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BALTIKO SALIU SUTARTIS 
Bulgarijai Inteikta Taikos 

Sutartis. 
Nuskendo Laivas; Pavojoje 

450 žmonių. 
i 

( s • V 

Dailides Laimėjo streiką Doliarį i 
; Valandą. 

BALTIK.0 TAUTU 
SUTARTIS. 

Ryga, rugs. 17 d. (peri 
Londoną). Specialis korės j 
pcndentas laikraščio Chica- 
go Tribūne praneša, kad 
Rygon sugiįžo Latvijos pre- 
mieras iš Revelio. Korespon 
dentas praneša keturis svar- 
bius puktus iš sutarties ta/p 
Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos: ■ &'22t!®S 

1. Nedaiyti taikos su bol- 
ševikais paskirai; 

2. Nepradėti taikos dery- 
bų, kol bolševikai neužtik- 
rins, kad neves bolševikiš- 
kos propagandos Baltiko 
kraštuose. : 

3. Jei ir įvyts taika, tai ! 
nesteigti su bolševikais dip- 
lomatiškų susmešinėjimų; 
nepriimti bolševikų konsu- 
lų; neleisti steigti įvairių 
agentūrų ar bolševikiškų įs- 
taigų labdaringo pobūdžio; 

4. įsteigti neutralę juostą 
tarp Rusijos ir Baltiko šalių. 

Jei bolševikai priimtų šias 
išlygas, tai, kaip čia kalba-1 
ma, pasrodytų, kad esą silp j 
ni militariškai. Toliau pa-1 
briežiama, kad Baltiko tau-j 
tos be talkininkų sutikimo, 
galutinos taikos su bolševi-! 
kais nedarys. 

Revelio koferencijoje bu-| 
vo apkalbama ir kariški rei- 
kalai, bet tas laikoma pas- 
laptyje. 

Sekanti Baltiko šalių kon 
ferencija įvyks Estonijosj 
mieste Dorpate, kur mano-J 
ma dalyvaus Finliandija ir 
Lenkija. Vierok Estonija, 
Latvija ir Lietuva pribijo 
Lenkijos, kuri savo didesniu 
skaičiumi gyventojų gali 
paversti sąjungą iš lygsva- 
ros, ir naudoti Baltiko są- 

jungą savo tautiniems rei- 
kalams. 

-r\ Vui# 
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Vokiečiai stiprinasi 
Baltiko šalyse. 

Vokiečių kariumenė vis 

stiprinasi Baltiko provinci- 
jose. Čia prigabianama iš 

Vokietijos vis daugiau gink 
lų ir amunicijos. 

Vokiečiai pradeda dai 
žiauriau šeimininkauti šiuo- 
se kraštuose. Jie išžudė vi 

Į sus latvių aficierius Dobei 
distrikte Kurše. 

Jei Baltiko tautos pada- 
rys kokią sutartj su bolševi- 
kais tada vokiečiai, beabe- 
jonės aiškinsis, kad jie čia 
esą persekiojimui bolševikų! 
ar jų šalininkų. j Teko sužinoti, kad Nor- 
vegija pripažinusi Lietuvą 
neprigulminga, gi Šiaurinės 
Rusijos valdžia pripažinusi, 
kaip pranešama neprigul- 
minga Latviją. 

BULGARIJAI ĮTEIKTA į 
TAIKOS SUTARTIS. 

Paryžius, rugs. 19 d. — 

Šiądien ryte, 10:40 valandą 
tapo įteikta Bulgarijos at- 
stovams taikos sutarties teks 
tas. Ceremonijos įteikimo 
teksto įvyko Francuzijos už 
rubežinių reikalų ministeri- 
joje. 

Atidarius sesiją trumpai 
prabilo talkininkų vardu 
Clemenceau. Paskui kalbė-- 

jo bulgarų vardu generolas 
Teodorov. Jis kalbėjo 15 

minutų, nurodydamas, kad 
Bulgarijos žmonės nėra kai 
ti dėl prisidėjimo karėn, tą 
padarė buvusį valdžia. 

Nors, girdi, žmonės nekal 
ti dėl karės, bet jie supranta, 
jog turi nešti atsakomybę. 

Įteikiant taikos sutarties 
tekstą dalyvavo atstovai 27 
šalių. Suvienytos Valstijos 
nors nebuvo karėje su Bul- 
garija, bet ir Suvienytų Vai 

scijų atstovai pasirašys po, 
taikos sutartimi, kad prida- 
vus sutarčiai didesnę svar- 

,bą- 
Bulgarijai duodama 25 j 

dienos laiko užreikšti savo 

nuomonę link jiems įteiktos 
taikos sutarties. 

NUSKENDO LAIVAS; PA 
VOJUJE 450 YPATŲ 

Key West, Fia. rugs 19 d. 
Šiądien tapo sužinota, kad 
Ispanijos laivas Valbanera 
užėjo ant seklumos leker- 
čių smilčių ir po tūlam lai- 
kui nugrimzdo. Ant laivo pa 
sažierių ir ingulos apie 450 
ypatų, kurių likimas nėra 
žinomas. 

Netinkamas Surėdymas Pasaulio. 

DAILIDĖS LAIMĖJO 
STREIKĄ 

Chicago, 111., rugs. 19 d. 
Šiądien po piet kontrakto- 
riai pasikvietė dailidžių at- 
stovus į konferenciją ir pra- 
nešė, kad sutinką išpildyti 
svarbiausi streikuojančių 
dailidžių reikalavimai — do 
liaris 1 valandą. 

Chicagos dailidės streika- 
vo apie dešimts sąvaičių. Jų 
streikas palietė keliasdešim 
tis tūkstančių darbininkų. 
Darbas statyme namų, kaip 
pranešama prasidėt'* pane- 
dėlyje, 22 dieną rugsėjo. 

TIKISI NAUJO SUKILMOI 
VENGRIJOJE 

Budapeštas, rugs. i 9 d.— j 
Rnumunai apleisdami Veng 
riją tikisi, kad ten neužilgo 
bus komunistų revoliucija 
ir talkininkai vėl prašys Ru 
munijos, kad eitų Vengri 
jon daryti tvarkos. 

ARA3AJ SUAREŠTAVO 
ANGLIJOS MISIJĄ. 

Londonas, rugs. 19 d. — 

Šiądien sužinota, kad Ang 
lijos misija, kuri buvo pa- 
siųsta Centralėn Arabijon, 
kad pasitarius su Yemeno 
Imamu, papuolė kitų ara- 

lbų vadų rankosna ir tapo 
i nuginkluoji. Vienok, sulyg 
vėlesnių žinių, misija nėra 
pavojuje ir tuoj bus paliuo- 
suota. 

' 
ŠVEICARIJA NESVARS- 

TO PRISIDĖJIMO 
LYGON 

Eern, rugs. 19 d. — Ko- 

j misija, šalies parlamento, 
j kuriai buvo pavesta išrisi- 
jmas klausimo dėl prisidėji- 
mo tautų lygon, 14 balsų 
prieš 10 nutarė svarstymu 
šio klausimo atidšd ani 
toliau. 

ŠUNIS SUĖDĖ ESKIMOSŲ 
BAŽNYČIA 

Montreal, Kanada. Hud- 
sono įlankos pakraščiose es 

kimosų krikščionių būrelis 
pasistatė nedidelę bažnyčią, 
kurion tilpo apie 20 ypatų 
ir džiaugėsi. Bet vieną ryt- 
metį atsikėlę savo bažny- 
čios jau nerado kurią suėdė 
puslaukiniai šunįs. Mat baž- 
nyčia buvusi iš bangžuvės 
kaulų. 

5,000 ANGLIKIŲ GAUDYS 
AMERIKONUS NEVE 

DĖLIUS. 

New York, nigs. 19 d. — 

Pribuvusi iš Europos ponia 
Seymour perspėjo ameriko- 
nus neveclėlius, kad jų lais- 
vei artinasi galas. Mat apie 
5,000 anglikių jau esą Išsi- 
ėmę pasportus, kad vykus 
Amerikon jieškoti sau vyrų. 

Ši moterų armija, kaip 
sprendžia ponia Seymour, 
atvyks Amerikon po 1 die- 
nai lapkričio, kada tikimasi 
bus nuimta visi keliavimo 
•varžymai. 

Poria Seymour buvo Eu- 
ropoje registruoti kareivių 
pačių, kurias susigaudę Su- 
vienytų Valstijų kareiviai 
bekariaudami. Ji užregistra 
vo 3,500 taip vadinamų, ka 
rės jaunamarčių ir 257 vai- 
kus. Karės jaunamartės, ku- 
rias jai reikėjo registruoti, 
buvo iš 22 tautysčių. 

VOKIEČIAI CEN2URUOS 
LAIŠKUS. 

Berlynas, i*ugs. 19 d. — 

Finansų ministeris pranešė) 
kad telegramas ir laiškai, 
siunčiami užrubežin bus cen 

zuruojami; tas daroma, kad 
užbėgus išsiuntimui pinigu 
iš Vokietijos j kitus kraštus, 

KETINA PERKELTI SOS 
TINĘ IŠ BUDAPL 

| Basei, Šveicarija, rūgs 19 
d. — Iš Budapešto ateina 
žinių, kad Friedricho vai-1 

1 džia ketinanti perkelti Ven- 
'grijos sostinę iš Budabešto 
jį Stuhhveissenburg; kuri 
I taipgi susirinktų ir steiga- 
imasai šalies susirinkimas. 

Štuhlvveissenburg yra se- 

nas Vengrijos miestas, 351 
mylios į pietvakarius nuo j 
Budapešto. Jame senovėje, 

! vainikuodavęs!. Vengrijos! 
karaliai. Dabar jis turįs 35, 
000 gyventojų. 

LENKAI PERKIRTO LINI- 

| JĄ IŠ KIEVO PETRO 
GRADAN. 

Zurich, rugs. 19 d. —j 
Gauta žinia iš Minsko, kad | 
Lenkijos armija perkirto 
gelžkelio liniją iš Kievo Pet-; 
rogradan. 1 

Taipgi atina žinių, kad 

| bolševikai privertė Petluros 
kariumenę pasitraukti iš 

1 Radomel, bet nesistengia 
užpulti ant Kievo. 

Iš Omsko pranešama, kad 
Koleako armija pradeda vis 
pasekmingiau veikti prieš 
bolševikus i vakarus nuo 

Omsko. 

KALTINA VYRUS DEL 
MOTERŲ M ADU. 

New Yc.*k, rugs. 18 d. — 

Moterų daktarų konferenci 
joje šiądien tapo apkaltinti 
vyrai dėl Įvairumo ir keistu- 
mo moteriškų drapanų. Gir- 
di vyrai nori matyti moteris 
išsipuošusias ir tuomi nori 
prirodyti, jog nesigailįs jos 
papuošalams. Gi drapanų iš- 
dirbėjai, žinodami vyrų sko- 
nį, sugalvoja daugiau i dau 
giau naujų madų. 

VOKIETIJA NUSILEIDŽIA 
| TALKN1NKAMS. 

Berlynas, rūgs. 19 d. — 

Komisija užmbežinių reika 
lų prie Vokietijos steigiamo 
jo susirinkimo nusprendė 
panaikinti 61 skiriu Vokie- 
tijos naujoje konstitucijoje, 

| kuriuo leidžiama Austrijai 
turėti savo atstovus Vokieti 
jos reichstage. 

Taipgi pranešama, kad 
tapo įsakyta Lersneriui, 
Vokietijos atstovui prie tai- 

j kos konferencijos, idant 
praneštų talkininkams, kad 

j jų reikalavimas link minėto 
skirsnio taps išpildydas. 

100,000 LENKIJOS DAR 

BININKŲ FRANCUZIJON 

Paryžius, rugs. 19 d. — 

Pasitvirtina žinia,, kad Len 

kijos ir Prancūzijos valdžios 
tik ką pasirašė po sutartimi, 
sulyg kurios 100,000 Lenki- 
jos darbininkų bus atgaben- 
ta Francuzijon atstymo rei- 
kalams. Sakoma, didžiuma 
tų darbininkų dirbs naujai 
užimtose provincijose. 

DUCENTIS PINIGAS 
ROOZVELTO ATMINČIAI 

New York, rugs. 17 d. — 

Pradėta kompanija, kad vai 
džia vėl išleistų ducenti- 
nius pinigus, kurie tapo 
'sulaikyti 1874 metais, ir kad 
ant antros pusės butų Rooz 
veto paveikslas. Šia kampa- 
niją pradėjo moterų draugi 
ja dėl pagerbimo Roozveltoj 
atminties. 

P LĖ KILBRETH VADAS 

ANTI-SUFRAGISŠIŲ. 

New York, 1'UgS. 18 d. — 

Pranešama, kad panelė Ma- 
ry C. Kilbreth likosi prezi 
dentė moterų organizacijos, 
kurios tikslu yra priešintis 
sufragizmui. 

UKRAINU PROTESTO 
DEMONSTRACIJA. 

Chicagos ukrainų protes- 
to demonstracija prieš len- 
kus j vyks rytoj, 21 d. rugsė- 
jo, pradžia 2 va!, po piet. 
Susirinkimo vieta Chicago 
ir Oakley aves distrikte; iš 
ten maršuos į Ashland Audi 
torium (netoli Van Buren). 
Chicagos Lietuvių Taryba 
siunčia šin ukrainų susirin 
kiman savo delegaciją. 

KARĖS STOVIS 
MASKVOJE. 

Helsingforsas, rug». 10 d. 
Petrogrado aikraštis Pravda 
paskelbė oficiali sovietų vai 
džios pranešimą, kuriame 
pažymima ,kad mieste Mas- 
kvoj ir apielinkėje paskel- 
biama karės stovis. Tas d a 

roma, sulyg pranešimo, dėl 
kazokų atamano Mamontov 
kavalerijos, kuri spaudžia 
bolševikų pulkus. 

j CORPUS CHRISTI PAS 

j KELBTA KARĖS STOVIS 

Corpus Christi, Texas, 
i rugs. 19 d. — Šiądien vąl 
stijcs gubernatorius Hobby 
paskelbė karės stovį mieste. 
Taipgi prasidėjo senzura 
ant privačiu telegramų. 

DAR 98 LAVONUS IŠPLO- 
i VĖ I KRAŠTA. 
I 

Corpus Christi, Texas, 
i rugs. 19 d. — Šiądien vėl 
; tapo atrasta 98 lavonai, ku- 
riuos vanduo išplovė i kra:> 

;tą. Su šiais yra aukų nuo bu 
Ivusio potvinio jau apie 400 
ypatų ir manoma skaičius 
dikčiai pasididins. 

