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Bolševikai Jieško Taikos 
su Ukraina. 

Bolševikai Pralaimi Mūsuose 
su Denikinu. 

/' 
* 

Streiko Riaušėse Keturi Už 
mušti. 

* S ^ 'BpIP * 

Senatas Tirines Plieno Streiką. 
K 

l Fiume Veikia Bombos. 
N — 

BOLŠEVIKAI JIEŠKO 
TAIKOS SU UKRAINA. 

Londonas, rūgs 23 d. — 

Čia gauta. žinių, kad Kusijos 
sovietai kreipėsi prie l krai- 
nos, siūlydami laikytis. 

Sakoma, kad „Maskvos so-j 
vietų atstovai, atvykusie pas 
itk rainus užreiškė, jog Rusijos 
sovietini yra nsr.prendę daryti 
taika su visais kaimynais, kad 

c. •< 

užhėg'tis galimai kontrrc* -;liu- 

Cijiii Kusi joje. 
t'ric 10 sovietų atstovai rei- 

kalavo neutraliteto sovietų ko- 

voje prieš Kolčaka ir Deniki- 

na. 

BOLŠEVIKAI PRALAIMI 
MUŠIUOSE SU DENIKINU 

Londonas!, rugs. 23 d. -- 

]>olševikų beviclinis telegra- 
mas praneša, kad sovietų ka- 

riumene apleidžiusi miestą 
Lgov j vakarus nuo Kursko, 

kurį neseniai užėmė Denikino 

armija. Pranešime taipgi pa- 
briežiama, kad distrikte Lgov 
tęsiasi smarkus mušis tarp bol- 

ševikų ir Denikino spėkų. 
Taipgi pranešama, kad l>ol- 

scvikams nesiseka ir kitose 
vietose pietinio fronto. 

jie priversti buvo apleisti 
miestus Ostrogorsk !r Koros- 

tiak į pietus nuo Vorr,r.e*0. ir 

keltie per upę Volga apielinkė- 
je Caricino ir trauktis linkui 

f'iorny ja r. 

Išžudė 66 suokallbininkus, 
Sakoma 1. Iševikai sucekt 

# T 

prieš bolševikiška suokalbi, ki 

rio centras buk buvęs įvi-asKvo 

jc ir turėjęs skyrius visoj Ru- 

sijoj. Sąryšyje su šiuo suokal- 
biu, kaip pranešima, vra nužu- 

dyta <V> y pa tos. 

Tarpe nužudytų vra buvusis 

flumos narys Ščepkin, profeso- 
riai OstrOv ir V'olkov, kuni- 

gaikštis Obolenskv r genero- 
lai Kuznecov ir Mac.iov. 

Taipgi yra daugelis areštuo- 

tų žymiu rusu vis sąryšyje su 

suokalbiu. 

STREIKO RIAUŠĖSE 
KETURI UŽMUŠTI. 

Buffalo, N. Y. rūgs. 23 d. 
Vienas vyrus užmušta ir ketu- 
rios vp?»tos (kurių tarpe 3 me- 

ili vaikas) tapo sužeista šūviais 
dirbtuvės sargų, kad strekie- 
rių f)urys prisiartino prie La- 
cka\vanna kompanijos dirbtu- 
vės. Policija j/idė tvarka, bet 
Šu/udimas didelis. 

/*'u r re/Į, f\i., rugs. 23 d. — 

Šiądien vakare vėl ištiko susi- 
rėmimas, kuriame 2 stretkie- 
riai užmu-'ia ir du sužeista; sa 

koma, šaudytasi iš abiejų pu- 
sių; taipgi yra sužeistų ir poli- 
cistų. 

Vittsbiirijh, Pa,, ru^s. 23.— 
Prie La\vreiiceville dirbtuves 
kilo riaušės, kuriose vienas vy- 
ras tur bu t mirtinai sužeistas 
ir keliiolika sužeista lengviau; 
sužeista ir vienas policistas. 

Xe\v Castle iš vienuolikos su 

žeistų vakarykštėse riaušėse 
;trįs gal mirs. 
Į Dirbtuvių bosai tvirtina, 
kad pas juos darbas eina, be 
veik, su Hlnu darbininkų štabu 

Tapo areštuota apie ICO 
streikierių, kurių neišle'džia- 
ma nei po kaucija. 

Vienas iŠ streikuojančių ly 
derių \\*. Z. Foster praneša, 
kad šiądien streikuoja 327.100 
darbininkų. Bet Carnfgie bo 
sai džiaugiasi, kad streikas ne- 

nusisekęs. 
Chicgos distrik'tas. sulyginus 

su kitomis vietomis, yra ra- 

mus. Gary, lud. tapo areštuo- 
tas vienas streikeris už ragini 
mą prie revoliucijos. 

SENATAS TIRINĖS 
PLIENO STREIKĄ. 

Washington, D. C., rugs 
23 d. — Suvienytų Valstiją 
senatas šiądien įsakė sena- 

to darbo komisiai imtis 112 

ištirimo plieno streiko. 
Del tirinejimo bus pa- 

kviesti Washingtonan kom- 
panijų ir darbininkų atsto- 
vai. Pirmoj eilėje ketinama 
pakviesti Plieno Korpora- 
cijos direktorių pirmsėdį 

'■ 

Pagarba Karžygiams. 

...........Vf'ŠL*>i';v'xįX^* 

Iškilmės padėjimo kampinio akmens statomo paminklo mieste Cliateau 
Thierry pagerbimui žuvusių amerikonų iš Trečios devizijos Suvienytų Valsti- 

jų armijos. < 

Gary ir pirmsėdj darbininkų 
organizavimo komisjos J. J. 
Fitzpatrick. 

Tirinejimas streiko prie- 
žasčių, kaip pranešama, pra 
sidės ketverge. 

šis tirinejimas, kaip už- 
reiškė jo rėmėjai, nėra da- 
romas dėl darbininkų ar 

darbdavių užtarimo, bet dėl 
apsaugojimo publikos, kuri 
panašiuose atsitikimuose 
daugiausiai turi nukentėti. 

Senatorius Thomas keti- 
nąs smarkiai varytis prieš 
dabar priimtą tvarką taip 
vadinamų uždarytų dirbtu-1 
vių, kur bosai negali priimti j 
darbininkų be unijos virši- 
ninkų sutikimo. Tai, girdi, 
yra priešais Suvienytų Val- 
stijų konstituciją, kuri užtiki 
rina leisve kiekvienam. 

FIUME VEIKIA BOMBOS. 

Fiume rugs. 23 d. (Suvė- 
linta). Į einant j gatve patrulį 
mesta iš vieno namo trįs bom- 
bos. Nuo ekspliozijos lengvai 
sužeista keli kareiviai. Name 
iš kurio mesta bombos gyvena 
keliolika neturtingu kroatu. «"> i, c 

Pats miestas 'is esąs pilnoj 
kontrolėj kapitono Anunzio 
?pėkų. 

Keliaujanti miestan ar iš 
miesto Fiume privalo turėti 

raštišką leidimą nuo, taip vadi- 
namo, Annunzio kabineto, ki- 

taip sargyba areštuoja. Viši 
tiltai ir žymesnės Fiume vie 
tos saugomos Ahnunzo karei 
viii. 

* * 

Rymas, rugs. 23d. — Rezi- 
gnavo ministeris užrubežinių 
reikalų Tittoni; jo rezįnaci 
jos priežastimi yra Fiume kri 
zis. 

Taipgi atidėta trimis dieno- 
mis atidarymas Ttalijos parla 
mento. Nekurie laikraščiai tą 

i jungia su Fiume krizių. 
1 "■ J' 

FITZGERALD BUS 
PAKARTAS, 

Chicago, 111. Vakar krimi- 
nalis teismas nufceise Fitzge- 
raldą už paSmaugimą 6 me- 

tų mergaites .Pakorimo lai- 
kas nuskirtas 17 d. spalio. 

i BUVUSIE KAREIVIAI 
STREIKUOJANČIU POLI- 

| CISTŲ VIETON. 

Bostin, Mass. rugs. 23 d. 
Mieste vis tęsiasi kvotimai nau 

jai priimamų policistų j nese- 

niai sustreikavusiu vietas, iki 
šiam laikui jau api| 500 buvu- 
sių kareivių iš jvairių valstijos 
vietų, padavė aplikacijas, norė- 
dami užimti streikuojančių po- 
licistų vietas. 

PLIANOJA NUVERSTI 
VOKIETIJOS VALDŽIĄ 

Gene va, rūgs. 23 d. — 

Mtsnicho laikraščiai praneša, 
šad įvyko konferencija tarp 
rokiečiti ir rusų revoliucijonie- 
rių, kurioje nutarta iššaukti 
^'reiką Vokietijos industrijo- 
je, ištvirkyti Vokietijos kariu- 
nienę ir bėgyje sekančios žie- 
mos nuversti daUirtine demo- 
kratišką Vokietijos valdžią, 
pastatant jos vieton komunis- 
tišką. 

Toliau laikraščiai pabriežia, 
kad centru šio judėjimo ap- 
rinkta Leipcingas, kuris turės 

į nuolatinius susinėsimus su 

[Maskva. 

\MER1KAI LĖŠAVO KA- 
R£ 116,492 GYVASČIŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
23 d. — Oficialiai praneša- 
ma, kr>d karė Suvienytoms 
Valstijoms atsiejo 116,492 
gyvasčių užmuštais ir miru- 
siais ir 205,690 sužeistais. 

DEL MERGINOS KELIA- 
VO 9,000 MYLIŲ. 

Fairbanks, Aleska. Tūlas 
WillĖafn Ccghill iš Ne\vana kt 
liavo 9.000 mylių j Lanelly \\'s 
les, kad apsivcdus su patinka- 
ma mergina. 

kornų kirtikai rei 
K ALAU J A *9 I DIENĄ 

Marioj Ohio, rūgs. 23 d, — 

Būrys kornų kirtikų ant Cur- 
tis brolių farmos sustreikavo,, 
reikalaudami $9 j dieną ir nž- 
la:1'ymo; iic dabar gauna $8 i 

I dieną. 

I APLIKACIJOS DETROITO 
! STUBŲ JIEŠKOTOJAMS. 

