ir batus 
pasitaisyti, prisimušdami ir 
puspadžius. Net mano Ony- 
tei pataisydavau korsetus. 
Ačiu Dievui, kad esu (gabus, 
o jei ne tai tikrai bučiau 
pražuvęs. 

Ir galų gale taip viską 
taupinti ir viską pats sau 

pasigaminant neblogai gy- 
venome, geriau net negu 
kiti gyvena. Mano Onutė 
man nieko neprigelbėdavo, 
ji išmoko tiktai pasidirbti 
sau skrybėles. Aš net pjasi- 
vaikšoiodavau į krautuves, 
parnešdavau valgius, o ma- 

no Onutei, tai beveik nei 

MICHELIN 
The Ali Season Tires 

HPHE tii63 you buy at this seasc n of the year A should be suitable for use on roads of every 
kind and conditioa 

Winter, with its skiddy, slippery sireets is just 
around the oorner, Yet ideal fall driving con- 
ditions may continue for ąoite a while. 

We recommend, therefore, the one all-season 
tire—the Michelin UtiiversaJL 

Its broad flat traction-surface makes it ideal for 
foard dry roads; yet its non-skid tread is the 
most effective we know of for wet; icy or rutty 
highways, 
Buy Michelin Universals for all-around service 
and satisfactiorL They are not high-pricecL 
Come in and let us show them to you. 

SOUTH WEST TIRE CC 

2038 40 W. 35th Street 
Vienintelė šios rųš Cg LiciLvių 

instaiga Chicag:>je. 

įpirštų nereikdavo pajudin- 
ti. Paskui prasigyvenome 
šiek tiek, ir aš net jai nu- 

pirkdavau puikes pirštines, 
kailius ant kaklo ir ant ran- 

kų. Ant galo dabar už tą 
viską vienas pasilieku. 

— Bet kodėl? Kaip tas 
viskas atsitiko? Kame prie 
žastis? 

— Priežastis? Mano Ona 
Įsimylėjo! Supranti, Įsimy- 
lėjo j kitą vyrą, j kokį ten 
ofiso raštininką. 

Jurgis valandėlę patylė- 
jo ir paskui vėl pradėjo pa- 
sakoti. 

— Ir kad tai bent butų vy 
ras kaip reikia, o dabar nie 
kam netikęs. Jo žipono siū- 
lė pairusi ir nemoka susiu- 
ti.. .. 

— Bet palauk. Kaip jis 
išrodo? 

— Ant pažiūros nieko 
sau. Jis jaunesnis už mano 

pačią. Mano Onai dabar 
32 metai, o jam nebus tris- 
dešimties. Jis nemoka at- 
skirti jautieną nuo veršie- 
nos, jis negali pasitaisyti su- 
luž jsią kedę, nemoka užsi- 
lopinti žipono. Aš savo 

Onai sakau, kad tai tikras 
idiotas, nieko nemokantis. 
O ji tiesiog man Į akis juo- 
kiasi ir sako: 

— Jis kaip ką moka ge- 
riau padaryti negu tu. 

Žinoma aš indukau, — 

toliau pasakojo Jurgis. — 

Juk tai boba, tikra boba, 
nejaugi tas plunksnagraužys 
ją užhipnotizavo, apkerėjo. 

— Bet gal guti ištikro ką 
nors moka tas tavo Onos 
meilužis, — perkirto Pla- 
tauskas. — Gal buti jis mo- 

ka padaiyti kokius kvepa- 
lus, ar ką. 

— Nieko panašaus. 
— Gal eiles moka rašyti, 

saldžiai kalbėti? 
— Nieko nemoka. 
— Tai kame gi visa pas- 

laptis? tai už ką Ona jį pa- 
mylėjo? 

— Mano Ona man kartą 
prisipažino, tik aš nenoriu 
tikėti. Ji man šitaip pasa- 
kė, sako: "tu viską moki pa 
daryti, tau viskas sekasi, o 

mane padaryti laiminga ne- 

mokėjai !" 
Platauskas užsinteresavo. 
•— Tas pienburnis, tas 

— pyko Jurgis. 
Ant galo Jurgis nubraukė 
panosę, ir pamažėli tarė. 

— Ona man sakė, kad jis 
moka bučiuoti... 