ANGLA! PRIDENGIA PA- 
SITRAUKIMĄ Iš 

\RCHANGELCKIO. 

Archangelskas, rugs. 17 
d. — Pasitraukimas anglų 
Archangelsko fronte yra da 
romas nepatemytinai dėl 
bolševikų; nes anglai savo 

pasitrau-:imą pridengia besi 
priei" ftiLiu bolševikams ir 
bolševikai mano", kad anglai 
tvirtinami šiaurinėje Rusi 
joje. 

PIRMAS LAIVAS VOKIŠ- 
KŲ PREKŲ. 

Nev.r York, rugs. 19 d. — 

..Šiądien pribuvo iš Ham- 
burgo pirmas laivas nuo ka- 
rės užbaigimo su vokiško- 
mis prekėmis. Jis atvežė 
350 tonų įvairių žaislų ir 
šiaip stiklinių dalvkių. 

FILMU KOMPANIJA SU 
PENKIAIS MILIJONAIS 

DOLIARIU 

Londonas, rugs. 19 d. — 

Čia susiorganizavo filmų 
kompanija su kapitalu $5, 
000,000. Jos tikslu paveržti 
europines filmas nuo ame- 

rikoninių kompanijų. 

NEW SOUTH WALFS UŽ 
AIRIJOS NEPRIGULMYBĘ 

Sidney, rugs. 1 9d. — 

Šiądien provincijos parla- 
mentas 29 balsais prieš 28 
užreiškė, kad South Wales 
stovi už suteikimą Airijai 
apsisprendimo teisės. 

450 KANUOLIU KANA- 
DOS MUZEJUOSE. 

j Ottav/a, Canada, rugs. 19 

| d. — Kanados kariumenė 
yra suėmusi 450 vokiškų ka 
n uolių, kurių didžiuma bus 
padovanota ce.itraliam ka 

I rės muzejui Ottawoje. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėie. 

| Šiądien giedra; rytoj oras 

] nepastovus, gali but kiek 
lietaus; maža atmaina tem 

iperaturoje; vidutiniai dau- 
įgiau pietų vėjai. 
| Saulėtekis, 6:36; 
• Saulėleidis, 6:50. 
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AR LIETUVIAMS VERTA TAiKINTIES 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos frontuo- 
se bolševikai paprašė taikos, kad galėjus 
perkelti savo armiją į pietų frontą, kame 
Denikinas pradėjo smarkiau veržties. 

Vakarykščios telegramos iš Europos pra 
nešė, kad minėtųjų trijų Pabaltmario tau- 
tų atstovai jau išvažiavo drauge iš Revelio 
j taikos konferenciją su bolševikais. Estai, 
latviai ir lietuviai susitarė veikti išvien 
tame dalyke. Kokia tik sutartis nebus pa- 
daryta su rusais, ji riš visas tris tautos. 
Mintijama, kad už poros sąvaieių karė dus 
oficialiai užbaigta tarp Rusijos bolševikų 
iš vienos pusės ir Estijos, Latvijos ir Lie- 
tuvos iš kitos pusės. 

Iš visko matyti, kad Lietuvos atstovai 
nesikrato nuo šio pasiulijimo ir, susitarė 
su kitais kaimynais, tikrai ruošiasi padaly- 
ti taikos sutartį. 

Dabar kila klausimas ar verta Lietuvai 
padaryti su bolševikais taiką ar geriau ka- 
riauti su jais? 

Žinoma, kol bolševikai neatsisakys 
visiškai išeiti iš Lietuvos ir daugiau nesi 
kišti į musų reikalus, tai jokios kalbos-apie 
taiką su jais negali buti. Bet jeigu jie tik- 
rai prižadės evakuoti kiekvieną musų že- 
mės pėdą ir nerokuos daugiau Lietuvos Ru- 
sijos dalimi, tai, beabėjonės, kad žymiau- 
sia karės priežastis su 'jais savaimi išnyk- 
sta ir mums nieko daugiau nebelieka, kaip 
tik susitaikinti. 

Ir taikinties reikia kuogreičiausiai, nes 
mes turime daugiau frontų, kur būtinai rei 
kalinga umi pagelba. Susitaikinę su rusu 

bolševikais, lietuviai galės visas savo ge- 
riausias jėgas sunaudoti prieš tuos aitva- 
rus lenkus, kurie taip begėdiškai mus už- 
puolė, užėmė musų sostinę Vilnių ir dide- 
lę rytinės Lietuvos dalį. 

Beabėjonės, talkininkai bus didžiai ne 

patenkinti musų padalytąja taika su bol- 
ševikais. Bet ką daryti? Juk visiškai ne 
mes busime kalti už susitaikimą su bolše- 
vikas, bet jie patys—talkininkai. 

Kuomet narsi lietuvių jaunuomonė lie 
jo taip brangų savo kraują kovoje su bol 
ševikais, tai tuo pačiu 1 viku talkininkai už- 
leidė ant musų iš užp- kalio lenkus, davė 
jiems savo parako, bombų ir armotų, pa- 
kėlijo užimti legioninkams mylimiausi mu 

sų Vilnių, senučius Trakus ir daugel] kitų 
Lietuvos miestų. Ir dabar, padarę tokią 
kruviną skriaudą Lietuvai, jie dar norėtų 
idant taip begaliniai nuvargę lietuviai ir 
ateityje kariautų su bolševikais be jokio: 
pagelbos iš šalies. 

Dabar talkininkai nori, kad mes ka- 
riautum su bolševikais, o Lietuvos nepri 
gulmybės nepripažįsta: Kuomet gi bolševi 
kai liks nugalėti, tai jie tuomet išduos jnus Kolčakui ir Denikinui. Vadnas, pačiulps, 
pačiulps ir paskui išspjaus. 

Et, ponai, gana tų kloniškų "triksų/' 
paliaukite galų gale svetimomis rankomis 
žarijas graibstyti. Penkis metus visų uba- 
ginamas ir skriaudžiamas lietuvis pluduria 
vo kraujo, plieno, ugnies ir nuodijančių 
dujų pragariškame sukuryj, penkis metus 
mes išsiblaškę po visą svietą nykdami ver 
kerne dėlei begalinių vargų nuteriotos tė- 
viškėlės. 

Gana tų kruvinų misijų, gana organi 
zuotų žmogžudybių. Mes juk tai]) esame 

nuvargę nito to viso... Dieną ir naktį mums 

kvėį a laukais, ramiu darbu, užsiganėdi- 

nimu... Mums nuolat menasi ratų darželiai, 
derlingos javų dirvos, geros mamos... 

Jautri, svietinga, augštai doroje pa 
kilusi lietuvio siela trokšta su visais kai- 
mynais geruoju gyventi, mes nenorime nei 
vienos pėdos svetimos žemės užgriebti, bet 
tik reikalaujame, kad svetimi atėjūnai ne- 

sikistų į musų reikalus ir leistų mums lais 
vai plėtoti savo kulturišką, politinį ir eko- 
nomišką butį. 

Lenkai, rusai, vokiečiai ir kiti dabar 
tiniai Lietuvos priešai, išeikite iš musų tė- 
vynės, išsižadėkite savo purvinų norų mus 

pavergti, atlyginkit nors dalį nuoskaidų, 
tai mes neugdisime daugiau savyje jokių 
pagiežos jausmų prie jusų, nekeiksime jusų. 

Kuomet, švariai nusiplovę savo ran- 
kas nuo nekalto lietuviško kraujo ir karštų 
ašarų, ateisite pas mus, tai mes jus priim- 
sime kaip tikrus svečiu, ir kaimynus. 

VOKIEČIAI PLESiA LIETUVĄ. 

Vokietija po evakuacijos priedanga 
sistematikai piešia Lietuvą. Vokiečiai už 
tat taip vis atidėlioja savo išsidauginimą 
iš Lietuvos, nes jie nori išsivežti visą Lie- 
tuvos derlių. Jei tas vokiečiams pasisek- 
tų, tai Lietuvai dar viena žiema prisieitų 
badauti ir jos atgaivinimas butų beveik ne 
galimas. 

Vokiečių plėšimas Lietuvos varomas 
brutališkiausiu budu. 

Smulkmeniškai apie tai papasakojo 
atvažiavęs Į Paryžių Tarnas Naruševičius, 
visame pasaulyj ir Suv. Valstijose plačiai 
žinomas, kaipo gabus inžinierius, Jis tik 
ką sugrįžo iš Lietuvos, kame jis važinėjo 
iš miesto į miestą, idant gerai sužinoti apie 
ekonominę Lietuvos padėtį. Dabar jis vėl 
darbuojasi drauge su Lietuvos delegacija į 
taikos konferenciją. 

Jo paties pasakojimas, be jokių pri- 
deda], kuo geriausiai atvaizdina Lietuvos 
stovį po vokiečių letena. 

''Aš jums sakysiu tik tą, ką savo aki- 
mis mačiau. Pasaulis privalo žinoti ir ne- 
užmiršti apie tas baisenybes, kurios dabai 
dedasi Lietuvoj. 

"Vokiečių armijai buvo pavelyta pa- silikti po karės paliaubų. Talkininkai ti- 
kėjosi, kad vokičiai užlaikys tvarką Lie- 
tuvoje. Tai buvo klaida. Jie tik netvarką 
kėlė Lietuvoje ir įvairiais budais mėgino 
kenkti Lietuvos atbūdavojimui. Bet dar 
didesnė klaida tapo padaryta, pavelijant 
jiems išbūti Lietuvoje vasaros metą. Jiems 
įsakyta išsidanginti prieš rudenį, bet tai 
jau bus pervėlu. O tuom laiku jie vagia 
Lietuvos turtą kiek tik gali. 

"Miestai, namai, sodžiai yra visiškai 
vokiečių apiplėšt. Jie ima metalinės durų 
rankynas, stiklus iš langų, baldus, lovas, 
paklodes, arklius, galvijus, avįs, kiaules, 
peilius, šakutes, tartokų mašinas, išpjautus 
medžius, vaisius, grudus*nuo laikų ir vi- 
sokius metalinius daiktus. 

"Jie netik apvagia gyvus. Jie ir nu- 

mirėlių nesigaili. 
"Netoli nuo Kauno yra labai senas 

kapucinų vienuolynas. Aš ten nuvažiavau 
įsitikinti tame, ką kiti man sakė. 

"Numirėliai buvo palaidoti dideliuose 
grabuose, ant kurių buvo daug metalo. Vo 
kiečiai jį nuplėšė. Bet dar neužtenko to- 
do šventenybės iškoneveikimo. Numirėliai 
apo išmesti iš grabų. Vokiečiai paėmė 

viską nuo numirėlių, kas turėjo šiokią to- 
lią vertę. Ir stgal į grabus nesudėjo pa- 
laiduotų kūnų, bet visi tapo sumesti į krū- 
vą viename kambaryj. Aš mačiau juos sa 
vo akimis. 

"Tuornei nebuvo nieko, kas but galėjęs 
nulaikyti bjaurus vokiečiu darbus. Musų 
kareiviai mušasi su rusais. Tik keliose vie- 
tose, kur mes turėjome savų karei v ių, ap- 
saugojome turtą nuo plėšikų. Mūšiai pasi- 
kartoja beveik kasdieną. Talkininkai ne 
privalėtų palikti mus vienus kovoje ant ke- 
lių frontų. Lietuvoj tuojaus bus tvarka, 
<ai vokiečiai išeis. Jeigu jie tuojaus išei- 
;ų, tai dar pusė bėdos, bet ilgesnis jų buvi- 
nas mus visiškai sunaikins. 

"Sulyg paliaubos (armistice) sutarties, 
Vokietija privalėjo duoti mums 600 loko- 
motivų, 10,000 prekybinių vagonų ir 2,000 
keleiviams vagonų. Bet vokiečiai niekuo 
met to nepadarė. Negana to, Lietuvoj gal 
dabar yra išviso tik apie 100 lokomotivų, 
ir 2,000 prekybinių vagonų. Vokiečiai nore 
jo ir tuos mūsiškių geležinkelių padargus išvežti. Tik Foch paliepė jiems nedaryti. 

"Vokiečiai mus piešia ir nuol^, kišasi 
į musų reikalus. Tai musų skunda. Mes 
prašome ir privalome gauti pagelbus. 

Dfl! r p. Naruševičius daug rūpinasi 
T ietuvos armijos reikalais, kur: tano na- 
didinta nuo 25,000 iki 50,000 kareivių. Jau 

Pasidairius po Margą Svietelį 
Išsidangina nei "sudev" 

nepasakę. 

Už vakarykščios telegra- 
mos pranešė, kad vyriausio 
ji talkininkų karės taryba 
nntarius: atšaukti kariume- 
nę iš Rusijos ir duoti jai pro 
gą pačiai tvarkyti savo vi- 
daus reikalus. 

Tai lrbai gerai. 
Seniai jau iiems reikėjo 

taip padaryti. 
Pagaliaus, talkininkai ne 

turėjo nei morališkos, nei 
juridiškos teisės ir pradėti 
militariską intervenciją i 
Rusiją. 

Begaliniai skauda širdįs 
mums, lietuviams, kuomet 
mes matome, kaip apgink- 
luotų lenkų gaujos eina į 
musų šalį, užima lietuviškus 
miestelius ir kaimuc, lenkis 
ki "činovnikai" diktuoja lie- 
tuviams savo valia. 

Tikėkit, kad nemažiau 
skaudu yra ir rusams, kada 
jie mato, kaip būriai anglų, 
japonų, francuzų, amerikie 
čių, čecho-slovakų, italų ir 
kitų, apsiginklavusių su šau 
tuvais, bombomis, kulkas- 
vaidžiais ir tt., plaukia iš 
visų kraštų i jų tėvynę, už- 
ima rusiškus miestus, pra- 
deda savotiškai Seimynin- 
kauti jų tėvynėje. 

Tik nemanykit, gerbiamie 
ji, kad tie nuo galvos iki ko 
jų apginkluoti vyrai dabar 
apleidžia Rusiją iš meilės 

prię Rusijos žmonių. 
Nemanykit, kad jie "pasi 

gailėjo" Rusijos ir žada jai 
leisti pačiai tvarkyties savo 
namie. i j 

Ne, jie nutarė užtat aplei 
sti Rusiją, kad juos privertė 
tą padaryti. 

