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Estonai sunaikino du hol= 
ševikų pulku. 

Lenkai susijungė su 
f- Denikinu. 

Vokietijos Kongo dalis Partugalijai. 
v I 

SAKO, LENINAS 
NUŽUDYTAS, 

Paryžius, rugs 25 d. —• 

Šiądien Paryžiaus biržoje 
pasklydo gandai, kad Rusi- 
js sovietų premieras tapo 
nužudytas. 

fcSTONAI SUNAIKINO DUi 
BOLŠEVIKŲ PUL^IJ. i 

.. Londonas, rugs. 25 d. — 

Šiądien gauta iš Estonijos 
pranešimas, kad apielinkėje 
Pskovo vakar buvo smarki 
kova tarp estonų ir bolševi- 
kų. Mūšyje kaip pranešama 
tapo sunaikinta du bolševi- 
ku pulku. 

LENKAI SUSIJUNGĖ SU 
DENIKINU. 

Ber»«, ings. 25 d. — Len- 
kų spaudos biuras pranešė, 
kad Lenkijos armijos dalįs 
jau susijungė su Denikino' 

armija, veikiančia pietinėje' 
Rusijoje netoli Kerosteno. j 

VOKIŠKOJI KONGO 
DALIS PORTUGALIJAI, j 

Paryžius, rugs. 25 d. — 

Augščiausia talkininkų ta 

ryba šiądien svarstė likimą 
vokiškosios dalies Kongo 
šiauriniame Mozambik pa- 
kraštyje. Ta vokiškoji pro-: 
vincija nuspręsta priskirti 
Portugalijai. 

Augščiausia talkininkų ta 

įyba taipgi užgirė komisijos 
plianą idant grupė salų Špic 
bergen butų pavesta Norve- 

gijos kontrolėn. 

SUVIENYTOSE VALSTI 
JOSE STOKA 38,00 

MOKYTOJU. 

Washington, D. C., rugs. 
25 d. — Atsidarius mokslo 

► metams pasirodė didelė sto 

ka mokytojų publiskose mo 

kyklose. Jų stokuoja, kaip 
apskaitliuojama, apie 38, 
000. Tokio negeistino daly- 
kų stovio priežastimi, sako 

ma yra mažos mokylų al- 

gos. Apšvietos komisijonie- 
rius praneša, kad Suvienyto 
se Valstijose yra apie 65, 
00 mokytojų, kurie gauną 
algas mažės,nes, negu gali- 
ma. pragyventi. 

LYGA GYVUOS IR BE j 
SUV. VALSTIJŲ. 

Paryžius, rugs 25 d. — 

Vakar atstovų bute buvo 
karštų ginčų klausime užgi- 
rimo taikos sutarties ir tau- 
tų lygos konstitucijos. At-j 
stovai reikalavo valdžios pa, 
aiškinti priežastis, kurių de 
iei Suvienytų Valstijų sena 

tas nenorįs užtvirtinti. Duo 
lais valdžios atstovų paaiš 
kinimais butas nebuvo pa. 
tenkintas. 

Premievas CJemenceau | 
duodamas pranešimus tai-p;. 
kit ko pasakė, kad tautų lyjl 
ga galės gyvuoti ir be Suvie i 

nytų Valstijų jei josios ne i 

prisidės. 

1 RANCUZAS MANO 
ESĄS MIRĘS. 

Paryžius, rugs. 25 d. — 

, 

Kelios dienos atgal paskuti- j 
niame momente tapo sulai i | 
kyla mirties bausmė Pierre 
L^noir, kuris buvo pripažin 
tas kaltu suokalbyje prigel- 
beti Vkietijai pereitoje ka- ( 

rėje. Jio mirties bausmė ta- 

po sulaikyta, kad suvedus 
jį su kitu kaltinamu, buvusiu 
Francuzijos premieru Cail- 
laux. Dabar Lenoir visai sii 
pnai jaučiasi; jam atrodo, 
kad esąs numiręs. 

BOLŠEVIKAI PRALAIMI 
SIBIRO FRONTE 

Omskas, rugs. 14 d. (Su- 
vėlinta). — Ateinančios ži- 
nios iš fronto praneša, kad 
prieš bolševikiškoms spė- 
koms pradeda vis geriau. 
Bolševikų kariumenė buvo 
norėjusi užeiti kolčakiniems 
iš šono fronto, bet tapo at- 
mušti su nemažais nuostc- 

I liais. 
! 

VALDŽIA TVARKYS PRI- 
STATYMĄ DIRBTUVĖMS 

REIKMENŲ. 

Washington, D. C., rugs. j 
25 d. — Atsižvelgus į keblu 
mus del iškilusio streiko,pri 
statymą anglies ir geležines 
rudies į plieno ir geležies 
dirbtuves prižiūrės direkto 

I riai kiekvieno distrikto; jie 
i išduos leidimus gabenimui 1 minėtų dalykų. 

Talkininkų spėka ir bolševikai 

PERVELU SULAIKYTI 
STREIKĄ. 

.Washington, D. C., ings. 
25 d. Ų Šiądien John Fitz- 
aatrick iš Chicago užreiške 
senato komisijai, kad jei Ga 
ry dabar ir sutiktų suseiti 
■su darbininkų atstovais, tai 
jau pervelu sulaikyti strei 
tą. Girdi, dabar darbininkai 
i-eikalaus teisybės iš Suveny 
;ų Valstijų valdžios. 

SUŠIAUŠĖ KARAI; 
PENKi UŽMUŠTI. 

Gary, Ind , nigs. 25 d.— 
šiądien ištiko nelaimė ant 

yatvekarių iinijos. Susidurė 
:lu karai, pilni streikuojan- 
čių darbininkų, kurie vyko 
pasiimti algų. 