Detroit, Mich., rugs. 23 d. 
Detroito miesto mayoras pa- 
skelbė, kad rieturintiejie ;r no- 

jrintiejie gauti stubiį, paduotu 
j miesto vtild/.iai specialę aplika- 
l oi ja. Su lyg aplikacijos miestas 
(galės spręsti apie žm.rei- 
jkalavimus ir pasistengs elgtis 
jsulyg to rišant stubu klausi- 
i mus. 
i 

UŽMUŠĖ JUREIVIUS 
VIETOJ BANDITŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
23 d. — Pranešama, kacl 
Haiti tapo užmušta du jū- 
reiviai, kurie buvo priskirti 
prie vietos policijos. Juos 
užmušė jūreiviai, kurie po- 
licijos bui*. paskaitė kaipo 
plėšikų gaują. 

ŠAUKIA RUSJIOS 
ZEMSTVŲ SEIMĄ. 

Omsk, per Paryžių, rugs. 
23 d. — Admirolas Kolča- 
kas, galva Omsko valdžios 

| šaukia zemstvų seimą. Atsi- 
smaukime kviečiama minė- 
tan seiman atstovai nuo 

! zemstvų visos Rusijos. Šis 
1 

seimas atsibus pabaigoje 
| spalio mėnesio. 

ŠAUDYMASI KALĖJIME; 
DU PERŠAUTI. 

Joliet, III., rūgs. 23 d. — 

Vakar vietos kalėjime iški- 
lo riaušės. Pasekmėje sargai 
peršovė du kaliniu, kurių 
vienas gal mirs. Šį nuotikį 
kalėj'mo viršininkai slėpė 
nuo viešumos ištisą parą. 

KĖSINTASI ANT KOLČA- 
KO GYVASTIES. 

Londonas, rugs. 2 3d. — 

Iš Maskvos gauta bevielinis 
telegramas, kuriame prane- 
šama ,kad mesta bomba į 
namą, kuriame gyvenąs 
Omsko valdžios galva admi- 
rolas Kolcakas. Bomba mes- 
ta j sargų kambarį, šeši ka- 
reiviai užmušta ir 12 sužeis- 
ta. Gi. admirolas Kolcakas iš 
liko nesužeistas. 

SAKO, BELGIJA IR HOL 
LANDIJA ESĄ GERUOJU. 

iHm*; 

Paryžius, ings. 23 d. — 

Čionykštis Hollandijos atsto 
vas užreiške, kad praneši- 
mai tvirtoną, jog Hollandija 
pertraukė diplomatiškus ry- 
šius#nera teisingi. Girdi, san 

tykiai tarp tų dviejų šalių, 
netik neblogėja, bet dar ge- 
rėja ir tikimasi, kad tuoj 
įvyks tarp jų pilnas susita- 
rimas. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
SVARSTO GALICIJOS 

REIKALUS. 

Paryžius, rugs. 23 d. — 

Likimas Galicijos, provinci- 
jos buvusios Austro-Veng- 
rigos imperijos, šiądien ryte 
buvo svarstomas augščiau- 
sios talkininkų tarybos. Šia- 
me klausime kalbėjo ir Len- 
kijos premieras Faderewski, 
perstatydamas reikalą iš len 
kiškos pusės. 

KARĖ PADIDINO BRAZI 
LIJOS MĖSINYČIAS. 

Rio De Janeiro, rugs. 23 d. 
Prieš karę iš Brazilijos visai 
nebuvo išvežama mėsos j 
užrubežį. Gi laike karės iš- 
vežimas mėsos iš Brazilijos 
j užrubežį pasiekė iki 75.000 

tonų. Dabar tapo pakviesti 
žinovai iš Suvienytų Valsti- 
jų, kad geriau sutvarkius 
Brazilijos skerdyklas. 

ATSTOVU BUTAS NEUŽ- 
GANĖDINTAS KARIŠKU 

FLIANU. 

Washington, D. C., 1'UgS. 
23 d. — Atstovų buto mili- 
tarė komisija išklausė kares 
sekretoriaus Baker ir virši- 
ninko milicijos biuro gene- 
rolo Mc Cartev raportą apie 
reorganizavimą šalies gvar- 
dijos. Bet, patiektos per ka- 
riškus viršininkus plianas, 
atstovų buto komisijai ne- 

patiko. 

INDIJONAI SVEIKINO 
W1LS0NĄ. 

Peziednto traukinys, rugs. 
23 d. — Šiądien pakelyje į 
Ogden, Utah indijonų būrys 
sveikino prezirento trauki- 
nį ; dndijonai buvo iškilmin- 
gai pasipuošę. 

KANADA ŠVĘS 11 D. 
LAPKRIČIO. 

Ottowa, Ont., rugs. 23 d. 
Kanados parlamentan įnešta 
bilius reikalaujanti švęsti 11 
dieną lapkričio t. y. dieną, 
kada tapo pertraukti mūšiai 

i tarp vokiečių ir talkininkų. 

VOKIETIJOS MISIJA 
PIETINĖN AMERIKON. 

Gudrich, rugs. 23 d. — 

,Pranešama, kad iš Kiel išplau- 
kia Pietinėn Amerikon, kur 
apsilankys keliose valstijose 
kad išgavus paliuosavimą in- 

ternuotų Vokietijos laivų, nes 

jie esą labai reikalingi Vokieti- 
jos pramonei. 

NEW YORKAS DIDINS 
DARBININKŲ ALGAS. 

New York, rugs. 23 d. — 

Miesto majoras Hylari šią 
dien pranešė civilių darbi 
komisijai, kad miesto bor 
das nusprendė pakelti alga.' 
policistams, ugniagesiams 
gatvių valytojams ir kitiem* 
miesto darbininkams, kurii 
alga nesiekia 1,800 į metus 
Bet kiek manoma pakelti m 

pranešė. 

MINIA VALDO MIESTĄ 

Oklahoma City, Okla. 
rugs. 23 d. — Telefonu prane 
šta, kad miestą Drumright už 
valdė minia ir reikalauja pri 
šalinimo miesto viršininkų, 
minėtą miestą, kaip praneša- 
ma, vyksta policijos iš artimo 
•apielinkes nrestų: taipgi yr; 
pasirengęs vykti ir kartume- 
nės skyrius. 

AMERIKONAI PIRKO 
KASYKLAS SILEZIJOJE. 

Londonas, rugs. 22 d. — 

Iš P»erlyno pranešama. ka< 
amerikonai pirko didele: 
angliakasyklas Silezijoje 
Teščino kasyklų distrikte. 

ORLAIVIAI KELIAUS 
POROMIS 

San Antonio, Texas, rugs 
19 d. — Delei to, kad jai 
papuolė į meksikonų ran 

kas jau du orlaiviai su laki 
nais, tapo įsakyta, kad Su 
vienytų Valstijų orlaivia 
Meksikos parubežyje keiau 
tų poromis, dėl didesni< 
saugumo. 

FRANCUZAS LĖKS 
AUSTRALIJON. 

Paryžius, rugs. 23 d. — 

Šiądien tapo pranešta, ka< 
orlaivininkas Paulet ren 

giasi lėkti iš Francuzijo 
Australijon. Jis pakils lėki 
Paryžiuje ir leisis į Mel 
burn, Australijoje. 

VISTA DEDA \9 KIAUS) 
NIŲ Į DIENĄ. 

Lacrosse, Wis. West Saler 
vistinyčioje yra višta, kui 
sudeda į vieną dieną net 1 

kiaušinių. 
Tūlas ūkininkas J. H. Be 

son iš Lacrosse netikej 
tokiam vištos savininko 
kaimynų tvirtinimui, bet vi 
ną dieną padabojęs tą vii 
tą pristatė užreiškimą su n< 
taro paliudijimu, kad j 
matė, jog višta sudėjusi vii 
ną dieną 14 kiaušinių. 

Dabar padaryta su višt< 
savininku sutartis, kad vi 
ta po nudvėsimui bus pris' 
tyta i valstijos un i versite 
labaratoriją jos tirinėjimi 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje 
Seredoje ir ketverge gie 

ra; maža atmaina tempe r 
turoje; vidutiniai daug:; 
vakarų vėjai. 

Saulėtekis, 639; ■» 

Saulėleidis, 6:45. 
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JTBUTINĖ KOVA TARP PRISPAUDĖ 
JŲ IR PRISPAUSTŲJŲ. 

Streikai, streikai, streikai... 
Visur verda "prozaiška" kova tarp 

irbininkų ir darbdavių, visur girdime ir 
aitome apie gegalinį neužsiganėdinimą 
usiančių minų. 

Mat ir darbo žmonėms galų gale užsi- 
dėjo truputį geriau, žmoniškiau pagyven 
ir jų sirdįs pradeda reikalauti savų tei- 
l į •' 

Laikai mainosi... tvirtas griūna, silpnas 
lias. 

Kokį šešiasdešimt metų atgal ir mes 
ituviai buvome tokie tamsus ir nuskurę, 
įmokėjome nei skaityti, nei rašyti, ėjome 
>nams dvarų dirbti. 

Ilgai ištikimai ir ramiai vergavo dar- 
ninkai žmonės ir kituose šalyse. 

Ilgai juos visi išnaudojo, spardė, kvai 
10, ubagino, rovė iš krūtinių visus švel- 
?snius, žmoniškesnius jausmus. 

Kuomet darbininkai žmogui reikėjo 
gesnių bulvių, daugiau pieno vaikams, 
iresnio buto, tai jam brukė į rankas kariš 
is dainas, varė lieti brangų kraują 
i kažin kokius ten reikalus. 

Bet praėjusi karė daugeliui tamsuolių 
idarė akįs. 
Suklupęs po nesvietiško vargo našta dar 
ninkas pradėjo mintyti ir mintija ne juo1- 
ris. 

Jis jau nenori daugiau tų laikų, kad 
rtingas ir galingas galėtų ką nori daryti 
vargšu ir beginkliu. Nenori apyaikaniu 

'venti ir drebėti nusiėmus kepiau prieš 
ekvieną "činovnikėlį," politikieriuką, bo- 
lį, klebonėlį ir tt. 