Kolčaku, Denikinų ir kitų t, ** ** 

monarchistų annijos, kūnas 
ta]kininkai taip remia, tirp- 
sta, kaip sniegas pa\asario j 
metu. 

misijos valstiečiai nepa- 
sitiki intervencijonistais, ne- 

pagelbsti jiems mušties, ne- 

klauso jų deklemacijų apie 
demokratizmą ir humaniš- 
kumą ir taipo g? gan stiprai 
spiriasi. 

Kad apgalėti Rusijos ar- 

miją, tai reikia mažiausia 
dviejų milijonų kareivių. 

Taipo gi reikia galybes 
pinigų, vargo, kruvinų aukų. 

O kas gi nori dab^.r ka- 
riauti kur nors Sibirijoje bei 
Archangelsko baluose?! 

Augščiau minėtą telegra- 
mą Lansingas kitaip aiški- 
na. 

Girdi, talkininkai išves sa 
vo kariuomenes iš Rusijos, 
bet ne iš Siberijos. 

Ehe, vadinasi, sulyg jo, 
yra dvi atskiri valstybi — 

Rusija ir Sibirija. 
O Sibirija tai turtingiau- 

sis Rusijos kraštas. Gal už 
tat ir gaila jo apleisti. 

Kaip iš Rusijos, taip ir iš 
Sibirijos, talkininkai priva- 
lo knogreičiausiai išeiti. Jų1 
buvii-as ten gal "tik n./udin 
gas Kolčakui ir Japonijai, 
kuri neseniai jau prarijo 

Šantungo provinciją su 30, 
000,000 gyventojų, o dabar 
štai taikosi sugriebti Žabai- 
kalą. •. i 

Neseniai Chicagoj ameri- 
kiečiai buvo surengę milži 
niškiaųsią demonstraciją 
prieš šią intervenciją. 

Ant plakatų matėsi tokie 
parašai: 

"Sugrąžinkit musų sunųs 
iš Sibirijos!" 

"Mes tikimės, kad neišsių 
sit mus Sibirijon." 

Drauge specialė delegaci-| 
ja nuvežė j Washingtonąi 
peticiją su 100,000 parašų,1 
kad Amerikos kareiviai tuo 

jaus butų atšaukti iš Sibiri- 
jOS. -r *:'1; 

Paklausykit žmonių bal- 
so, paliaukite neteisėtą ka- 

rę ir Siberijoj. 
Mes esame taip nuvargę 

iiiio jusų kalbų apie demo- 
kratizmą, apie mažųjų tau- 

tų laisvę ir apie daugelį ki- 

tų garsia į skambančių daly 
kų. 

Mums nesinori žmogiško 
kraujo, nesinori, tų bereikai 
lingu kančių, dejavimų. 

Paliaukite tas visas kome 
dijas, neraminkite musų su 

savo tautų Lyga, užbaigkite 
kuogreičiausiai taikos dery- 
bas ir nedarykite daugiau 
jokių intervencijų. 

Dabar žadate apleisti Ru 
sijąna, ir ką gi pelnijot iš 
to? Išžudyta tapo daug ru 

sų, ne vieną paguldėt į gra- 
bą ir saviški Įniršiuot žmo- 
nes ir štai dabar grįžtate nie 
ko gero nepadarę į savo šei 
mynas ir dar didvyriais ne- 

šaties. •• 

Nepasiseks ir Sibinjoj. 
Išsigelbėjo Rusija nuo to- 

torių jungo, numalšino Na- 

poleono žmogžudingus tik- 
slus, pasiliuosos ji ir nuo nau 

jų neprašytų svečių. 
žinau, daugelis sakysit, 

jog negalima taip kalbėti. 
Bereikalo sunku sąžinė nu- 

maldyti. Kur neteisinga, 
tai neteisinga. 

Kuomet gi reikia apsau- 
goti žmogaus gyvybę, pra- 
šymą ir maldą, tai sąžinė 
yra geriausias teisėjas. 

Čia politika nereikaHnga. 

Vokiečių Šeimininkavimas; 
Lietuvoj ? 

Paskaitykite, šiame nume- 

ryj talpinamą p. Naruševi- 
čiaus pasakojftną apie vo- 
kiečių darbus Lietuvoje. 

Tai baisus dalykas. Viską 

vagia, veža, naikina, nieki- ] 
tia. Jeigu jie dar ir ilgiau 
taip elgsis, tai visa Lietuva 
bus nepaprastai nuubaginta, 
apiplėšta, suskurusi. 

Kas gi labiausiai kaltas 
už tai? 

Atsakymas aiškus—talki- 
ninkai. a 4, 

Pasibaigė karė, iš visur 
vokiečiams buvo palieptą iš 
sikraustyti, bet "kovotojai 
už demokratiją" pavelijo 
Kaizero junkeriams pasilik 
ti Lietuvoje, idant mus lau 
kinius lietuvius su durtu- 
vais patvarkyti. 

Jau kaip jie, rodos ne- 

kentė to vokiečio kareivio, 
kokių tik pagiežos žodžių 
ant jo neprikalbėjo, bet visgi 
vokiečių kareivis yra užtek 
tinai geras talkininkų impe- 
rialistams, idant "pridaboti" 
Lietuvą. 

Štai tau ir demokratiz- 
mas, ir mažųjų tautų laisvė 
ir viskas, kas tik plūdo iš 
lupų pasaulio "galiūnų," kuo 
met jiems reikėjo musų 

kraujo. 
Tai tik komedijos, vyrai 

—daugiau nieko. 

Ką ukrainai sako apie 
lenkus. 

"Pobožna Litwa," Swięta 
Žmudz" ir tam panašiai va 

dino lenkai Lietuvą, kol mes 

ėjome į ponų dvarus, kol jie 
maitinosi iš musų prakaito. 

Bet nepatiko "unaro- 
viems" lenkams kuomet 
mes nutarėme atsikratyti jų 
globos ir pasiryžome patys 
šeimyninkauti savo žemėje. 
Jie dabar atsiuntė apgink- 
luotų žmonių bunus Į Lie 
tuvą, kad sudrausti "litwi- 
nus." £:]il 

Netik vienoje Lietuvoje 
lenkai taip elgiasi. 

Ukrainoj lenkai dvarinin- 
Kai ir gi turi nemaž?i že-> 
mių. Kuomet ukrainai pasi 
juto laisvesni, tai lenkai 
dvarininkai taip pabūgo, 
kad jie neatimtų nuo jų dva 
rų, jog tuojaus pasišaukė 
kariuon. _nę iš Lenkijos į pa 
gelbą. 

Ir dabar lenkų legionin- 
kai lieja nekaltą kraują ne- 

tik Lietuvoj, bet ir Ukrai- 
noj. 

Ukrainai nemažiau už lie 
tuvius yra Įniršę ant lenkų. 

Štai kokiais aštriais žod- 
žiais jie ragina žmones spir 
ties prieš begėdėlius lenkus: 

"Kas pasitiki Dievu, kas 
turi tiek pajėgu, kiek reikia 
nešioti šautuvui ar peiliui, 
eik prieš lenkų dėles... Tik 
jus nebijokit lenkų. Jau 
daug lenkų kariumenės bu- 
vo atėję į Ukrainų žemę ir 
niekas atgal nebeišėjo. Taip 
pat nebeišeis ir tie, kurie 
dabar ateina." 

"Žinokite, broliai ir sese 

rįs, kad yra nuodėmė pa- 
duoti vandens sužeistam 
lenkui, atėjusiam i mūsų že- 

buvo beveik nutarta nupirkti Lietuvai nuo 
Amerikos Likvidacijinės Komisijos batų ir 
drabužių už $923,750 ir įvairia kitų reik- 
menų už $8,877,270. Anglai buvo pažadė- 
ję duoti laivų. Bet staiga tapo pranešta 
lietuviams, kad "delei besitęsiančių tary- bų su francuzų vyriausybe tarybos delei 
nupirkimo Amerikos Ekspedicijinės Armi- 
jos turto privalo but paliautos." 

Lietuvos delegacija formaliai užpro- 
testavo, pažymėdama: 

"Būtinai reikia atsiminti kad: 
"Lietuva nuo pat pradžios karės buvo 

musių sukuryj. 
"Laike keturių karės metų vokiečių 

okupacijinė valdžia begaliniai ubagino Lie 
tuvą. 

"Karei pasibaigus Lietuva tapo rusų 
bolševikų auka ir vėl buvo draskoma ir 
varginama. 

"Nors ir begaliniai nuvarginti Lietu- 

vos žmones visgi sugebėjo sudaryti karišką 
jėga, kuri taip pasekmingai mušasi su bolše 
vikais, kad beveik visa žemė tapo išliuo- 
sota iš bolševikų jungo. 

"Taigi lengva yra suprasti, kad musų 
šalis yra begaliniai karės nuvarginta ir ne 
gali ilgiau buti be kitų pagelbos. 

"Jeigu mes sulyginsim kiti] šalių sto 
vi, kurios gavo pagelbos nuo Likviclaciji 
nes Komisijos su nelaimingos Lietuvos sto- 
viu, tai aišku, kad mes privalome gauti jau 
jeigu nedaugiau pagelbos, tai nors tiek 
kiek ^ažadė^a. 

Šis protestas, drauge su pulkininko 
Green prielankiu lietuviams raportu, kuris 
yra Amerikos atstovas Pabaltmario Komi 
sijoj, buvo priežastimi tarybų atnaujinimo. 

Bet to dalyko vilkinimas buvo kenks- 
mingas. 

Ir, sulyg Lietuvos delegacijos nuomo- 
nės, nedovanotinas. 

■UuUSHHOBUBMnaiM. JH 

nę įvesti baudžiavą." 
"Jų priešakyj ir užpaka- 

lyj ardykite kelius, muškite 
juos miegančius butuose ir, 
negailėkite jų... Leiskite šįv 
atsišaukimą iš rankų j ran- 

kas ir net mažus vaikus mo 

kykite, kad karas su lenkais 
yra šventas karas. Jis tuo- 
met tepasibaigs, kaip musų 
kariuomenė įeis į lenkų že- 
mę ir juos pamokys, kas yra 
ukrainų žemės lietims. 

Nėr ko sakyti, daug tul- 
žies turi prieš lenkus nar- 

sieji. Bogdavo anūkai. 
K. Gineitis. 

r—«————-—-— t 
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i Apžvalga | 
"Laisvė"—dienraštis. 

Šiomis dienomis Amerikos 
lietuvių' bolševikų organas 
"Laisvė," kuris ligšiol ėjo 
vieną sykį į sąvaitę, virto 
dienraščiu. 

Gavę leidimą pardavinėti 
Amerikoje Lietuvos bonus. 

I "Darbininkas" No. 107 ra, 

|šo, kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovė gavo Įgaliojimus 
nuo Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos par- 
duoti Amerikoj už vieną 
milijoną dolerių pirmosios 
Lietuvos paskolos bonų. 
Kieno liežuvis nešvarus, to 
h sąžinė negali but gryna. 

"Džiennik Chicagoski" N. 
216 štai ką parašė: 

"Pastaraisiais laikais 
vokiečiai įr rusai veda la- 
bai karštą agitaciją tarp 
lietuvių, idant šie susidė- 
tų su Rusija. Neseniai 
įvykusiame Tarybos posė 
dyj beveik visi sąnariai 
išsireiškė uz prijungimą ' Lietuvos prie Rusijos. Tik 
keturi tarybiečiai stovėjo 

i už neprigulmingą Lietu- 
vą." $ 
Kad daugelis rusų (o gal 

ir vokiečių) tikrri nori pri- 
jungti musų tėvynę prie Ru- 
sijos, tai mes neabejojame, 
bet kad didžiuma lietuvių 
Tarybos eitų prieš Lietuvą 
neprirulmybę—tai nešva. 
riausis melas, kuri tegali su 
galvoti tik begėdžiai lenkai. 

Tame pačiame numeryj 
"Dziennik Chicagoski," ir gi 
praneša, kaip nepaprastai 
džiaugėsi visa "kowiensz- 
czyzna," kuomet lenkų or- 

laivis pradėjo mėty u ant 
Kauno vilniškių lenkų už- 
grobikų organą "Nasz 
Kraj." Esą, taip- jie buvo 
išsiilgę geros spaudos... O 
vieną pundą tų laikraščių, 
girdi, ir lietuviams buvo pa- 
sisekę sugriebti, kur j jie iš- 
kilmingai sudeginę ant vie- 
no viešo plečiaus... 

Anglija pasiliksianti Lietu" 
va savo globoje. 

"Nepriklausoma Lietuva," 
leidžiama Vilniuje, nume- 

ryj 94 padėjo šitokia žinu- 
tę: t 

"Prūsų Lietuvių Bal- 
sas" liepos rašo iš tikrų 
šaltinių gavęs žinių, jog 
Anglija, Tautų Sąjungos 
įgaliotine, iŠ visų Lictt\ 
vos kraštų sudalysianti s 

valstybę, panašią Į Belgi- 
ją, ir kurį laiką pasilik- 
sianti ją savo globoję. 
Klaipėda busianti laisvas 
uostas." 

Jokie komentarai čia ne- 

reikalingi. Mes jau no sykį 
buvome išsireiškę už visiš- 
kai nepriklausomą Lietuvą. 
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Pereitą nedėldieni. liueso 
jo 14 d. lenkų kunigai is 
ambanų visokiais prasimani 
iriais išplūdo lietuvius ir uk 
ra i mečius. Iš ko tarp vie 
tos gyventojų, lietuvių ir len 
kų, kilo negeistini pasipikti- 
nimai. Tula lenkė lietuvę 
pamačius net žegnoties pra 
dėjo. 

Negana, kad ponai lenkai 
Lietuvoje mūsų brolius 
skriaudžia, bet' dar ir čia 
lenkų kunigai ardo tarp gy 
ęentoju suotarmę. 

F M. 
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Masiulis, J. I\ a sparą*;. Če- 

kanauskas, S. Linkt- iėiit-*. !\ 
l\au>a i;. Mill r. Sul: i 
J. Palionių i. Kavai' •uis. J. 
Budris. \V. (iribas, i' (irimas: 
po viena doiiarį: .V! nikus, 
T. I .iepus, !. i vau; uskri- an 
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kuriu k Mirinkta S1'»' >. Viso 
surinkta dėl Lietuvai (relbėti 
J h'au.uij<<> SSO.OO, kurie jau 
1»; > i u i i 

Taipgi tapo sutvertus nepri 
pūliny be- r ; 1< > skyrius ir >as- 

k 14*tas komitetas lirai»:•.u;i rin- 
kiniui. .šiame dari nu -torį- ir 
mer^inn-, oasižadėj » dailiu pa- 
sidarbuoti, todėl. vyrai ir u; »- 

terjs, i s i prie darbn, kad r usu 

fbipanu rinkimas butu p-sek- 
nin^a-. Garbė S;. I'aul ir 
Minneapli> lietm iams u/ d irb> 
'tuma. 

