
Iš Lietuvos 
... NAUJOJI ŽAGARE. 

Šimet sodnai labai gražiai 
žydi. Zagairiečiai už vyšnias 
prieš karjį isirinkdavo didelįus 
piningus .Kaipo teko girdėti 
vienas ūkininkas išrinkdavo iš 

jų iki 1000 rub. 

Žagariškės vyšnios toli yra 
žinomos. Jos atsižymi savo 

ankstumu ir didesniu saldumu. I 

Žagarės parapijoje jų didžiau- 

sieji sodnai, reikėtų taip gerus 
ir pelningus medvaisius veisti 

po visą Lietuvą, o čia jų leng- 
vai galima gauti. 

—Čia labai vAgia arklius, 
ljolsevikams paliuosavus iš ka- 

targų visokius plėšikus ir į Ža- 

garę jų keletas pagrįžo. Jie tu- 

ri tam tikras organizacijas vo- 

gimui. Latvis Butkus pagrįžo 
ir prie bolševikų drasiai veikė 

dabar slapstosi aplykyje ir 

arklių vagystės nuolat kartoia- 
si: Šimet <au Žagarės apielyn- 
kyje pavogtų apie 20 arklių. 
Sležiu pavarta pora arklių, ku- 

rie kainavo lOOOCr., tuOnr 

skriauda netik savininkui bet 

ir Lietuvai Morkus. I 

Miroslavas 
(Alytaus aps.) 

Iš valdžios reikalautų 27 
galviju Miroslavo valsčių das 
tatė vos du (sic). Dastatyti 
turėjo daugiausia dvarponiai. 
Dabar kuomet parėjo reikala- 
vimas užmokėti už tjcdastaty- 
nią pabaudos, Miroslavo vals- 
čiai ponai (daugiausia lenkai) 
pradėjo iš visų jėgų saukti, kad 
jie negali mokėti. 

NAUJOJI ŽAGARE. 
Teko pirmą syk pamatyti 

lietuvį kareivį 13 d. gegužio. 
1919 m. ir jo pamatymas taip 
sužavėjo'sielą, juk cfeiaugsmo 
ašara tai turėjo paliudyti. Su 

vadinęs vaikučius katekizuojir 
'Bažnyčioj ir štai eina jon ka- 

reivis, tik ne vokietis (# mus 

tai nerupi), bet kaip sužinojau 
Lietuvos karžigys, kurs mies- 

tan įžengęs skubina Bažnyčion 
ir čia ant kelių parpuolęs siun- 
c;a prie Aukščiausiojo valdovo 
savo širdies giliausius troški- 
nius už savę ir už mieliausia 
say^ motinėlį-Lietuvą, kuriai 

viską pasirengęs adidouti. 

(Iš Kauno "Lietuvos") 

knyga Valgių gaminimui. 
Jau ISčjo iš spoudos, kurioj telpa 4OO geriausių parinktų Ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9xG colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisluntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago. 111. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

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

ARITMETIKA uždavinių Ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sujungę 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 ugn|, orę, vandeni; žemę 
ir jų susilietimus -20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kiurluomi apka- 
linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS is Biologijos ir Bakterijologitfoa su paveikslais 
apdaryta 65 

ŠIRDIS joa autorius garsus italų rašėjas de Amičl. 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 blle kuomet ir bile kam, $1.50 

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

SVEIKATA arba tiesus J ją. kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos, fizloliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kūno pelčiai ir judėjimas. Dlrksniai (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su dau%yb« paveikslėlių visų kuno sana- 
rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

Nelengvai jaivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydyLcjų stok? Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jomis aav® mylimiausius čia Ameri- 
kojfi. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas Išsiųsiu greičiausiai. 

Keletas Svarbiu 
Naudotu Pianu 

MES PASIULAME SIUOS NEPAPRASTUS PIANUS — labai pageidauja- 
mus visuomet Š*e instrumentai galima pirkti sučedijant nuo trečdalio iki pusei. 
Daugelis įųių yra perdirbti per musų dirbtuves ir yra visiškai pertaisyti. Visos su 