— Na, tai tu pats išmok- 
tum bučiuotis ir viskas butų 
gerai. 

— Bandžiau, bet nieko ne 

išeina, — atsakė Jurgis.— 
Ant bučkių tai jau visai ne- 

gabus. Biesas žino, kaip 
reikia bučiuoti, kad boboms 
patikti. Tai padėjimas: vi- 
sus amatus moku, viską mo- 

ku, o tik nemoku kokio ten 
idiotiško bučiavimosi ir ne- 

turiu baimės. 
Jurgis apsiverkė. 

Irgi Jonukas. 

PETRONE Pultinevičieno pc tė 
vais Jankauskaite persiskyrė si 
šiuomi pasauliu 1-u.i dieny rugpjūčio 
4 vai. ryte; paliko didoliamo nu 
liūdime savo vyrą ireuny. Nabaš 
ninkė paėjo iš Lietuvos iš Suvalki 
gub. Vilkaviškio pav. Amerikoje tu 
ri :» brolius ir soserj. Gimines malo 
nūs atsišaukti turiu svarbu reikalą 

Juozas Pultinevičia, 
608 Springwells Ave., Detroit, Mieli 

Laimio Lietuvoj* 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siųskite 

"Lietuvos' administracija siųs "Lietuvą'' 
j usų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už $8.00 
I 

per pusę melų už $4 00 

per du mėnesiu už $2.00 

GERB. "LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVĄ" mano 

sekančiu adresu: 

Vardas-pavardė *. 

Miestas ar kaimas 

Apskritys 
Pašto stotis 



Vietines Žinios 

P. NORKAUS IR DAMIJO- 
NAIČIŲ IŠLEISTUVĖS. 
Amer. Lietuvių Tautinės 

Sandaros Chicagos kuopa pe- 
reitą ket vergo vakarą. 11 rug- 
sėjo relknvship svetainėje su- 

rengė išleistuves "Lietuvos"' 
redaktoriui p. P. Norkus kuris 
šiądien pasitraukė nuo "Lietu 
vos" redagavimo ir, kuris ap- 
leidžia C'liicagą. Taipgi kar- 
tu buvo išL-istuvė-; p. Dumijo-' 
naiėių, kurie išgyveno Chicago 
je apie 20 metu ir kurie gana 
daug pasižymėjo vi«u< meniš- 
kame darbe. 

Išleistuvėsna prisirinko pusė 
tinas būrelis artymųjų draugu, 
viso apie 50 ypatų, l'uvo pa- 
sakyta daug gražių kalbų, lin- 
kėjimų. l\ Norkui buvo pa- 
dovanota nuo ''Lietuvos' dar- 
bininkų portfelis ir lagamine-; 
lis, taipgi p. Bagdžiunas pado-' 
vanojo ''portmonetką" pini 
gailis ir tai ne tuščią, bet su ža| 
'ioinsioms. (ii S. L. A. mote-į 
rų kuopa padovanojo poniai 
M." Darnijonaitienei gyvų gė-į 
lių bukietą. 

Indomu tas, kad visi valgiai 
buvo sutaisyti sulyg lietuvis- j 
kos virtuves ir buvo skanaus 
lietuviško naminio alučio, ku-1 
ris keleriopai geresnis už bu- 

vus] alų. 
P-sll\ Norkus ir Damijonai 

čiai šiądien ryte ant 10.4.) išva 
žiavo Xe\v Norkau, IJaltimore 
and (>hio gelžkeliu. Laimingos 
jiems kloties! 

VIEŠA MOKYKLA DEL 
SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ. 
Ateiviai, arba šiaip suaugę 

žmonės, kurie norite dienomis 

mokyties patartina lankyti I i a- 

ven Sehool, kuri stovi ant 1472 
S. \Vabash ave., priešais Co- 
liseum. 

Mokyklės valandos padaly- 
tos sekančiai: nuo ryto V iki 

12, ir nuo 1:15 iki .3:15. Kurie 
dirbate tokiu laiku, kad visu j 
valandų negalite mokyklės lan, 

kyti, tuomet lankykite bilej 
jums galimose valandose, net 

ir pradieniais tą mokvklę gali- 
ma lankyti. 