Susirinkimus L. < r. I >. lo 
skvrius lakvs kiekvic-n > mėne- 
sio ketvirtam sekmadienyje. 4 
valanda pn pietų, \orth ( ..'li- 

trai CVunnierc'a! * svetai- 
nėje, l'niversity ir ^t. 
IVter gatvių, St. Paul. Mini:. 

Sek. P. Momieikit. 
()simar H Hiht. 

DAYTON, OHIO 

Rugs. T d. atisbuvo L. G. 
I). 28 skyrius prakalbos. 
Kalbėjo gerai žinomas Dr. 
N'aikeHs, kuris nurodė augs 
ėiaus paminėtos draugijos 
tikslus, kokią .ii naudą neša 
dėl musų tėvynės Lietuvos. 
Taipgi pasmerkė mušu tėvy 
n ės priešus, kurie pasirengę 
pavergti musų brolius, 

Tai pirmos tokios naudi n 

gos ir Įdomios prakalbos ap 
lankė musų miesteli. Gei 
stina, kad (langiaus atsira- 

stų panašių kalbėtojų, tuo 
j&ct lietuviai nebūtų klaidy 

/ nami kokių niekšų "prakal- 
bomis." 

I prakalbas žmonių atsi- 
lankė skaitlingas būrelis i*.' 
prie L. G. D. 28 skyriaus pri 
sirašė 15 raujų narių. 

Greitu laiku L. G. f). 2č 
įkyri aus bi-; pasių.ta cen- 

>ran $125. 
Jer. Urbonas. 

LIETUVOS LAISVĖS VAR 
PAS PRADĖS KELIONĘ. 

Lietuvos Laisvės \ arpas 
įr vivaitės ar kit'»s, kaip 

ti'.x hu- užbaigti krutamieji pa 
c*iksl:. i. ; >radės savo il^'ą ke- 

i< .inkui Lietuvos. 
i ; il,v;k s visas lietuviu 
iii»: is. kurios iši'eikš io at- 

silankvmo norą. Jis keliaus ir 
įža.r'ns ii tuvius >avo laisvės 

r '/i !r graudžiu halsu "prie 
į vienybes, prie darbo, prie au-j i iį jusu tėvynė reikalauja pa 

: :h >•> ir paramos". Ar rasis 
lietinis, kuris atsisakytu pa- j lu.»ti pa^clbos ranką savo tė-i 
vi> ei: Tur Imt ne. 

i asitikima, kad lietuviai į-J 
vairiu \nierik<»s kolionijų pri- 
ims ir palydės Lietuvos Lais- 
vo \ arpą taip, kaip cliiea^ie- 
čiai padarė—seni r jauni, vy- 
rai ir moteris kii;>skaitlin^iau- 
siai sutik> ir pasveikins tą lais- 

ės symbolj ir >uteiks jam savo 
i; auką parvežti Lietuvon.j 

Iatsisveikins velydami jam lai-j 
Įmin^f kelionės. 

Su \ arpu sykiu l>us vežamai 
ir rodoma suvirš 5000 pėdų kru 
;amų pav. ik-Iu. parodančių Ku' 
ro; >s karės iauKus, Amerikos 
Lietin ių Seimą. Seimo dele^a- 
u-. seinn prezidiumą ir ivai- 

i ri; s komisijas, Lietuvos Lais- 
•> \ arpo atidengimas ir pre-| 
litavimas Lietuvai, šimtai 

iieiuvių kareivių marguojančių <ial\\ ;t vi:ų išleistuvės::, Lietu 
Laisvės \ arpo išleistuvių 

paroda. Kiirinjc dalyvavo apv- 
l'uarrlf •> ir šimtai kitų labai žin- 
^vidžių incidentų. 

11 »dėi šim >mi, varde Lietu- 
Laisvės Varpo Komisijos, 

atsiliepiu i visus Amerikos lie- 
1 ut\itis ir draugijas su prašymu 
kad tos lv'lionijos kurios nori 
ka,: atsilankytų LLtuvOs Lais- 

<> \ arpas su krutamaisiais 
i-ikdais, tegul tuojaus susi- 

su pirmininku, kuris su- 

rik, ai formaci jas ir paskirs 
i laiką. 

Lietuviai ir draugijos, orga- 
li/uokitės skaitlingiausiai pri- 
i'ii'i Lictino- Laisvės Varpą, i 

es t :ii yra nepaprasta proga Į 
jt:ėvynei pagelbėti. 

L' ;j šios progos noriu pri- 
minti. kad visų aukautojų vai- 

dai ')tis atspausdinti Lietuvos 
I .aisvės \'arpo knygoje, kuri 
ims nusiųsta sykiu su Varpu 
Li« ru\ »n. Ar tamista busi tar- 

pt- tų garbingų vyrų toje isto- 
riškoj knygoje? Kiel«'ienam 
aukautojui bus duodami gar- 
bės ženklai atminčiai. 

Jenas f. I>a</ilčiiinas. Pirm. 
2ŠM S. Oaklev A ve. 

C'hcago. 111. 

PITTSBURGH, PA. 

Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 4-tos kp. 
buvo laikytas susirinkimas 
2 d. Rugsėjo. Po apsvarsti- 
»nu draugystės reikalų, tapo 
priduotas laiškas nuo L. G. 
1). 3(5 skyriaus su atsišauki- 
mu i A. P. L. A. narius, 
k ui prisidėtų prie L. G. D. 
3(i skyriaus. Perskaičius ir 
apsvarsčius laišką, Lituvos 
siądienini padėjimą paauka 
vo £100.00 iš iždo, ir dar 

: fiutarė paskirti $100.00 Lai 
į svės Varpui, kaip atsilan- 
kys i Pittsburgh'ą. 

Laikytame susirinkime 
Lietuvių Piliečių Draugijos 

; T d. Rugsėjo skaitytas laiš- 
kas nuo L. G. D. 36 sk. po 
apsvarstimu šios draugijos 

raudingumo, nutarta aukuo 
Iti $100.00 ateinančiame su- 

sirinkimo, po ištirimu, ar L. 
(J. 1). 36 sk. kaserius yra 
atsakantis už paimamus pi- 
nigus. 

Lietuva mylintis. 

PI ITSBURGH, PA. 

Pittsburgiečių Dailės My 
letojų Atydai. 

Neįvykus (i d. Rugpjučio 
Tautų koncertui Schenley 
Parke iš priežasties lietaus, 
tad minėtas koncertas at- 
sibus 25 d. Rugsėjo, Schen- 
ley Park Carnegie Museum 
Lecture Hali. Taigi visi 
Pittsburgh'o apielinkės Cho 
ra i yra kviečiami i Šv. Ka- 
zimiero parapijos svetainę 
South Side, 23 d. Rugsėjo 
pakartojimui dainų ir t. t. | 

Chorvedys J. P. Jankus. 

BROLIS. 
Nei tėvelis, nei motutė su 

sesute, nebuvo vaikučiui' 
taip ir/elus, kaip viresnysis1 
brolis. Brolis Vincas jau 
nuo senai, lyg tuom magne-' 
su, pritraukė prie savęs jau 
nesnįjį, broli Tadeli. 

Kiekvienas brolio pasiju- 
dinimas, kiekvienas ištartas 
žodis, atmintinai instrigda- 
vo Tadelio jaunutėn; dar 
visko nepajiegiančion ap- 
globti galvutėn. 

Mylėjo Tadelis broli, ne 

apsakomai mylėjo. Taikė 
net ir žodžius, bile tik ne- 
nustoti malonės, ir dikčiai 
gailėjosi, jei kuomet nors 
gramėzdiškai išsitardavo. 

Ir kaipgi nemylėti? Štai 
brolis eina artų, ima kartu 
ir Tadelį. Pasodina ant sar 

čio paduoda pavadi, dar lie 
pia Įsikibti i karčius ir joja 
į plačius laukus, ten toli pa-1 
miškėn. Šalimais jodamu 
sako Tadeliui pasaką iš gi- 
lios praeities ir sviedžia jau 
nutėn vaikiuko sielon tėvy-j 
nės meile. 

Tadeliui rodosi, kad jo 
brolis begalo daug žino, 
daugiau negu tėvelis, dau- 
giau negu kaiminai, o gal 
daugiau ir už patį kleboną. 

Iš kur jis tiek daug ži 
no?~mąsto Tadelis.—Kodėl 
gi jis neėjo Į kunigus? Jei 
jis dabar butų kunigu, jo pa 
sakas girdėtų visi žmonės ir 
jomis gėrėtųsi. O dabar ar 

daug veitos jo pasakos? 
Tačiaus vaikiukas vengė 

paklausti. Brolio malonus 
žvilgėsis atimdavo drąsą; 
galu gerklėje sustingdavo 
balsas ir vietoje žodžių gim 
davo nepaprasta, tik vai- 
kams suprantama meilė lini 

r• 

į kui brolio. 
Nusodina brolis. Tadelį 

nuo arklio, pasikinko ark- 
lius plugan ir aria sužėlu- 
sią dirvą. Plugas-gi smai- 
liu snukiu rėžia plačią ve- 

lėną, palikdamas po savę 
gilią vagą. 

Tadelis šuoliais nubėga 
miškeliu; pasišokėdamas 
skina laukines gėles; klau 
sosi dangiškojo paukščių 
čiulbėjimo; retkarčiai pro 
medžių šakas žiuri Į lauką, 
kur brolis baigia dirvą arti. 

Vincas pasišaukia iš miš- 
ko Tadeli; pasisodina ant 

plūgo rankenų, apvaro pa- 
skutynę vagą ir grįžta į na- 

mučius. Bet jau tylus-nera 
mus. 

Su džiaugsmu širdyje Ta- 
delis paduoda motutei pri-1 
skintas gėles, dargi pažymė 
damas, kad miškinės gėlės 
kur kas puikesnės už sesy- 
tės namines ir puola prie 
stalo. 

Motutei, kaž-kas, suspau- 
džia širdį. Vinco atvirumas 
prie Tadelio, pasirodė, lyg 
kokia neišvengiama pražū- 
timi. 

"Paseks, paseks,"-kartoja 
si motutės sieloje. Pirm vi 
sko su gamta supažindis, 
tikroje šviesoje perstatys, o 

tada jau prie nieko nepasuk 
si, liks atkakliu naujanybės 
pasekėju. 

Matutės raukšlėtu veidu 
nusiryta dvi didelės ašaros, 
ir krypsta gailestingos akis 
vaikų link; susiduria su gy- 
venimo nepažeistomis sielo- 
mis ir paklupdo matutės nei 
kuomi nepamatuotus Įsitiki- 
nimus. 

Prie paprastos kaimiečių 
vakarienės ir tylos, retkar- 
čiais pasigirsta skardus Ta- 
delio balsas, nupasakojantis 
dienos nuotikius; apie 
paukščių čiulbesį, tai vėl 
keistą, taeiaus ytin širdin 
pataikyta, ant plūgo ranke- 
nų pasivažinėjimą. Ir šitame 
vaikiuko čiauškėjime mato- 
si neapsakomas džiaugsmas. 

Nusidirbusi Vinco ranka 
padeda šaukštą ant stalo, 
marškinių rankove pertrau- 
kia per usus ir sulyg į pročio 
paačiaja už vakarienę. Ta- 
delis-gi žiuri brolin. 

''Kartu su broliu klėtin," 
—pakartojo minti lupytes. 
O kaip bus puiku! Ir vėl ką 
nors naujo,—svajoja vaikiu 
kas. 

Tamsoje seka Tadelis bro 
lį; pirmas Įšoka lovon palin 
da po antklodę ir laibutė- 
mis rankytėmis apsikabina 
brolio kaklą; prisispaudžia 
prie plačios kiūtinės, tary- 
tum, prie tvirtovės ir klau 

GIMTINIS KAIMAS į 
• 

Kaimeli tu mano, kaimeli gimtinis, 
Tu širdžiai brangesnis, negu kalnas auksinis; 
Apylinkės tavo—kalnai ir-gi kloniai, 
Miškai ir miškeliai, išrodo maloniai. 
Nedidelės grinčios šiaudais apdangstytos, 
Aplinkui vyšniais sodnais apsodintos. j Ten dunzgia bitutės ir vaisiai ten noksta— 
Štai kriaušės, štai slyvos, štai žemuogės rausta. { 
Po langų seklyčios rūtelių darželis. 
Ten džiaugiasi sesutė. Ir auga klevelis 
Gegutei kukuoti, lakštutei čiulbėti, 
žmogeliui-prae,viui per kaitrą silsėti. 
Kur-ne-kur stov' beržas, kerota liepelė, 
Ir ąžuols-didvyris, spigluota pušelė, 
Ir topolis-milžins stov' kaip užkerėtas: 
Nei vėtros, nei žaibo jis nepalytėtas. 
Toliau ten klonužyj yra ežerėlis— 
Jame krištolinis šviesus vandenėlis; 
Saulutė skaisčioji ten spindulius plaudžia, 
O vilnįs su nendrėms—ten pasakas audžia. 
Kaimeli tu mano, kaimeli gimtinis, j Plačiajam pasaulyj tu man pirmutinis! j 
Apylinkės tavo, kalnai irgi kloniai 

_ į jVlkn dvasia gaivias, prakalbto* maloniai. j 
"Vainikas}■ 

sos ramaus—nuolatinio šii'-i 
dies tvaksėjimo. 

Nusidirbęs per dieną Vin 
cas užmiega kietu miegų, tik 
Tadelis dar nemiega; jis nei 
kaip negali užmigti, jam ru 

pi brolio prižadas. Ar bro 
lis leis jįjį mokyklon, kaip 
buvo žade jas, ar ne ? 

"Leis!"—skrieja mintįs 
Tadelio galvutėje.-Jis tai]) 
geras, jis negali pameluoti. 
O ne- Tai ne jo brolis. Ki- 
tų broliai meluoja, prižada 
daug, o nieko neišteisėja. Ta 
čiaus jie nieko ir nežino, gi 
Tadelio brolis daug ko žino. 