Karai susidurė prie užsi- 
sukimo ant pavienės linijos 

Nuotikyje 5 užmušta ant 
vietos apie ir 50 sužeistų, ne 

kurie jų mirtinai. 

VOKIETIJOS VILTIS TIK 
AMERIKOJE. 

Briynas, rugs. 25 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad finansų ministeris Erz 
bergeris užreižkęs, jog Vo 
kietija gali kiek atsigriebti 
tik gavus didele užrubežinę 
paskolą; bet gauti vokiečiai 
tikisi tik prie amerikonų pa 
ramos. 

FRANCUZUOS MOKYTO 
JAI DEDASI PRIE 

UNIJOS. 

Paryžius rugs. 25 d — 

Francuzijos mokytojų kong 
resas nutarė prisidėti prie 
bendros darbo unijos. 

ISPANIJOS KARALIUS 
FRANCUZIJOJE. 

Bordeaux, rugs. 25 d. — 

Čia atvyko automobiiuje Is- 
panijos karalius Alfonsas 
pasitarimui su Dr. Foure. Jis 
buvo sutiktas skaitlingos mi 
iiios, nors atvyko inkognito 

TURI MALKOS IR UG- 
NIES SUDEGINIMUI 

JUODUKO. 

Grand Island rūgs. 25 d.' 
Vakar buvo didelė demont' 
racija, kurioje reikalauta ivš 
duoti juoduką Leon Darling, Į 
kuris prisipažino užmušime 
vieno kanduktorio. 

Minia primose malkos ir 
ugnies ir tik laukė atgabe-; 
nant juoduko, kad jį sude 
ginus, bet policija suspėjo, 
išvežti1 juoduką i Lincoln. 

VAGILIAMS VIS GI 
SEKASI. 

Lansing, Mich., rūgs. 25, 
d. — Vakar penki plėšikai 
įsilaužė bankon, kur nutvė 
re $10,000 pinigais ir apie 
$60.000 laisvės paskolos 
bondsais. Apie plėšikus 
nesurandama jokiu pėdsa 
kų. 

NUSIŽUDĖ DĖL DANTŲ 
SKAUDĖJIMO. 

Cedar Rapids, Iowa, rugs. 
25 d. — Tūlas Charles L. 
Welty, 39 m. per porą savai 

čių kentė iddeį dantų skau 
dėjimą; pagaliaus neiškentė 
ir nusižudė. 

i 

CLEMENCEAU RŪPINASI 
BŽL UŽGIRIMO 

SUTARTIES. 

Paryžius, rugs. 25 d. 
Francuzijos premieras Cle 
menceau, kalbėdamas atsto 
vų bute užreiškė, kad jei jis 
galėtų, tai pasiųstų Suvieny 
tų Valstijų senatui, idant 
greičiau užgirti taikos sutar 
t j ir tautų lygos konstituciją. 

BOMBA NAME UŽMU- 
ŠĖ TRIS. 

I Batavia, N. J., rūgs. 25 d. 
Šiądien viename iš gyvena- 

■ mų namų ištiko bombos eks 
pliozija. Ekspliosijoje trįs 
užmušta ir keturi sužeista. 

SĄJRASAS RUMUNIJOS 
GROBIO VENGRIJOJE. 

Vienna nigs. 25 d. — Pra 
nešama, kad iki 15 dienai 
rugsėjo per upę Thless perė 
jo Rumunijon iš Vengrijos 
64 traukiniai. Tie traukiniai 
susidėjo iš sekančių dalių: 
482 lokomotyvai traukusie 
vagonus, ir 202 lakomotyvai 
beveikmiai; 65 vagonai sa 

lionai; 166 privači vagonai; 
136 pirmos kliasos vagonai; 
172 antros klasos vagonai; 
640 trečios kliasos vagonai; 
1,537 tušti tavoriniai vago- 
nai, ir 1329 vagonai plat- 
formos. Prikrauti vagonai 
sekančiai: kviečiai, šienas ir 
panašiai, 1,313 vagonai; 
amunicija ir orlaiviai, 56 va 

gonai; geležinkelių medžia- 
gos 1,385 vagonai; žemdir- 
bystės mašinų, 551 vag.; ka 
riškos medžiagos, 1,413 vag., 
ir įvairia medžiaga, 4,349 
vagonai. 
TIRINĖS KOKIAS DOVA 
NAS GOVO VVILSONAS. 

Washington D. C , rūgs. 
25 d. — Yra kalbama, kad 
prezidentas Wilsonas yra 
gavęs nuo Europos valdonų 
kokių tai dovanų. Tas sukėlė 
nemažai triukšmo tarpe kon I 

gresmonų. Šiądien atstovų 
butan tapo įnešta rezoliuci-' 
ja, kad užklausus pas prezi- 
dentą pasiaiškinimo ar gavo1 
jis dovanas ir kokias. 

Mat sulyg Suvienytų Val- 
stijų konstitucijos jokis Su- 
vienytų Valstijų valdininkas 
neturįs teisės priimti bile do 
vanas ar titulus nuo karalių 
ar princų, svetimų šalių. 

PAŠVENTĖ SAVE DĖL 
VAIKO. 

Lake City, Ia., rugs. 25 d. 
Ponia Sanfield, 36 m. ėmėsi 
gelbėti 2 metų vaiką, kuris 
sėdėjo tarpe bėgių prisiar- 
tinant traukiniui. Ji vos spe 
jo numesti vaiką šalyrj, gi 
pati tapo traukinio suvažinė 
ta. 

KANUOLIU ŽEMĖ 
UKĖMS. 

