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SUSTREIKAVO 300,000 DARBININKE 
Iširo Derybos su Bolševi- 

kais. 
.ra> 

Vokiečius Išvarys iš Lietuvos 
Pinigais. 

Yra Pavojus Naujos Kares. 

Italija Nepajiagia Numalšinti Amu. 
SUSTREIKAVO 300,000 

DARBININKŲ. 

Pitt&burg, Pa., rugs. 22 
d. — Apie piet William Z. 
Foster, sekretorius komiteto 
organizavimui plieno ir ge- 
ležies darbininkų, pranešė, 
kad jau buvo išėję streikan 
apie* 300,000 plieno ir gele 
žies darbininkų. Skaitlinės 
nustatomos sekančiai: 
Chicagos distriktas 76,000 
Cleveland 30,000 
Youngstown dist. .. 65,000 
Buffalo 12,000 
Homesteat 9,000 
Braddock 5,000 
Rankin 3,000 
Clairton 4,000 
Monessen ir Donorą 12,000 
Wheeling 15,000 
Steubenville 6,000 
Pueblo 6,000 
McKeesport ir Ducjues- 
ne 12,000 
Pittsgurgh ....... 15,000 
Vandergrift 4,000 
Leechburgh 2,000 
Brackenridge 5,000 
.Johnstown 15,000 
Coatesville 4,000 
Septyni peršauti riaušėse. 
Dar jaunutis streikas jau 

šį varaką susilaukė riaušių, 
kuriose tapo peršauti septy- 
ni darbininkai, kuriy tarpe 
dvi/moteris, las atitiko New 
Castle prie vienos Camegie 
dirbtuvės. Sulyg mačiusių 
pasakojimo tapo paleista 
apie šimtas šūvių; šeši su 

žeista sunkiai; rausės tęsėsi 
apie pusę valandos. 

Darbininkai buvo susirin- 
kę netoli dirbtuvės ir pradė- 
jo uiti ant dirbtuvės sargų, 
kurie dabojo neprasidėjusius 
streikan, kurie dar dirbo. 

Pasigirdo automatiško piš 
talieto suvis, kurį pasekė 
šūviai iš reguliarių sargų 
šautuvų. Streikieriai, sako- 
ma į tai atsakė šūviais iŠ 
automatiškų pištalietų. 

Daugelis dirbtuvių viso.' 
šalyj sustojo dirbę; kitos gi 
dirba sumažintu tempu. Yrg 

kai kur suareštuota darbinir 
kų. 

Didžiumoje vietų darbi 
ninku vadai skaito streiks 

I jau laimėtu, mat permatoma, 
kad prisidės clalis ir likusių. 
Kui kur kompanijos tvirtina, 
kad jų drbtuvėse streiką® 
nepavyko; kitur gi ir viena 
ir kita pusė giriasi laimėji- 
mais. 

± 

IŠIRO DERYBOS SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Kopenhagenas, ings. 22 
d. — Estonijos presos biu- 
ras praneša, kad derybos su 

bolševikais iširo. 
Sugčrižę Estoinjos delega- 

tai Revelin pasakojo, kad 
jiems užreiskus, jog sutiks 
tartis su bolševikais tik ben 
drai su kitomis baltiko šali- 
mis, bolševikai atidėjo dery 
bas, kol nesušines su kitomis 
šalimis. Bolševikų derybos 
su lenkais taip pat tapo per- 
trauktos. 

Baltiko šalių rūpestis. 
Ryga, rugs. 20 d. (per j 

Londoną). Korespondentas; 
laikraščio Chicago Tribūne j 
praneša, kad jei talkininkai! 
ir Amerika neateis Baltiko j 
tautojns su pagelba trejopu j 
budu, tai jos gali tuoj taiky- 
tis su bolševikais. 

Sulyg patikėtinų šaltinių 
'galima užreikšti, Esfconijos, 
Latvijos ir Lietuvos pirmiau 
siu reikalu yra pripažini- 
mas jų neprigulmybės; antJ 
ra — ištraukimas vokiečių 
kariurnenės ir trečia — su- 

teikimas finansinės ir me- 

džiaginės paramos, ypač gin 
klų ir amunicijos galimai 

1 greičiau. 
i Kitaip Baltiko tautų va 

du padėjimas yra labai ka- 
blus, ir tosfšalis gali krypti 

,prie bolševikų. 
Latvijos valdžia turėjo 

slaptą sesiją; manoma, kad 
buvo apkalbama klausimas 

jdelei taikos derybų su bol- 
ševikais. 

1 
Teko sužinoti, kad neu- 

tralėn juoton tarp bolševikų 
t ir Baltiko šalių norima jtrau 
i kti ir Petrogradą ir bolševi- 

kų kariiunenė turėfai paBf 
■ traukti, bet civflė 
i butų bolševikų. 

Sudiev Vasarai. 

pUMMe«! 

(CopyrlgM 

VOKIEČIUS ISVARIS IŠ 
LIETUVOS PINIGAIS. 

Paryžius, rugs. 22 d» — 

'Spėriais korespondentas laik- 
raščio Chicago Daily Kezvs 
praneša, kad Uik'js konferen- 
cija, kaip sprendžiama, keti- 
na priversti vok'sčius pasi- 
traukti iš Lietuvos šu pagelba 
pinigų, o ne kariška spėka. 

Mat vokiečiai neseniai pra- 
į šč pas talkininkus paskolos ap 
rupmimui savo labai skubat y 
reikalu, ir bu.k 'amerikonai bu- 
vo linkę paskolinti net .$120.000 
000. Taipgi, sakoma ir Francu 
zijoje yra opinija, jog francu«: 
zai nesipriešins, jei butų sutei- 
kta vokiečiams finansinė pas 
kola trumpam laikui. 

Todėl, sakoma, yra tikriau- 
sia, kad talkininkai atsisakys 
užtvirtinti vokiečiams paskola 
jei šie nepildys talkininkų rei- 
kalavimo ir nesitraukus iš Raiti 
ko kraštų. Gi kariška spėka 
kaip manoma, talkininkai ne- 

nori naudoti šiame klausime. 
Tailpgi sakoma, l«wd ir len- 

kams yra įsakoma daugiau ne 

į vartoti kariumenės spėkos Lie 
tuvoje. 

Vėliausiai Prancūzijos už- 
ru'»ežinių .reikalų ofisas gavęs 
žinių kad vokiečiu Baltiko ša- c c 

lyse apie šimts tūkstančių ge- 
raii apginkluotų, ir šia vokie- 
čių kariumenę buk palaikanti | dabartine Rberto \ okietijas 
valdžia. Iš to daroma išvedimas 
kad Vokietija suplianavusi už- 
kariauti Baltiko šalis. 

GRĘSIA PAVOJUS 
NAUJOS KARES 

Londonas, ings. 22 d. — 

Iš Berlyno gauta ofeialis pra 
nešimas bevieliu telegrafu, 
kad Belgijos ambasadorius 
apleido Haagą; gi Holandi- 
jos ambasadorius aplipdo 
Baigijtį ir 
tiiuūi čli$otnatisKi susme- 

i šimai tarp tų šalių. 

ITALIJA NEPAJIEGIA 
NUMALŠINTI ANNUNZIO 

Londonas, rugs. 22 d. — 

Šiąnakt čia gauta iš patikė- 
tinų šaltinių pranešimas, 
kad Italijos valdžia kreipėsi 
prie talkininkų, prašydama, 
idant bendra talkininkų ka 
romėnė (išskirant italus) 
vyktų Į Fiume numalšinimui | 
kapitono D'Annunzio, prieš 
kuri, matomai, nenoriai ka- 
riauja italai. 

Taipgi pranešama, kad 
Annunzio nepasiganėdina 
vien tik Fiume, bet plečia 
sgvv valdžią ir toliau į teri- 
toriją, kurią laiko užėmę ser 

bai ir turi tame neblogas 
pasekmes. , 

KOLČAKAS ATSISAKO I 
NUO VALDŽIOS 

Londonas, rugs. 22 d. — 

Bolševikų hsvislinis telegra- 
mas iš Maskvos praneša, 
kad admirolas Kolčakas buk 

i pranešęs talkininkams, jog 
jis rezignuojąs iš Omsko vai 
džios ,kaipo jos galva ir per 
vedąs vyriausį Omsko val- 
džios urėdą generolui Deni- 
kinui, kuris su savo kazokais 
gan^ pesekmingai kariauja 
prieš bolševikus. 

, 

KARDINOLAS MERCIER 
ŽINOJĘS APIE BELGIJOS 

KIV1RČIUS. 

Baitimore, rugs. 22 d. — 

Kuomet tapo pranešta kar- 
dinolui Mercier, Belgijos pri 
matui, apie pertraukimą 
diplomatiškų ryšių tarp Bel- 
gijos ir Holandijos, jis pab- 
riežė, kad žinojęs apie įtemp 
tus santykiui tarpe tų šalių, 
bet nesitikėjęs toWų pasek- 
mių 

Oi kartiinolo palydovai 
M6m\ »uC*ik?U, fluftoimai/ne 
liuvo visai nustebinti. 