O, kaip geras mano bro- 
lis, nėra pasaulyje geresnio 
už ji. Taip bemąstydamas. 
Tadelis užmigo ir per mie 
gą džiaugiasi, kaip geras 
jo brolis. 

Tarabilda. 

T—.-.——--— ————— 

I 

i Teisybes Iš Dugno 
k- — 

Linksnius žmogus visur 
tinka ir gyvena ilgai. 

Vilti praradęs—ligą su- 

silauki. 

Perdaug skubėdamas žmo 
gusnuvargsta, kaip ir tingi- 
niaudamas. 

Rašytojas raštu žavėda j 
mas save užžavi ir pasaulį. | 

Jus nesijuokite, nes juo- 
kai užmuš velnius. O pas- 
kui kunigai neteks "šiltų vie 
telių." 

^ej nori gyvenimo pras-1 
mę suprasti, išmaldauk še- 
šiolikės bučkį. 

Jei tavo širdis ramumo 

negaus ir viskas aptems, ap 
siniauks, išeik su Mariuke 
pavaikščioti. 

(j h y.* 
•:y 

kratomai 

The Problems of 

Peace and the Righls 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
rialas C4 pusi. Anglu kal- 
boje, pašvęstas įmižy (autu 
klausimui, šis numeris veik I 
visas paskirtas lietuviu rei- i 
kalms. čia rasite apart k'-! 
tu šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 
$ 

THE NEW LITH 
UANIA. 
9 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

i 

THE lithijanian; 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supužindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir mūsų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 i,o. Morgan St. 

CKiCACO. ILL. 
m 

O T C4 V O ČIIAI/Ilft Muzikos Studiją Perkėlė i 
o Molo h mKUofineArtsBlds-Room427 V ■IHIlVV nnt Jiichigan Ave., arti Vaa Burca 

y mokina piano ir kompozicijos -tk. 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9 Pirm atsiiankyrr.o malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

i_li > K, WT 
perLatne Llfccrty Bonds u 

yilng. 'vash'' vertę. A teeikite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkaia Kenergaiu )r 
Subatorc'8 9—9. 

!H3 £n*wvwwi.>,i -jn m «jn. ~ 

riToNilVs 
J.G- SACKHEIM &. CO. 
1335 Mi!wauke A ve. 

tarpe Wuic ir Paulina gatvrg: 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NC. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir noktj. Pristato automobilius vpstuvf-ms, ba- 
liams, krikštynoms ir 1.1. 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS. 

Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimis- 
kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės i kapinių užveizdą ypatiskai ar 
telefonuokite 

WILLOW SPRINGS 10 R. 

A? ADOMAS A. K A RALI A U 3 K-A S 
SEKANČIAI RAŠAU; 

Aš labai sirpau p«-r 3 metu*, nuslai.nėtrs pilvelis 
iiivo. DiRiiprisija, nevi-inimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, inkšti). Nervų ir at>elnn» sjėkq mtstejimas 
>'iso kimo, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau pažibos. nesigailėjau visoje 
\merikoj ir už rube7;ų. bet niekur negavau >a*o 
•\>ikatal p-selbos. 

Het kada pareikalavau Salutaras vai?Mj, Hitlerio, 
Kraujo valytojo, Nrrvatoną, Ink'tg ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po <-uvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigaut:, stiprėt. gerai dirbt. Kraujas 
i'ivn'f. Nervai ėmė stipriai dirbt. Tnkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, ūiegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyVo po užmušimui visų ligų. H4- 
giu 3 mėnesiu išcerdavau k:i< savaitė n n huteii <J». 

Iutaras, JBitteria, ir po 2 .uėn. savo pavcik-le pama r'iau tikį i-kirtumi kaip tarp dienos Lr naktie*. Da bar jaučiuos smagiai ir esu linksma* ir 1C00 sykii; dčko'u Galutans mylistų gcadėjibtei ir linkiu vi-fieni* sayo (iroMnams ir paintaf.irni* 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras; 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 £c. Halcted Phone Canal 6417 Chic.go, Iiilnois 

0 /.mogue kasosi galvą. | 
<ad palengvint niežėjimą. | Kasįma-i pasidaro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka- j sosi nejučiom-. I'.et jis { 

1 žino. kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. j 

Vyrai ir moterį- kenčia j 
niežėjimų nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai. ! 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. N'ebus i 

.mukiau iikv.cjuno, Kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų tu smagumų, įvykstančiu nou pleiskanų. 
K U P F L E S 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi-as pleiskana?. I'askui lik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLĖS yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be f RUFFLES, jei turite pleiskanų. į , Jus aptiftkininkas parduos jums už 65c. honkutę. Mes taipgi j galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: c { »««»..« p, AD. RICHTER6CO., 326-330 Broad^ay. New York «—-»•* 

7>!lll 

Didysis Vaisi ijinis Bankas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICACO, ILL. 

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

Tsupymo skyrius priima pinigus užčėdijimui nuo mažiausios iki didžiausios sumos ir moka 3 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 abel- 
nai atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyką. 
Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų, Paąv:eto Cook ir Miesto Chica- 
gos yra laikomi šiame Banke. 

Bankas 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 vakre. 
Jonas Czaikauskas šio Banko senas's darbininkas jau yro sugrįžęs 
iš Suv. Valtijų kariumenėB ir dabartės atstovauja Lietuvių ir už- 
rubežiniam sVyr:uosč. 
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Lietuvio korespondento fronto 
Keliones Įspūdžiai. 

Dievui tik garbei ir kores- 
pondento duona! Nė vienam 
nebepavy dėsiu. Kad bučiau :- 

noj^s, nė už kokius pinigus ne- 

imčiau sutikęs savo įspūdžių 
aprašyti. Bet ir mušu redakto- 
riaus gudrumas: '* Važiuokite, 

• pasivažinėsite, pasižiūrėsite, įs- 
pūdžių prisigersite ir mums šį 
tą pabrėšite". 

Gera jums, sėdžiant savo ka 
bilietuose kalbėti, o jus pamė- 
ginkite patys pasivažinėti: kol 
iš Kauno išsikraustys i t, tokių 
įspūdžių prisigersit, jog toliau 
ir važiuot nebenorėsit.... 

Taip pat labai Jums ačių, 
pone Redaktoriau, už patari- 
mą, užsidėti karininko kaškie- 
tą, kad geriau atrodyčiau ir 
kad labiau gerbtų. Xa, ir gra- 
žiai atrodžiau ir įgijau didelės 
pagarbos, nėr ko sakyt. Gerai, 
kad dar Jusų nepaklausiau ir 
revolverio prie šono neprisitai- 
siau — bučiau dar didesnės pa- 
garbos įsigijęs. Mano nuomo- 

ne, kad jau puoš k s karininko 
kepure, tai puoskts ir usaro 

kelnėmis. O dabar nei šis, nei 
tas, kad nors būtumėt išmokę 
kaip garbę atiduoti: pasirodo, 
paskutine mada, visi karinin- 
kai sveikndamies prideda pirs- 
tus prie kaktos, o aš pusę ke- 
lionės sau smilkinius badžiau. 
Sodiečiai laikydavo mane tai 
ministeriu, tai gubernatorių, o 

vienas senas pažįstamas, suti- 
kęs mane Kauno stoty j, net pa- 
sveikino, kad aš inkognito va 

žinojęs i Ukmergę Tardomo- 
sios komisijos pirmininku, ir j 
net prašnypštė į ausį keletą gan 
svarbių nurodymų. Žinoma aš| 
stengiaus jį įtikrinti, kad ne į į 
Ukmergę važiuoju ir ne tardyto 
ju, bet į frontą paprastu korės-! 
pondentėliu, bet jis man nieku, 
gyvu netikėjo, merkė, niikčlo-, 
jo apie kažkokias vieles, ke-! 
renkas, puka, grudus, laukus, 
karves ir vis vadino mane "ger 

biamasis tamsta". Atsisveikin- 
damas dešiniąją jis man spau- 
dė delną, o kairėj laikė aukš- 

jtai iškėlęs skrybėlę, ir nuekla- 
!mas gal kokį dešimtį žingsnių 
traukės atatupstas, linksėję 
galva ir tęsė žeme kojas. Ta- 
čiau kaip gera butų buti Tar- 
domosios Komisijos pirminin- 
ku. 

Bet gana apie tai, juk Jus 
man mokėsite pinigus kai su- 

sitarėm tik už įspudžius. Na, 
tai apie įspūdžius. Perskaitęs! 
laikraščiuose, kad jau pradėjo 
vaikščioti lietuviški traukiniai, 
rytojaus diena atsikėfiai anks- 
ti ryta ir trumpai papoteriavęs 
užsimečiau ant pečių čemoda- 
nėlį, po pažasties pasispaud- 
žiau kepalą duonos ir išsisku- 
binau į kelionę. Į stotį atvykau 
pusę ketvirtos rytą: traukinys, 
kai paskelbta, turėjo išeiti iš 
Kauno pusę penkių rytą, o išė- 
jo tik šešiomis vakarą. Žino- 
ma, man ir nuostoliai, ir gaiš- 
tas, ir laiko gaila, o Jum, pone 
Redaktoriau — įspūdžiai. Per 
tą laika tiek prisigėriau įspūd- 
žių, jog visų nesurašyčiau, jog 
ir po auksiną už eilutę mokėtu- 
mėt. Pirmučiausias įspūdis, tai 
stoty begirtuokliauja vokiečiai 
irbemiega lietuviai kareiviai. 
Gelžkclio tarnautojai, tuo tar- 

pu dar gyveno mieste savo hu- 
tuose ir norint ko pasiklausti, 
ar sužinoti, reikėjo eiti j mies- 
tą. Kada išeis traukinys ir aps- 
kritai, ar eis — niekas nieko 
negalėjo pasakyti. Kelioninkų 
prisirinko daug. Netrukus pra- 
dėjo kautis tarp savęs vokie- 
čiai ir taip kovėsi, jog malonu 
buvo žiūrėti. Subėgo važiuoto- 
jai, sukilo lietuviai kareiviai, 
iš kažinkur atsirado ir geležin- 
kelininkų ir visi apstojo vokie- 
čius. 

Niekis, pasikauš ir mi- 

st oš : šiąnakt jie jau tretį kar- 
tą kaunasi — nuramino nusi- 

Rančiusias ponias lietuvis kari- 
ninkas. 

— Tegul išeidami iš Lietu- 
vos pasipeša, — džiaugėsi lie- 
tuvis kareivis ir garsiavosi kai 
vokiečiai šliosėjo viens kitam 

į žandus. 
į Bet vokiečiai pradėjo kautis 
buteliais ir ant aslos papliupo 
kraujas. Titč tuojau pagriovė 
bufetą, apvertė stalą su stikli- 
nėmis ir praplatinę sau vietos 
pradėjo daužytis su kėdėmis. 
Salėj rados chaosas: dužo bu- 
teliai. stiklines, traškėjo kėdės 
ir raičiojasi po akmeninę asla 
nublokšti kruvini vokiečiai... 
Rusų yra priežodis, kad gulin- 
čio nemuša, vokiečių atvirkš- 
čiai gulinti pribaigia. lštikrų- 
jii, tai auka nugriuvo, tada pra 
sidėjo pats baisiausias gulinčio 
mušimas: mušė kumščiais, 
spardė kojomis, graibė nuo 

grindų buteliu gurklius, kėd- 
žių kojas ir nieko nežiūrėda- 
mas nugalėtojas stengėsi pri- 
baigti savo auką. Kada jau au- 

kos veidas pavirto i mėsos ga- 
balą. tada paėmę už ausų ište- 
se iš salės; vieną buvo norėję 
j t esti i stoties koinmd;inti-«*n 
bet kareiviams užstojus duris, 
paliko ten pat jpriejlury. Atėjo 
vokiečių policija; atjojo žanda- 
rai ; paėmę ant- naščių nunešč 
sužeistuosius j ligonine; pašla- 
ve aslą... .ir vėl viskas ramu, 
tik gaila sulaužytų kėdžių — 

juk tai nuc šios dienos Lietu- 
vos valstybės turtas. 

Štai jau ir septinta valanda, 
ir ašiunta ir vis dar niekas ne- 

žino, ar eis širdien traukinys, 
ar ne. (Paskubėjote, pone Re- 
daktoriau, paskelbti Lietuvos 
traukinių vaikščiojimo sara- 

ša.) w / 

Tik štai ant žaliojo kalno 
pradėjo \ irsti juodi, durnai. Vi- 
si važiuotojai pripuolė prie lan- 
gų, kiti išbėgo ir iš stoties.. Ne- 
trukus patyrėm, kad tai išsi- 
kraustydami vokiečiai padegė 
ant žaliojo kalno usarų kazer- 
mės. Gražiosios lytės apsiaus- 
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MICHEUN 
Not High-Priced Tires 

% 

Users of Michelin Casings and Michelln Rmg-Shaped 
Tubes are naturally fond of telling friends about the truly 
remarkable service they £et from Michelins. 
In conseąuence, Michelia Tires have secured so wide-spread a repu- X 
tation that many a motorist believes they must be Ligh-priced. 
That this is far from true—that Michelins are in fact very moderate iri N 

cost—you can prove by comparing the prices below with tl-ose of any other good tires. \ \ 

MICHELIN PRICES \ UN1VER.':AL tread RINC-SHAPED FABR1C CAS1NGS RED TUBES '/ 
30 x 3% $19.90 $3.95 
32 x 3Vi s 24.50 4.20 \ 
31 x 4 27.90 4.50 
33 x 4 34.50 5.50 
34 x 4 35.75 5.70 

(30 x 3Vz Soft B^ail Ciincher nlain tread $18.90) 
universal tread m. c.shaped OVERSIZE CORDS RLD TUBES / 

34 x 4 $51.25 $5.70 
34 x 4V2 58.00 v 7.10 
35 x 5 68.00 8.30 

(Prices do not inclucje W8T tax) ^ 

Prices on other sizes in pioportion—ask us. \ 4 
tr~\ r~\ 

I 

~\ 

SOUTH-WEST TIRE CC 

2038-40 W 35th Street 

Vienintelė šios rųšics Lietuvių 

instaiga Ohicagaje. 

'"•Si, 

tas karininkas balsiai pasakė, 
kad tai atsisveikindami su Lie- 
tuva jus bičiuliai "skladają 

I PiorniKnvi ofiarę" (degina 
il'crkunui auką). Jo posakiu pa 
i sipiktino lietuviai ir nežinia 
kuo viskas bTftų pasibaidę, iei 
'persigandusios panelės nebūtų 
į taip greit ištempusios Lietuvos 
armijos karininką i lauką. 