Suprato galų gale tas amžiais kamuo- 
mas vargdienis, kad jis dvylinkai susi- 
rikęs neša ant savo sprando visą krūvą 
įginių-gaudagrašių ir griežtai nutarė al- 
tt'atyti tos negarbingos naštos. 

Pamažu, bet su tvirčiausiu pasiryžimu, 
ngia darbo minios prie savo švenčiausio 
cslo. Nei joki persekiojimai, nei joki ka- 
jimai ir žmogžudiški šaudymai nesuJai- 
's žmonių veržimosi prie didžios, šviesios 
eities. Jeigu tikrai užsinorėjo buti lain- 
,is, tai jau vergais nebebus. 

Kol kas ši kova neišrodo labai plati 
>je šalyj. Kegirdėtos brangenybės pri- 
austi, darbininkai visur reikalauja padi- 
riti ūžmokesni, sumažinti darbo valandų 
aieių, pripažinti unijas. 

Žodžiu sakant, kol kas jie ^ieko dau- 
au nereikalauja tik truputį lengvesnės bui 
•s. Nori sočiau pavalgyti, sveikesnėse ir 
ilonesnėse sąlygose dirbti ir turėti nors 
ak daugiau laiko pailsėti, su draugais ir 
žįstamais paplepėti, pasiskaityti, į tea- 
\ retkarčiais nueiti ir šiaip jau kulturin- 
au, smagiau laiką praleisti. Juk be to 
io žmogaus gyvenimas yra tik vergija,! 
: tamsi ir žiauri naktis. 

Bet kapitalo galiūnai nenori geruoju 
įlatasyti teisingų darbininkų reikalavimų, 
kurių kruvino prakaito jie sau milijonus I 
sikrovė Apjakėliai, besivydami zova- 

dolerį jie nieko nemato... Jie taip pat 
li, kaip akli buvo nuverstieji Europos 
ldovai, kurie šiandie jau mažiausios galy- 
s neturi. 

Ir darbininkai, nematydami jokio ki- 
išėjimo, priversti yra streikuoti. 

Šiomis dienomis iškįlo streikas didžiau 
ij Suv. Valstijų pramonės šakoj-plieno 
lirbystėje. Kol kas sustreikavo virš 
0,000 žmonių. Žada dar daug daugiau 
rbininku prisidėti prie streiko. Vjsa Ame 
a sujudus dėlei šio streiko, visur tik ir 
>ekalbama apie jį. 

Fiieno darbininkai pareikalavo dau- 
giau algos, trumpesnių valandų ir pripa- 
žinti uniją. Bet teisėjas Gary, kuris yra 
fabrikantų United States Steel Corpora- 
tion pirmininku, netik kad atsisakė išpildy- 
ti darbininkų reikalavimų, bet net norėjo 
su jais tarties. Prezidentas Wilsonas tei- 
singai pastebėjo, kad fabrikantai atsisaky- 
dami tarties, tuomi pat pripažino savo kal- 

Taip, ne kas kitas, bet jie yra šio bai 
saus streiko kaltininkais ir užtat visuomenė 
yra darbininkų pusėje. 

Nuoširdžiausiai mes linkime jums, plie 
no darbininkai, pilniausio pasisekimo šioje 
kovoje su neprisotinamais fabrikantais. Jū- 
sų laimėjimas bus drauge Amerikos demo- 
kratijos laimėjimu, nes jųs taikote smūgį 
į despotizmą pramonijoje. 

Tik, brangieji, užsilaikybite kuopro- 
tingiausiai, šiame streike, kuris gali tęstis 
gan ilgai. 
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įNeAeuuie nei mažiausių riaušių, netvar 
kos, kad pėduoti progos valdžiai įsikišti 
į streiką, kuri galės panaudoti kariuome- 
nę, policiją, teismus, idant sulaužyti strei- 
ką. Taipo gi saugokities įvairių karštagal- 
vių kurstytojų, kurie bandys maišyti šią 
ekonominę kovą su politiniais dėsniais. Tas 
tik užkenktų jusų reikalui šioje valandoje 
ir duotų gerą progą greičiau numalšinti 
streikininkus. 

Atminkite, plieno magnatai turi pini- 
go ir jie bandys įvairiausiais provokatoriš- 
kais budais įnešti suirutę į jusų tarpą. 

Taigi, bukite labai atsargus, elgkities, 
kuoramiausiai ir, dėlei jusų pačių gerovės, 
laikykities dabar tik tiesioginių streiko tik 
slų. 

įdomiuose laikuose mes gyvename, 
skaitytojau. 

LIETUVIAI NEVEDA DARBIMEČIO 
LAIKU. 

Ilgos vestuvės reikalauja, žiemos dy 
kaikio. Lietuvoje negirdėti, kad pora per- 
siskirtų. Sausio mėnesyje daugiausiai ve- 

dą, vestuvių skaitlius šiame mėnesyje su- 
daro apie 90 nuošimčių visų vestuvių žie- 
mos laiku toj Pabaltijos respublikoj, su ne- 
kantrumu dabar laukiančios, kad Tautų 
Lyga nustatytų jos rubežius ir pripažintų 
ją neprigulminga valstybe. 

Kupidos (dievaitis meilės) čia devi 
kailį ir pirštines, bet jo vilyčios yra mirtin- 
gos. Matote, Lietuvoje vestuvės tęsiasi 
apie sąvaitę ar daugiau laiko. Lauku dar- 
bai neleidžia tokius ilgus pokilius kelti, žie- 
mos-gi aku lauko darbų nėra ir visi maž- 
daug liuosi. Kaip iš jaunojo, taip ir iš jau- 
no3ies pusės kviečiami gimines ir suėję linksminasi iki širdies sotumo. Beto, žie- 
ma čia atsibuną visi visuomeniški ir šei- 
myniški reikalai, lankymas pas gymines 
ir kaimynus. Kelių čia nedaug ir tie patys 
apleisti, žiemai atėjus visos balos ir pus- 
vinės pavirsta j vieškelius. Kaimynai grei 
eiau vieni kitus pasiekia, kuomet puikios 
rogės sklandžiai dumia skersai dirvų ir 
pievų. 

Lietuviai sako, kad pas juos nėra per- 
siskyrimų todėl, kad jų moteris yra tikros 
draugės ir saudarbininkės ir kad jos tu- 
ri labai didelį prisirišimą ir meilę prie na- 
mų. Gal but, kad ilgos vestuvės turi Įtek- 
mę sustiprinime moterystės ryšių. 

Vestuvės pas lietuvius prasideda jau- nosios namuose, po to važiuoja pas jaunąjį ir apie vidurnaktį grįžta-į jaunosios namus. 
Po to prasideda ceremonija nuėmimo gėlių I 
vainiko ir uždėjimo kepuraitės. ■ 

Tarpe valstiečių vestuvės paprastai] rengiamos šventadieniais. Vestuvės kiek! 
turtingesnių atsibuna su dideliais papuoši- 
mais, bažnyčioje visos žvakės degą. Jau- 
nąją veda du jaunu vyru, paskui ją seka 
parėdkininkės. Jaunasis eina kita sale ir jį 
seka parėdkininkai. Paskum viso parėdko 
eina abi motini. 

Laike visos ceremonijos yra priimtas 
paprotis jaunajai verkti. Jeigu ji nedaro 
to, senesnės moterįs bara už tai, kad kol 
ji pravirksta. 

Pasibaigus visoms apeigoms praside- 
da vestuvės. Pirmiausiai jaunosios motyna 
vaišina, po to jaunojo. Tankiai vestuvės 
tęsasi daugiau negu sąvaitę laiko. Vestu- 
vėms pasibaigus seka atlankymai vieni ki- 
tų. i 

Apsivedimos Lietuvoje yra gana svar 
bus daiktas. Ten vyras veda visam gy- 
venimui. Jo moteris nėra jo vergė. Nei 
vienas iš jų jieško pirmenybės atėjus dar- 
bimiečiui moteris padeda dirbti lauko dar- 
bą ir visuomet atliekta savo namines parei 
gas. Niekuomet negrąsė Lietuvai pavojus 
išnykimo. 

Iš New York Times. 

j Apžvalga. i 

Sako, kad buk Kapsukas 
remias Lietuvos valdžię. 

"Amerikos Lietuvyj" N. 
38 tilpo korespondencija iš 
Baltimorės apie kun. Lau- 
kančio prakalbas, kurioje, 
bėkit ko, sakoma, kad buk 
kalbėtojas pranešęs, jog: 

"Kapsukas su kitu bol- 
ševiku daktaru prisidėjo 
prie Lietuvos valdžios ją 
pripažindamas ir dirba 
Lietuvos gerovei." 
Tai visiškai nepasitikima 

žinia. Kokiais tikslais tie 
prasimanimai platinami? 

Prašo atsiųsti seserų vieno- 
lių į Lietuvą? 

Vakarykščiame numeryj 
"Draugas" padėjo Vilniaus 
vyskupo Jurgio Matulevi- 
čiaus laišką į Seserįs Kazi- 
merietes Ghicagoje. Vysku 
pas prašo kiek galint grei 
čiau atsiųsti kiek seserų į 
Lietuvą. Mintijama įsteigti 
Vilniuje joms novicijatą. 

Paskučiausios žinios iš 
Lietuvos. 

Visiškai neseniai iš Lietu 
vos sugrįžo pp. Karosas ir 
Romanas. Jie sako, kad šie 
met Lietuvoje buvęs gan ge 
ras derlius, nors lytus biškį 
sugadinęs rugių ir šieno. 
Daugiausiai esą ten stinga 
'tai: vaistų, drabužių, avalo, 
cukraus, arbatos, druskos ir 
kitų importuojamų reikme- 
nų. 

Didžiausias vargas prisiei- 
na kęsti tai miesto darbinin 
kams, kuriems pašelpa tuc- 
jaus esanti reikalinga. 

* * 
Varu verčia svetimšalius mo 

kinties angliškai. 
Šiomis dienomis So. Da- 

botoje tapo pravęstas Įsta- 
tas, sulyg kurio visi gyven- 
tojai nuo 16 iki 21 metų, ku 
rie nemoka kalbėti, skaity- 
ti, ir rašyti angliškai, priva- 
lės lankyti tam tikras mo- 
kyklas. Mokinties reikės 
nemažiau aštuonių valandų 
į sąvaitę. Prasižengę prieš 
Šį įstatą bus baudžiami. 