Užklausus, kaip atsineštų 
Belgijos žmones link karės 
jei ji iškiltų tarp Belgijos ir 
Hollandijos, kardinolo pri 
vačis sekretorius užreiškė, 
jo manymu daugelis belgų 
noriai ją sutiktų. 

Belgija norėtų gauti tūlas 
dabartinės Hollandijos da- 
lis kas, sakoma, jai yra labai 
reikalinga iš strategiško at- 
žvilgio, ir girdi, Belgija dės 
visas pastangas, kad gavus 
reikalingus sau plotus. 

11 DIENŲ BE MAISTO 
IR VANDENS. 

Miami, Fla., .rugs. 22 d. 
Vienoje signalų stubelėje 
rasta 12 asmenų, buvusių 11 

dienų be maisto ir vandens. 
Juos rado narlaivių naikin- 
tojas. 

Laike audros vinįs nuplo- 
vė viską nuo netoli esančios 
salos ir jos gyventojai pri- 
versti buvo jieškoti išgelbė- 
jimo signalų stubelėje ir 
laukti nuo ko nors netikėtos 
pagelgos. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
KURSKĄ 

Londonas, rugs. 22 d. — 

Iš Maskvos gauta bevielinis 
bolševikų telegramas, kuria- 
me pranešama, kad bolševi- 
kai apleidžia miestą Kurską 
po smarkios kovos su Deni- 
kino armija. 

BOSTONE NĖRA VISUO- 
TINO STREIKO. 

Boston, Mass., rugs. 22 d. 
Vakar centrale Bostono uni- 
ja nusprendė, kad šiuo lai- 
ku susilaikyti nuo visuotino, 
kas buvo pirmiau kalbama, 
kad parėmus streikuojančių 
policistų reikalavimus. Bet 
šiuo tarimu, kaip sakoma, 
neatmetama visuotino strei- 
ko dėl paramos policistams. 

LENKAI SUMUŠĖ BILŠE 
VIKUS TIES DAUGUVA. 

I 
Bern, rugs. 21 d. (Suvė- 

linta). — Lenkijos biuras 
šiądien praneša, kad Lenki- 
jos kariumenė turėjusi de- 
šimties dienų mušį su bolše- 
vikais ties Dauguvos upe. 

Balševikų skyrius, kuris 
buvo perėjęs pei Dauguvą, 
kaip pranešamą, tapo visai 
išnaikintas ar suimtas nelais 
vėn. 

Biuras taipgi praneša, 
kad lenkai daėjo iki upei 
Dauguva ir užėmė miestą 
Disną. 

VOKIETIJA JIEŠKO 
PASKOLOS ARGENTINOJ 

Buenas Aires, ings. 22 d. 
Vokietija kreipesi prie val- 
džios, prašydama paskolos 
$100,000,000 auksų, kas bus 
sunaudota supirkimui žalios 
medžiagos Argentinoje. 

AMERIKOS LEGIJONAS 
TURI 600,000 NARIU, 

į New York, rugs. 22 d. — 

Pranešama, kad Amerikos 
legijonas (organizacija ka- 
reivių eiropinės karės) jau 
turįs 60,000 narių ir tikisi 
šį skaičių padvigubinti. 

PLIANUOJA KABELI PER 
RAMŲJĮ VANDENYNĄ. 

Washington, D. C., rugs. 
2 2d. — H. G. Eldrige, ko- 
mercijos atstovas iš Vakari- 
nes Amerikos, senato komi- 
sijai užreiškė, kad yra butij 
nu reikalu nutiesti antrą ka-j 
beli per Ramųjų Vandeny-i 
ną, idant tokiu budu parė- 
mus Amerikos pramonin- 
kus, kurie turi santykius su) 
Azija. Kabelio nutiesimas, 
kaip ppskaitliuojama atseitų 
apie 25 milijonai. 

CARRANZA DRAUGAU 
JA SU LENINU. 

Kpenhagenas, rugs. 22 d. 
Pranešama, kad Carranzos 
konsulis Vokietijoje vyks 
Rusijon, kad pradėjus dery- 
bas link užmezgimo diplo- 
matiškų ryšių su bolševikų 
valuža. Girdi, Carranza yra 
pasiryžęs pripažinti sovietų 
valdžią ir nžmegsti su ja ar- 

timus ryšius. 

BULGARIJOS DELEGACI 
JA APLEIDO PARYŽIŲ. 

Paryžius, rugs. 22 d. — 

Beveik visa Bulgarijos tai- 
kos delegacija išvažiavo So- 
fijon, Bulgarijon, kur bus 
svarstoma įteikta bulgarams 
taikos sutartis su talkinin- 
kais. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
APLEIST PETROGRADĄ, 

Kopenhagenas, rugfl* 22 
d. — Iš Helsingfbrsfr storina 
žinių, kad balševikai ruošia- 
si apleisti Petrogradą. 

SUŽEIDĖ GENEROLĄ 
DENIKINĄ. 

?Tiflizas, Kaukazas, rug 
;18 d. (Suvėlinta) — Tap 
mesta bombą į automob 
lių, kuriame važiavo genei 
las Denikinas, vadas prie: 

i bolševikiškos kariumenes 
jo atstovas Gruzijoje, gen< 

i rolas Baratov ir taipgi Gn 
zijos generolas Odesladizi 
Bombos ekspliozijoje vi: 
trįs generolai tapo sužeist 

REIKALAUS LAIVAMS 
KiEMO PRIE RAMIOJC 

VANDENYNO 

Washington, D. C., rug: 
22 d. — Pranešima,: ka 
lai vyro sekretorius Danie 
tuoj reikalaus naujo la 
vams kiemo kur nors pri 
Ramiojo Vandenyno krašt< 
Mat sugrįžtant padidintai 
Ramiojo vandenyno kari: 
kam laivynui, iki šiol buvi 

įsie laivų kiemai negalčs j 1 sutalpinti; neigi aprūpini 
i su pataisymais ir panašiai. 

CHINUA NORI PATARI 
JO AMERIKONO. 

Honolulu, rugs. 22 d, 
' Sulyg kablegramo iš Toky< 
Chinijos valdžia kreipė: 
prie buvusio Amerikos an 

basadariaus Chinijoje, Di 
P. S. Reinsch, idant pris 
imtų buti Chinijos patarėj 
Tautų Lygos klausyme. 

PAREIKALAUS KAIZE- 
RIO BĖGYJE 2 SĄVAIČIl 

Paryžius, rugs. 21 d. (Si 
vėlinta). Pranešama, ka 
Holandijos ministenui tap 
pranešta, jog talkininkai b<; 
gyje dviejų sąvaičių pare 

1 kalaus iš Hollandijos išduo 
: buvusį kazerj. 

Į RŪPINASI PERVEŽIMU 
60,000 ČECHŲ IŠ SIBIRC 

San Francsco, Cs.1., rug; 
22 d. — Šiądien čia pribuv 
iš Japonijos trįs aficieri; 
eecho-slovakijos armijos, k 
rie vyksta Washington, 
paskui Pragon, kad kai 
nors išrupinus pervežim 
apie 60,000 čecho-slovak 
kareivių, kurie randasi Vh 
divostoke. 

VOKIEČIAI STATO 
DAUGIAU CEPELINŲ. 

Bern, rugs. 22 d. — Či 
gauta žinia, kad vokiecii 
pradėjo statymą didelių C< 
pelinų dėl pasažierinių lin 
jų. Vienas iš jų su 38 pas; 
žieriais į keturias valand? 
nulėkė nuo Konstance ež< 
ro iki Berlyno. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 
Šiądien ir rytoj giedu 

maža atmaina Umperatun 
je, sar©doj kiek šilčiau; v 
dutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6;38; 
Saulėleidis, 6:46. 
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UP1E "PATRIOTUS"—GAUDAGRAŠ1US 

Tarp daugybės pasaulio gyventojų yra 
ypatinga rūšis žmonių: tai gaudagrasiai. 

Kiekvienas iš musų gyvenime jieško ir 
uranda kas jam arčiau prie širdies. Vienas 
lailą pamyli, kitas filozofiją, trečias, ketvir 
as kit ką, ir dar kit-ką. 

Gaudagriašiui viskuomi—pnigai. 
Švelnus ir mandagus žmonės, tie gau- 

lagrašiai; kalboje jie vartoja visus man- 
lagiuosius leksikone žodžius, net daug nau 
ų mandagumo srityj žodžių nukaldami. 
Apsireikš kokie išradimai, nepaprašei at- 
;itikimai-gaudagrašis pirmuoju ten sukinė 
;is. Iškils kas nors naujo, kas žmones pa- 
raukia, apsireikš naujas kilimas, ir jį žmo- 
lės pamylės-toji ypatinga rūšis, gaudagra 
uai, zovadu nuskrįs naujo kilimo pryša- dn, krutinčn mušdamiesi; garsiai šaukda- 
mi: "niekais tiek nemyli ti naujo kilimo, 
*aip mes!" 

Skirtumas tarp paprastų • miltinųjų 
imonių i rtų ypatngųjų, gaudagrašių gludi ;iktai kai kuriuose principuose per ilgus ;ukstančius metų žmonijos išauklėtuose. 