Devintą valandą patyrėm, 
kad traukinys išeisiąs pirmąją 
valandą po piet, o dešimtą, — 

kad ne ankščiau, kai pusę 
penktos vakara. 

į stutį rinkosi kaskart vis 
daugiau ir daugiau vokiečių. 
Jų laukė ant bėgių berželiais ir 
žalumynais išpuošti vagonai. 
Atėjo ir muz'ka. Stoties plot- 
mėj padarė demonstraciją: dai 
navo, sakė prakalbų, vaikščio- 
jo fu žibintuvais ir medžio nu- 

tašytais kardais apsiginklavę 
ir vežiojo mažutį grabelį ir vai 
kams žaisti armotėlę. Paskiau 
tą grabelį čia pat stoty pakasė, 
du kartu prasalįuj'Znv iš šautu- 
vų, nuėmė nuo stoties vėliavą, 
ir, vadinasi palaidojo karą, su- 

sėdo i vago1 is ir dainuodami 
išdūmė "nach Faterland". O 
ant Žaliojo Kalno kilo Į dangų, 
ir tarytum šaukė atkeršijimo, 
juodi durnai. 

Pirmas lietuvių traukinys 
išėjo iš Kauno vakarą šešiomis, 
pasivėlinęs ten pusantros va- 

landos. Ir jus važiuojančius ru 

siškaipalaimino K: tino stoties 
viršininkas. Vos traukinys su- 

judo iš vietos, tuojau du lenkai 
susikirto laižybų: ar traukinys 
sustosią čia pat tonely, ar nu- 

trauksiąs arčiau lenkų pozicijų 
į Kaišedorius. Juos įvarė j va- 

goną lietuvis kareivis, o trau- 

kinys vis dėlto datraukė iki 

Kaišedorių. Kaišedoryse kaž- 
kas atsitiko garvežiui: jis labai 
šnypštė, užė ir viskas tūnojo 

eiliniuose ir karuose. 
— Ir kur jų buvo akys!.. Ir 

kaip jie nematė, ką. perka?... j karščiavosi prie garvežimioj 
kažkoks tamstelė. 

J — lvas taip? — paklausiau! 
ir aš. 

Kas".. (ii štai žiūrėkit, Lie- 
tuvos Valdžia nupirko nuo vo-j 
kiečiu garvežimį ir sugedusį,-- 
paaiškino man tamstelė. 

— Aš žiuriu, ko čia jis taip 
sunkiai traukia ir taip šnypš- 
čia, — pritarė jam ir kitas. 

— Dabar kol iš Kauno at- 

važiavom j Kaišcdorius, kros- 
niniai tris vagonus anglių su- 

pleškino, ir tai dar negana.. 
Čia jokia valstybė neištesės!.. 
— Tr tamstelė purkštelėjęs prt 
siarlino prie garvežimio, ki.rj 
dnmuose ir garuose bėgiojo j 

! 
žmones. j 

Galop pasirodė iŠ durnų ir 

pats mašinistas. 
— Kas atsitiko?.. Kas at- 

sitiko?.. apspito ji važiuoto- 

ji- 
^ T j- i— 1 1 !)«•»> o 
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sėsti, tuojau važiuosim... Kon- 

duktor, (lavai svistok!.... 
Vienu matu po vagonus iš- 

bėgiojo tarnautojai ir trauki- 

nys, suturėjęs garą, sušvilpė Tr 

pradėjo traukti vagonus. 
Ir daugel gi Lietuvos Vald- 

žios turima savo priešininkų! 
Rytą pusę penktos buvom 

Radvilišky. Traukinys i Pane- 

vėžį, sakė, išeisiąs dešimtą. I 

; stotį mūsų neleido, nes ten vėl 
kovėsi tarp savęs vokiečiai. Sa 
kė jau išdaužę visus butelius, 
sulaužę kedes ir sukitlę bufe- 
tinhiką ir jo žmoną už tai. kad 

jie- iki ryto neištesėjo alaus ir 

degtinės. Laukdami traukinio 
penkias valandas išbuvom to- 

kioj lentų sukalto j palapinėj, 
kurią vokiečiai pavedė lietu- 
viams už stotį. 

(Dar ne viskas). 

įSr* L S ETU V O S ZEMLAPiS. 
tCTMttnaft. JMMPJHIIH III ■HBll flBMBf 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytklemius, miestus ir miestelius, gelž- 
itiius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daug u paaiškinimų ir susideda iš 8 daliu. 

1) Lietuva Ir Europlnčs Valstijos. 
2) Prieš IstorinC Lietuva. 
3) Lietuvos Karalyste po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaralystS po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377)- 
<>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1430). 
7) Lietuvos Valstybe prieš Padalinimą. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPAIR SHOP. | 
Chas Bros. savininkai. 

5 
Taisome visokius automobilius. Turime patyrimu per 13 metų I 

Siame darbe. Taipgi patarnaujame automobiliai pagrabams, ves- Į 
tuvėma, krikštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

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

NAUJOS DAINOS ŠU GAIDOMIS ST. SIMŽAUS. 
Vlsnam Balsui. m 

Era Mano Brangi F,0c.* 
Ne dol tavfi8 Aš Feregelė 50c. 
Miegok Mano Balandėli 60c. 
Sunku man gyventi 60c. 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Put§, Putė 75c. 

Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. Užaskymus siųsdami ad- 
resuokite: 

F. J BUDRIK. 
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

^Žinomas per 25 motus ir Valdžios prižiūrimas 
v* ^ 

Henry J, Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS i LIETUVA 
___— 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų živių 

meldžiame kreiptis paa: 

Henry J. Schnitzer State Bank0 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 1 
I. Parašyk į Lithuanian American Trading Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi siuntimui | reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Parašyk po vieną visu kiekvienam balcsui, kurį manai | siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti. į 
.. 2. Bakso didumas turi buti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruo- | jant. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. ( Baksas turi buti padalytas iš lentų f 
V» arba 244colio storumo. | 

s 

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiinu audeklu —klejonka (panašiu Į tą, kuris vartojamas stalą užtiesti). | 
4. Dėk į baksą drabužius, Čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir kvetinių | miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba tau 1 
kų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti j užrubežį. 1 

'• ■ 

•5 Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti nesikratytų ir neslankiotų. 
6. Užkalęr viršų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nepasiliuo- s 

suotų. v- 

x | 
7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso patogioje I 
vietoje. Numeris, kurie randasi ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių. 
8. Už ekspresą arba už freitų vežimą pats apmokėk iki Ne\v Yorko. 1 

9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris išsiųjsk tuojau 
sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą Į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje į vietą ir p. Jei per 
apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta Jei neužteks, męs turėsime siųsti bi- 
lą, kad primokėtumei. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikėtų, mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk \ 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso. š 

10. -lęs priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime perkrauti Į bak- f 
sus prieš siuntimą per marias. Jei nori tok^is rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip ir baksus, bei pri- \ 
siųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškast 

^ į 
II... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. f | 3 V ! 
12. Adresuok laiškus ir siuntinius: Į 1 s 

"S. : 

Uthuanlan Ameršeaii Tractšrsg Go. ] 
6 WEST 48th STREET, YORK, N. Y. j 

Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuose norite siųsti. Nešiotos drapa- 1 
nos yra reikalingos Lietuvoj, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose. I 



FIASKO. 
Ponas Jonas turėjo didžiau- 

sį pasisekimą, kokis tik gali 
būti. jis buvo geras barzda- 
skiltis ir jo pasisekimą galėjo 
paliudyti ne vien barzdaska- 
tyklą, o ypač tos, kur pane- 
lėms ir ponioms gražiai plau 
uis padabina, sušukuoja ar 

ntdažo. 

Jei kokiai nors poniai ar pa- 
lelei karią Jonas susukuos 

plaukus, padabins ja, tai jau j 
daugiau ta ponia pas kitus ne- 

Sišukuos, būtinai Jonas visuo- 
met turės jos plaukus dabinti 

Toje baibemėje, kur ponas | 
Junas dirbo, buvo keturi dar-Į 
biuinkai. Peliksas buvo sto-, 
ras ir plikas, o Povylas visuoį 
niet išrodė tokiu kaip dienoje 
jx) saliunii uždarymo. Trečias 
£i Vladas buvo kaipir neby- 
lįs; i>erdaug jau jo prasta iŠ 
veizda buvo, tai jis ir nenoiė 
davo su ponius kalbėti. Vienu 
žodžiu pas jo draugus buvo 
toki dideli nedatekliai, del ku 
rių ])onios ir panelės j juos ir 
pažiūrėti negalėdavo. Net tesj 
aristokratiškos kasterės mergi- 
na ir ta pripažino, kad ponas 
Jonas tai bar bent ės gražybė, 
o reikia žinoti, kad ji su visais 
lygiai norėdavo apsieiti, nes 

nežinojo kuris iš jų gali ja i*':.- 
kalbinti vesti. 

Pirmu pirmiausiai ponas Jo 
nas ištikro buvo gražus. Jei 
ant gatvės sutiktum jį, tai tik- 
rai nepamislytttm, kad tai barz 
daskutys, bet sakytum kad tai 
jai ne ministeris, tai bent mi- 
nis terio. padėjėjas. Argšta p ra 

kilni akiu išveizda, puikus ne 1 

barberiškas apsiėjimas, dailiai 
sušukuota mažiukė barzdelė— 
viskas kaip pas ministerį. 

f r visos pirštu bei nagų 
s v Įtikės turėjo ant Jono gera 
akį. Marė, Katrė ir Onutė— 
visos bežiūrėdamos į Joną seilę 
rydavo. Net vaikai, kurie ba- 
tus šveizdavo, ir tie maloniai 
su Jonu apseidavo ir būdavo i 
paklusnus. ( 

uuclavo Jonas sušuks: I 
— "Vaike, duok lakonus" 

arba 1 

— Vaike, duog žnyples,—ir ! 

iškarto visi vaikai šokdavo : 

kad paduoti reikalaujamąjį 
daietą. «-> o 

O ponios tai tiesiog be pro- 
to būdavo del Jono. Jei kada 
Jono neimdavo, tai atėjusios 1 

ponio* vis maloniai klausda- ' 

vo: 

— Ar šiądien pono Jon > 1 

nėra ?—arba J 

— Ar šiądien ponas Jonai ' 
s, esate liuosi? 1 

Ir jei jis turėdavo daug dar 1 

bo, tai jaunos panaites ištisas ; 

valandas laukdavo, kad tiktai 
Jonas jii galveles padabintų, 
nors kiti jo draugai senai jau 
neturėdavo ką veikti. 

Kuomet jis šukuodavo ko- 
kiai nors paneliai, arba poniai 
(ar ne vis vien), tai jis malo- 
niai su jąja kalbėdavo. Jis at 

sakinėdavo į jos klausimus karj 
tu išdidžiai, bet kartu ir labai į 
mandagiai, kartais juokingoje 
formoje. Jis mokėdavo pui- 
kius komplimentus pasakyti. 
Xa o pabaigus darbą jo kiše- 
nėn tik ir lysdavo "tipai" kvo- 
teriai, o kartais net ir pusdo- 
lariai. 

Jei jis kurioje vietoje il- 
giau apsibūdavo, tai aplinki- 
nės turtingesnės ponios jį 

viesdavo į namus pas save, 
į savo miegamuosius kamba- 
rius, kad sušukuoti joms plau- 
kus. Tuomet Jonas gana ilgai! 
.užtrukdavo ir jo draugai jį užl 
tai erzindavo, bet jis mokėda- 
vo gerai jiems atsakyti. 

Galų galė jis tiesiog pagar- 
sėjo kai]>o pirmos rūšies Don1 
Žuanas; ėjo gandai, kati prie v 

ji negali atsilankyti jokia gra- 
fiene ar kunigaikštė. 

Bet pastaruoju laiku su Jo- 
nu kas tai negerai dėjosi. Ji.- 
buvo užsimąstęs vis. Pereiti 
antradienį jis šukuodamas bau 
kieriai plaukus įdūrė į ausį, c 

seredoje kitai "didelei" poniai 
nudegino žnyplėmis kakta. 
Pėtnyčioje gi bešukuodamas 
vienai gražiai paneliai plau- 
kus, vietoje kad pridėti gar- 
biniuotus dailiai susivijusius 
lakūnus, sušukavo ja senovės 
graikiškame stiliuje.... 

Toki visi keistumai nemažai 
stebino visą barbernę, o ir pats 
Jonas buvo kaip ne savas; jis 
pats nežinojo ka0 su juomi (Ii- 
tlasi. 

Jonas gyveno pas vieno urėd 
įlinko našlę. Ir kaipo tokis v v 

ras turėjo geriausią kvatieroje 
kambarį, ant kurio sienų buvo 
daugybė įvairių moterų paveik 
slų. Vieni paveikslai buvo nuo 

gų moterų, kiti truputi apsi- 
rengusių, visos buvo gražiose 
pozose, ne ciniškos. Cinišku 
paveikslų Jonas negalėjo mėg 
t i, nes buvo gerai, geroje bar- 
jeruos draugijoje išauklėtas. 

Bet čionai pat, tuose pačiuo 
*e kambariuose gyveno ir kal- 
ininkė tų visų Jono neramu- 

mų. Ta kaltininkė taip ap- 
3mė visą Joną, kad jis nieko 
<ito negalėjo nei mąstyti, nei 
svajoti. O ta, kuri užkariavo 
t isą Jonai gyveno mažytėliame 
kambaryje, maitindavosi tiktai 
senomis bulkomis, o ir tai ran 
:1a nevisuomet laiku užmokė- 
lavo. Ją jau nekartą kamba- 
rių savininkė norėjo iškraus ty 
i, 1>et vis ko laukė. Ji buvo 
>udžiuvųsi kaip skiedra. 

Ir tą merginą kaip skiedrą 
fonas įsimylėjo ir tai dar 
caip! 

O tas atsitiko vieną vaka- 
*ą, kuomet ponas Jonas tikką 
mvo sugrįžęs iš darbo. įėjęs 
savo kambarį jis pamatė kc- 

lėje sėdinčią mergina su knv- 
įa. rankose. Ta mergina bu 
10 graži, kaip angeliukas, bet 
nažiulė, ir a'iot šeimyninkė* 
iudžiuvusi, kaip skiedra. Juk 
ieimyninkė geriau apie viską 
dino. 