* * 

Lenkai baudo pažaboti lie- 
tuvių spaudą. 

Europos laikraščiai prane 
ša, kad Vilniuje lenkai įve- 
dę laikraščių cenzūrą. Visi 
laikraščiai prieš atspausdi- 
nant reikia duoti lenkų 
"činovnikams" peržiūrėti. 
Greičiausiai šis įsakymas bu 
yo taikomas prieš lietuvius. 
Dabar musų sostinėj išeina 
keturi lietuvių leidžiami 
laikraščiai "Nepriklausomo- 
ji Lietuva," "Aušrinė/' 
'"Glos Litw;T" ir "Nasza Zie 
mia." Du pastaruosius laik 
raščius mūsiškiai leidžia 
lenkiškoje kalboje. 

Dūksta lenkai lyg kokių 
apypenų ragavę. 
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Pasidairius po Margą Svietelį. 

Liuosybes Sąvaitė. 

Nuo spalių 15 d. iki spa- 
lių 22 d. visos Amerikos lie 
tuviai ku/nskilmingiausi ža- 
da švęsti taip vadinamą 
Liuosybes Sąvaitę. 

Rinksime aukas, mosime 
prakalbas, vaikščiosime j 
vakarus... Viskas bus daro 
ma su vieninteliu tikslu: 
kucdaugiausiai pagelbėti 
muLą gimtąjai šalelei. 

Lietuves vargas vis dar 
nesimažina, jos ašaros ne- 

džiųsta, pralietas sūnų krau 
jas tebegaruoja... 

Keikia Lietuvai pagelbos. 
Reikia kucgreičiausiai. 
Nors mes. amerikiečiai 

lietuviai, jau nemažai davė 
me Lietuvos reikalams, bet 
galėjome kelis kartus dau- 
giau duoti ir tenykščiai lie- 
tuviai laukia nuo musų di- 
desnės pašelpos. 

Jie išalkę, apdriskę, ap- 
vogti, apgauti begėdiškiau- 
siai užpulti... 

O mes esame gražiai ap 
sirėdę, sotus, naudojamies 
visais gyvenimo smagumė- 
liais. 

Nejaugi mes norime, kad 
dar daugiau mūsiškių bro- 
lių ir seserų Lietuvoje iš 
mirtų nuo bado, ligų, ir ki- 
tų karės palydovų? 

Nejaugi jums negaila tų 
mažulėlių Jonukų ir C.ly- 
čių, kurie gal šiandie ir sau 

sos plutos neturi? 
Atverkime jiems savo šir 

dis, neškime tėvynei džiaug 
smą, viltį ir pagelbą. 

Liuosybės Sąvaitėje bus 
tas geresnis žmogus, tas pra 
kilnesnis lietuvis, kuris dau 
giausiai aukaus savo ken- 
čiančiai tautai. 

Žydų inteligentai mokinasi 

lietuvių kalbos. 

Kada iLetuva buvo pri- 
slėgta ir lietuvių mokyklos 
buvo uždraustos, tai netik 
svetimtaučiai inteligentai ne 

mokėjo mūsiškės kalbos, 
bet r emažai buvo ir lietuvių 
apšviestunų, kurie nežinojo 
saviškės kalbos. 

Dabar dalykai mainosi, i 
Mes steigiama savo vai-' 

stybę, lietuvių kalba pra- 
deda įgauti pilnų piliety- 
bės teisių. 

Be lietuvių kalbos sunku 
bus naujoje Pabaltmario ve 

publikoje. 
Suprato tą mūsiškiai sve 

timtaučiai ir jau griebiasi už 
lietuviškos gramatikos rank 
vedėlių. 

Kauno žydų inteligentija 
pirmoji stvėrėsi už šio daly- 
ko, įsteigdama lietuvių kal- 
bos kursus. , 

Apšviesti žydai ten mokin 
sis musų gramatikos, lite-į 
raturos ir tt. 

La d tik nepralinktų Kau- 
no žydai lietuvių kalbos ži- 
nojimu kaikurių mūsiškių 
inteligentų. 

j Kaip vienas lietuvis karei- 

vis išvaikė visą rusų burį. 
| : j 

Drąsa ir ramybe tikrai 
yra brangios žmogaus dova- 
nos. Su jų pagelba galima 
iš didžiausio pavojaus pa- 
sprukti, su jomis karžygiš- 
kiausius darbus atlieka. 

Kelios ^ąviitės tam atgal 
man teko skaityti apie vieno 
lietuvio kareivio žygį, ku- 
rio nepaprasta drąsa ir dan 
giška ramybė išvaikė didelį 
priešų burį ir suteikė jam i 

iidelę pagarbą Lietuvos ar ; 

nijoje. 
Buvo šitaip: 
Po vieno mūšio vienas mu 

siškis kareivis kaž kokiuo 
budu paklido nuo savųjų. 
Bevaikščiojant jis netikėtai 

( 

užėjo ant vieno didelio ru- 

sų bolševikų būrio, kuriame 
apart žmonių dar buvo daug 
vežimų, arklių, virtuvė ir 
dar kaž kokio turto. 

Rusai pamatę kareivį lie 
tuviškos armijos uniformoje 
ėmė šaukti jam: "Stoi' 
Stoi!" I 

Mūsiškis mato, kad jau 
blogai bus. Bet ramybes 
dvasia ir drąsa jo neapleido 
nei pavojingiausioje valan- 
doje. 

-- Vistiek reikės pražuti- 
pasisakė sau lietuvis.—Tai 
jau pražūdamas bent kelis 
jų nudėsiu—bent garbė bus. 

Tuoj puolė į duobę ir ėmė 
šaudyti į rusus. 

Trakštelėjo suvis, pra- 
zvimbė kulka ir guli jau vie 
nas ant žemės. Dar vienas 
pasigirdo trenksmas — dar 
vienas priešas krito ant že- 
mės. Ir taip musų pasiry- 
žęs mirti lietuvis šaudė ir 
šaudė, kol kelioliką rusų, 
bereikalingai atsibaldžiusių 
Į musų kraštą besirangyda- 
mi, besitampydami kraujuo 
se draskė nagais Lietuvos 
žemelę. 

misus tai vaizaas—Det 

ką gi daryti? Gal kitaip 
^negalima? Kam lenda sve 

timieji j musų namus su tik 
si" mus pavergti? 

Geras ir ramus lietuvio 
šaudymas apsvaigino rusus. 

Vieton to, kad puolus ant 
drąsuolio, jie iš pradžios 
kaž ką ėmė tarp savęs bar- 
ties, stumdyties. Paskui gi, 
matydami, kad vis tai vie- 
nas, tai kitas jųjų ant že- 
mės krinta, pasileido bėgti 
nuo narsuolio. 

Pradžioje bėgo po du, po 
trįs... 

Paskui pradėjo bėgti po 
kelioliką. 

Ir paliko visą savo tur- 
tą: vežimus, arklius, kai- 
'kuriuos ginklus. 

Duobėje gi sedžiantis mu 

sų kareivis pradžioje savo 
akims tikėti n. nore jo. Jis 
mintijo, kad tai rusų gudry- 
bė su tikslu jį iš duobės iš- 
vilioti. Paleido dar kelius 
šuvius. 

Bet rusai vis bėgo, bėgo 
ir grįžti nenorėjo... 

Išlipė lietuvis iš duobės, 
nenusimanydamas ką iš 
džiaugsmo bedaryti. 

Už savo nepaprastą drąsą 
jis tapo viršiausio musų va- 
do pagirtas ir apdovanotas. 
O jo draugai karininkai ir 
kareiviai didžiavosi, kad jis 
jaunuteje armijoje yra to- 
kių vyrų. 

Sustabdykite i/nčiavimus.. J 

Yra tokių klausimų, apie 
turiuos man labiau norisi 
rašyti raudonu krauju, negu 
juodu rašalu. 

Yra tokių dalykų dabar- 
tiniame pasaulyj, kurių bai 
senybė negali buti aprašyta, 
apie kuriuos gėda yra ir 
kalbėti. 

Šiomis klienomis vieno an 

gliško laikraščio nežymia- 
me kampelyj patėmijau ži- 
nutę, sustatytą labai mažo- 
mis raidėmis, ka'd Floridoj 
baltieji vėl nulynčiavę vie- 
ną juoduką. 

Tai baisus dalykas. 

Ir kuomet, kuomet, kuo- 
net ta šaltakraujišką žmog- 
:udybė pasibaigs. 

Amerika yra vienintele 
šalis civilizuotame pasaulyj, 
kur lynčiavimai dar toleruo- 
jami. ) 

Visi, kam rupi šios šalies 
geras vardas, privalo sukil- 
ti prieš nekaltų žmonių žu- 
dymą, kurie skiriasi nao ki- 
tų tik odos spalva. 

Vardan žmoniškumo pa* 
darykime galątam praga- 
riukui darbui. 

K. Gineitis. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
• ■ 

Ponia Augusta Lomsargis 
pridavė "Lietuvos" redakci 
jai laišką, kurį jai prisiuntė 
Jonas Mikelaitis iš Jurbar- 
ko. Laišką talpiname ištiej 
sai. 

Kukarskine, Rugpjučio, 
(Augusto) 8 d., 1919 m. 

Mylimi musų vaikučiai: 
Augustėlė ir Dene! 