Tiesa, meilė, žmoniškumas pilkam pa- saulio gyventojui atrodo kelrodžiu^ obalsiu, 
kuris jungia ir tvarko santikius skaitlingų 
žmonijos narių; gi gaudagrašiui tie žodžiai 
-tiktai skambančios frazės, juomis jie glo- 
sto tiktai "paprastus" žmones, o sau turi 
kitą motto: "lupk, kol lupasi!" Tie žmonės 
nusikratė "nereikalingą sentimentalizmą" 
ir parfrazuojant Mark Tv/in'o žodžius, pa- 
liko "esybėmis be to, daug žmogų varžan- 
čio jausmo, kuris pasielgimus skirsto j "ge 
rus" ir "blogus." 

Atėjo karė. Daugiausia šukavo "mir 
eis priešininkui!" patriotinėmis včlevomis 
puikiausia namus dabino tie, ką tame su- 
mišime tikėjosi daugiausia prisižvejoti. At- 
5jo taika-jte apie pasaulio, atstatymą, mai 
tinimą, apie mielaširdystę kaip tikri sama- 
ritonai kalba ir tik gerai prisižiūrėjęs pa- 
žinsi, kad tai ne "samaritonai" o-gauda- 
grašiai. 

Jų reikalui piėjus jie vėl į karę Šauks, 
jų reikalui priėjus—vėl apie mielaširdlstę kalbės. 

Karė, ramybė, naikinimas, atstatymas 
įiems yra tiktai keitimasis, pergrupavimas 
medžiagos, sujudimas, kuris auksą iš vie- 
nos šalies išspaudžia kiton, iš daug kišenių 
į vieno kito. , 

Visur jų yra, tų gaudagrašių, ir viso- 
kių. Didelėse, galinguose šalyse jie yra stam 
bųs, nutukę, mažuose, silpnesnėse-mažesni. 
Visokių jų yra. Vieni iš jų "darbuojasi" 
.-caipo uolus Didžiojo Kristaus pasekėjai, 
jo mokslo skleidėjai, kiti tvarko ir "veda" 

"susipratimą" skriaudžiamus pasaulio 
vargdienius, vėl kiti "dirba" kaipo patrio 
,ai—tėvynainiai. Tie mums daugiausia rupi. 

Veisias: tie gaudagrašiai jau. ir pas 
nus, lietuvius. Maži ir silpni jie dar yra; 
mlyginus juos su didžiausiais pasaulio gau 
iagrašiais, musų gaudagrašukai yra tiktai 
'paršai," pasakytų kokis senas musų dėdė. 
dienok Wall street'o galybė-gaudragrasių ^altinis inkvėpimų-gali priduoti jiems iš- 
tvermės sulaukti ir daug ko geresnio. Ir 
ie pamaži žengia prie tikslo. Pamanyta, 
og butu malonus darbas kontroliuoti Lie 
įuvos Valstybės banką. Tuoj paskelbta, U<3 tokia ir tokia bendrove valdo 3 5 Lietu 
/oa valstybės banko dalį "Ei, eion su de- [imtinėmis, jau mes Lietuvos valstybės ban 
cą kontroliuojame!" 

Žino musų gaudagrašiai, kad lietuvis 
Įtvynę kaip savo motiną mylįs viską jai ati- 

luotų. Ir musų gaudagrašiai pasidarė di- 
leliais Lietuvos mylėtojais ir "šelpėjais." 
liktai gerai įsižiūrėjęs atskirsi tikrąjį Lie- 
tuvos mylėtoją nuo <4patrioto"--gaudagra 
šio. Vienas iš jų dirba gražų, prakilnų Lie 
tuvos darbą, gi kitas čia pat prie šelpimo 
savo kromelį uždeda, kai Lietuvoj atlaiduo 
se škaplierninkas. 

Musų gaudagrašis žino, kad jeigu vis 
kas klojasi sulyg jo norų-lietuvis nieko ne 

sigaili. Ir štai tulų bendrovių sumanyta 
ypatingi skelbimai; ten prigrūsta netikrų 
ir savaip nudažytų politiškų žinių; sulyg 
jų esą "Suvalkus gausime tikrai," "Hoo- 
ver tikrina Lietuvai nepriklausomybę," 
Lietuvai paskirta milijonai doliarių" ir t. 
t. Mažai politikoj nuvokiantis lietuvis 
džiaugiasi tomis žiniomis ir ineina į upą, 
kaip tas maskolius: "rubl ne dengi." 

Tuomet musų gaudagrašiai tuoj žmo- 
geliui pakiša: prisirašyk prie musų--\'iskas 
eis dar geriau. 

Žino musų gaudragrašiai, kad lietuvis 
myli ir užsitiki prakilnesniai: musų tautos 
žmonėmis Iv todėl savo skelbimuose įmai 
šo pavardes Lietuvos poetų, dailininkų, auk 
štesnių valdininkų. 

Žino musų gaudagrašiai, jog būnant 
šios šalies sostinėje lietuvių teisėtai išrink- 
tų žmonių musų atstovais ir jiems musų 
[reikalus vedant, sunkiau yra lietuvių van 

denelį ant savo bizniško malūno užleisti, 
tat-versti niekinti reikia tuos musų parink- 
tuosius atstovus. Ir daro tai. Ir taip to'- 
liau, ir taip toliau. 

N«kalti žmonės, šiuomi neužsigaus, jie 
dirba ir dirbs Lietuvos gražų darbą, bet 
gaudagrašiams mes sušunkame: varykit sa- 
vo biznį, kaip sau išmanote, bet savo "kro- 
mus" laikykite kuotoliausiai nuo musų po- 
litikos ir šelpimo reikalų. 

y. .• i 

Svetimoj® Spaudoje 
Apie Lietuvius 

IŠVAŽIAVO I LIETUVĄ. 
Jurcis Kazlauskas (Waterbury, Conn.) 

K. of C. sekretorius ir Sheridan Council N. 
24 sąnarys, praeitoje subatoje išplaukė į j Lietuvą ant laivo "S. S. Stockholm." P-nas 
Kazlauskas tapo pskyrtas privatišku sek- 
retorių prie D-rc Thomas Walsh (New 
York), kuris važiuoja kaipo specialis at- 
stovas į Lietuvą nuo National Catholic War 
Council. 

Karės laiku p. Kazlauskas tarnavo ar- 
mijoj kaipo K. of C. sekretorius. Dabar 
jis su D-ru Walsh važiuoja Lietuvon idant 
pagelbėti jos žmonėms amerikietiškų buclu, 
mokinti jų Amerikos idealų, sušelpti dra- 
bužiais, maistu ir tt. 

P-nas Kazlauskas pabaigė Šv. Juozapo, 
parapijinę mokyklą šiame mieste ir kai- 
kurį laiką lankė La Salette Callege Hart- 
ford'e. 

Iš Waterbury, Conn., American. 

LIETUVIAI MYLI ARKLIUS. 

Jie žiuri j naminius gyvulius ir j darbo 
įrankius kaip j savo geriausius draugus. Lietuviai elgiasi griežtai priešingai gar- siam Materilinko duktum apie gyvulius, kur jis taip augštai idealizuoja šunį. Belgų mistikas tvirtiną, jog arklys pasiduoda žmo 
gaus valiai vien iš baimės, katė kenčia žmo 
gų, nes nesijaučia galinti jo atsikratyti, kuo 
met ėuo, turintįs, ypatybę gryno prisirišy- 
mo, yra tikras žmogaus draugas, tarpe taip vadinamų "nebylių gyvulių." Lietuviai abel 
nai myli gyvulius, bet arklį jie myli už vi- 
sus kitus labjausiai. 

Nikurie tyrinėtojai yra nuomonės, kad 
toks prisirišymas prie arklio turi buti įgim- 
tas. Tas yra pastebima pas lietuvių vai- 
kus abiejų lyčių. Niekurios ypatos sako, 
jog užtenka akį užmesti, idant spėti ar ar- 
klys augęs ir šertas Lietuvoje. Lietuviui ar- 
klys yra netik darbo įrankiu, bet taip-gi ir 
jo draugų. 

Rodosi, kad jie moka nujausti juos ir 
supranta jų vargus ir laimę. Nei vienas blai 
vus ir pilname prote lietuvis niekuomet ne- 
muš savo gyvulio. 

Iš "Kansas City Times." 

LATVIAI PROTESTUOJA PRIEŠ JAPO- 
NŲ ŽIAURUMUS. 

Japonai nužudė 32 latvių kareivius 
už atsisakymą*prisidėti prie Kolčako armi 
jos, kuri kariaują prieš bolševikus. Apie tai pranešė Valstybės departamentui tam 
tikrame dokumente lietuvių, latvių, ukrai- 
nų ir latvių kongresas, Įvykęs Pennsylva- nijos viešbutyj. 

Lieutenantas George Veal, paeinąs iš 
Estonijcs, visus ragino laikyties drauge ko 
voje už neprigulmybę. Suomija irgi pri- valanti prisidėti prie šios Lygos. 

Iš New York American. 