Ateiviai Haven Sehool yra 
mokinami angliškos kalbos, ra 

što, skaitymo ir t. t. Toji mo- 

kykle prirengia prie augštosios 
mokyklės, bei prie išsiimimo 

Rengiamas 'BIRUTĖS' 
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SVNOZ3S SVl-ll 

! pilietiškų jioperiu. 
Lietuviai, pasinatukkit pro- 

ga. 

TĖVAS JIEŠKO DUKTERS 
15 METU. 

Praeitą subatą Alice Bern-| 
Iiardt 15 m. mergatiė, kuri gy 
vena 3847 W. 22nd st., su tu- 
lu vyru aru "įMotorcycle" iš- 
važiavo ir nebegrįžta. 

Jau <tu metu. kaip jus moti- 
na pasimirė ir nuo to laiko ji 
mažai namie būdavo, gi dabar 
ir visai prasisalino. 

Tėvas j ieško savo dukters. 

"DRAUGAS" IR DŪŠIA. 
P-s J. Šilis-"Lietuvoj" pa-; 

rašė žinutę apie tulo kunigėlio 
prakalbas ir padėjo savo vardą j skaitas ir padėjo savo vardą., 
"Draugas" gi būtinai įkalbėti 
nori, kad tai Lietuva" sakė. 
I ad paaiškiname "Draugui 

—męs j religijinius reikalus 
ncsikišam palikdami tą reikalą 
kunigams. O kad p. Šilis pa- 
rašė žinutę, tai negalima jam 
neduoti vietos trumpai pasta- 
bai. Labai gaila, kad "Drau- 
gas" jokiu budu neatskvria kur 
kalba "Lietuva," ir kur "Lie- 
tuva" duoda liuesai žmonėms 
išreikšti savo nuomones ar pa 
stabas. Taip esant męs su 

"Draugu" negalime susikalbę 
ti ir pastatome tašką. 

"BIRUTĖS" IŠVAŽIAVI- 
MAS. 

Rugs. 7 d. "Birutės" cho- 
ro įvyko išvažiavimas j Be- 
vedi miškus. Svečių išva- 
žiavime atsilankė gan skait- 
lingai. 

Kaip visuomet, taip ir 
šiuom sykiu "Birutės" cho- 
ras svečius užganėdino. 

Musų garsaus kompozi- 
toriaus St. Šimkaus vado- 
vaujamas choras sudainavo 
keltą jausmingu ir malonių 
dainelių. Taipgi buvo žei- 
džiama įvairus lietuviški 
žaislai. 

Kada vakaras prisiarti- 
no ir saulė jau slėpėsi už 
medžių viršūnių, tai buvo 
matyti iš žmonių veidų 
jog jie didžiai geidė pra- 
tempti dieną, kad dar il- 

giaus užtrukus tuose miš- 
kuose, kur rudeniniai lapai 
šlama ir tarp išvažiavusių 
lietušika dvasia skrajoja. 

Beja, minėtam išvažiavi- 
me dar dalyvavo ir tūlas 
indusas baigęs Indijos 
universitetą, lankęs Eu- 
ropos universitetą ir čia 
Amerikoj lanko tulą mokslo 
šaką. Jis labai atydžiai da 
bojo lietuvių žaislus. Bet, 
gaila, gad atsirado vyrukų, 
kurie skaitėsi save mokytais 
ir tuom indui nedavė ra- 

mybės. Mat, tie ponai mal- 
davo, kad jis išaiškintų so- 

cialistų teoriją, kurios jie 
patįs pasekėjai negali su- 

prasti. M. K. Š. 

CICERO. 
Šiuomi pranešu Liet. Gelb. 

Dr-jos 6 skyriui, kad aš nu va 

žiavęs j Granville svečiuosna 
susitikau gabų musų "tėvynės 
veikėją P. Juožapaitį,^kuriam 
priminiau L. G. D-ją ir pasi- 
sakiau, kad esu miniamos drau 
gvstės 6 skyriaus įgaliu^tas 
rinkti aukas, bei prirašinėti 
naujus narius. Tuomet gerb. 
•Juozapaitis pakviccė mane į 
susirinkimą (?), kuris atsibu- 
vo J. Šatkaus svetainėj, Mark, 
111. Susirinkime aš paaiškinau 

G. D. re;k.alus, bei užda- 
vinius ir po to prisirašė į L. G. 
D. 6 skyrių sekanti nariai: 

Po $2.00 užsimokėjo: 
A. iirizgis, J. Plioplis, V. 