Cologne. Tūkstančiai ake 
rių Kiupo žemes buvo nau- 

dojama bandymui naujų ka 
nuolių; tą žemę vietos gy- 
ventojai tiesiog ir vadindaj 
vo kanuolių žeme. Dabar tie 
plotai žemės pavedami iš- 
bandymui ūkio mašinų ir 
kitur tiesiog įtaisoma ukes. 

IŠMETĖ KŪDIKI IŠ TRAU 
KINIO PER LANGĄ. 

Reverhead, L. I., Čia tapo 
išmesta iš vagono per langą 
apie metų mergaitė. Trauki 
nys tuo laiku nešinosi apie 
30 mylių į valandą. Kūdi- 
kis sveikas ir gyvas ir randa 
si su motina viename kalėji' 
mo kambaryje, nes motina 
vėliau tapo areštuota. 

GOLDMAN IR BERKMAN 
PALIUOSUOS PO 

KAUCIJA. 

New York, rugs. 25 d. —1 

Emma Goldman ir AJeksan' 
der Berkman jau baigia se-1 
dėti priteistą jiems laiką,! 
bet juos vėl įsakyta areštuoj 
ti departavimui iš Suvienytų' 
Valstijų. Vienok jų advoka1 
tas užreiškė, kad jie bus pa 
liuosuoti po kaucija, kuri 
bus sudėta laisvės paskolos 
bondsais. 

MEKSIKA DAVĖ RUGPJU 
TYJE 7,938,519 BAČKŲ 

ALIEJAUS. 

Tampico, Mex. rugs. 25 d. I 
Pranešama, kad pereita rug 
pjūtį mėnesį iš Meksikos iš 
vežta 7,938,519 bačkos alie 
jaus. Šis mėnuo sumušė re- 

kordą pirmesnių mėnesių 
Aliejaus daugiausiai išvež-1 
ta Į Suvenytas Valstjas. 

ANGLIJA NORI TAIKIN- 
TIS SU AIRJA. 

Londonas, rugs. 25 d. — 

Laikraštis Evenig News pra 
neša, kad ministerių kabinę 
to nariai turėjo specialį po 
sėdį išrišimui Airijos klausi 
mo. Buk šiame posėdyje nu 

spręsta dar syki pabandyti 
susitaikyti su airiais ramiu 
keliu. Delei to reikalo mano 

rezignos Airijos general gu- 
bernatorius. 

SNIEGAS PRIGELBĖJO 
GESINTI GAISRĄ 

Missoula, Mont. rugs. 25 
d. — Vietos girių gaisrai 
daug privargino valdinin- 
kus jiems bekovojant už 

girių saugumą. Bet vakar iš 
kritęs nors ankstyvas, bet 
pusėtinai gilus sniegas pa- 
liuosavo nuo darbe girių 
gaisro gesintojus. 

iŠ KANADOS ARMIJOS 
PABĖGO 1733. 

Londonas, rugs. 25 d. — 

Pranešama, kad iš Kanados 
i armijos nuo 1914 metų viso 
yra pabėgusių 1,733 vyrai. 
Viso Kanados armijos Euro 
poje buvo apie 420,00 vyrų. 
Šiuo laiku iš Kanados ami- 
jos pabėga kas mėnuo 14 

kareivių. 

ITALAI VERŽIASI 
TOLIAU SERBIJON. 

Paryžius, rugs. 25 d. — 

Įsisiubavusie Annunzio ša- 
lininkai nepasiganėclina už- 
ėmimu Fiume, bet jau pra- 
deda veržtis ir į kitus mies- 
tus, kurie sulyg taikos kon 
ferencijos nuosprendžio tu- 
rėtų prigulėti Serbijai ir jau 
esą serbų kontroliuojami. 

Pranešama, kad italų ka 
riumenės skyriais jau eina 
linkui mietu Spalato Šbeni- 
co ir Trau. i 

Is Rymo taipgi praneša- 
ma, kad toliau į pietus, A d 
riatiko pakraščiuose viešpa- 
tauja didelė betvarkė, ypač 
mieste Ragusa, arti Juodkai 
nijos rubežiaus. 

Nori sugrąžinti monarchiją 
Juodkalnijoje. 

Prie to yra gandai, kad 
italai plianuoja sugrąžinti 
Juodkalnijon karalių Miko 
laj, kuris pereitą balandžio 
mėnesį tapo prašalintas nuo 

sosto, gi šalies kongresas 
paskelbė šalį prisijungusia 
prie Jugo-Slavijos, su Serbi- 
jos karaliumi priešakyje. 

Bet Juodkalnijos karalius 
nepripažino tokio nuospren 
džio ir vis rengiasi grįžti 
Juodkalnijos karaliauti ir, ro 

dos, turįs kiek pritarėjų tar- 
pe juodkalniečių. 

Be to Italijos karalienė 
yra Juodkalnijos karalaitė 
ir manoma, kad Italija dik 
čiai remia Juodkalnijos ka 
raliaus norus buti ir ant to 
liau Juodkalnijos valdonu. 

Permato naują karę. 

Rymas, rugs. 25 d. — Ka- 
pino Annunzio besisma- 
ginimas toliau veržtis į Ju- 
go-Slavijos teritorijas sutei- 
kia nemažai neramumo ir 
patiems italams. Sakoma 
nemažas skaičius parlamen 
to narių pasirašė po reika- 
lavimu, kad sušaukus slaptą 
parlamento sesiją. 

Tarpe italų net kįla klau 
simas, kad gali iškilti nauja 
karė, kurios ir karingi italai 
jau pradeda nenorėti. 

BALKANAMS PASIUNTĖ 
93,000 TONŲ REIKMENŲ. 