Reikale Lietuvos 
Liuosybės Sa- 

vaites. 
Kaip jau žinoma skaitan- 

čiai laikraščius visuomeniai 
iš pirmojo A. L. T. Tarybos 
ir L. Neprigulmybės Fondo 
paskelbimo. Liuosybes sa- 

vaite prasidės spalio 15 die- 
ną ir tęsis iki 22 dienos. 
Laikas yra trumpas ir todėl 
mes dar kartą kviečiame vi 
sus tikrus Lietuvos sunųs ir 
dukterįs, kiek kas tik galite, 
atidėjus šalin tuom laik 
tus reikalus, o griebtumė- 
ties prie rengimosi sutikti 
Liuosybes savaitę visomis 
išgalėmis ir visi kartu pri- 
sidėtumėt parengimui ap- 
vaikščioti kuogeriausia Liuo- 

sybes, savaitę, taip kad šita 
savaite butų vaisinga mora- 

liškai ir finansiškai, rengti 
kaip kur aplinkybės leidžia, 
paruošiant prakalbas, kon- 
certus, perstatymus ir ba- 
lius ir daugiausia rinkti au 

Aas Lietuvos Neprigulmybes 
išgavimui. 

Kad darbas eitų sutarti- 
nai, tai mums yra reikalin- 
gas yienas centras iš kurio 
butų galima gauti visas rei- 
kalingas informaeijas-pata- 
rimus. Tokiu centru yra 
Neprigulmybės Fondas, ku- 
ris rūpinasi šios savaites pa 
sisekimu. Meldžiame visų 
gerbiamų veikėjų, organiza 
torių, draugijų, kuopų bei 
kliubų, pranešti mums apie 
savo veikimą rengimą, ka- 
da, kur ir kas rengiama Liuo 
sybės ^kvaitėje ir kam rei- 
kalinga koki nors patarimai 
arba kalbėtojai, o mes steng 
simės duoti patarimus, kal- 
bėtojus ir apskelbimus pri- 
siusime veltui. Yra jau pa 
kviesti 25 geriausi kalbėto- 
jai iš įvairių kolionijų, ir 
nuo daugelio gavome jau 
pasižadėjimus, kalbėti po ke 
lis kartus. 

Taipgi prašome visų ko- 
lionijų lietuvių arba draugi 
jų kurios yra jau viršminė- 
toje savaitėje, savo naudai 
prrengtus vakarus, kad vi- 
są ar bent dalį pelno paskir 
tumėt ir prisiųstumėt į Lie 
tu vos Neprigulmybės Fon" 
d<> K r 

Broliai lietuviai Amerikie 
čiaii bent kartą mes visi pa 
sišveskime ir atsiminkime 
musų prigimtą kraštą Lietu 
va 11* savo triūsą aukuokime 
Liuosybės savaitėje visi 
kuom kas galime padirbėki- 
me kad tik greičiaus musų 
Tėvynė taptų pripažinta kai j 
po laisva neprigulminga Re| 
spublika. Visose kolionijo j 
se sudalykite komitetus ir 
rinKėjus aukoms, taipgi ne- 

pamiršti reike, kur yra žy-. 
dų ir su lietuviais daro biz-f 
nį, neaplenkite jų, žydai 
Lietuvos reikalams aukuos 
tiemažiaus už mus pačius 
ietuvius, nes žydai musų 
reikalus ir politišką padėji- 
ną gerai pažįsta ir užjaučia. 

Chicagos apielinkėje, sie 
kiant Cleveland, Ohio. De- 
troit, ir Grand Rapids, Mich. 
ir į vakarus-šiaurius Jllinois 
ir Wisconsino valstijas. Su 
informacijoms kreipkitės 
prie Chlcagos Lietuvių Ta- 
rybos, gerb. J. Evaldo sek- 

ret. adresu: 2554 W. 69th 
St., Chicago, 111. Gi rytinių 
ir Naujos Anglijos valstijų: j 
Pennsylvanijos, New Yor- 
k'o, Connecticut'o, Massa- 
chusett'o ir Maryland'o lie- 
tuviai te kreipiasi suomi ad- 
resu: Lietuvos Neprigulmy- 
bes Fondas. 307 W. 3uth St., j 
New York, N. Y.'Iš čia bus< 

išsiunčiama apskelbimai ir 
kalbėtojai. Bet kurie rei- 
kalausite apskelbimų arba 
kalbėtojų, tai reike laiku 
atsiliepti-pranešti, kada bus 

'užimta svetainė, adresas ir 
laikas, kad butų laiko pri- 
siųsti prirengtus plaKatus su 

jųsų svetaines adresu kurio 
j e. rengiate vakarus. Taipgi 
pageidaujama, kad kolioni- 
jos viena nuo kitos susiži- 
notų ir nerengtų vienu kar- 
tų, todėl kad pasiųstas kal- 
bėtojas galėtų-aplankyti ke- 
lias paeiliui kolionijas. 

Su pagarba, 
Lietuvos Neprigulmybės 

Fondas. 
P. S. Visiems del abelnos 

informacijos, reikaluose L. 
Liuosybės savaitės meldžia- 
me laiškais kreiptis sekan- 
čiu adresu: Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondas, 307 W. 
30th St. New York, N. Y. 
Čia visą laiką bus pastovus 
žmcgus, kuris duos visiems 
ant paklausimų skubius at- 

sakymus-patarimus. 

AMERIKOS LIETUVIU 
CENTRALIO KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS I VISAS 
ORGANIZACIJAS, DRAU 
GIJAS, KUOPAS, KLIU 

BUS, PAVIENIUS MOTE- 
RIS IR VYRUS, ABELNAI 
—I VISĄ PLAČIĄ AMERI 
KOS LIETUVIU VISUO 

MENĘ. 

Gerbiamieji:— 
Karė išnaikino Lietuvos 

[laukus, išardė ukes, sugrio- 
vė ir išdegino triobas, at- 
ėmė gyvulius ir padarus, iš- 
vaikė ir išžudė žmones... 
Lietuvos gyventojų, ašaros 
ilejasi, nes nėra kuomi lau- 
kų apdirbti nei apsėti, nėra 
iš ko ir kam triobų atstaty- 
ti.... Artinanties žiemai, kur 
musų Viengienčiai prisi- 
glaus? Kuomi apsirėdys ir 
apsiaus? o kas baisiausia 
ką valgys? Rimtai apie tai 
pagalvokime! Muju myli- 
moji Lietuva kenčia badą! 

Jeigu ištikrųjų atjaučia- 
me Lietuvos ašaras, jeigu 
girdime badu mirštančių 
musų brolių, sesučių, sene- 

lių ir kūdikėlių vaitojimus, 
jeigu mums Laisvos Lietu- 
vos ateitis brangi, —tai ko- 
dėl taip mažai rūpinamės 
jos gelbėjimu šioje sunkiau 
šioje valanodje? Neišsiža- 
dėkime Lietuvos vardo, ne- 

išmeskime iš širdžių Įgim- 
tos Tėvynės ir Tautos mei- 
lės, neatsisakykime ir nuo 
suteikimo pagalbos savo 
žmonėms ir savo šaliai! Tik 
tai Lietuvos kūdikių sušel- 
pimui kas mėnuo reikia po 
$150,000.00. 

Mes Amerikos Lietuviai 
privalome pagialbą suteikti, 
^isi išvien rūpinkimės. Vi 
sos Organizacijos, Draugi- jos, Kuopos, Kliubai paskiri kite iš savo iždų po vieną— I 
kitą šimtinukę. Nariai mo- 
kėkite mėnesines mokestis. 
Pavieniai moteris ir vyrai 
tuojau, šią pat dieną, šią pat 
valandą išpildę žemiau se- 
gančias eilutes, siųskite sa- 
vo auką j Centralį Komite- 

I tą. Be to pasižadėi ite ir 
I kas mėnuo pagal išgalę 
tam tikrą mokestį Lietuvos 
šelpimo reikalams mokėki- 
te. 

Visi "Money Orderiai," 
čekiai ir registruoti laiškai 
turi būti išrašomi sekančiai: 
THE LITHUANIAN CEN- 
TRAL WAR RELIEF COM 
MITTEE, Inc., 320—5th 
Ave., New York, N. Y. Vi- 
sų pavardės bus paskelbto- 
se laikraščiuose, gi už Įmo- 
kėtus pinigus bus išduoti 

Musų Armijos Veikimo 
Apžvalga. 

Lenkų frontas. 
Liepos 14-22 d. 

Nors "Vilniaus lenkai įsi- 
sprendę šaukia, tikrina, 
kad lietuvių lenkų frontas 
tai biauriausias mūsų štabo, 
melas išmislas, kad tokio 
iš tikrųjų nėra ir negali bū- 
ti, nes lenkai esą griežtai 
nusistatę prieš karą su lietu 
viais, nors lenkų vadai ne- 

sidrovi musų karininkų aky- 
se vilingai tikrinti francuzų 
misijos narių, kad ne len- 
kai puola lietuvius, bet pa- 
starieji anuos nuolat antpul 
dinėja, apšaudo iš artileri- 
jos ir, žodžiu, kaip Įmany- 
dami juosius skriaudžia,— 
tačiau lenkų frontas pasi- 
lieka neužginčijamu faktu! 
ir visas apie tai abejones 
veik išsklaido paskučiausio 
jo laiko sistematingas, atlie 
karnas tam tikiu gerai ap- 
galvotu planu, plačiu fron- 
tu legioninkų veizimasis 
Lietuvos gelmėn (lenkų nuo 

mone tai "nesusipratimas") 
įbei narsiųjų "karžygių" nuo 

latos musų sargybos linijos 
antpuldinėjimai. 