Juozapaitis, K Daukšis, J. Jau 
kauskas ir M. Petkevičius. 

Mažesnių auku aukavo šie: 
S. Pūkas", ...\ ...T. $1.00 

J'o 50e. užsimokėjo: 
J. Lukošius, A. Yasilius, \\ 

Plioplis. 
Prie tu aukų aš pats auka-, 

vau, £2.00. | Visos aukos bus perduotos 
L. G. D. 6 skyriui. 
Cicero, 111. S. 'Zenkevičius. 

SU. OHICAGO. 
Liepos 27 d. čia kalbėjo Dr.j 

Xaikelis ir Dr. Graičiunas. 
Abudu kalbėtojų kalbėjo Liet. 
Gelb. Dr-tės reikaluose. 

Susitvėrus L. G. Dr-stė iš- 
sirinko sekančią valdybą: 
Pirm.—J. Trijonis, R'ašt.— 
Baltramanaitis, ižd. M. Pitelie 
nė, kasos globėjai—Cinikas ir 
Pocius. 

Ten pat prie L. G. I). pri- 
sirašė sekančios ypatus: P. 
Cinikas—$5, P. M. Pitelienė 
—$5, po du dolerių užsimo- 
kėjo: J. Nakrašius, P. Judvi- 
lis, A. Pocius, J. Baltramanai 
tis, A. Manekas, J. X. Banevi- 
čius, D. Adomaitis, J. Trijonis; 
po dolerį: V. Manekas, A. Ur, 
bunas, J. Pastarastis, X. Vait- 
kus. Smulkių aukų surinkta 
S 1.61. Viso $31.61. 

Aukautiemsiems drabužiams 
sunešti paskirta vieta pas P. 
M. Pitelienę, 8754 Manistee 

;ive,, So. Chicaęo. 
1 Tatai vietos lietuviai nepa-; 

mirškite savo br.ilių lietuvoje 
—aukaukite ka salite i Lietu-! c O c 

vos Gelbėjimo Draugiją, kuri 
visas jūsų aukas pasirupjs per 
siųsti Į Lietuvą tiems, kurie 

mūsų aukas mums nesupran- 
tamai laukia. J. Trijonis. 

LIETUVIU TAUTIŠKU 
KAPINIŲ VALDYBA.' 
Pirmsėdis — B. Liubinas, 

6027 Drexle ave. 

Pirmsėdžio pag. — J. Sz- 
kutas, 3106 So. Haltsed St. 

Iždininkas — Ed. Čepulis, 
4028 Artesian ave. 

Raštininkas —S. Danta, 
2017 Canalport ave. 

Kapinių užveizda K. Ču- 
ra, Lithuanian National Ce- 
metery, Summit, 111. Phone 
Willow Springs 20 R. 

TOWN OF LAKE. 
Dr-tė Šv. Stanislavo V. ir 

K. laikys savo mėnesinį susi- 
rinkimą Nedėlioj, 14 d. Rūgs., 
1 vai. p. p.; paprastoj svetai- 
nėj. 

Visi nariai privalo atsilan- 
kyti Į viršpaminėta /.įsirinki- 
mą, nes daug svarinti dalykų 
neatidėliojamai reikės apsvar- 
styti. 

Rast. T. C. Rauba. 

ATSAKYMAS. 
Kun. A. Tamoliunas "Lie- 

tuvoje" rašo, kad jis išver- 
tęs mano išlelilsltlą knygutę 
"Melės Galybė". Kun. A. 
Tamaliunas nieko su tuomi 
neturi bendro. Aš ją esu 

išvertęs ir išleidęs. Bet ta 
me klausime juk neužsimo- 
ka ginčytis. Jei yra kokis 
reikalas, malonės kun. Ta- 
moliunas kreiptis prie ma- 

nęs asmeniškai. 
Kun. J. Jonaitis. 

PRANEŠIMAS. 
Keistučio Kliubo vakarė- 

lis įvyks Subatos vakare, 
rugs. 13 d., 7:30 vai. vak. 
Tarno Mažėnio svetainėj, 
3834 So. Kedzie Ave. 