Vakar apturėjome didelį 
džiaugsmą, nes sulaukėme 
nuo jusų laišką, kurio per, 
tokį ilgą laiką laukėm, šir- 
dys musų buvo ištroškusios 
su jumis pasikalbėti, jau 
manėme, kad visi negyvi 
esate; dabar nusiraminom, 
nes žinom kad dar tebegy- 
vuojate. Kaslink musų, tai 
sveikata jau menka ir ne- 

įstengė va nieko dirbti; Mi- 
nuka pas mus visas gaspa 
dorius yra. Duodam žinot, 
kad daug vargo ir baimės 
iškentėm per tą visą karą; 
du kartu buvom parengti 
ant išvarymo .Rusai norėjo 
mug išvaryti j Sibirą, bet 
ačiu Dievui atsilikom, o. 
Gobėlį Augustą ir dar kelis 
iš Parubežio išvarė; vargo 
Rusijoj keturis metus. Jus 
rašote kad karė jau pasibai- 
gė, pas mus dar ne; Nes 
Lietuva, dar kariauja su ru- 

sais, bolševikais ir su len- 
kais. Pas mus dabar viskas 
dabar brangu: karvė kaš- 
tuoja 2000 Markių, arklį 
pirkau pavasarį kaštuoja da 
bar 3500 markių, įtaisiau 
naują vežimą už 1000 mk., 
plėškę 150 mk. Per karę 
pabudavojau naują klėtį, 
stogus visus naujai užden- 
giau, dabar dar reikėtų nau 

jo staldo ir skunios, bet jau 
neįstengiu, kaip parvažiuo- 
sit tai patys įsirengsite. Da- 
bar meldžiam perduokit nuo 

musų daug labų dienų 
Sehoenfeldams ir Jurgučiui, 
taipgi jo pačiutei ir vaiku- 
čiui judviejų sveikinam ir 
bučiuojam visus po tukstaa 
tį kartų ir linkim visikais 
kuo geriausios sveikatos ir 
laimės; tegul ir jie mums 
rašo, lauksim labai laiško. 
Sveikina ir bučiuoja jus vi- 
sus Minuką ir vėliną jums 
sveikatos ir laimės. Dar 

idodam žinot, kad vieną lai 
šką nuo jusų gavom antrais 
metais karės gavom per Ve 
lykas, buvo ėjęs per Švediją. 
Tuom tarpu likitės sveiki, 
musų brangus veikeliąi, o 

męs liekam jusų mylinti tėJ 
vai. ^ 

Mikelaičiai. 

REDAK. ATSAKYMAI. 

P-nui K. A. iš Bingham- 
tono. Atsiųskite mums savai 
adresą, kad mes galėtumėm 
sugrąžinti Tamstai dolerį, 
kurį visiškai bereikalingai 
)risiuntėte redakcijom 
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belio firmos Varsavoje, poto buvęs organizatorius ir vedėjas "VILIJOS;" A. PRU" 
SAS, buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir daba.- yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taip gi ir Lietuvos valdžios 
banku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgą laiką "Žagrės," Marijampo- lėje ir gerai žinomas vaisbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijojs" fabri- ko vedėlas ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: 
ST. ČIURLIONIS, preziednto Smetonos asmeninis sekretorius ir Lietuvos val- 

stybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS, Mažosos Lietuvos Tarybos pirmi" ninkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. CR. J. ALEKNA, Lietuvos 
Tarybos narys ir iLetuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. SELEMONAS BANAI- 
TIS, žinomas spaustuvninkas ir knygų leidėjas Kaune, narys Lietuvos Tarybos, bai- 
gęs Petrogrado Komercijos Institutą. Dr. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
ministerijoje. AGRONOMAS J. KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos direk- 
torius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantūros Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lietu- 
vos valdžios paskirtas direktorius prie Pramonės ir Prekybos Banko. P. TAMOŠEVI" 
ČIUS kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninikas J. GUSTAITIS (brolis kun. 
A. Gustaičio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninikas iš Vilniaus. P. LEONAVI" 

ČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir K. 
Lietuves Atstatymo Bendrovė turi viso 50 narių Lietuvoje. Ar Tamstos nenorėtumėt ir gi rastis tarpe jų ir veikti Lietuvai naudingą daruą? 

LIETUVA OELBIAMA DAIKTAIS, 
H Lietuvoj® trūksta daug reikalingų daiktų. Nebuvo žibalo, nebuvo gaželino nei 

automobiliams, nei airoplanams. Lietuvos Atstatymo Bendrovė šiame darbe daug vė- li la pagelbėjo. Pasiuntė j Lietuvą: L 1 10,000 bačkų kerosino 1,000 bačkų gesolino. Visą siuntinį paima valdžia arba ko operatyvai. į ^ _ _ Jau visas siuntinys yra kelionėje į Lietuvą per Liepojų. i Neužilgo rengiamasi prie didesnio siuntinio. 

| VISI GELBEKIME* 
Dabar turite progą gelbėti Lietuvosvaldžiai ir žmonėms. Stokite visi į darbą ir stengkitės patįs tapti nariais LietuvosAtstatymo Bendrovės taip"gi prikalbinkite kitus. Šeras $10.00. 
Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. Už įdėtus uinigus j Lietuvos Atstatymo Bendrovę visi gauna 4' v. Jau buvo išmokėtą dividentai per 2 metus. Šįmet už pirmą pusmetį ir-gi apkėjome. Dividentai išmokama iš pelno. KAS PERKA IŠ LIETUVOS BEND ROVĖS ŠĖRU, TAI REMIA LIETUVOS REIKALUS KUODAUGIAUSIA IR PA TSAI SAU GELBSTI. 

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA ŠfiRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA 10 DOVANU. Visais -eikalais kreipkitės: LITHUANIAN DEVELOPMENT C0RP0RAT10N-UETUV0S ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Iš Gyvenimo 
į Lietuvių Amerikoje į 

JffW v rfS'm *>$iJS9Zį: 4 

B1NGHAMTON N. Y 

Per pasidarbavimą kelių 
tėvynainių čia tapo sutver- 
ta Lietuvos Gelbėtojų Drau- 
gija po golba Amerikos Lie- 
tuvių Daktarų Draugijos. 

Pirmam savo susirinkime 
nutarė rinkti drabužius varg 
stantiems musų broliams Lie 
tuvoje. Darbas eina pasek- 
mingai ir pirmą dieną pririn 
kome visokių drąbužių. Ne- 
kurie žmonės aukavo nau- 

jus siutus. Bravo geriems 
tėvynainiams, nepasigailėki 
me savos energijos ir darbo 
ir šelpime kuom kas galėda 
mi suvargusius savo brolius 
Lietuvoje. 
Neleiskime Savęs išnaudoti. 

Apie trįs mėnesius laiko, 
kaip Binghamptone susitvė- 
rė koks ten Kariškas Iždas, 
kuris rinko aukas kokiems 
ten kareiviams, kurių čia vi- 
sai nėra. Kaip girdėti jau 
turi surinkęs net kelius de- 
sėtkus dolerių. Kadangi tas 
kariškas iždas neturi pama- 
to, tai ir žmonės prie jo ne- 

sirašo ir patis iždo nariai 
paskutiniam savo susirinki- 
me nubalsavo tą iždą suspen 
duoti, gi surinktus pinigus 
paaukaut Lietuvos Gelbėto- 
jų Draugijai. Bet pirminin- 
kas to kariško ižda prieši- 
nasi narių nubalsavimui ir 
visaip pradėjo šmeižti Lietu 
vos Gelbėtojų Draugiją. Ir 
dabartiniame laike to kariš 
ko iždo 5tabas visokiais bu 
dais purvina Lietuvos Gel- 
bėtojų Draugiją. 

Binghamptoniečiai, ne- 

kausikime tų gatvinių vai- 

kezų, kurie per savo fana- 

tiškumą nori mus gabriškais 
kontapliais užkrėsti. Taigi 
nerinkime tokių iždų, kaip 

Kariškas Iždas, kuris netu- j 
ri jokių pamatų. 

C. G. Vaičiūnas. 

TORRINGTON, CONN. 

Rugąėjo 17 d. čia įvyko 
prakalbas. Kalbėjo p. A. 
M. Martus, kuris nuoskliai 
perkratė Lietuvos istoriją, 
pasmerkė lenkus ųž jų ver- 

žimosi Lietuvon. Pastebėjo, 
kad lenkai yra pasisavinę 
daug lietuviškų žodžių ir 
t. t. Prakalbos buvo labai 
įdomios. 

Taipgi p. Martus prisimi- 
nė apie L. G. D-ją, kurios 
skyrių jam pavyko sutverti 
ir čia. 

Išsykio narių jau įstojo 
40, kurių Vardus »žemiaus pa 
duodame. 

Po $2.00 užsimokėjo: 
D. Diskavicius, M. Karo- 

sas, T. Smulkštis, A. Kerne- 
žiš, M. Igliškis, A. Benda 
raitis, A. Voketaitis, I. Ci-i 
pinskas, V. Kraučiatis, V. 
Burinskas, S. Mižara, M. Ta 
lawin»kienė? M. Česnienė, 
M. Aimutienė, A. Ciwin- 
skienė, J. Smalskiutė, A. 
Labutis, J. Žorskis, J. Mi- 
kalauskas, S. Mekionis, A. 
Bendoraitis, B, Kraučialis, 
J. Crigeliunas, ir A. Grige- 
liūnas. 

Po $1.00: 
J. Čepulis, J. Jarašius, A. 

Lazauskas, ir P. Dabuk 
Sus. •. _ 

Po 50c.; 
S. Mitchiulis, K. Kerne- 

žis, M. Abramavičiutė, A 
Jarašius ir V. Marciulinas. 

Taipgi dar daugelis pa- 
sižadėjo prisirašyti. 

D. Diskavičius. 

RACINE, WIS. 

"Birutės" Choro lavini- 
mos vakarai atsibuna kiek- 

vieną seredos vakarą, 7:30 
vai. Union Hali, ruime 4 
me. Visus birutiečius mel- 
džiu atsilankyti 24 d. Rugs. 
ir atsivesti norinčius mokin 
ties dainuoti. 

Sekr. M. K. 

Lietuvai Geihėti 
Draugijos. 

Atskaita už birželio, liepos 
ir rugpjučio mėn. 

čion žemiau paduodam 
i atskaitą narių ir rėmėjų Lie 
tuvai Gelbėti Draugijos at- 
skyrai kiek vieną skyrį. 
Meldžiame gerbiamųjų nari; 
ir rėmėjų Liet. Gelb. Drau- 
gijos įsitėmėu ir jei kokia 
klaida yra įvykus nepagar- 
sinime vardo, ar teisingos 
pravardės, ar sumos pinigų, 
tai tikiames, kad narys ar 

rėmėjas atsišauks į L. G. 
Draugijos sekretorių. 