Jei nuodugniau panagri- 
nėti lenkų frontą, nors, lei- 
skim, tariamųjų nesusipra- 
timų vystymosi pradą, tai, 
tiesa, reikėtų atskirti tikrąjį 
frontą nuo lenkų fronto, ku 
ris vadaujasi ypatingomis 
žymėmis bei privalumais. 
Skirtumas didelis. 

Kulturinga tauta, prieš 
pradėdama karo veikimus, 
paprastai paskelbia karą ir 
tik tuomet priešingųjų pusių 
kariuomenės su ginklu ran- 

kose atvirai traukia kovon, 
visuomet prisilaikydamos 
tam tikrų tarptautinių karo 

padėties taisyklių. 
O kultūringieji" lenkai, 

antmetę mums karą, tuosius 
pamatinius reikalavimus ap 
ėjo ir tiek. Kokiems ga- 
lams varžantieji karo vedi 
mo dėsniai (lenkų nuomo- 

ne, tai "rządu kowienskie- 
go" intrigos), kad tikriau 
pasigužus nudėti "chamą." 
arba ištikus pavojui drąsiai 
pabėgti ir vėl iš rugių iš- 
kišus galvą taikintį į ramiai 
jojantį ir jokio pavojaus ne 

žinantį lietuvį kareivį. 
ragaliau, įsiveržus \ prie | 

šininko šalį, kokiam tikslui 
varžytis su ramių gyventojų 
turto neliečiamybe (legio- 
ninkų žygio vaisiai Avantos 
miestelio srityj liepos 19 d.) 
ir jųjų. pilietinėmis teisėmis, 
nes daug naudingiau nu- 

griauti pagrobtose vietose 
lietuvių valdžią ir kaip tin- 
ka pasiplėšti. Juk visiems 
žinoma, kad stambus dvari- 
ninkas Belina-Przeziman- 
skis savo lėšomis išlaiko dva 
rininkų u/anų pulką ir ypa- 
tingomis savo upo pakili- 
mo valandomis, po gerų pa 
sisekimų, leidžia ulanams 1 
—2 vai. iki valios pasity- 
čioti iš ramių gyventojų, na 

ir pasiplėšti. 

Centralio Komiteto paliudi- 
jimai su ilipintomis markė 
mis, kas bus priparodymu 
Lietuvos Valstybei kad jus 
atlikote savo pareigas link 
Tautos, Tėvynės ir Visos 
Žmonijos. 

Visų Nukentėjusių ir ba- 
daujančių kūdikėlių vardu 
meldžiame— nepamirškite i 

savo pareigos. 
AMERIKOS LIETUVIU 

CENTRALIS KOMITETAS 
per Ai. Steponaitis. 

tuviai turi ne tikrąjį karo 
frontą, bet tikriau pasakius 
nuolatos barbarų antplūdi^ 
nėjimų. \ 

čia pravartu butų mažu* 
ma pasitaisyti, tuo labiau, 
kad ienkų vadai tikrina, bu- 
sią "lenkų frontas" neatsa- 

į ko tikrenybei. 
čia pateikiu eilę faktų, 

kurie ryškiai laiduoja, kad 
lenkų sargybą, ir išvijo 
si sudalyti lietuvių frontą. 

Taip, Liepos 14 d. lenkų 
žvalgų būrys darė bandy- 
mų prakirsti musų sargybos 
liniją, kuri rėmėsi Kietaviš 
kių—Dubinėnų kelio punk- 
tu, bet musų pryšakinių da- 
lių pastangomis lenkai buvo 
priversti atsitraukti. Tą pa 
čią naktį musų sargybinės 
dalys, galutinai išvestos iš 
kantrybės dažnais lenkų 

| antpuldinėjimais, savo ini- 
ciatyva Piktakiemių—Bur- 
biškiu kaimų srityse puolę 
lenlkųl sargybą ir išvijo ją 
ją iš Jagelionių kaimo. Le- 

1 gioninkai taip smarkiai bu 
vo antpulti, kad tik iš- 
sinėšinę iš sodžiaus tvėrės 
gintis ir atidarė šautuvu ug 
nj. Šiame susirėmime lenkų 
pusėje vienas nukautas; mu 

sų nuostoliai—vienas žuvęs 
ir vienas be žinios dingęs. 

Liepos 16 d. lenkų žval-4 
gai netikėtai pasirodė ties 
Korivautos miesteliu, bet 
sutikti musų sargybinių ug- 
nimi, veikiai pasitraukė. Ki 
tą dieną lenkai Kaudnių so- 
džiaus srity netikėtai puolė 
musų sargybos liniją, bet be 
vaisių. Po smarkių susirė- 
mimų, kuriuose lenkai ne- 

teko vieno užmušto ir 2 be- 
laisvių jųjų rinktinės pabė- 
go. Tuo pačiu laiku žymus 
lenkų būrys puolė musų pry 
šakines dalis Tikelionių kai 
mo augštumose, tačiau ener 
gingu priešpuolimu prieši- 
ninkas buvo išsklaidytas. 
Ten sugauta 4 belaisviai. 
Kitas lenkų buiys 30 žmo- 
nių skaičiuje mėgino slink- 
ti Jezno link, bet sutiktas 
musų žvalgų ugnimi, veng- 
damas atviro susirėmimo 
pasitraukė į Stakliškes. Ryt 
dieną gausios legioninkų 
pajėgos, prisiartinusios prie 
Jezno, norėjo užimti mie- 
steli, bet patyrę, kad musų 
dalys pasiruošusios di'ioti 
tinkamą atramą, skubiai 
pasislėpė. >r, 

Žiežmarių—Vievio kryp- 
tyje esti nuolatos žvalgų 
susišaudymų. šioj srityj 
daugiausiai lenkai stengiasi 
suvylioti musų kareivius agi 
tacijos pobūdžio priemonė- 
mis. Zacharanų kaime 
ypač uoliai legioninkai vaH 
ro agitacijos darbą. 

Liepos 19 d. Aluntos mie 
stelio kryptimi žymi lenkų 
rinktinė ėmė žygiuoti pir- 
myn, areštuodama vietos 
valdžią, miliciją ir bepasi- 
gailėjimo plėšė ramius gy- 
ventojus. Tuojau buvo pa; 
siųstas musų atsarginių da 
lių būrys, kuris, sumušęs 
legionininkus, paėmė 24 be- 
laisvius. Tuo budu Gied- 

kaičių apskrityje legioninin- 
kų iš pasalų puolimai ga- 

! lutinai likviduoti. Nūdien, 
užėmus Daugių miestelį, len 
kai, matyti, ruošėsi prie rim 
tesnių operacijų vykdinimo. 

Jyju gyvas judėjimas įde 
mėtas plačių Alytos—Dau- 
gių— Kasperiškių— Jeznoį 
Pakrovos linijos kryptimi* 

Be to' pietų-vakarų frocf 
tuose Rudovkos—Druskiniri 



kų linijoj legioninkai prade 
jo daryti naujų puolimų, ku 
rie visur tinkamai atremia- 
mi. 

Ru»ų frontas. 

Po įtemtų aršiausių kovų, 
kokios pirmą kartą ištiko, 
susikirtus su bolševikais, vi- 
suos* rusų frontuose, o ypač 
Kairiajame sparne, jau ke- 
letą dienų ramu, tarytum vy 
ksta paliaubos. 

Musų kariuomnė po ne- 

paprastų dienos žygių, išsta 
čiusi budrią sargybą, iš savo 

pusės pasitenkina vien pa- 
syvių apsisaugojimo priemo 
nių aprupinimu. 

Tuo tarpu demoralizuo- 
tos priešininko gaujos sku- 
biai tvarko savo suirusias 
eiles, krūpčiodami stiprina- 
si ir nieku budu nebeįsigali 
daryt ne tik rimtesnių puo- 
limų, bet ir mitresnės žval 
gybos. 

Tačiau šis musių pertrūkis 
bei tyla berods neilgai tvers. 
Paskutinės gaunamos žinios 
vis dažniau patikrina rimtą 
priešininko ruošimos žygiuo 
ti Lietuvos žemių gelmėn, 
nes išsilaikymo reikmenų 
priežastis verčia raudonuo 
sius pasinaudoti derliu. 

Tokiais išskaičiavimais va 

dovaudamies, ^audonarmie 
čiai gabena naujų dalių, 
kaip, pavyz., Baverno srity 
nun pasirodė grynai komu 
nistinė rinktinė. Be to šio- 
mis dienomis musų frontan 
atvyko per 3000 atsargos 
dalių kareivių. 

laigi kruvinos grumtmes 
su raudonarmiečiais matyt 
neilgam aprimo. Greitu 
laiku reikia tikėtis įvyks- 
tant dar aršiausių kovų, ko- 
kios buvo lig šiol. 

Šiaurės fronte svarbiau- 
sios rusų pajėgos nūdien 
užima liniją: Bavernas—La 
senas—Jalovka —J adančiai 

-- Vaidminčiai — fcuvekai. 
Šioj linijoj jie stiprina savo 

pozicijas ir daro atramos 

punktų, 
Išskyrus visai nežymių 

žvalgų susirėmimų, šiaurės 
fronte nieko ypatingo neatsi 
tiko. 