Šis vakarėlis rengiamas 
lietuvių kareivių iš Fran- 
cijos sugryžusių ir Gustai- 

.čio išleistuvių garbei. 
! Visus lietuvius nuošir- 
! džiai meldžiame atsilankyti. 

Komitetas. 

ŠV. JONO DRAUGYSTES 
SUSIRINKIMAS. 

Šv. Jono Dr-tės susirinki- 
mas Įvyks Nedčiioj, Rūgs. 14 
d., parapijinėj svetainėj. 

Visus narius meldžiame at- 

silankyti, nes reikės apkall»~ti 
renkama ji vakarą ir užsimok? 
ti dokles, k u r ie nesate už>imo 
kėję. 

1 'ahfybct. 

BIRUTĖS DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS 

Visi "Birutes" daininin- 
kai daininkės yra kviečiami 
susirinkti nedėldienyje, rug- 
sėjo 14 d. Mark White 
Sąuare svetanėn ligi ai kaip 
12 valanda ant generališkos 
repeticijos. 

Vėliaus važiuosime ant 
surengtos tautų parodos 
Colisium, kur turėsime išpil- 
dyti dainų programą. 

Taipgi pranešu, kad "Bi- 
rutės" choro repeticijos tapo 
perkeltos iš seredos į ketver 
20 vakarą, kur atsibus kas 
ketvergą vakarą toje pačio- 
je svetainėje, ligiai 8-ta vai. 
vakare. 

Valdyba. 

T. M. D. KUOPŲ DOMAI. 

Rugs. 14 dieną Įvyks T. 
M. D. kuopų susirinkimas. 
Vietos ir apielinkės kuopos 
malonėkit prisiųsti delega- 
tus. 

Konferencijos sesijos pra- 
sidės 1 vai. po pietų, "Lietu- 
vos" Bendrovės svet., 3249 
So. Morgan St. 

Komitetas. 

Pajieškau savo brolio Petro La 
tožos. Paeina iš Kauno gub. 
Raseinių pav. Skaudvilės pai\ 
keterų sodos. Malones, jis pats 
ar kas ji žino pranešti šiuo ad- 
resu: Adam Lat'oža, 3343 So. 
Halsted St., Chicago, 111. 

Ant pardavimo liotas pigiai, 
lietuvių apgyventoje vietoje, 
ant 22nd PI. tarpe Oakley A ve 

ir \Y, YVestern Ave, Liotas 56 
Blcck 2, 25x12,5, Atsišaukite 
laišk aur vpatiškai. Izid, Pu 
pauskis, 3338 Ęmerald Ave, 
ant 3-čių lubų., 

PARSIDUODA GROSER- 
ne ir delicatesr?n krautu- 

ve, biznis išdirbtas per su- 
virs 4 metus, iletuvių ir len- 
kų apgyvento j vietoj. Prie- 
žastis pardavimo — savinin- 
kas eina Į kitą bizni. Kurie 
norite daugiau apie tai su- 

j žinoti telefonuokite 
Drover 7357. 

Parsiduoda ant vienų lubų su 

bsseincntu plytų ir medžio 8 
kambarių namas prie Lo\ve av. 

tarpe 36 ir 37. Wm. Sch\vemm 
sav. 154 \V. Randolph St. Rm. 
17. Phone Main 264. 

'arsiduoda namas šale miest 
liit dviejų pagyvenimų du lk- 
-ai su gyvulias, dvi karvi, šib- 
įas sušienautas, du paršai, ^0 
'-ąsų ir būrys vištų ir anc'ų. 
Tas viskas parsiduoda labai pi 
riai iš priežasties li»;os. Ant 
'ietos daug pigesnis prasryve- 
imas neeu mieste. Savininkas 

Tveną Chicaefoii1. Klaupkite 
netro Rishkaus. 283/ S. F n v* 

rald A ve., Chicogo, 111. 

PARSIDUODA. 
Gražus, moderniška 6 kambarių ply 

tų bungalcw (namas) conrete funda- 
mentas, su maudyne, saulės kamba- 
rių, kiek) medžio grindis, eU>ctric 
light, zm-o šiluma. Bargenas ;3700. 
Atsišaukite tuojau. 

3822 Lowe Ave., Tel. Yards 52C2. 

Parsiduoda vienas smuikas 
(muzika) 300 metu senumo už 
pigią kainą $300. Norintieji pir 
kti kreipkitės šiuo anf.išu: F. 
M. 3937 Cottagc Grovc A ve. 