Jonui įeinant Elcnukč (tai 
'jos" vardas) pakėlė savo gai- 
relę su auksiniais plaukais, 
>askui nusijuokė gražiu skani 
>ančiu juoku ir tarė: 

— Atleiskite, kad aš neno- 

'oms įėjau j j u su kambarį. M a 

io kamliaryje iš pečiaus smal- 
ciii priėjo, tai aš bijojau tenai 
)asilikti, o mųs šeimyninkė 
nan pavelijo čionai įeiti. Bet 
iš jums nekenksiu; aš išeisiu 

koridorių.... 
— Atsiprašau, panele!—su 

suko Jonas pajusdamas, kad 
jo širdin kas tai įstrigo.—Aš 
labai laimingas, kad tamistele 
pas mane užėjote. Meldžiu 

pabūti pas mane, kaip namie- 
je 

v< 
Ir jiedu susipažino. Elenu- 

kė noriai pasiliko pas Joną ka 
vos išsigerti iv paskui visą va- 

karą jiedu linksniai šnekučia- 
vosi. Jonas vis nenuleido akiu 
nuo Elenukės grasios galve- 
lės. Jis puikiai matė jos pui- 
kius plaukus, kurie sulyg jo ne 

buvo gerai sušukuoti. Jos bu- 
vo gražios plonytės rankutės, 
nors dar niekas jos nagučių nė 
ra valęs. Jos drabužiai buvo 
pigus, bet gerai stovėjo ir šva 
rus. Tik biski sijonas buvo 
suraukšlėtas. Jonais nei vie- 
nai kitai moteriai nebūti! gaK 
jęs atleisti panašaus nedatek- 
lio, bet Kieliukei jis negalėje 
neatleisti. 

Tokios jaunos, tokios mink 
štos, malonios gražybės Jonas 
dar niekados nebuvo matęs, c 

jis juk buvo motini gražum 
expertas. J r jis Į ILlenuke į: 
mylėjo, įsiniyltjo iki ausų, j 
širdis kaip lajus,... 11c kaip la 
jus, bet kaip vaškas sutirpo 
jis jai parnešdavo kvietkų bit 
k'etus, saldainius, o karta ne 

parnešė visa didelį tortą (. 
ji viską iš jo maloniai priinula 
vo, aėiu pasakydavo ir visuo 
met su Jonu maloniai kalbėda 
vo. 

Ji buvo kursistė. Kuomet 
pas ją atsilankydavo draugai 
studentai, ji tuomet niekad J 
no nekviesdavo pas save į svi 

eius. Tiktai vieną kariai jis 
netikėtai pas Elennkę pakliuvc 
į studentų kompaniją ir neži 
nojo kur jis pakliuvo. Ištisas 
dvi valandi jis išsėdėjo studen- 
tų kompanijoje, klausėsi įvai- 
rių jų ginčų, bet nieko nesu- 

prato. Jis net visą laiką bijo- 
josi, kad kas nors jo k > neu/- 

klaustų, nes jis žinojo, kad 11c 

mokės atsakyti; jam nesinorė- 
jo pasirodyti, kad jis "nemo- 

kytas." 
Pati Elenukė s.n juomi.kal- 

bėdama niekados nedavė jam 
pajusti kad ji mokyta, o jis nt 

Vieną kartą Jonas eidamas 
nutarė žengti savo gyvenime 
svarbų žingsni. Jis sau mą- 
stė : 

— K^s per bėda, kad ji 1110 

kyta kursistė, u aš ne. Ji dar 
(apsidžiaugs, kaip aš ją pakai- 
Ibinsiū ištekėti už manęs. Kas 
ką ji nekalta mergina. Saky- 
siu, ot tai]), teisingu šliubu, baž 
nyčioje. Kad ji ir kraičio ne- 

turi, bet tai nieko. Aš jos gal 
vą padabinsiu del vainiko, ap- 
rėdysiu kaip lėlytę. Ji ir proto 
nustos nuo parėdų, juk visos 
augštos ponios tik apie parė- 
dus rūpinosi. Su parėdais po 
nias gali kad ir j peklą nuves- 
ti. Aš gražus vyras, amatą 
gerai mokų, negirtuoklis, pini- 
gų turiu, o ko gi daugiau rei- 
kia. Juk jai ne saldu sudžiū- 
vusiomis bulkomis maitytis 

Ta pati vakara Jonas susi- 
tepęs veidą ir plaukus kvėpiau 
čiais tcplais nuėjo j Elenukes 
kamL rį ir iš karto pradėjo 
"reikalą." 

Pirmiausiai padėjo ant sta- 
lo saldainių, dėžę, paskui išsi- 
tiesė, ir pakėlusiai nuo knygos 
Elenukei akutes; pradėjo kal- 
bėti su didžiausia iškilme pa 

d Į vartodamas augštus žodžius 
i Jis tarė: 
) — Pavelykite man tamista 

išdėstyti dekleraeiją mano jai 
; snm ir norų!.... 

— Kasgi tokio yra?—nu- 
t sistebejusi paklausė i Senukė. 
) —Kokią gi dekleraeiją? Tii> 

sėskis, meldžiamasis. Ką ta- 
mista atnešėte? Saldainių? C 
aš jų kaip tyčia šiądien norė- 
jau. 

— Elena! Pavelykite man 
išaiškinti mano jausmus ir no 

rus, kurie mane čionai atveclC 
pas tamista!—pamažėli, bet su 
išdidumu tarė Jonas. 

a 
— Malonusis, aiškinkite, 

kasgi neduoda? Meldžiu. Tik 
palaukite trupučiuką, aš pasi 
imsiu saldainių. Na laukiu, 

i Dabar klausau. Sakykite! 
— Elena! Aš tikiuosi, kad 

jųs jau galėjote pastebėti, kad 
rimtas žmogus,—iškilmingai 
kalbėjo Jonas.—Nieko nemėg- 
stu daryti neapmąstęs, ir dėlto 
■ai aš Į jus ilgai prisižiūrėjau, 
ilgai svarstau ir dabar jsitik- 
rinau, kad tamista esi geriau- 
sia mergina. Tiesa, mano pa 
dėjime, aš galėčiau sau rasti 

merginą su dideliu kraičiu. 
Bet tuščia jų tų pinigų.... Ta- 
mista nesi išpaikyta, aš irgi 

(žmogus taupus, tai serai ura• 

j gyvensime iš to, ką aš uždir- 
j bu. Taigi prašau justi ranke- 
lės ir širdies. Ar taip? 

Abudu srldainiai iškrito iš 
Elcniutės rankų ir jis atsilošė 
ant kresės, trupučiuką išsižio 
jo ir savo akutes įsmeigė i Jo- 
ną. Bet Jonui tarus paskuti- 
nius žodžius,, ji pašoko, norėjo 
ką tai pasakyti, pamosikavo 
rankomis parvirto ant lovos ir 

[pradėjo juoktis beprotišku juo 
k 11. 

Ji negirdėjo ką daugiau pa- 
sakojo jai ponas Jonas. Ji bai- 
siai juokėsi, verkė ir juokėsi. 

Jonas gi kaip įgiltas išbėgo 
iš jos kambario, užsikišo sau 

ausis, kad negirdėti jos ; v ko. 
Jis nežinojo kaip tas atsil.ko 
Jis sau mąstė: 

— Grafienes ir kunigaikš- 
tienės jieškojo malonumo. 
Džiaugiasi tos ponios, kaip jis 
pas jas atsilanko. O dabar 
kokia mokslą einanti mergina, 
kuri sudžiūvusiomis bulkomįs 
maitinasi, atstume jį, poną J< 
na. Verte Jonukas. 

uumuiuiniiiiinim 

PIRM/ Is£GU PIRKSI, GAUK MUSŲ VAINAS. 
ant Turų, L«ntŲ. Rimų ir Stonams Popisrlc SFEui aLiAI: Maleva malevojlmui etuby U vidaus, po $1.50 ui jalioną 
CARR BROS. WRECKiNG CO. 

3003-3039 SO. HALBTEB STHEET, OHICACO, iLL. 

Lietuviška gydykla DW. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ctydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių jtaisų. Ofiso valandos; 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais "10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

FIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

į Padeite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 

| tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gyarancija yra, 
į; kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
S išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 
į 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 
r 

Apdraudimas nuo ugnies. 
\ Saugios pasidėjimui dėžės 

jj Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

Amerikos Žinių iš Dienraščio 

l'MINIIIIililIlIilIlIililIiilIlIlilIlIlIlIlIlIlIlilIlilIlIlililIl 

\ 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siųskite 

"Lietuvos' administracija sitjs "Lietuvą1' 
jusų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už $8.00 
per pusę mekį už $4.00 

per du mėnesiu už $2.00 
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GERB. "LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVĄ" mano 

sekančiu adresu: 

Vardas-pavardė 
Miestas ar kaimas 

Apskritys 
Pašto stotis 



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

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nerišliomis 10—12. 

120 So. State St., Ch.icago, UI. 

7'EL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 
Vnlanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL. 
arti Kedzio Avr>. 

Telephonf) Drovor »or»2 

DR. A JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutartj. 

3261 S. HALSTED GT., CHICAGO 

Telcphone Yards 15.12 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS- GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Cydo visokias li«as niotenj, vaikų ir vyri,. 

Specialiai gydo limpančias, ynas ir 
paslaptinga* vyri; liftas. 

3259 So. Halcted St., Chicago, III. 

Plu>n<-«: Yardi l 55—551 
Rcsidcnrr Plume Drovcr 7781 

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

Pildome Visokiu* Receptus 
3001 SO. HALSTEI) ST. 'jHICAGO 

; DR. I. E. MAKARAS. £ 
'* LlE!0.Vj^ ,c.YPXT.0JA5 CHIRURGĄ^ i; 
J iTTT Vv/"^iT^STMri^fr X 
]> Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 79 P. M. J. 
.♦ Tlcfonas: liou'.evard 3480. •& 
* Rezidencija: 4515 So. Wood Street, y r Telefonas: Yards 12 3. V 

H*"W *-;• »"r"",— 

į Df. M. flerzman i 
ri IŠ RUSUOS I Gerai lietuviams ilnomas per 16 ae- *r 
t* tų kaipo potyre* gydytojas. ckirurgas *>' 
t Ir akušeris. 
L Gydo aitria* ir throniikas ligas, rj- j 
V rij. moter'i ir vaiky, papjal nanjarsias 
p metodą^. X Ray it kitokius elektros y t prietaisu*. 
£ Ofisas Jr Laboratorija: 102S W. lHth 
* Street, netoli Fi»k Street. 4 i VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
į 6—8 vakaroti. Te'ephone Canal 3110 y T GYVENIMAS: 3412 S-». Halsted 3t. y 
> VALANDOS: 8—9 r^o. rikttl. X 

Dr. Vifginia Narbutt j 
Pbyaician & Surgson 

3001 West 22nd Street į 
3111 MarshaU Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 tki 4 po pl«t 
7 iki 9 Tt&iUi 

Ttl. L.avvndjU 660 
Qvv«nimp.ji 

T ei. Rocfcw*l] 1681 

Daktara* 

\ Jonas ui. Sarpaliu^j 
į Gydytojas ir Chirurgas. 

3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofi3a3 Yjvds 2644 

11-TAS SEZONAS .. 
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I "BIRUTĖ" ATIDARO 
11 TĄ SEZONĄ 

šiandie vakare p. Meldą- 
žio svetainėje įvyks pirmas 
šiame sezone "Birutės" kon 
certas. Iš eilės tai jau bus 
109-tas musų muzikalės 
draugijos koncertas. 

Vertėtų vsiems kuoskait- 
lingiausa ten nuvykti. Rem- 
kime musų garsiąją "Biru- 
tės" kaip ir praeityje remė- 
me. 

PALIKIERIAI POLICIJOS 
MUZIKA. 

Per dvidešimts-devynius 
metus Lieut. John F. Sulli- 
van Grand Crossing polici- 
jos stoties buvo narys Chi- 
cagos policijos. Jo visi re 

ckordai yra puikiai pažy- 
mėti. Bet vakar jis atsisa 
kė nuo savo tarnystos pašte 
bėdamąs, kad vietos poli- 
cija mažai ką reiškia, nes 

gudrus politikieriai polici- 
ją laiko savo rankose. Eso 

kaip politikieriai groja, 
taip vietos policija šoka. 

DARGANI NAKTIS— 
VAGIŲ MOTINA. 

Ketvergo ir pėtnyčios nak 
tis buvo ūkanotos, ir lyjo, 
už tai žmonas kiek galėda- 
mi taikėsi buti po stogu. 
Bet plėšikai kaip tik prie- 
šingai. Jie iš visų u>*vų ir 
pakampių išlindo ir pradėjo 
bastyties po Chicagą jieško 
dami ką apiplėšti. Vienok! 
mažai jiems tepasisekė. Vie 
na banditų grupa laimėjo 
.$135, gi antroji 85 centus, 
laikrodėlį ir retežėlį. 

Viena banditų grupa įsi- 
laužė į Standard Oil ccm- 

panijos ofisą, Washington 
blvrd. ir California ave., ten 

jie užklupo Joseph Carter, 
kurį revolveriais privertė 
tylėti, gi banditai iš dėžu- 
tės (cash) išėmė $135. Taip 
gi iškratė Joseph Carter ki 

| šenius. 

PERSHING ATSILANKYS 
CHICAGON. 

Nepersenai Chicagoj tapo 
nuskirtas komitetas, kuris 

pasirūpintų pakviesti Chica 
gon į svečius Gen. Pershing, 
kuris savo gabumais atsižy 
mėjo paskutinei Europos 
karėje. 

Gen. Pershing Chicagos 
komitetui davė prilankų at- 

sakimą ir prižadėjo aplan- 
kyti Chicagą taip greitai, 
kaip jo aplinkybės jam pa- 
vėlis. Dabar esąs labai už 
imtas A. E. F. reikalais. 

i DIDELĖS EXPLIOZIJOS 
MIESTE ĮVYKO. 

Užvakar vakare, keletą 

minutų po šešių įvyko ketu 
rios baisios expliozijos Chi 
cagos vidurmiestyje. Viena 
expliozija apsireiškė prie 

į Madison ir Dearborn gat- 
vių, dvi prie Madison ir 
Clark ir viena prie Ran- 

dolph ir Clark, kurios tūk- 
stančius gyvasčių buvo pa- 
statę pavojun. Expliozijų 
priežawSti buvo tai Common- 
vvealth Edison kompanijos 
elektros pagedimas, kuris 

pagedo dar prieš 4 vai. Ex 

pliozijoms įvykus visam 
Chicagos centre gatveka- 

| riai tapo sulaikyti, elektros 
; šviesa užgęso. Gatvės du- 
imų taip baisiai prismilko, 
kad su lėktarnomis reikėjo 
vaikščioti. Krautuvės buvo 
priverstos užsidaryti. 