Iš viso liepos 15—22 d. 
yra paimta 21 belaisvis. 

Nūdien paaiškėjo tikres- 
nis karo grobis, suimtas kai 
riojo sparno ofenzivoje. 

Visą laimikį sudaro 8 kul 
Kosvydžiai, 8 lauko virtu- 
vės, 32 vežimų, 76 arkliai, 
300 šautuvų, per 200,000 šo 
vinių, 2 artilerijos šovinių 
dviračiu su arkliais ir visais 
pakinkimo prietaisais, daug 
telefono aparatų, batų ir ki 
tos rūšies karo turto. 

Pietų srities fronte kovos 
užsitęsė kiek ilgiayi. Dešinia 
jame šiojo fronto sparne 
musų dalys visą laiką veikė 

į priešininko flangą. 
Raudonarmiečiai dėjo pa 

skutiniąsias priešpuolimo pa 
stanga?- nustumti musų ap- 
siaučiamąsias rinktines, bet 
visi jųjų antpuoliai sugniu- 
žo į energingus tųjų dalių 
puolimus. 

Liepos 14—15 d. nežy- 
miais pertrūkiais stiprios ru 

sų rinktinės, prisidengusios 
smarkia sunkiosios artileri- 
jos ugnimi, dažnai pakar 
tojo savo priešpuolimus Ru 
dakiškių— Novikių-Salakų 
:r Lygojo ežero linijoje. 
Bet visos jų pastanga veik 
buvo likviduotos musų kul- 
kosvydžių ir artilerijos ug- 
nimi. 

Ilgainiui musų kariuome- 
nė, atkakliai kovodama, už 
ėmė Salaku miestelį ir nu- 

stūmė priešininko eiles Dra 

biškių—Pilviniškių—V iršu- 

Raudonasis Kryžius prižiūri Belgijos vaikus. 

nų--Bienų kaimų linijon. 
Kaip patikrinta, Salaku 

apylinkių kovose rusai turė- 
jo per 100 nukautų ir labai 
daug sužeistų. Be to tose 
kovose priešininkas taip jau 
triai buvo demoralizuotas, 
kad turėjo veik sustabdyti 
savo antpuolius ir greičiau- 
siai imtis pakrikusių dalių 
tvarkyti. 

Taip iš lietuvių suformuo 
tieji 1, 2, 3, 4 vadinamieji 
lietuvių pulkai nun gavę pa 
pildymo pakrikštyti 28, 29," 
30 ir 31 raudonaisiais pul-, 
kais. Del pralaimėjimo mū- 

šio ir atsisakymo eiti pir- 
myn tas pats 30 ir 6 pulkai 
buvo nuginkluoti ir nuga- 
benti Daugpilin. 

Iš sumuštų 17 ir 18 rusų 
pulkų sudarytas naujas 36 
pulkas, o 14 ir 45 pulkai 
sulieti į 36 pulką. 

Minimi raudonarmiečių 
pulkai nūdien įsistiprinę 
Avilių—Vepusavo— Šventų 
-Dūkštų ežerų ir gretimų 
aukštumų linijoje. 

Paskutinėmis dienomis uo 

liai pradėjo veikti musų 
žvalgyba. 

Taip liepos 16—19 d. vi- 

są laiką mus žvalgai neti- 
kėtais puolimais kamavo 
priešininko sargybą. Tuo 
laiku išviso sugauta 31 be- 
laisvis. įbauginti rusai daž 
nai atidalydavo nervingą ir 
visai be tikslo kulkosvydžių 
ir artilerijos ugnį. 

Idėgnėt? priešininko stip 
rinimasis naujoj linijoj: Bi 
triunai—Piltiškiai —Grybiš 
kiai-*Šenieji Drobiškiai. 

PasKutmiuoju laiku prie- 
šininkas apreiškė gyvesno ju 
dėjimo veiklesnės žvalgy- 
bos pavydale, slinkdamas 
musų sargybos linijon, bet 

kiekvieną kartą jojo žval- 
gai buvo priversti bėgti. 

Iš savo pusės musų suma- j 
nus žvalgai liepos 9 d. neti- 
kėtai apnyko audonarmie- 
čių užtvarą, kuri, metusi gin 
klus, tuojau pabėgo. 

Liepos 19—22 d. dešinia- 
jame pietų fronto sparne iš 
viso paimta per 30 belais- 
vių. x 

Kairiajame šioj o fronto 

sparne buvo ramu. Tik vi e 

ną kartą Vepusavo ežero 

srity įvyko žvalgų susirėmi- 
mų. ,i_* 

(Iš "Karišikų Žodis.") 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Vakarykščiame "Lietuvos" 

numeryje tilpo labai nemaloni 
klaida straipsnyj "Kodėl nega- 
lima Lietvuos dalinti?" Vie- 

toje "jokios naudos nebūtų ir 

Vilnioj prigulėti prie Lietu- 
vos" privalo būti "jokios nau- 

di s nebūtų ir Vilniuj prigulėti 
prie Lenkijos". 

APŠVIETOS REIKALE 

Ir vel medžiu lapai pradėjo! 
gelsti, oras atvėso, naktįs il-į 
ges nes pasidarė. Norams ne- 

norams mintyje ateina žodis; 
ruduo! 

Teisybe ruduo turi savo 

gamtos grožybes ir pritrauki- 
mą—jis greit prabėgs; prasi) 
dės ilgi žiemos vakarai! 

Lietuvi—ką manai veikti 
per tuos žieminius vakarus. 

Sotus, šiltai apsirėdęs sėdėsi, 
ilsėsies, bet tas viskas nusibos. 
Jžsisinorės tavo širdžiai kur 
nors ir kaip nors praleisti, įlgą 
žiemos vakarą. Ar negeriaus 
butų, kad tu praleistumci tąjį 
įlgą žiemos vakarą naudingai. 
Pamiklindamas ir patobulinda- 
mas savo protą. Tą tu gali pa- 
daryti pasiskaitydamas naudin 
gą knyge]ę ar nuėjęs ir pasiklau 
sęs prelekeijos, kuriąs rengia 
tam tikros Apšvietos Liaudies 
Įstaigos. 

Męs turima tris didžiules or- 

ganizacijas kaip tai: S. L. A. 
T. M. D. ir A. L. T, S. Jo< vi- 
sos turi pirmiausi tikslą užsi- 
briežę Apšvietę f 

Norėtųsi paklausti tų jų gar- 
bingųjų organizacijų ypač 
apšvietos komisi jų: Ar jos pri- 
rengti ateinančiam žiemos se- 

zonui planą paskaitoms, ar tu- 
ri užkvietę prelegentus? 

į Laikas butų jau apskelbti 
savo organuose sezoninį pro- 
gramą. 

Dr. A. L. Graičiunas. 

SKAITYKITE 

IR * 

PLATINKITE 

"LIETUVA" 

r 

Jūrate mat 

The Problema of 
Peace and the Righls 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pubI. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH- 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bei. 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, neg 

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

"LIETUVA" 
3253 S o. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

tėvų salis. 
(Tremtinio ilgesys). 

Už jurių-marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, klonių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rastų vėją, 
Kurs sniego puokščių gėlynus sėja,- 

Kaip skambų, tyrą gegužės rytą 
Žiedais rasotais apsčiai kaišyta,-- 
Duma giliąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, Tave dainuoju. 

Tolima, brangi Tėvų šalie! 
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktosi audros verpetuos svaido. 
Pailso, jėgos, sumišo mintys 
Ir ėmė brolis brolio baugintis. 

Tik Tu, brangioji lig šiol vienodai 
Tą patį kelią ištolo rodai: 
Per kraujo puotą, rausvai gaisruotą, 
Žiedais lelijų apvainikuota 

Spindi augštybėj Tėvų šalie! 

Spindėk, skaisčioji, skausmų auginta,-- 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme- 

Ir grįžšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim gajią. Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk, augštybėj, kaip man spindėjai, 

Tolima, brangi Tėvų šalie! 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siuskite 
€0 

"Lietuvos' administracija siųs "Lietuv ą 
'usų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už $8.00 

per pusę metų už $4.00 

per du mėnesiu už $2.00 

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

raštį "LIETUVĄ" mane 

sekančiu adresu: jį| f _ 

Vardas-pavarde 
Miestas ar kaimas 

... j 

• Apskritys ..........j 

Pašto stotis 



Vietines Žinios 
EXTRA. 

Domai L. G. D.. 17 Skyriaus 
narių. 

Vakar buvo pranešta, <ad 
šiądien j vyks 17 skyriaus 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 
susirinkimas. šiuomi prane- 
šame, kad tas padaryta iš 
tulo nesusipratimo ir susirin 
kimo 17 sk. L. G. D. šiądien 
nebus. Jis bus po apskričio 
susirinkimo. 

Pirm. F. M. Šatkauskas 
Sekr. M. K. Šilis. 

FITZGERALD ATRASTAS 
KALTU UŽMUŠME JA- 

NET V/ILKINSON. 