•idevejusios dalis likosi atnaujintos ir kiekvienas pinas turi musų gvarantiją. 
3TEINWAY. "Upright", ibenuotas medis, šviesiai politūruoti, paprastos 

rr,e.dos. turt;'n^yO tono. 
STEiMWAY. "boudoir upright", eboruotas medis, politūruoti arba tamsiai 

puošti, puikus tonas; puikus pianzs gančui pirkėjui. 
VVASHBUR.N. riešutmedž/o viršus, tik-ką perdabintas. kaip naujas, gerame 

grajinančiame padėjime. 
RICHMOND. raudonmedžio "Upright", gražus tamsai raudoni v'ršųs. ge- 

rame padėjime. 
WILLARD. "Upr ght*', raudonmedžio, tamsus; gil/ai raudona; kaip naujas. 
VAL-ET & DAVIS. "Upright", tamsaus riešutmedžio, perd'rbtas ir pada- 

bintas; dailus instrumentas. 
PACKARD, "Upright", tamsaus raudonmedžio, pilno djdumo; geriausiame 

podėj'me. 
STARR. "Upright", riešutmedžio, d delis; kuogeriausiame padėjime; pui- 

kus instrumentas. 
SHOMINGER. "Upr7"gha'', didelis, dni!os v:ršus; tamsaus raudonmedžio; 

visiškai perdirbtas ir perdabintse; naudingas bargenas. 
BEHNING. "Upright", raudonmedžio, perdabintas :r perdi.'^ra; kaip naujas. 
STEINWAY; paprasto stil/aus; tameiaj raudono rožmedžio šviesios poli- 

tūros, didelis, dailus. 
87'EINWAY. "Uprght"; tamsaus raudono rožmedžio; blizgantis arba pilnai 

politūruotas, parlor didumo. 

Mėnesinės Mokestis Viskas kas tik yra Muzikoje 

Lyon & Healey 
Wabash Ava. prie Jackson Telefonas Wabash 7900 

Ko/ certai veltui kasdier. nuo 11 iki 5, Lyon & Healy Svetainėj, ant Pirmu lubų 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES. 

Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 
kų ar politiškų pažvalgy, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 10 R. 

Žinomas per ?5 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Sdhniizer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Vxilstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir daba: 

SIUKC'A PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčiub gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 
f 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAN 
I i STATE BANK 1' 

J 
807-809 W. 35-th STREET 3 

I 
KAMPAS SO. HALSTEę ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- j 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 1 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus J 

i išmokėti, kuomte iųs pareikalausite. 
i 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

.... ^Apdraudimas nuo ugnies. į 
| Saugios pasėdėjimui dėžės į 
[ Atdara Utaminko ir Sukatos vakarais iki 9 vai. j 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L®ntų, Reinu Ir Stogams Foplerlo 

SPEuimLiaI: Maleva malevoji.vul stubų iš vidau*, po $1.50 ui jallonį 
CARR likOS. WRECKING CO. 

S0O3-3039 80. HAL3TED STREET, CHICAOO, ILL. 

Didysis Valstijinis Ban kas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

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

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

Taupymo skyrius priima pinigus užčėdijimul 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 namų Chicagoje. 

Persiunčia ; inigus i visas daly3 pasaulio. 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžu'.es (safety boxes) ir abel- 
lial atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyką. 
Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų, Paąvieto Cook ir Miesto Chica- 
gos yra laikom! šiame Banke. 

Bankas atdaras Pasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
SUBATOMIS per visą disną .nuo 9 ryto iki 8 vakre. 

Jonas Czaikauskas šio Banko aenacis darbininkas jau yro sugrįš 
Iš Suv. Valtijų kariumenės Ir dabartės atstovauja Lietuvių Ir už- 
rubeilniam skyriuose. 

A State 
Bank 

LIETUVOS ZEMLAPIS. 
■ninfi i■ ■■■ancnūTJftf ■■ ■■■! !■!«■ impm——M—o— 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

,/ LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tauta3 ir jujy kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda ii 8 daliu. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). t>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Mie*a 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 
v v ^ 1. 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 visų kiekvienam baksui, kurį manr.i siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti. 

.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 padarytas iš lentų arba «)4 colio storumo. 
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 dalvkų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba tau kų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti į užrubežį. 
•5 Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti nesikratytų ir neslankiotų. 
6. Užkalęs virčų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nei)asiliuo- motų. 
7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunoiame, ir priklijuok ant bakso patogioje vietuje. 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. 
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris išsiųsk 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. 
10. Męs priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime perkrauti į bak- sus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip pat paženklink, kaip ir baksus, bet pri- siųsk po 13 centų už kiekvieną svarą iškaščiams. 
11... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 
12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

X 

Lfthmiftlan American Traclirsg Co. N 

$ WEST 4&th STREET, MEW YORK, N, Y 
Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čėverykus į baksus, kuriuose norite siųsti. Nešiotos drapa- nos yra reikalingos Lietuvoj, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose. 