, Mieste pakilo didelis su- 

m i šimas. Žmonių gatvės 
prisipildė. Bet daugiau ne 

gu 50 exti'a policijos pribu- 
vo, kuri darė tvarka: skyr 
stė ir neprileido žmonių per 
200 pėdų prie vietų kur ex- 

pliozijos įvyko. 
Edisono komisijos indži- 

nierius, kuris tirinėjo explio 
zijos priežastis, pastebėjo, 
kad po žeme bedegant ugnis 
gali Įkaitinti' gaso triubas, 
iš ko gali įvykti dar baisesnė 
explioziia, kuri gali suardyti 
visas gatves. Vienok tas ne- 

įvyko d 

Gyvastis, rados, nei viena 
nežuvo. 

JULIA HEINR'CH, OPE- 
ROS DAININKĖ, 

UŽMUŠTA. 
P-lė Julia Heinririch pa- 

saulyje pagarsėjus daininin- 
kė, kuri yra gimus Chicago 
je, ketverge tapo užmušta. 
Hammond, La. Ji Hammon 
do stotyje laukė traukinio, 
tuom sykiu siuntinių vežimo 
tapo pastumta ir lokomoti 
vo ant vietos užmušta. 

Prieš karę p-lė Julia Hein 
rich mokinosi Vokietij, bet 
kuomet karė iškilo ji buvo 
privesta grįžri Amerokon. 

Draugijų Pranešimai 
Pranešimas. 

Rubsiuvlu Nnijos 2C9 skyriaus su- 

sirinkimas atsibus subatoj Rugsėjo 
20 d., Unijos svetainėje, 1564 N. Ro- 
20 d., 7:30 vai. vakare, Unijos sve- 

tainėje, 1564 N. Robey st. Valdyba. 

CICERO. 
Lietuvai Gelbėti Draugi-' 

jos 6 skyrius rengia prakal-' 
bas su progromu subatos 
vakare, rugsėjo 20 d., J. 
Yukniaus sveitanėje, 4837 
W. 14th St. Kalbės Lietu- 
vos redaktorius p. Adžgis 
ir Dr. Naikelis. Taipgi bus 
dainų, deklemacijų, mone- 

logų, etc., kurios atliks Cice 
ro artistai. Programas pra- 
sidės 7:30 vai. vak. 

Visuomenė kviečiama 
kuoskaitlingiausiai atsilan- 
kyti. 

Įžanga visiems veltui. 
Komitetas. 

Pajieškuu Burdo ant 18tos arba ant 

Bridgeporto apielinkių. Geistina, kad 
butu vienam kambarin, pr ie mažos sei- 
mynos ir pas blaivus žmones ir geis- 
tina, kad vaakrienę pagamintu. Jeigu 
kas turite, meldžiu atsišaukti antra- 
Su: N. S. 538 W. 12th St., Chicago, 111. 

BARGENAS 
$2500 C A S H UŽ $3000 

ant išmokėjimų, geriausias pir- 
kinys, ant dviejų lubų, 4 Hiatų 
medinis namas ant Soutli Sai- 
dės, prie 635 \Yest 46 tli l'lacc. 
Klauskite prie 620 \Y. 46 PI. 

EXTRA DIDELĖS 

..Prakalbos.. 
Rengia Lietuvių Kataliku 

Tautos Bažnyčia 
po vardu Šv. Trejybės 

Kamp. 35 ir S. Union A ve. 

bažn. svet. 

PANED., RUGS. 22 d., 1919 

pradžia 7:30 vai. vak. 
Svarbus kalbėtojai kalbės te- 

moje: "Ar Lietuviu Bažnyčia 
turi teisę Prosperuot, ir kokis 

Jos Siekis". Kviečiami visi lie- 

tuviai ir lietuvaitės. Tnžanga 
Dykai. Kviečia Komitetas. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

Pajieškau kambario Bric 
geporto- apileinkėje, tarpe 
32rcs ir 33čios gatves ir \u 
burn ave. arba Emerald av. 

Kas turite arba žinote mel 
d ižu pranešti, už ką busiu 

i dėkingas ant visados: 

jJoe. Stalgaitis, 73(5 W. 18 
! St., Chicago, UI. 

P/ HSIDI'O'OA ant vienu IuImi su veis- 
metnn plytų ir medžio S kaml>arhi na- 
mas p vi? Lo\ve Ave., tarpe ir :57. 
WM. SČ'HAV K M.M su v. 154 \V. Hun- 
dolph S:. lloom 17. l'liono Main 1M>4. 

PARSIDUODA PEijUJS. Parsiduoda 
anglim kuriamas pe:.'ius, tinka virimui 
ir kopimui. Atsišaukite greitai: 3246 
So. llalstcd St., 2 lubos iš fronto. 

PARSIDUODA 
Gražus, moderniškas 0 kambarių ply 

tu bungalo\v (namas) concrte funda- 
mentas, maudyne, saulės kambarių 
kieto medžio grindis, clectric light 
garo šiluma. Bargenas $"~0n. Atsi-1 
Saukite tuojau. | 
3822 Lowe A ve., '.'oi. Yards f>2G2. i 

Parsiduoda prie 3158 S. Union] 
Ave. kampinis, su krautuve na 

mas: raudos neša S74.00 į mė- 
nesi. Kaina $8.500. Pusę įmo- 
kėti pinigais, likusius ant iŠmo 
kėjinv>. Klauskite prie 0601 S. 
Hermitage Ave. arba Tele- 
phone Pmspect 518. 

PARSDTJODA nu "UNIVERSAL'' 
angliniai pečiai ir ivenas geras ga- 

zinis (range), pigiau nogu uz pus« 
reguliarės kainos, gerame sovyje. | 

Kreipkitės po No., 
3020 \Vallaco St. Į 

Reikalaujame Darbininkų. 
Reikalauju 3 gerų kriaučių, 
prie siuvimo moteriškų dra 
panų. Atsišaukite tuojąus 
pas: J. M. Locaitis, 306 So. 
Western Avenue. 

REIKALAUJAME L1EBERIŲ 1 
faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 
kite 

Link Beit Co., 
329 W. 29th St. 

REIK A LA l' -J A F E K" ABI X ET M EI K E- 
rių prie dirbimo ofiso deskų (stalų) 

Atsišaukite tuojaus i 
Engelwood Desk Co., 

5820 Lowe Ave, 

REIKALAUJAMĄ anglių ir.ninie-j 
rių su šeimynomis i Kentuckv vals-1 
tijų. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. Sreikų nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

Reikalauju Kriaučių prie siu- 
vimo moteriškų kautų ir si j 
nų. Cieiitina. kad mergina ar 

moteris atsišauktų dirbti prie 
sijonų. Darbas ant visados. 
Atsišaukite: 1765 Ogden A v. 

Tel. \Yest 1727. Chieago, 111. 

REIKALAUJAME 

BUŠELMENŲ 

MUMS REIKIA PIRMOS 
KLESOS SIUVĖJU PRIE 
VISOKIO DARBO ANT 

OVERKOTU. 
ATSIŠAUKITE EMPLOY- 

MENT DEPT. 

B. KUPPENHEIMER & CO. 

218 W. CONGRESS ST„ 
NETOLI FRANKLIN ST., 

į Reikalingas Linotypc ope 
ratorius. Gera alga. Atsišau- 
kite greitai Į "Lietuva." 

3253 Š. Morgan St., 
Chicago, Iii. 

Reikalingas jaunas vyras turintis 
įIiiofi.iiO arba ndugiau * dasidėii i»ri«> 
msiiio plačiai išdirbio Pieno, sviesto 
ir kiaušiniu biznio nešančio gera 
pelną. Vyras turi buti teisingas ir 
apsukrus, nes reikės buti užžiurėto- 
.įii viso biznio. Dreiverių iš štoro 
darbininkų, dėlto, kad aš didelę dalj 
laiko praleidžiu 'nt i'arinų darydamas 
kontraktus unt p'eno, smetonos, 
sviesto ir kiaušiniu. rruri turėti ge- 
rus paliudijimus kas link teisingu- 
mo. Patyrimas m reikalingas, nes aš 
i.šlavnsiu pagal savo norą. 

Kr< ipkit' s ypatišk;ii arija lai. ku 
paminėdami ku'.uni esate užsiėmę, 
kiek metu turite ir klek pinigu ga- 
l'te pasidėti. Adresas: 

DOLTON PAIRY 
354 Lincoln Av,, Dolton, 111. 

REIKALINGA. 
20 GERŲ VYRŲ. 

Galima uždirbti $50i) ir daugiau į 
sąvaitp. O vyrai, ku-ie dirbate die- 
nomis, galite uždirbti xtra vikarais. 
Lengvas darbas. Atsišaukite ypatiš- 
kai arba teiefonuokite: 

JOHN A. WALULIS, 
4980 Archer Ave., 

Tel. McKinley 2002, nuo 11 
iki 6:30 vai. vakare. 

Prtdik Nauju* Metus tu tobulu akin t> 

gijimu, taip. kad air*'j iivijjiaieistumi'i oer « 

tu s metus, kas iiU r,aii uuti naudinga. 
prieš einant $ur kitur, ^gzanilnaciu L>VKA 

Gerai pritaikinti aitin'al prašalins aidų i 
galvos skaudėjimus, trumparegyste Kilia tai 
r e (T, .m ė prašalvnarua, pasitarkite su tnani- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O'ICAG' 
ibiui lutioi, vh'š ^lat'.'o aptiekus. Tfcmykm 

> :eauo parašg 
Kampns !>>tcs Gatvė*. 

Valandos: nuo 9tos ?hi. i>w» ik. L vai. r p k. 
Ncdėlioj: zau J v"i. i>to iki Ii tai. dienas 

Ti. 
rriiitilnioj* J&u 2? m etai 

S149 8. Morgan St., karti 12 ct. 
5peclall»ta» Moteriškų, Vyi*lik*. 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 jo 
piet. K—h vak., Nedėl. &—2. 

TELEFONAS YAHDS 6*/. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
1 BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

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

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

Rudeninis 

..BALIUS.. 
iiaK&BUMKzaKBnBBnfc snaesrii 

Parengtas 
DR-STĖS ADOMO IR JIEVOS 

NEDĖLIOJE, RUSĖJO (SEPT.) 21, 1919 
MILDOS SVETAINĖJE 

3140 S. Halsted St. 
Pradžia 6 vaalnda vakare 

H.LEIBOVITZ 
1652W. Ven8urenSt. 
KAMPAS PAULINA 

STREET 

Jis yra ofise nuo 8nių 
ryto iki 8 vai. vakaro. 

VALENTINE DScKSSMAKING 
C0T.LE02 

Mokina siuvi ~io. lrirDineG: dc«iKning 
dlenomli Ir vakarais dėl blzuto li 
uami;. Paliudijimui išduodami ir tie 

| arba rašykite, o ?oęs P'jBj?tongslme 
suteikti juma patarimu, 
tos parūpinamos ciyKai. Atsiiankykit* 

2407 W Mad.^on 8t 

SAR\ T A.TEK, Principą] 

S^veros Gydboles užlaikę 
šeimynos sveikatą 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie 
vieną geriausiai žinomų preparatų, 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui vi.-ų tų ne- 

smagumų ir nereguliariškumų nuo 

kurių moters 'r m rginos taip daž- 
nai Icenčia. Vardas to vaisto yra 

Severa's 
Regulator 

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

w? r. stvEjnTeo/ 
CEDAR RAP1PS, IQWA 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, khygvedystės, ste- 
nografijos. type\vriting, pirklybos tei- 
siu. Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos. geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietyvtės, dailiarašystės. 
.Mokinimo valandos: nuo :» ryto iki 4 
vaHndo.« po plot. Vakarais nuo 0 iki 
10 valandov. 

3106 S. Halstecl st,; Thicago 

P-LE fc. G. MAKAR 

pianojviokytoja 
4&15 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslU3 Cliica- 
gos Musical College. 

JETUVISKAS KOTELIS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T, RODOVICZ 
336 W. 33 St. Chicago 

Phonc Yards 2750 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U231SENEJUSI08 

L l G O 8 

Valandoa: 9 iki 12 lr 4 iki 9 
vakar*!*. 

3303 SO. MORGU STREET 

Ai niEt&grivkki 
LIETUVIS SRAB0R1US 

Patarnauju Lkidoturėse koge- 
riajsiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, is d 
męs patfa dirbame grabus Ij 
turime saro karabocus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius kauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynom* 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Aucurn Ave. Tel. finitr 4139 

Namuose 
Mokykla 

Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 
stokos laisvės, tas gali dabar ntiikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieskantis Jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoju Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO u».t žemės, po >emė ir jos viršuje ld 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant, 25 
CHEMIJA. Įstabus mokslas apie i.gnj, orą, vaode*|; žeme 

ir j u susilietimus 28 
V. KUDIRKOS raštai, grariausis piešinys kelio, kuriuoai apka- lima Lietuva prie laisvės žengė (ti knygos) Š.0<» 
PASKAITOS iš Biolcg'jcis ir Bakl«rijoiogijoa su paveikslais 

apdaryta 
ŠIRDIS jos autorius garsus italu rašėjas d* Amiči. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdie." Jos turinys taip gilus-jautrns. kad pilnai savo vardui atsako. .11 savq gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 
KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys., telpa daugybė paveikslu (3 knygos) $:{.00. 
SVEIKAVA arba tiesus j ją keMas. Pamatinės žinios iš anato- mijos, lizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šluos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija,. kvėpavimas. Kimo pelėiai ir judėjimas. Duksniai (nervai). Pajautimai. Svei- katų 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- r i ii ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai jsivaizdlnt, kiek gero saviesiems suteiktum, j'igu šiab knygas jsigytum. jas perskaitytum ir paskui pasiųstum. Tčv/nėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Gieit at*is Kalėdos, pradžių gink vargdieniu* vir£s- minėtomis knygomis patreiklnk jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. I žsisakant sias knygas, čekius ir money orderius paprastuosa laiškuose siųskite: 

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

Knygai išsiusiu greičiausiai. 
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