.»-.3 
ATSKAITA. 

SKYRIUS I. 

Chicgo, UI., Town of Lake 
per J. Viskontas $113.80 

SKYRIUS 2. 

Chicago, 111., YVest Side. 
J. Kinkis, 2,00; P Bagdonas, 2.00; 

M. Vebrinis, 2,00; B. Lenkauskas 2,00; 
J. žilis, 2,00; P. Mllaševiče, 2,00; A. 
Jorudas, 2,00; V. Duoba, 2,00; M. Dū- 
da, 2,00; J .Matuzeviče. 2,00; J. Rau- 
geviče, 2,00; K. Ručas, 2,00; K. Kir- 
kilas. 2,00; K. Knlžikeviče, 2,„00; J 
Kapusčiua, 2,00; K. Petrulis, 2,00; J. 
Pikelis, 2,00; V. Brusokas, 2,00; T. 
M. D. 28 kp., 10,00; A. Bučas, 2,00; 
D. Leberskis, 2,00; J. Vaičiulis, 2,00; 
A. Dobikaitls, 2,00; R. Možeika, 2,00; 
Dr-stė šv Roko, 5,00; J. Raudis, 3,00; 
J. Paunksnis, 2,00; P. Cekauskas, 2,00; 
A. Linkus, 2,00; P. Smitas, 2,00; B. 
Brazauskas, 2,00; A. Butkus. 2,00; A. 
Zalatoris, 2,0u; D. Rankelaitė, 2,00; J. 
Šarkas. 1,00; A. Pauža, 1,00; A. Dau- 
baris, 1,00; V. Urbanaviče, 1,00; P. 
X., 25c; V. Grigaliūnas, 50c. 

Viso $84.75. 

Į SKYRfur: 3. 

Chicago, UI., West Side, 18th Street, 
per V. Andrulis. 

Dr-ja Karaliaus Mindaugio, 25.00; 
Simano Daukanto Teatrtlisk. Kliubas, 
25,00; M. Levenson, 2,00; Brigita, Les- 
kaus^a, 2,00; A. Vaitiekiene, 5,00; J. 
Kazlauskas, 2,00; L. Sneraa, 2,00; L. 
Antanaviče, 2,00; F. Girdvainis, 2,00; 
V Andrulis, 2,00; N. Krukonis, 5,00; 
P. Spakauskas, 1,00; A. Andrulis, 2,00; 
W. Piktorman 2,00; S. Venckus, 1,00; 
P. Povilaitis, 1,00; P. MargeviČe. 1,00; 
L. BunkUp, 1,00; K. Čepulis, 2,00. 

Su vardais $85.00. 
Be vardu $38.00. 

Viso $123.00 

SKYRIUS 4. 
Brighton Park. 
per S. Petrauckas. $50.00. 

SKYRIUS 6. 
I Chicago — Cicero*. 

per P. Stanislovaitis $60.00. 

SKYRIUS 7. 

Baltimore, Md. 
per M. Bartuškienę: 
Pirmas A L. R, Kliubas, 25,00; V 

česna, 2,00; V. Martinaitis, 2,00; .1 
Petlcunas, 2,00; J. Pravadzevičius 
2,00; Levauvičius, 2,00; W. želvis 
2,00; J. Ma'Tiulaitis, 2,00; W. Walins kas, 2,00; J. Menikučius, 2,00; L. Czau lis, 2,00; M. Bartuškienė. 2,00; A. Guri lienė, 2,00; J. Krevenas, 2,00; J. Na javližius, 2,00; I. Yosekevičius, 2,00; I Alyta, 2,00; P. Ležauskas. 2,00; A 
Trurapjckas, 2,00; J. Galinaitis, 2,00; J. Bajoras, 2,00; J. Keidis, 2,00; V Montvila. 2,00; K. Golinis, 2,00; G Garbus, 2,00: P. Dutkov^e, 2,00; A 
Jankūnas, 2-,00; J. Naikup, 2,00; M 
Bliudžius. 2,00;' K. Jasaitis, 2,00; J Dėksnis, 2,00; P. Yaras, 2.00; J Gali 
nutis, 2,00; A. Rasiunas, 2,00; A. Ku- 
rilaitis, 2,00; V. Čepaitis, 2,00; T. Ges- 
naviče, 2,00; A. Šidlauskas. 2,00; A, 
Nemurą, 2,00; A. Rakauskas, 2,00; M. 
Kelekeviče. 2,00; Dr. J. Skladauskas, 2,00; J. Sidaraviče, 2,00: F. Aniulis, 2,00; J. česna, 2,00 

Viso $113.00. 

SKYRIUS 8. 

Tamaąua, Pa., 
per J. želonis: 
P. Gudaitis, 5,00; J. želonis, 3,00; A. Venckunas, 2,00; A. Kritilslis, 2.00; A. Vailon,*s, 2,00; M. Vilkaiti?, 2,00; J. Jakimavičius, 2,00; F Vasiliauskas, 

2,00; M .Pacukonienė, 2,00; P. Beilis, 
2.00; V. Gužauskas, 2,00; V. Valiukia- 
vičius, 2,00; A. Nukliutė, 2,00; Ag. 
Nukliutė, 2.00; V. Petkus, 1,50; A. 
Stankus, 1,00; J. aKuzura, 1,00; T. 
Vilkaitjs, 1,00; J. Jogis. 50c; J. Pili- 
šauckiutė, 50c; L Andrukaitis, 50c; 
K. Muštaitis, 50c; J. Yušinskas, 25c; 
A. Galinutė, 2,00; J B. Janaitis, 2,00: 

Viso $42.75. 

SKYRIUS 9. 

Westville, 111., 
R. Donbelsky, Sek r. 
L. Citizens Kljubas 2 Liberty Bonds 

Market Valuc, 93,10; šv Petro ir Po- 
vilo Dr-stč, 75,00; L. Mot. Apšv. Dr-ja, 
50,00; M. Salašo,*ich, 5,00; E. Milaus- 
kas, 5,00; J. Norkus, 2,00; J. Urbas, 
2,00; A. Levickas, 2,00j E. Zianauckas, 
2,00; J. Lukošius, 2,00" W. Donbeisky, 
2,00; J. Sungaila, 2,00; B. Bilijonas, 
2,00; V Stanevich, 2,00; J. I žgavėnis, 
2,00; P. Šatkauskas, 2,00; Mrs. M. 
Urbas A. Girdžiulįs, 2,00; M. Kauzas, 
2,00; K. Lugauskas, 2,00; J. Varnagis, 
2,00; P .Karbauskas, 2,00; Mrs. E. 
Latkauskas, 2,00; J. Aleknas, 2,00; K. 
Rad'«vich. 2,00; J. Stungels/.is, 2,00; 
Mrs B. Stagas, 2,00; J. Galinauskas, 
2,00; K. Beniušis, 2,00; P. Uraska, 
2,00; J. Rice, 2,00; E. Mažeikis, Z.00; 
S. Mažiunas, 2,00; Mrs. B. Lukošienė, 
2,00; f. Slazas, 2,00; C. Razinas, 2,00; 
J. Kvakzdas, 2,00; R. Kvagzdieno, 
2,00; J. Rimkus, 2.00; M. Rauktis, 
2,00; J E;dentas, 2,00; T. Westartas, 
2,00; M. Sebeskis, 1,00; K. Katcziunas, 
1,00 r 

Viso $304.90. 

SKYRIUS 10. 

Cleve'um1. Oliio. 
per J. Baltrukoniutė: 
J. Lučiunas, 2,00; L. Guklys, 2,00; 

A. Milinis, 2.-00; A. .Tarukonis, 2,00; K. 
Bagdonas, 2,00; K. .Tanikonis, 2,00; V 
Genutis, 2,00; A. YwaSunas, 2,00; J. 
S. Pašakarnis, 2,00; K. Masilionjs, 
2,00; A. Lapienis, 2,00; V. Malinaus- 
kas, 2,00; K. Zykus, 2,00; A. Aksomai- 

"j, .2,0'); T. N u ra, 2,00; A. Zykus, 
2,00; J. Za' as, 2,00; R. Kfuopip, 2,00; 
A Šimkūnas. 2.00;v K. Karpavičius, 
2,00; J. šilinis, 2,00; K. Cipjliauskas, 
2,00; A. Šukys, 2,00; 

Viso $46.00. 

SKYRIUS 12. 
Ilochester, N. Y. 
per P. Petronis: 
J. Saunoras, 5,00; N. žodrinais, 2,00; 

A. Stanis, 2,00; J. Zllis, 2,00; P Pet- 
ronis, 2,00; D. Tokšas, 2 00; K. Seinaš 
ku. 2,00. 

Viso $17.00. 

SKYRIUS 13.- * 

Minneapolis, Minn. 
per M. J. Bježa: 
J. Kausaitis, 2,00; J. Sabas, 2,00; A 

Mondeika, 2,00; M. F.ieža 2,00; A. Sult- 
sa, 2,00;" M. Sabaliauskas, 2,00; T. Sa- 
mulaitis, 2,00; P. Kairia, 2,00; W. Rl- 
čienė, 2,00; J. Ivanauskas, 2,00; .1. Za- 
naveckas, 2,00; J. šilčnas/ 2.00; O. 
Kausaitienė, 2,00; O. Mondeikienė, 
2,00; K Zanaveckjcnė, 2,00; M. Ka- 
valskis, 2,00; J. Ulkis, 2,00; R. Peče- 
liūnas, 2.00; S. Japkius, 2,00; M. Jap- 
kienė, 2,00; T. Kibartas, 2,00; J. Ja- 
ni ašauskas, 2,00; H. Vitkus, 2,00; A. 
Masis, 2,00; F. Biudikas, 2,C0; V. Kas- 
keviCius, 2,00; M. Skrebis, 2,00; M. 
Kaskevičienė, 2,00; A. Šimkus, 2,00; 
J Česnauskas, 2,00. 

V; so $60.00. 
(BUS DAUGI AUS). 

i TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Vaiauods nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 3£.th ST., CHICAGO, ILL. 
arti Kedzie Ave. 