Buchareštas. Pirmą pus- 
metį, kaip praneša pulkinin 
kas Henry W. Anderson, iš 
Suvienytų Valstijų pasiūta 
Balkanams per Amerikos 
Raudoną Kryžių net 186,000 
000 svarai Įvairių reikmenų 
ir medikamentų. 

Didesnes dalis šių siunti- 
nių gavo Grekija, Serbija ir 
Rumunija; gi mažiau teko 

Juodkalnijai, Bosinijai ir 
Abanijai 
Serbija tik vienų audeklų 

apleikė net 733,000 yardų. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien giedra; maža at- 

maina temperatūroje; vidu- 
tiniai įvairus vejai. 

Saulėtekis, 6:41; 
Saulėleidi? 6:41, 



" £! 1 Th# Litfiuanlan DtUy 

LIETUVA 
1 Published daily, «xcept sundayo, by the 

Lithuanian Publiahinb Co., Ine, 
1253 So, Morgan 8t CH1CAGO, ILLINOIS 
intertd &» Second-Claen Matter July 13th, 1893, at the 
Poet Office at Chlcago, Ill#, under act of March 3rd 1897. 

Telephoue: Bcrl?rąrd 425(» 
ED1TOR; B. K- BALUTI3 

Subtcriptlen Prie*: 
tn Chioago, by mali— 

One year |«.90 
Sii montha S.iO 
Three monlks l,tt 

įa Chlcago, by carrltT— 
One coyy 9 >2 
Per week .13 
Per menth _____ 15 

ga the United Statee, mali— 
One year »6 00 

i Slz months 109 
Throe monthe 1.85 

lo Canada. one 7«ar 
fu all other atuntrlas, 

per year JS.O# 

j Prenum«.rato« fcai-i?: 
Chicagoje. per knują— 

Vienas mota? fl.OC 
Aečlal mėnselaL- 2.60 
Trja mėnealal 1.35 

Chicagoje, per lžnellotoją— 
Vien* kopija __ $ .02 
Per sfvaltą .l'J 
Per mėnesi ,8fc 

8uv, Valat,, per kraa%— 
Vienas m stfcd 91.00 
Aetil mėneKtet 1.00 
Trj« m6ne«lai 1,IB 

Kanadoje, ^ $7.00 
I visa* xlta'i tolis, 

metanu ... W,G0 

Apgarsinamu kainą suteikiame paroika'.avuo. 
Prisiųsti iiedakcljon Ir nepanaudoti raakruitlnl gra- 

ftinaml atgal tik tada, kada ji; gražiaiino reikalaujama, 
rankraštj Itedakcljon siunčiant, ir kuom«t grąžinimo 16- 
los prt«* rankraščio jra pridėtos, 

"Lietuva" eina kasdien išskiriant nedžldienius. 
Leidėjai: Lletufos Dienraščio Bendrovė. Redaktorius; 

Adt. Bronius K. balutis, Adresas visoms koresponden- 
cijoms; 

Llthuanlan PubJi«hlng Co. 
32ž3 9o Morgan Sr.. Chicpgo. Ui 

NEU2SIPULDINĖK1TE BEREIKALIN- 
GAI ANT ATEIVIU DARBININKU. 1 

*• 
4> 

Paprastai žmonės yra linkę jieškoti kaltininkų silpnesniųjų tarpe. Atsiminki- 
me tik senąją Rusiją. Kas tik blogo neatsi 
tikdavo joje, atžagare iviška spauda visuo- 
met bandydavo mesti kaltę ant žydų. Ir 
nuolatiniais apkaltinimais caro pakalikai 
taip insiundė tamsus žmonės prieš nelai- 
mingus žydus, kad tie ėmė rengti jiems kruvinas puotas. Iš džiaugsmo trinė ran- 
kas rusiški biurokratai, žiūrėdami į tuos 
pogromus, kuriais mintijo nuvyti bėdą nuo 
savo galvos. 

Panąšųs dalykas pradeda dėtis ir Ame 
rikoj. Neišpasakytai nusigando čionykš- čiai reakcijonieriai, pamatę taip sparčiai 
kįlanti darbininkų judėjimą. Visur darbo 
žmonė3 rungčiomis organizuojasi, visur 
streikai, begalinis neužsiganėdinimas ir tt. 
Dreba kailis Amerikos fabrikantams, žiū- 
rint į tokį nepaprastą darbininkų bruzdėji- 
mą, ir štai jie sumanė jieškoti kaltininko. 

Silpniausiu elementu Amerikoje kol 
kas yra ateiviai. Ant jų tai ir pradėjo vei- 
sti visą bėdą už streikus, unijų organiza- 
vimą ir tt. Ypač pastaraisiais laikais Ame 
rikos angliškoji spauda ėmė smarkiai už 
sipuldinėti ant ateivių dėlei taip vadina- 
mų suiručių kėlimo. Esą svetimšaliai yra 
karščiausi agitatoriai, svetimtautiški laik- 
raščiai daugiausia siund6 žmones prieš 
darbdavius ir tt. 

JBeabejonės, tie užsipuldinėjimai yra 
visiškai neteisingi. Ateiviai ant tiek pri- 
sideda prie darbininkų judėjimo, kiek vi- 
si kiti susipratę darbo žmonės. Ispanijoj ir 
Italijoj visiškai nėra ateivių darbininkų, o 

streikų ten gal nemažiau kaip Amerikoj. 
Francijoj ir gi beveik nėra svetimšalių dar 
bininkų, o kaip gi smarki kova ten tarp 
kapitalo ir darbo. Amerikos laikraščių 
lojimai ant ateivių yra taip pat absurdiš- 
ki, kaip kai-kurių Anglijos dienraščių tvir 
tinimai, kad buk Airijoj daugiausiai ne- 

uisiganėdinimą prieš anglus kelia atva- 
žiavę iš Europos žydai. Čia ne ateiviai 
kalti, čia verda amžina kova tarp pr:3pau 
dėjų ir prispaustųjų. O angliškoji spauda 
užsipuldinėja ant svetimšalių tik su tikslu 
surasti kaltininką, diskredituoti ateivius ir 
įvesti labiau varžančius įstatus prieš juos. 
^ PASKUTINIS ŽYGIS į LAISVĘ. 