Chicago, 111. 

Reikalinga moteris ar merginu <lirD- 
t i už baro vakarais. Turi buti sukri 
ir suprantanti biznį. Užmokestis ge- 
ras. Atsišauki', viiton: 
•lu41 Arcliar Avc., Chicago, III. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Molderių. Aadara dirbtuve. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. AugŠtos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Roek Island, 111. 

REIKALINGA 

apsukrus vyras prie cirkulia 
cijos ir kolektavima. Darbas 
daugiausia laukia. Gera mo- 

kestis. 
Kreipkitės laišku: 

"Lietuvos" adm. 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 

REIKALINGAS DARBI- 
ninkas Į spaustuvę. Turi 

suprasti kompozicijos dar- 
bą. Gera ateitis. 

Atsišaukite Į "Lietuvą." 

Reikalinga naudotas "Cash 
Registcr'is". Bus užmokama 
"chash" pinigais. Atsišaukite 
rastu: "Lietuva" Xo. 7., 3253 
S. Mt rgan St., Chicago, 111. 

Savininkas išvažiuoja =nt Farmų. 
todėl parduoda p • g i a namą ir du 
lotus Brighton Darke. 

Medinis na 1a5: ant 2-jų lubų p 
o kambarius, mauc-yklės, gazas, elek 
tra telefonai :r visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
riu. Gar-.džius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
per visą v«r;rg. Ateik'te pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 

yra šviecu iš visų pusių !r puikų*-, 
medžiai prie namo. "• !:!rkns nuo bul- 

| »raro. 

?CH v.'. 
CHICAGO, ILL. 

BARGANAS. 

Parsiduoda Farma su 

Bizniu. 
Iš priežasties sunkios operac.jos ir 

nepermatomai ilgus ligos, p.iruuOoiu 
mano 32 ukerlų Kiver Farm ilesort, 
Sodus, Mieli, seniau žinoma Lietu- 
v anis, ka po (Lcmont's Uesort Farm; 
su 7 vasarnamiais u* visais inrengi- 
n ais, galima patalpinti apie lOo ypa- 
tų. Farma yra apdovanota gamtišk.i 
gražybė, turi daug d.džiulių medžių, 
puikiausios maudyklės St. Joe upėje, 
minerališki maltiniai ir t. t., o vis., 
likusi žemė, yra užvesta vais ngf.it 
medžiais, vynuogėmis ir kiton skomį, 
uogomis, kurios dabar neša didelį pe. 
ną. Gatvekaris (Street car) bėga pro 
šalj, pr,važiavimas patogus. Gera vie 
t'i dėl Sanatorium. šimtai Lietuvi- 
kij šeimynų, praleidžia vasaros dyk- 
laikj,—poilrio savaitės ant tos far- 
mos, su dideliu užslganėd nimu. Dė 
lei mandagaus Lietr -io, užtikrintas 
geras pragyvenimas ir Kvčėdijlmas gra 
šio ant senatvės. PardutJ.iu greito, 
pigiai ir ant lengvu išlygų. Norinti 
patirti ko daugiau apie ta farma. mel 
džiame atsišaukti tarp 7 ir 10 vai. 
vakarais, po No. 4847 W. 14th Street, 
Cicero, 111., Lemont & Sons Real Es- 
tate. Telephone Cicero 39. 

DIDEUS BARGENAS 
Parsiduoda labai pigiai 

""VVinton-FK" automob^us, 
7 sodiniu. Peveik vi^ai traip 

! naujas, penki "Tires," visi 

| nauji. Self starter. Didelis 
bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobiliu. 

Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

KNYC-A VA'GIU GAMINIMUI. 
•Tau išėjo io spoudo*. kurioj telpa 400 geriausių parinktu ir 

išmėgintu valgių. Sutaisyta gražiui, turi 1G4 puslaptus 0>:G colius 
didumo. Kaina $!--•> stf prisiuntimu. Gaunama J. Budrlko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Eudrik 3343 S. Halsted st., Chicago. III.-: 

Lietuviška Gydykla DR. OICKSON 
GYUYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir sv pagelba naujausiu ir tobuliausiu elekirikinlii Jtaisy. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėiiiieniais 10 1X1 12. į 1645 West 47-ta neic!! nuo Marshfleld Ave. \ 

PIRM/ ;.EGU PIRKSi. GAUK MUSU KAINA? j 
an» Tupu L®ntu Ri'nu 'r Stogams PoplerJr 

STEciaLia!: Malsva malevojlmul 6tubu iš vidaus, po $1.50 ui. ftllong j 
CARR BKOS WRFCKING CO. 