Tclcplions Yards 1533 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyr:; 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų lipas. 
3259 So. Halsted St.( Chicago, III 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 18 CHIRURGAS 
Ofisas: 17-11 W. 47th STREET. 

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

Reeidcncija: 4515 So. Wood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

Užsigavimai gal atsi- 
tikt netikėtai — bukii'- 
prisirengę. 

Pain-Eipeiler i 
greit •nr.tildo i.kansr-j 
nuo Lamušiinu, 11113.- 
gremdimn ir '«i*akimu. 1 

H Žiūrėkite. :(n(i hutui 
1 sn INKARO ženklu ! j Galima gnu t vixosel 

np tiekose ui 3.1c ir ti.rx-1 
arlin išsisi turtint nuo f 

t. AU. RICHTER <?_ CO„ 
326 <30 Eruadwsy, Ncw York 

MOKYKLOS. 

VALENTINE D&ESSMAKINO 
COTLEGZ 

Mokina Bluvimo- klrplao, <3fcoigx?.Jrig 
dlenomlt ir vakarais d€I bi/uio i? 

Į flamv. Paliudijimai išduodami ir vi© i arba rašykite, o !aęs pasi?tong*imf 
j Butoikti Jums fNit.<nim*. 
toa parupinamoB dvkal. AtaiiankykiU 

2407 W- Madison St. 
i SARA FATSK, Principal 

Phones: Yarda Ii 5—551 
Residencc Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, K. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus * 1 

J 3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO, 

| Tel. Yards 3654. 

:Mrs,AJichniewicz 
Baigusi Akušerijos 

kolegiją; ilgai prfkti 
kavusi Pennsiįvani 

jos hospitalėse. Pa- 
sekmingai patarnau- 
ja p'-ie gimdymo. 
Duodu rodą visokio, 
se ligose moterims ir 
merginoms 
3113 So. Halsted St. 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERKA 

j Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

j AMERIKOS LIETUVIŲ 

i.HMcyMas 
Mokinama: angliškos ir• lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewriting, pi-klybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės e. mo- 
mij^s, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 0 ryto iki A 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valandom 

13106 S. Halsted st,.. Chicago 

ur. m. Herzinan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams ilnon.a» per 16 ae- 
tU kaipo patyrei gydytojas. ckirurBiu ir akuierls. 

Gydo aštriai ir chroniškas liges, ry. 
nj. moterų !r vaikų, pagal naujausia, 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
ęrietai»us. 

Ofisas ir Labontorlja: 102S W. 18tk 
Street, netoli l:f«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, lr 
6—8 valcnrois. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Haleted St. 
VALANDOS; H—ę "•►o. tikt*!. 

Pradik Nauju* Metua su tobulu aidi; r* 
gijimu, taip. kad 3i*Vo napiaieistutn«i per r 
•us metus, kas tin įali būti naudinga. 
prieš einant kn«- kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gera! pritaikinti akini.it prašalins aidi) fi 
galvos skaudėji'uus, trumparegystė tiba t«U- 
rcgystJ prašalinama, pasitarkite su manir-. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE-, O-MCAG' 
luboi, Tirą vjįti'c aptiek 08, Tčmykitt 

• if.%10 paraša 
Kampas l^tos Gatria. 

balandos: nuo 9tos *r«L vyt* ik'. P. vai. tuIc. 
Nedėlioj: EiKi 'J ▼«!. rytu iki 1 i tai. dienai. 

[ DR. C. K. KLIAUGA vį I ..Dentistas... 
Naujienų Name 

1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

, įki 9 vakare. 

KHKHJa WStfHK: VJ-t 

Dr. G. M. Glaser 
Prstetflraoja Jmi I? metai 

3149 3. Morgan 8t., kerti 82 et. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos? 9—10 ryto, 12—2 90 
piet. «—* vak., Ned?l. *—2. 

TELEFONAS YARD8 M7. 

Phone 'Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3T3EN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 lr 4 Iki 9 
vakarai*. 

3303 SO. M0R6AK STRFET 

K^ tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

eiles 
alybe 

Nauja, puiki Knygele 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c, 

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

J0N4ITIS. 
Ex-Leitenantas Kapelionas. 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKiS 
3S32 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 



Vietines Žinios 

TRIS PLĖŠIKAI PRISIPA- 
ŽINO pavogę: $234,000 

Šiądien, Indiano Standard 
Oil kompanija, siuntė du 
maišiuku pinigų į Vvhiting, 
fnd., dėl apmokėjimo darbi 
ninkams. Pinigus vežė se- 
nelis Joe Schvvarz. Jam bu 
vo pasakyta, kad ant Penn- 
sylvanijos stoties apsarvoti 
«<argai ateis jo pasitikti. Bet 
seneliui neteko pasiekti Whi 
ting, Ind. Jis išlipdytas ant 
septynios dešimtis devintos 
gatvės ir pinigus atėmę va- 

giliai pabėgo. 
Vėliaus West Chicago 

ave., policistai surado ir su 

areštavo tuos tris vagilius. 
Jie sakėsi esa: Jonas Wej- 
da, 31 metų, .gyvenas ant 
1331 N. Ashlancl ave.; Leo 
Pilipkowski, 31 metų, ir 
Walter Pilipko\vski, 17 me- 

tų, jiedu gyvena 2136 Hud- 
son ave. 

Pas Pilipkowskį čekiais 
rasta, tik $93,000. ir $2,000. 
pinigais, 

POLICIJOS VIRŠININ 
KAS GARRITY ATSISA 

KO REZIGNUOTI. 

Jau nuo senai manoma, 
kad Chicagos policijos vir- 
šininkas John J. Garrity, 
greitu laiku, atsisakys nuo 

vietos. Šiandien jis su savo 

draugais kalbėdamas pasa- 
kė, kad jis neapleisiąs savo 

vetos be tol, be kol negau- 
siąs formalio įsakymo nuo 

Majoro Thompson'o. 
Tie visi, kurie manė, kad 

Garrity rezignuos, dabar 
nuleido rankas ir su nera- 

mumu laukia tolesnių žinių. 

MOTERIS KALTINAMA 
ŽMOGŽUDYSTĖ. 

Ponia Purcell ant pusryčių 
taisydama savo vyrui arbatą 
įpylė nuodų ir kloriformos. 
Kuomet vyras arbatą išgėrė, 
tuoj aus apmirė. Tuomet P. 
Purcell paėmus pasodino jį 
į kėdę, aprišo su virve ir 

dar kelius kartus gerai už- 
davė per galvą, kad sukru- 
vinus. 

Pati išvažiavo į Sterling, 
111. Ir tuom manė pasiliuo 
suoti nuo kaltės. Bet tas 

jos pienas nebuvo ganėtinai 
geras. Ponia Cruse, buk per 
langą mačiusi jos darbą, ir 

kaip tik Pursell išvažiavo, ji 
tuojau davė žinią policijai. 

Detektyvai nuvažiavo ir 
suėmė p. Purcell. Dabar ji 
sėdi Chicagos kalėjime ir 
laukia teismo. 

VAIKAS IR MERGAITĖ ! 

VISĄ NAKTĮ IŠMĖGOJOi 
PARKOJE. 

Vakar vakare ponų Mal- 

loys vaikas ir mergaitė, be- 
vaikščiodamu nuėjo į Jack- 
son parką ir paklydo. Neži-, 
nodamu, kur esą, nei kuri 
yra jųjų namai, po medžiu! 
atsigulė ir visą naktį jiedu i 

ten išmėgojo. 
Rytmeti atsibudę pasijuto: 

esą lauke ir nežinojo kas su 

jais atsitiko. Norėjo eiti na- 

mo, bet nežinojo kur ir kat- 
ron pusėn yra jų namai. Ir 

atėjo iki 5427 Kimbark 
Ave. 

Čia jiedu pamatę moterį 
pradėjo verkti ir prašė val- 

gyti, nes labai buvę alkani. 
Kuomet ta moteris pavalgy 

(lino juos, tuomet jie prašė, 
j kad ji parodytų, kur yra jų 
namai. Moteris paklaususi 

! vaikų pravardės ir su žino-i 
j jus, kur jų tėvai gyvena nu-' 
vedė vaikus tėvams, kurie 
visą naktį nemėgojo, vaikų 
bejieskodami. 

Tėvai turėtų buti atsar- 
gesni ir mažų vaikų neleisti 
eiti gatvėn, jeigu dar neži- 
no, kur yra jų namai. Arba 
gerai išmokinti, kad nesibi- 
jotų ir žmogų patikę klaustų 
ir savo kliūtis papasakoti 
galėtų. 

SOUTH CHICAGO, 

Praeitą panedėlį Illinois 
plieno kompanija bandė ati- 
daryti savo fabrikus ir pa- 
vesti darbą skebams. Bet 
darbininkai jų užmanimą 
sulaikė, taip kad nei vienas 
negalėjo dirbti. 

Wisconsin plieno kompa- 
nija irgi mėgino pradėti dar 

bą, net su dviem triačdaliais 
darbininkų. Ir tie darbo to- 
liaus varyti ne įstengė. Ir 
dabar visos dirbtuvės laiko 
uždarytas. 

Chicagos ir apielinkių dar 
bininkai yra pasirengę ko- 
voti užbuvį ir nesitaikyti tol, 
iki kompanijos nepripažins 
unijos. Unijos vadovai sako. 
nors nekuriems, vargo ir net 
bado prisieis pamatyti, bet 
jie nemano grįžti darban 
iki jųjų reikalamivas nebus 
išpildytas ir unija pripažin- 
ta. 

Kompanijos taipgi nenori 
taikytis ir savaip visas dar- 
bininkų pajiegas nori nu- 

kreipti. Kurie katruos per- 
galės parodys ateitis. 

CICERO, 1LL. 

Rugs. 20 d. L. G. D. 6 
skyrius parengė programą, 
kuris susidėjo iš prakalbų, 
deklamacijų, dainų ir kito- 
kių pamarginimų. Kalbėto- 
jai buvo pakviesti Dr. Nai- 
kelis ir ''Lietuvos'' redakci- 
jos štabo narys Adžgis, ku- 
riuodu ytin įdomias ir nuo- 

dugniai išaiškinančias L. G. 
D. tikslus prakalbas pasakė. 