Užtrukęs dėlei karės aplinkybių Lietu 
vos Steigiamasis seimas žada tikrai įvykti 
šį rudenį. Europos lietuviški laikraščiai 
sako, kad šis seimas įvyks, nors Lietuvos 
dalis ir sostinė Vilnius dar tebebus sve- 
timose rankose. 

Kiekvienos valstybės gyvenime Stei- 
giamojo Seimo šaukimas yra svarbiausis 
momentas. Tai bus musų paskutinis žygis 
į laisvę. Valstybės Taryba ir Laikinoji 
Vyriausybė sušaukusi seimą automatiškai 
paliaus gyvavusios ir Steigiamasis Seimas 
prabils visų Lietuvos žmonių vardu. Jis 
pasa'.ys kokia privalo but valdymosi for- 
ma musų valstybėje, jis sustatys šalei 
konstituciją, aptars santykius su kitomis 
valstybėmis ir tt. 

Steigiamasis Seimas priduos musų tė 
vynei daugiau patvarumu, rimčiau tuomet 
skaitysis su mumis kaimynai ir visos ki- 
tos valstybės. Dabar lenkai ir kaikurie ki- 
ti musų priešai visur skelbia, kad dabar- 
tinė Lietuvos valdžia esanti neteisėta, kad 
Lietuvos Taryba esanti kaizerinė ir tt. Di- 
džiausius pinigus išleidžia musų priešinin- 
kai, kad tik kuošlykščiausiai apšmeižti da- 

bartinę Lietuvos valdžią, sukelti neužsi- 
ganėdinimą žmonių miniuose, ardyti vie-i 
nybę tarp lietuvių veikėjų. Mažai tereikia! 
abejoti, kad lenkai pasigauna už pinigus ir 
mūsiškių, idant kuogreičiausiai pagelbėtų 
nuversti dabartinę Lietuvos valdžią. Ypač 
užsieniuose nemažai susirinko tokių negar 
bingų paukščių. Visoms toms neteisin- 
goms paskaloms Seimas turės padaryti ga 
lą. Lietuvos žmonės, suvažiavę iš visų mie 
stų, sodžių ir trobelių, tars savo vyriausią- 
jį žodj ir užkimš gerklę visiems musų 
šmeižikams-povokatoriams. 

I i i Svetimoj© Spaudoj© i 

i Api© Lietuvius | 
LIETUVIAI RENGIASI PRIE PROTESTO 

Vietos lietuviai labai susijudo išgirdę, 
kad Lenkijos kariumenė įžengė į Lietuvą 
ir civilizuoti gyventojai rengiasi prie mass- 

mitingo, kuris įvyks sekančią sąvaitę. Su 
sirinkimo tikslas išnešti protestą prieš len- 
kus. Sulyg rimtų lietuvių, lenkų kariume 
nė visai netikėtai užpuolė lietuvius, kuomet 
jie ginėsi nuo bolševikų ir tuom pačiu sy- 
kiu apsaugojo lenkus nuo bolševikų pavo- 
jaus. 

Praeitą sąvaitę New Yorke tapo ap- 
laikytas iš Lietuvos kablegramas, kuris 
praneša apie Lietuvos padėjimą. Kable- 
gramoj sakoma, kad lenkai naikina Lietu 
vos sostinę Vilnių ir jau sunaikino Vilniuje 
apie $15,000,000 vertės turto. Gardine 
generolas Danieliauskas, lietuvių kariume- 
nės vadovas, tapo suimtas ir primuš- 
tas veik iki mirties. Vilniuje 1200 žydų 
tapo užmušti, ir kiekvienas kuris nešneka 
lenkiškai tampa apiplėštas, nubaustas. 

Tokis žiaurus lenkų elgimasis Lietuvo 
je privertė 750,000 lietuvius čia, Amerikoj, 
gyvenančius protestuoti prieš lenkus ir 
maldauti S. V. prezidento Wilsono, kad 
jis užsistotų už lietuvius. Vietos lietuvių 
rezoliucija bus priimta mas-susirinkime ir 
|paskui pasiųsta į Washingtoną. Manoma, 
kad taipgi bus išneštas prašymas, kad S. V. 
kleistų 75,000 jaunų vyrų važiuoti į Lie 
tuvą ir kariauti prieš lenkus, jei lenkai ne 

pripažins Lietuvos laisves. 
Pastaraju laiku lenkų premjeras Pa- 

derewski pastebi, buk Lietuva priklausan- 
ti lenkams, nes šimtmečiai atgal Lietuva 
savo noru prisijungus prie Lenkijos, bet 
tai visai neteisingas jo pranešimas. 

(IŠ "Springfield Union") 

PLIANUOJA NAUJĄ VOKIETIJOS 
VALSTIJĄ. 

Generolas von der Goltz ir iš Vokieti 
jos kilę Rusijos bajorai tariasi sudaryti iš 
Baltijos tautelių naują Vokietijos valstiją, ant pamatų, kad apsisaugoti nuo Maskvos. 
Nežiuriant visokiems pranešimams, vokie- 
čiai neapleidžia Latvijos. Nuo Libavo iki 
Rygos ir ištiesai Lietuvos iki Kauno aštuo 
nios dešimtis vokiečių valdo gelžkelius, mie 
sius, krasas ir telegrafus. 