300&30C9 SO HALSTED STREET, CHICAGO, ILU. į 

UI 3 R T B O N DS 
i>evr;jime LO.orty Bonds a 

•ilin *cpsb" verte 4tr«$kHe 
»-ha atsiųskite 

Atrtara kasdien rnr 9--#. 
''tarniaka'9 KervP"Kai» 'r 

9—9 

CASH 
I.G- SACKHF.IM & ro 

1335 MHvvpuke Ave. 
'iriu- w. » Pajilna eatviu 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPAIR SHOP. 
Chas Bros. sav'ninkai. 

Taisome visokius automobilius. Turime patyrimu per 13 mew 
šiame darbe. Taipgi patr niaujame automooillai pagTabams, ves- 

tuvėms, kr.kštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

3223 SO. HALSTED ST., 
Chicago, 111. Telefonas Drover 2186 

DIDELIS KEPURINIS 

..BALIUS., 
rengiamas 

DR-JOS SV. KAZIMIERO VYRU IR MOTERŲ 

SUBATOJE, RUGSĖJO-SEPT. 13-TĄ, 1919. 

M. M ld 'žio Svctaincje 
2242—44 West 23-rd Place., 

Pradžia 3:30 vai. vakaro. Inia įga 35 centai. 

Ųž tą patį tik'etą gau ite puik'ausią kepurę dykai. Kviečiame 
H'rdingai atsilankyti aut šio puikiausio ir prakilniausio KEPURINIO- 
baliaus. Ta'pgi bus grand Trarch ir kur s turės puikiausią kepurę, 
tas gaui dovanėlę. Yra paskirtos dvi dovanelj. Nepraleiskite į oa 
progos kaip seni taip ir jauni meldžiame ats lankyti ant 6 o puikaus 
pasilinksminmo i£tt krajų busite užganėdinti. 

Kviečia Komitetas. 

Trečias Linksmas Vakaras 
Parengtas 

BRIGHTON PARK LIET. ATL. IR PAŠKLIUBO. 

fub., R gs.-Sept. 27,1919 
M. MELDAŽ10 SVETAINĖJE. 

2242-44 W. 23rd Place 

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 50c. sykiu su drap. Ir karės taksais. 

Muzika F. Jaercklo — 

Gerbiamieji tikimės. Jog n'ekas iš ats'lank'usiu neišmėtlnės sau 
kad atėjo J šj vakarą nes užtenka paminėti muziką idant kiekvie- 
nam, S ek tiek g rdėjuaiam neprisimintu tie puikus lt ar sparnu 
nešijonti Jokiai, čia ta'pgi neužmlšrta pasirūpinti ir apie užkandžius 
!r ggrmun, kokius dar mums ,ki šiol paveliji musy valdžia. Jaunime, 
po vaiscros kaitru lr dulkiu, ra tau nesinori parodyti savo mitrumą 
šokiuose? Šauniai kartą kitą aps sukti? Taip! Na. tai ateik m<*a 
tavęs lauksime. Kviečia KOMITETAS. 

Lietuviškos Taitos Paroda 
a 3.bus veta'nėįct 14'ta ir Wab:sh A ve 

ateinančią Nedėlios dieną, 14 

rtugsėjo September, 1919 m. 

Prasidėti ant 3-čios valandos 
po pietų. Susivienijimas Cho- 

rų CV.Icagoje, vadovaujant P. 
A. S. Pociui Išpildys progra- 
mą Ali American Parodoje. 
Programe dalyvaus Chlcagos 
Vargonininkai, choras skait- 
liuke 5C0 žmonių. Taipgi bus 
Llctuvi§k' šokėjai Tautiškuo- 
se Rubuose. 

Solo Dainuos Poni Ona Pocienė ir P. J. Kud'rka. 
m m m m m m m m «»«>«■■» -* m m m m 

Lietuviškos Tautos Paroda 
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