Vakar atsibuvo teismas 
Thomo R. Fitzgerald, kuris 
prisipažino, kad jis nužu- 
dęs šešių metų mergaitę Ja- 
net Wilkinson. 

Ponas Fitzgeraiad tapo 
suareštuotas praeitą liepos 
mėnesį, kuomet dingo po- 
nios Wilkinson dukrelė. Iki 
šiol jis neprisipažino prie sa 

vo kaltės kartodamas, kad 
tą dieną, kuomet dingo mer 

gaitė Janet jis visai nema- 

tęs. Bet teisme pasisakė, 
kad jis per langą pastebėjęs j 
mažą mergaitę, kurią duris! 
prasidaręs užkalbinęs ir pa-! 
siėmęs ant rankų įsinešęs į 
savo kambarį. Gi kuomet 
mergelė pradėjosi verkti, tai 
nedasiprotėdamas ką darąs, 
pagriebęs kudikėliui užgerk- \ 
lės ir užsmaugęs. Paskiaus 

pamatęs savo baisų darbą1 
apsirengęs (mat tuom sykiu 
jis tik iš maudyklės buvo 

išėjęs) ir nunešęs velionės j 
kuną po anglių krūva paka- 
sęs. 

Mergaitės kūnas tapo at- 
rastas ten, kur jis pastebėjo. 
Tai tik keliomis pėdomis' 
toliaus nuo vietos, kur jieš- 
kotojai tuojau po mergaitės j 
dingimui jieškojo. 

MOKYKLON U VAŽIAVO. į 
Vakar Chicagt> apleido 

J. Keseriauskas, K Bliža ir 

keletas kitų lietuvių moks- 

leivy, kurie išvažiavo į Vai 

pasairo Universitetą, Valpa- 
raiso, Ind., žengti toliaus sa 

vo pradėtam moksle. 
Linkime savo viengen 

čiams geros klotes. 

KRAUTUVĖS LANGAS IŠ 
D AUSTAS; NUTVERTAS, 

KURIS NAUDOJOSI 
"PROGA." 

Anksti panedėlio rytą du |x>- 
licinonu beeidami pastebėjo iš- 

daužtą King's Clotlres Shop 
langą, 159 \V. MadisOn gat- 
vės, ir žmogų, kuris pro skylę 
išlindęs pradėjo bėgti. F'olicis- 

tu ėmė šaudyti ir vyties bėgan- 
tj. Yagelis tapo sugautas, ku- 

ris pasisakė, jog esąs Krank 

t»odegl, 5150 Calumet A ve. 

Pašautasai teisinosi, kad ne 

jis krautuvės langą isdaitžes. 

Ks$, jis beeidamas pastebėjęs 
išdaužtą krautuvės langą. Gi, 
kad jrtiu gangio reikėjo, ir, 
kad tie gangiai taip brangų*, 
tai jis ir pasinaudojęs 'gera 
proga". Mat jis dauginus nie- 

ko ir nebuvo pasiėmęs apart 
švarko ir kelinių. 

506 BĖGDIRBIU NEIŠĖJO 
ANT STREIKO 

/ > 

Illinois plieno kompanijoj 
500 darbininkų, kurie gamirui 
bėgės (rail) nei.šujo ant strei 

ko. Tai susitarė pereita nedė1- 
dieni laikydami susirinkimą 
darbininkai >u darbdaviais. 

Sius kompanijos darbininku 
organizacija nėra stipri, nes 

jų unija nėra pripažinta. Taip- 
gi sakoma, kad <ioji kompani- 
ja švelniau? apsieina su darbi- 
ninkais. 

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
SENĄ ŽMOGŲ. 

I 

Vakar rytą tapo atrastas E. 
i I. Purcell, 60 metų amžiaus, 
prie kresės pririštas su už- 
kimšta burna ir sudaužyta gal- 
va. K. M. Purcell gyveno ant 

1661 Roscoe gatvės. Turbut ban 
' elitai įj kankino, kad pasaky- 
tu. kur jo turtas paslėptas. 

Sargas šešių iubu namo, ku- O C c 

ris priklauso ponui Purcell, pa- 
nedėlio rytą atsikėlęs atrado 
virtuvės duris atidarytas ir 

šiaip kitus dalykus nepapras- 
tam stovyje. Taipgi ir p. Pur- 
cell pastebėjo kresėj surištą, 
kruviną ir nebegyvą. Skubiai 
duota žinia policijai, kuri grei- 
čiausiai pribuvo ir pastebėjo, 
kad vėlioms jau apie penkias 
valandas kaip nebegyvas. 

Senelis paskutiniu laiku bu- 
vo linksmas ir su dideliu nera- 

mumu laukė iš Francijos par- 
grjžtancio savo simaus. 

NAUJI LIETUVIAI DAK- 
TARAI. 

Kiek mums žinoma, sį-j 
met Chicagoj lesi lietuviai j 
gavo daktaru laipsnius, to r p 
kurių Chas C.ierry ir K. j Kliauga mums arčiaus žino- 
mi. ! 

Dr. K. Kliauga baigė 
Northwestern Universiteto 
dentisterijos skyrių, kuris 
iau užsidėjo ir ofisą Nau 
jienų" name, 1739 S. Hals- 
ted St. Kazys Kliauga lankė 
Rusijos mokylą ir per ketu- 
ris metus mokinosi Valpa- 
raiso Universitete, Valpa- 
raiso, Ind. 

Dr. K. Černauskas (Chas 
Cherry) baigė Chicago Cal- 
lege of Pentai Sargery. Dr. 
Ch?.s Cherry žada Chicagoj 
uždėti savo ofisą. Tai žimus 
tarp lietuvių vyras, nes turi 

gabią plunksną ir neprastas 
kalbėtojas. 

Taipgi gavo daktarų laips 
nius, A. Juozaitis, V. Šim- 
kus, P. Z. Zalatorius ir Ža, 
Ivs. 

v- 

Visi jie jauni ir darbstus 
vyrai. Linkime jiems didelių 
pasekmių. 

I NORTH SiDE. 

I vyko prakalbo*. k 

j Rugsėjo 19 d. čia įvyko pra 
įkalbos. Kalbėjo Dr. S. Biežis, 
kuris gana įdomias ir sujudi- 
nančias prakalbas pasakė. Dr. 
I Vi ežio prakalba buvo pašyęs: 
ta L. G. D. reikalams, kuriuos 
labai nuosekliai išaiškino n 

taipgi ragino žmones rasvties 
i prie L. G. U. 
1 

part prakalbų p. M. Rin- 

gis i-r p-lė Aldona Ruigiutė pa- 
linksmino susirinkusią publiką 
užgroję smuiku ir pianu. 

Publikos į prakalbas atsilan- 
kė skaitlingas būrelis ir prie 
naujai sutverto L. G. D. 47to 

skyriaus prisirašė ir užsimokė- 
jo sekančios ypatos: 

], Valinčius $10.00. 
Po $2.00. 

B. Lapinskienė, M. Kl;ošt> 
raitis, K. Rimkus, A. Štiouge- 

ris, \ Uibaitė, M. Jara^u- 
ina s, J. Dauginis, J. Bernotas, 
M. Kugienicnč, k. Rugis, A. 
(iricins, A. Gricienė, J. Karli- 
kauskas, P. Zeskauskas, V. 
Slioutaris, 1\ Dovalgo, K. Ma- 
teli s, J. Jasauskas, N*. Dakavi- 
cia. I*\ Pijušas, D. Žutautas, 

Po $1.00. 
A. Martikonis, S. Martiko- 

nis, /. Skimclis, J. Putrius. 
Visų mokestis sudaro $56.00 

Rast. F. Doralfja. 

L. G. D. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos Chicagos apskričio susi- 
rinkimas įvyks seredoj 24 ci. 
rugsėjo, 8 vai. vakare Wocl- j 
<nano svetainėje, W. 33 ir j 
Lime gatvės. Skyrių delega- 
tai (ar valdybos nariai) pri- 
valo turėti ir mandatus. Sky 
riai turi teisę siųsti po 5 de- 
legatus. 

Šiame susirinkime apart 
kitų svarbių reikalų bus 
spręsta apie siuntimą dra- 
panų Lietuvon. 

R. Adžgis, Apsk Sekr. 

WEST SIDE LIETUVIU 
VIEŠOJO KNYGYNO 

SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Viešojo Knygy 
no delegatų susirinkimas i- 

vyks pėtnyčioj, rugs. 26 ..i., 
7:30 vai. vak. M. Meldažio 
svet., 2244 VV. 23 p] 

Visi delegatai malonėkit 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reiaklų dėl apsvars- 
timo. 

Valdyba 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 

Kenosha, Wis. 
P. Beišys, Pirmininkas, 

1S2 N. Howland Ave., 
A. Kvedaras, Prot. Rašt., 

921 Jeau^ Street, 
H. Labanauskas, Finansų Rašt. 

818 Albers Street, 
A. Tunkeviče, Iždininkas, 

367 Broad Street, 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 

Detroit, Mich. 

PirmininUas I. Kanevičius, 25 Hirv 
dia av. 

Vice-pirminlakaa B. Sugentafl, 38 
Laura St. 

Protokolų raštininitas B. ^Balutis, 
68 Meiviiia av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius. 
229 Cardoni av. 

iždininkas I. Naujokas. 217 Cardo 
ni av. 