Aš tik keliavau per paminėtas vietas 
ir radau vokiečių nuterorizuotas. Vokie- 
čiai ten tikri valdininkai. Vokiečių karei- 
viams įsakė ajijantų misijos, kad 
demobilizuotusi. Vokiečiai tai padarė, vie 
rok šalies neapleido, tik uniformą persi- 
keitę pastojo tarnauti Rusijos monarchi- 
siui, kunigaikščiui Leiven. Kunigaikštis Leivenas ir baronas Keller, abudu po carų buvę bajorais, netik kad vienijasi su gene- rolu von der Goltz, bet dar persikviečia iš 
Vokietijos liuosnorių kareivių. Pulkais Vo 
kietijos kareiviai iš Prūsijos atvyksta vež- 
damiesi su savim iškabas: "Į Petrogradą." Paskutiniu laiku aštuonios dešimtis 
ukstančių vokiečių liuosnoriu čia pribuvo. Vokietijos kareivių, kurie tik ką buvo at- 

vykę iš Berlyno, aš paklausiau, kur jie 
keliauja. "Į Maskvą," — jie atsiliepė su 
tuom pačiu aklu pasitikėjimu kaip Liepos mėnesyje, 1914 m. keliavo į Paryžių. Vo- 
kiečiai gauna atlyginti 30 markų ($7.50) į dieną ir turi sutarti ant visų metų. Vokie- 
čiai mano buti Maskvoj į mėnesį laiko Kuc 
met aš jų paklausiau, kaip jie į tą laiką to- 
kį kelią galės nukeliauti, tai jie nesviruo- 
jančiai atsakė, kad admiralas Kolčokas iš 
rytų pusės jau netoli nuo Maskvos ir, kad 
antras Leiveno kareivių pulkas artinasi 
prie bolševikų sostinės iš vakarų. 

Latviai ir lietuviai bijosi vokiečių pa- 
vojaus. Nes sulyg jų, vokiečiai ir Rusijos 
monarchistai mano atgaivinti monarchiją 
Petrograde ir Berlyne. Per Baltijos pro- 
vincijos Vokietijos liuosnoriai kėliausia Į 
retrogradą, kur Rusijos monarchistai su 
vokiečių pagelba mano atsigauti. Vėliaus 
ie pastebi, buk Rusijos ir Vokietijos susi- 

"ieniię kareiviai sumušią Vokietijos re- 
spubliką ir atgaivinsią kaizerizmą. 

Isaac Von Levine. 
(Kans&s City, (Mo.) Times), Sept. 10,1919, 

Darbininku Vargai. 
Senovėje visai kitaip bu- 

tą. Sakoma, kad darbinin- 
kas mažai arba ir visai ne- 

siskirė nuo šiandieninio mu 

lo, kuris vežime įkinkytas, 
kamanomis pažabotas ir bo 
tagu pliekiamas vergiškai 
velkasi. Bet visi dalykai, 
visos sistemos su laiku kei- 
čiasi. Prabėgo seni laikai 
dingo ir sena sistema. Bis- 
kį nusiblaivė dangus ir dar- 
bininkas, kuris mulo jungą 
per amžius vilko, pareika- 
lavo sau žmoniškų tiesų. Ne 
drebėdamas jis tarė į savo 

valdovą, kad tasai paliautų 
taip elgties su savo darbi- 
ninku, nes darbininkas yra 
lygus valdonui, darbininko 
gįslose teka tas pats žmonis 
kas kraujas. 

Tokį reikalavimą darbi- 
ninkas pastatęs biški laimė- 
jo. Feodališka sistema nu- 

puolė. Ir va, šiandien męs 
jau sapnuojame apie demo-j kratiją ir lygygę ir ijems pa i 
našus gražus dalykus. Dar-j 
gi tuli net tiki tai suktai pa- i 

sakai, kad męs jau ištikrų-1 
jų turime demokratiją ir kad: 
pasaulis jau susilaukė visų' 
didžiausių pagerinimų, ku-į 
rių daugiaus nebesusilauks. 
Daugelis ir darbininkų, ma 

no, kad nūnai jų gyvenimas 
tikrai laimingas ir jie beveik 
vis kuo patenkinti. Jie ank- 
stį rytą atsikelia, prastu ru 
bu prisidengia ir duonos plu 
tos paragavę, skubinasi sa- 
vo darban. Ten per dieną, 
iki sutems prakaituoja, pra- 
kaituoja ir vėl grįžta namo. 
Namie pavalgo, dar žodį- 
kitą pasišneka su šeimyna 
ir eina miegotų. Ir taip, 
tokiam rate didžiumos dar- 
bininkų gyvenimas bėga. 

; Jiems beveik atrodo viskas 
gerai,-ir laisvė ir lygybė ir 
brolybę ant ž<;mės viešpa- 
tauja. Taip butų visur, ra-1 mu," "gražu" ir "malonu," 
jei neatsirastų "nesusipratė- 
lių," "trukšmadarių," dar- 
bininkų, kurie ir daugiaus 
uždirba ir pavyzdingesniam 
name gyvena. 

bet laimė, kad atsiranda j 
tų "nesusipratusių," nes tik i 
jie pramina kelią į naują 
gyvenimą; tik jie kelia pa- 
saulio civilizaciją; tik jie 
žmogų darbininką bando iš 
kinkyti iš vergijos ienų. 

Šiądien daugelis laikraš- 
čių ir šiaip jau žmonių sa- 
ko, kad sukeliami darbinin 
kų streikai yra visai nele- 
giški, be pamatų ir dėl darb 
davių ir pačių darbininkų, 
arba net ir visos šaies pra- 
gaištingi. 