Kitas programo dalis iš- 
pildė vietos gabesni lietu- 
viai. 

Po Dfc. Naikelio prakalbų 
buvo renkamos aukos, ku- 
rių surinkta $17.31. 

Aukavo sekančios ypatos: 
Po $2.00: 

J. Babkauskas ir S. A. 
Stankevičius. 

Po $1.00: 
J. Eidyntas, S. Zenkevi- 

čius, D. Kaulavičius, J. Gri- 
galiūnas. 

Po 50c. 
J. Zaukaitis, A. Norvelas, 

P. Rudaitis, A. Ribakas, M. 
Karcauskas, P. Tamošaitis, 
A. Pečiukaitis, K. Balubin- 
skas, I. Buivydas ir I. Bene- 
vičius. Smulkių aukų su- 

rinkta $4.81. 
Dar keletą žodelių noriu 

ištarti apie L. G. D. 6 sky- 
riaus stovį. Čia jis apie du j 
mėnesiu atgal susitverė ir! 
dabar jau stipriai gyvuoja. 
Narių turi apie 40 ir jau 
centran pasiuntė $60. Taip- 
gi drapanų jau nemažai yra 
surinktų. 

Tat, vietos lietuviai, dar 
uoliaus sukluskime ir dar- 
buokimės dėl savo tėvynės 
naudos. 

Sekretorius. 

MELROSE PARK, 1LL. 

šiame miestelyje gyvena 
pusėtinas būrelis lietuvių. 
Jie turi įvairias draugijas ir 
didžiųjų organizacijų kuo- 
pas. Ir jau, rodos, kad jo- 
kio trukumo nėra. 

Bet štai! viską gerai ap- 
žvelgus pamatysime, kad 
čia dar yra labai didelė sky 
lė, t. y., trūksta svarbios or- 

ganizacijos skyriaus: Lietu- 
vai Gelbėti Draugijos. 

Del to gi pėtnyčioji, rugs. 
26 d. į Ig. Vaičiulio svetai- 
nę yra šaukiamas susirinki- 
mas, su tikslu apkalbėti ir 
sutverti L. G. D-jos Skyrių. 
Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare. 

Lietuvis kareivis. 

Draugijų Pranešimai; 
LIET.t G. DR-JOS SKYRIAUS 

Į SUSIRINKIMAS. 
L. G. D. 2 skyriaus susirinkimas at- 

1 sibus ketver0-o vakare, Rūgs. 25 d., 
<":30 vai. vak. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. 

j Visi nariai malonėkite būtinai atsi- 
lankyti, nes yra daug svarbiu dalyku i dėl apsvarstymo. Taipgi nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti ir tuos, kurie 
dar nepriklauso prie L G. I). č'ia at- 
silankę gausite progą susipažinti su ! šios dr-jos tikslu ir tt. VALDYBA. 

DOMAI T. K. "LIETUVOS" NARIU. 

Teatrališko Kliubo "Lietuvos'' vei- 
kalo "Maža Ponia Niekas" repeticijos 
atsibus seredoj. Rugs. 24 d., 8 vai. vak. 
šv. Kryžiaus parap. svet 

Visus aktorius meldžiame neatbūti- 
nai atsilankyti Rez. J. J. Palekas. 

WEST SIDE LIETUVIU 
VIEŠOJO KNYGYNO 

SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Viešojo Knygy 
no delegatų susirinkimas į- 
vyks potnyčioį, rugs. 26 -L, 
7:30 vai. vak. M. Meldažio 
svet., 2244 VV. 23 pl. 

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

Valdyba 

L. G. D. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos Chicagos apskričio susi- 
rinkimas įvyks seredoj 24 d. 
rugsėjo, 8 vai. vakare Wocl- 
<nano svetainėje, W. 33 n 

1 

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. A.džgis, Apsk Sekr. 

PARSIDUODA PIGIAI. 

Penki akeriai geriausio juodžemio su 

keturių kambarių nanlu, netoli nuo Chi 
cagos. prie pat vieškelio, čia jųs galite 
gyventi, o važiuoti dirbti galite \ Chi- 
cafVą. Randasi prie pat Burlington tik 
45 minutos kelionės j miestą., čia jums 
geriausia proga įsigyti namą ir likti 
turtingu. Parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvu išmokėjimų. Kadangi tai 
yra didelis bargenas, tai jums apsimo- 
kėtų pasiskubinti. PAUL BAUBLY. 
1404 \V. 18th St. Telefonas Tanai 6296. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKITE 

"LIETUVA" 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABORiUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, Irad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

H0TEL1A1. 

Pirmifi lietuviskaR Hotelis Chicagoj, 
prie 160G South llalsted St. šisai Ko- 
telis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočiams ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės. aiba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi *.u valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė, j 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALAUJAME LIEBERIŲ I 
faundrę. Pastovus dn^bai,. AtsiSau- 

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

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis i Kentucky vals- 
tija- Didelis užmokestis; už gavima 
darbo nereikia mokėt. Sreikų nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

Reikalingas Goss Press 

Operatorius Pagelbininkas, 

Atsišaukite j "Lietuvą." 

PAJlEŠKIJIMAi. 

I'ajieskau I'etrom-'.C's ir O- 
nos 1'alkaičui. K;iuiv» gub. Tel 
mii pavieto, Sėdos phrap. So- 
čios- kaimo Grūstės. Abi že 
n tos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metu gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie Viktoras 
lUitkus, 1621 S. 1 falsted S.'., 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

Parsiduoda automobilius 1914 M it-' 
chell, G cilinderių, i> sėdynių, mašina 
gerame stovyje. Arba mainysiu ant ma 
žesnio auton.obiliaus arba niotorcyklio 
Kreipkitės J. M. 11127 S. Emerald Ave. 
o-Ciofj lubes. 

Pardavimui Namai. l\irsiduoda na-( mas ant 7 pagyvenimų. Raudos neša 
$S5.00 į mėnesį. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Justin Maekie\vich, 
2222 VVest 23rd Place 

SPECIALIS BARGENAS. 

9 akeriai puikiausio juodžemio netoli 
nuo Clucagos miesto. 10 miniitu pekš- 
čiam iki Tinley Tark stoties Rock Is- 
lond geležinkelio su gera priemiesčio 
trausportacija, prie plento. Jus lengvai 
galite prasimaitinti autyinaųt daržoves 
paukščius ir buti ponu «'.nt savęs. Did- 
žiausias bargenas Cliicagoje. Turi buti 
parduita šit} savaitę. Bargeno kaina 
$2250. verta 3000. Sąlygos $300 Įmo- 
kėti. o likusius po $20 j menes}. Rašy- 
kite arba telefonuokite pas PAŲL 
BAUBLY. 14UJ. \Vest 18th St Tele- 
fonas Canal 6296. 

SVARBU 
v 

* I Iš priežasties išvažiavimo parduodu labai pigiai 6 i 

kambarių ant cementinto fondamento namas vėliau 
sios mados, elektros sviesa, puikus porčiai ir prie to i 
namo 5 lotai. Lotai pavieniai šioje vietoje parsiduo- 
da po $900 ir $1000. Pardosiu viską už $4,500. 

Ten pat 5 prie kampo lotai, už kurios užmokėjau 
^2,500.00 parduosiu už $2,000.00. Viskas randasi neto- 

59-tos ir Western Ave.Puikiausia vieta. * A «v Atsišaukite vakarais arbanedėlioje iš ryto iki 3 vai. 
S. ŠOKALSKJS, 

3343 Lowe Ave. 3 lubos !•%* 
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TeU'pliont! Hrover &052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 1«> ryto iki S vakare 

Modaliomis pagal suturtj. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR F. O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosi-ss ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašnlinami. Kreivos ak] s 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 0 iki G. Nedaliomis 10—12. 

120 So. State St., Chicago, III. y* 

l 
__ 

~ 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L«ntŲ, Rėmų Ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul Etybų iš vidaus, po $1.50 ui fillloną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ĮLL. 

-s~<* V M w>cwt ^ixvVVVV"y%HvH*H?15P 

LIBERTY BOiNDS 
M^s perkame Liberty Bonds a f ^ /\ c v T T plln$ %asb" vert#. Atue&teUe -r\ O 1 1 
arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 »«<i v k 
Utaminkais Ketvergals lr 1335 Mllw&uke Av©. 
Subatoncifl 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

f NAUJOS DAINOS SU GAIDOMIS ST. ŠIMKAUS.' 
Vienam Balsui. j ) Era Mano Brangi 50c. \ i Ne del tavęs Aš Mergelė 50c. S 

) Miegok Mano Balandėli fiOe. \ j Sunku man gyventi 60c. : 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. į! Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. Užaskymus siųsdami ad- i J resuokite: 

... F. J. BUDRIK. 
( 3343 SO. HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. J 

Aš ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
SEKANČIAI KASAU: 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinima9 pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas spėkų nuslajiu'M 
viso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezi". bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Het kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebetadė po krutinę. 
Vidurių rė/imas išnyV o po užmušimui visų Uku. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė do buteli Sa- 

= lutaras, Hitteria, ir po 3 mėti. savo paveiksle pama čiau tokį skirtuuia kaip turp I dienos ir nakties. Da bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju | Salutans mylisių geradčjlstei ir linkiu ri-siems savo draugams ir pažįstamiems | su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Satutaras: 

f SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

Chicago, Elllnota 

V Y KIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų sluati ir. overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservalyvlrikų modelių $20.00 iki <45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlao Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $S.50 ir augščlau FuJl dress.. tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir aagšCiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų.'. Subatomis iki 10 falandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET- 

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 
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 visų kiekvienam baksui, kurį manai 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 V> arba Y\ 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 dalykų 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 viršų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nepasiliuo- suotų. 
7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso patogioje vietoje. Numeris, kurie randaši ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių. 
8. Už ekspresą arba už freitų vežimą pats apmokėk iki New 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 18 centų už kiekvieną svarą iškaščiams. 
II... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 
12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

Lithuanian American Trading Co* 
% WEST 481 h STREET, NEW YORK, N. Y, 

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