Maršalka Juozas šalasevlčius, 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
don i a v. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
.*ille av. ir 

Knygų vedejas I. Statkevičius, 195 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. h 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni av. 

Draugija susirinkimus laiko kas 
paskutini nedėldienį kiekvieno mėne 
sio lietuvių pobainytinėje svetainėje 
prie SVestmenlster ir Cardoni gat7ių, 
icj T)o pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 

Juozapas Lctukas, Pirmininkas. 
4524 So. Wood St, 

Liudvikas Šimulis, Vice-Pirmininkas, 
4508 So. Paulina Street, 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 
1736 W. 47fh Street, 

Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 
4512 So. Talman Ave. 

Jonas Balnis, Iždininkas, 
4536 So. Paulina Street, 

Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 
2556 W. 60th Street, 

Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glot. 
4441 So. Washtenaw Ave. 

Petras šarka, Iždo Globėjas. 
4600 So. Marshfield Ave. 

Liudvikas Banevicziiis, Maršalka, 
1849 W. 45th Street, 

Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 
1736 W. 47th Street 

Viršininkai Dr-stes 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 46th St. 
Lud. šimulis, Pagelbirinkas. 

4524 So. Faulina St 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 46tU PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 Po. Wood St. 
Jonas Vcskonvas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičiuj 
3247 Emornld Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Kašt. Petras Kenutis 
8ir> So. Kolman Ave. 

Finansų Rast. Antanas Jonikis 
148 E. 107 th St. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Halsted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHiCAGOJE. 

S. W. Cor. HalBted & Exchange. 
1805 \Vest 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Cor. So. Asliland & Grosą. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Hermitage Ave. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marslifield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
4158 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGKTON, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 West 40th Str<±et. 
2502 West 45th Place. 
2422 West 69th St. 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Ricbmond Ave. 
.358 S. Fairfield Ave 

4140 S. Maplewcod Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Arteslan Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond St. 
4504 "\Vashtenaw Ave. 
N. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Krankliu 
Cor. W. Adams <?: La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washington. • WEST SIDE DISTRICT 
2240 "VVest 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
726 West 18th Street 
2334 So. Oaklev Ave. 

DOVYN TOWN 
2246 So. Leavitt. St. 
Cor. 26th & Westfirn ave. 
633 West Wėst 18tli Str. 
3601 S. Halsted St. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Max\vell 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
2050 W. 23rd Street 
Cor. Halsted £s Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
N. W. Cor. Halsted & Archer, 

j S. W. Halsted &. Madison 

3903 S. Halsted St. 
S. \V. Halsted & 18th Str. 

NORTH SIDE D1STRICT 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
S. W. Cor. Milwaukee & Robejr. Cor. Mihvaukee & Division. 
1615 Nortb Wood St. 
Cor. Mllwaukėe L Lincoln. 
1G56 "VVabansia Ave. 

ROSELAND & KENSINGTON. 
DISTRICV. 

10701 S. Michigan Ave. 
10803 S. Wabash Ave. 
Cor. 93rd & Cottage Grore At«. * Cor. 12th & Hoiuan ave. 
373 Kensington Ave. 

W. Pullraan. 
720 W. 120th St. 

S. CH1CAGO DISTRICT 
8756 Houston Ave., J. Trijonis. N.: E: Cor. Halsted & Maiison 

BRIDGEPORT, DISTRICT 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 
3417 So. Union Ave. 
3437 S. Union Ave. 
3603 S. Union Ave. 
3220 S. WJlace St. 
556 V/est 35th St. 
930 W. 35th Place. 
3416 Wallace St. 
Cor. Van Buren & Frankli* 
Cor. Van Buren & Wells 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. Sta e & S. V.T. lR^ta 
834 West 33rd Street. 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburn Ąve. 
3222 Auburn Ave. 

PAJIEŠKIJIMAI. 

Paj ieškau Petronėlės ir O- 
nos Balkaičiu. Kauno gnb. Tel 
šių pavieto, Sėdos parap. So- 
čios--kaimo Grūstes. Abi že- 
notos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsiš'iukite prie Viktoras 
Butkus, 1621 S. Halsted St, 
Chicago, 111. 

MOKYKLOS. 

VALENTINE PRES8MAKING 
COT.-LBGS 

Mokinu siuvimo, Ktrplrso, (Mlgnlng 
dlenomit ir vakarais (161 blzuto li 
namu. Paliudijimai išd-odaml ir Ti# 
arba raAykite, o męe paeifitongsime 
sutelkti Jum* getui ta*, 
tos parūpinamos dvkal. At.pllankyV.!t« 

2407 W, Madlson lt, 
SARA PATKK, Principal 

lMR p- * 

HOTELIAI. 

Pirmas lietuviškas Kotelis Chicagoj, 
prio lOoO South Hulsted St. šisai Uo- 
t«-lis nėra brangus dėl darbininku žmo- 
nių, taipgi parsamdome stogeliams ir 
ženočiams ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamus, 
taipgi u valgiu. Naminė vttlgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALAUJAM K L1EBERITJ 1 
faundrę. Pastovus darbus Atsišau- 

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA nngliij mninle- 
riy su šeimynomis i Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. Sreikų nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

Reikalingas Goss Press 
Operatorius Pagelbininkas, 

Atsišaukite į "Lietuvą." 

DR. C. K. KLIAUGA. 
..Dentistas.,. 

Naujienų Name 
i 739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

Telpphon" Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedėlioiuis pagal sutartį. 
3261 S. HALSTED R r., CHICAGO 

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

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

120 So. State St., Chicago, III. 

Telephone Vards 15.'2 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyr.;. 
Specialiai gylo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų liRas. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJUS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M; 3-5 ir 7-V P. M. 
Tlefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. ty'ood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

"honrs: y arda 155—551 
Re.si*<encc Piionc Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. HALSTED ST. OHICAGO; 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam* žinomas per 16 Me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, ckiruraai 
ir akušeris. 

Gydo aitriai ir chroniškai l'»v, 
rų. motėm ir Taikų, pagal naujausiai 
metodas. X-Ray ir kltoldui eiektroa 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fi»k Street. 

VALANDOS; Nuo 10—^ pietų, Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St. 
VALANDOS: S—9 tiktai. 

Am Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauBlai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, Valp kiti, dėlto, had 
męs patja dirbame grabus ir 
turimo aavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
I.ietuviamB pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijom3, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieriį ar 

nakt). 
3305 Auburn Ave. Tel. Drovor 4139 

Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valar»do3 

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

Telefonai n 

Ofisas Ya-ds 2644 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau ii m«T4l 

3149 S. Morgan St., kerte 32 at. 
Specialltta# Moterl&kų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Val.indos: 9—10 ryto, 12—3 po 
plet. 6—a vftk., !7ed91. #—J. 

TEi-EFONAU YAftDS 9*7. 

Severos Gydboles užlaiko 
seimynos sveikata. 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšk tiktai apie 
vieną geriausiai žinomų preparatų, kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 
smagumų ir nereguliariškumų nuo 
kurių moters ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Severa's 
Regulator 

(Severos Reguliatorius) irjisai gau- 
namas visur ir bent aptiekoje. ži- 
noma, nuėjus į aptieką reikalauk 
vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi 
geriausias ir greičiausias pa iekmes. 
Kaina $1.25 ir 5 ct. Uksų. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 
Galybe" 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be 2p. 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. 

Lietuviška Gydykla DR. DIČKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budaaa ir bu pagelb* 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. Ofieo vc'andos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 ĮU U. 1645 VVest 47-ta netoli nuo Marshfield A ve. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, Ler.tŲ, Rimų ir 8togams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaut, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAOO. ILU 

>™vvvvvvw«V»w 

LIBERTY BONDS | M$9 perkame Liberty Bonds tx a T "T 
pilną "^asbM vertf. Atneškite V-^ jrV v.J X L 
arba atsiekite. J.G. SACKHEIM & CO. I Atdara kasdien tino 9—f 

«oor- *«*i v k Utaiu inkais Keivergaia ir *335 Mllwauke Ave. 
Subatomia 9—9. tarpe Woc<J ir Paulina gatvių: 

kWv4rW.yb.JW 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMU H 
Jau išėjo iš spoudos, kurioj telpa 4OO geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisytu gražiui, turi 164 puslapius 9xG colius 
didumo. Kaina $1.25' su orisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

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

,-T^ ..rx^TrTYTY¥YV¥VMvMiA^AfVVVVVVVVVVV 

OTUC-VO 0I1AIIII0 Muilkos studiją PerkSlė j h flo T o MMKUoFine Arts Bld-Room 427 w ■ ■ ■ w v iiiiiivv ant MiCbigan Ave., arti Vau Buren 

gr MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 

Pirm atsilankymo malonėkitt patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekca pinigų ir kitų žiaių 
mel'ižiame kreiptis pas: 

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

|y LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BiURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miesteliui, geli- 
Icelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalHas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paa.'AJnimų ir susideda ii 8 dailų. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (13J6—1841). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir KelaCUčlu (134&-—1377)- 
?>) Lietuvos Imperija po Vytauto Didiluoju (139.?—lftO). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą,. 
S) Dabartinė Lietuva. 

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

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