Nestebėtina, kad taip šne 
ka tas, kuris kito d$rbu mai 
tinasi ir visokių pasilinks- 
minimus aplaiko. Bet gai-i 
la girdėti, kuomet taip šne I 
ka tas, kuris kitiems puo-| 
tas rengia, gi pats yt ta pe- 
lė, gyvenimo dienas skaito. 

Ne! Streikas niekuomet 
nėra iššaukimas be priežas 
ties. Kiekvienas streikas 
turėjo ir turi savo pamatą. 
T • — 

rsaeKvienos dirbtuves ciarbi 
ninkai iššaukdami streiką 

pastato priežastis, kurių dė 
lei jie yra priversti apleisti 
darbą ir reikalauti tokių są- 
1/gų, prie kurių butų gali- 
ma tinkamai su šeimyna 
pragyventi. Bet fabrikan- j 
tų papirkti laikraščiai ir | 
agentai pradeda visokius 
prasimanymus ant streikie-1 rių mesti. Apšaukia darbi- 
ninkus maištininkais, turto 
naikintojais ir tam panašiai į 
Ir tai dar to neužtenka. Že- 

mos doros žmonės kartais į net pradeda šaudyti į susi-i 
rinkusią streikierių minią. 
Kaip matome pastaroju lai 
kų įvairiose kolionijose pa- 
sibaisėtini apsireiškimai 
įvyksta. Jau kelios darbi- 
ninkų gyvastįs žuvo ir dau 
gelis tapo sužeistų. O del- 
ko taip? Tuli atsakys, del 
tvarkos ir apsaugojimo nuo 

sunaikimo turto. Bet tai tik 
tuščia pasaka nes, kas sukė 
lė tą betvarkę? Ar nepa- 
tys tie, kurie išdrįsta šaudy 
ti į susirinkusių žmonių mi 
nią? Jei darbdaviai nori 
tvarkos, tai kodėl jie neiš- 
klauso darbininkų reikala- 
vimų? Kam darbdaviai 
unijistams dirbtuvę apleidus 
priima į jų vietas kokius 
ten negarbingus streiklau- 
žius? Kam? kam ir kam? 
Daugelį tu "kam," "kodėl" 
galima pristatyti. Bet kas 
į juos mėgins teisingai at- 
sakyti? Tie, kurie turi tiek 
pajiegų, kad gali šaudyti į 
žmonių minią, pritaikys at 
sakymus ir į tuos klausy- 
mus. Bet sąžiningas žmo- 
gus atsakys, kad tas viskas 
yra dėl ilgesnio palaikimo 
senos vergijos. 

Kaip viršui paminėjome, 
kad daugelis darbininkų 
tiki, jog jų gyvenimas šią- 
dien yra viskuom patenkin 
tas, tai iai supranta ir pa- 
mato savo k'.aidą. Nes dar 
ilgus metus ims, ir daug au- 

kų žus iki darbininkai su- 

silauks gyvenimo, kuriame 
bus tarp žmonių lygybė ir 
meilė ir dings viens kito iš 
naudojimai. 

Tiesa, šiądien jau nesu- 

lyginamas darbininko gyve 
nimas penkios dešimtis, ar 
šimto metų atgal darbinin- 
ko gyvenimu. Nes anuomet 
buvo vergija, darbininkas 
žmogus buvo gyvulio vietoj 
laikomas, gi šiądien jau to 
nebėra. Šiądien darbinin- 
kas pavergtas gudresniu bu 
du. Jei tavo kišenė tušti, 
tai tu iš liuosos valios eini 
i dirbtuvę nusižemini darb 
d aviui ir pasikinkai į sun- 

kiausią vežimą ir tai tau at 
rodo nevergi ja, viskas gra- 
žu. 

Žmogui, kaip ir kiekvie- 
nam sutvėrimui, reikia dirb 
ti. Bet tai ne tūlai žmonių 
grupai, visiems, kurie valgo 
ir pilnuose metuose. 

Ir užbaigdamas tunu pa- 
sakyti, kad darbininkų gy- 
venimo aplinkybės gerėja. 
Nors labai lėtai, bet gerėja 
ir blaivosi miglos nuo žmo- 
nijos akių. Galime laukti 
ir tikėtis, kad ateis laikas, 
išausrytas, kuris &tneš pa- 
sauliui susipratimą; atneš 
meilę, o meilė pagimdys ly 
gybę, o lygybė atneš darbi 
ninkams, gerbūvį. 

Tulelis. 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
BE VARPŲ. 

Kun. P. Kaščiukas rašo 
'Darbininkui" iš Lietuvos, 

kad beveik visos Lietuvos 
bažnyčios yra be varpų. Mi- 
nėtasai kunigas sako, kad 
tik Jasvainių ir Joniškio baž 
nyčiose pasiliko varpai 
ačiu tenykščių klebonų su- 

manumui Prasidėjus rusai 
plėšė ir varpnyčių varpus. 
Ivuiių negalėjo čielų išim 
ti, tai dinamitu sprogdinę 
ir gabenę Rusijon. Kur 
dar rusai nebuvo suskubę 
išvežti, tai atėję vokiečiai 
išbaigė jų darbą. 

GERB. J. VANAGAIČIO 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 1 

.likt' J'tr 
Kun. J. J. D. Razokas pri- 

slunte mums Mažiosios Lietu- 
vos veikėjo, gerb. J. Vanagai- 
čiu laišku, kurį čionai patalpi- 
name : 

Kaunas, rugp. 19 d. I(jl9m. 
Gerbiamasai Tautieti! 

Po ilgų laikų pagaliaus ra- 

I.iu progą kelis žodžius į Ta 
mistą pratarti. Pirm kelių die- 
nų atsiuntė mano žmona Tams 

>s laišką ir susipažinęs čio- 
nai su j>. Karosu siunčiu per 
jį šį laiškutį. 

Kaslink Tamstos reikalu, c. 

tai galiu pasakyti štai tiek: ne- 

gyvendamas tuo tarpu Maž. 
Lietuvoje, (kadangi prisiėjo 
iš ten išbėgti dėl agitacijos už 
atskyrimą Maž. Lietu v;.- niv 

\\ikietij )s). negaliu Tamstai 
-atarnauti, vienok tikiuos už 
•rumpo laiko sugrįžti, kaip 
veik užims santarvės komisija 
Klaipėdą, tad pasistengsiu iš- 
pildyti ir Tamstos prašymus. 
Nuo to laiko, kaip prisiėjo man 

prasišalvti iš Maž. Lietuvos 
tai yra nuo vasario mėnesio š. 
m. apsigyvenau Kaune ir tar- 

nauju Krašto Apsaugos Mi- 
I nisteriioie. 

Labai man rupi Maž. Lietu- 
vos 'reikalai, kadangi tenai nė 
ra žmonių, kurie užimtų ener- 

gingą kovą su vokiečiais.. 
(Čionai užmet raščjas neku- 
riems Prūsų lietuvių veikė- 
jams apsileidimą. Bet tą jo už- 
metimą praleidau dėl tūlų prie- 
žasčių. Kitu, J. J. D. R). 

Man su savo draugu Aukš- 
tuolaičiu sugrįžus j Klaipėdą, 
manėva tenai užimti kuosmar- 
kiausią agitaciją ir vokie- 
čiams užgniaužti jų viešpata- 
vimo norą. £ 

Daug ko teko man praleisti 
per tuos 5 karo metus. Išbuvau 
nuo rugpjūčio 2 d., i()14 m. iki 
liepos galo 1918 m. karės lau- 
kuose; o tai būtent iki pavasa- 
rio 1916 m. Lietuvos fronte, o 

tad išvijo mane vokiečiai Į va- 

karus francuzų frontan, lig jau 
minėto laiko. Sugrįžau berods 

apsaugotas nuo sužeidimų, 
vienok išbuvus tris žiemas ap- 
kasuose sveikata baisiai nukeii 

tėjo, taip, jog dabar jaučiuos 
dažnai kankinamas reumatiz- 
mo, jog kaip kada vos paeiti 
teįstengsiu. Bet nors ir daug 
kentėjus, įvyko musų tėvynėj 
laisvė ir pasisekė ją išliuosuoti 
nuo visokių skriaudų, kad ir 
dar šiądien nevisiškai išvalnv 
ta, tačiaus turime viltį, jog tas 

po trumpo laiko Įvyks. 
I Vienas labai nemalonus ap- 
sireiškimas, tai tas, jog santar 
vė neatbojo mūsų reikalavimų 
ir atskyrė visą Maž. Lietuvą 
nuo Vokitijos, tiktai jos ma- 

žesne dali, bet męs neliausime 
v, C" c 

reikalavę ir agitavę, idant ir 
aną dalį atskyrus ir suvieni- 

jus visas dalis į mūsų bendrą 
tėvyne! 

Turėčiau daug Tamstai pra- 
nešti iš tu praėjusių laikų, vie- 
nok tuo tarpu nespėju, ir palik 
siu kitam kartui. 

Sugrįžus man i Maž. Lietu- 
vą, tada jau reguliariškai 
užimsiu susinėsimą su gerb. 
tautiečiais Amerikoj gyvenan- 
čiais, ir tada paaiškinsiu l 
Tamstoms daug dalykų, apie 
k a šiądien neturite jokios in- 

formacijos, arba tiktai vienpu- 
sišką. Ypač, kaslink mano as- 

mens, tai tiktai dabar iš dalios 
tesužinojau, kaip prieš mane 

visokiais darbais tapo infor- 
muojama, idant mano vardą 

j purvai* apdrabscius, vienok 
aš pasistengsiu sužinoti tas vi- 

sas šunybess ir tuos žmones 
traukti atsakomybėn ir viešai 
paskelbti ju visus juodašimtiš- 
kus darbus.... i 

Dabar daug, daug labų die- 
ni visiems mano pažįstamiems 
ir malonėkite jiems pranešti, 
dant man rašytų, jog sužino- 
jus visų adresus, butų vėl gali- 
ma stoti kuoankščiausiame su- 

sirišime. 
O galiausiai malonėkite man 

pranešti adresus visų Ameri- 
koje išeinančių laikraščių, nes 

aš visgi manau išleisti 'aikraš- 
tį, idant atsiteisus su savo rė- 
mėjais ir aukautojais anuomet 
man važinėjus po Ameriką. 
Aš niekuomet dar žmonių ne- 

nuskriaudžiau ir to nemanau 

ateityje padaryti 
Labai butų man malonu iŠ 

Tamstos išgirdus apie Ameri- 
kos lietuvių dabartinį gyvem- 
mą. 

Man rašant, meldžiu siųsti 
mano žmonos adresu, kadangi 
aš kiekvieną dieną tikiuos iš- 
važiuoti Mažojon Letuvon. 

y. V., Tilžėje, (Tilsit) Sei- 
lerstr. 23. 

Dar kartą viso labo visiems 
tautiečiams Amerikoje gyve- 
nantiems, o ypačiai Tamstai! 

J. Vanagaitis. 

MERGINOMS IR MOTE 
RIMS PRANEŠIMAS. 

Jau buvo laikraščiuose rašy- 
ta, kad Amerikos Lietuvių Dak 
tarų Draugija įsteigs mokyk- 
lą, kurioje merginos ir moterįs 
bus mokinamos kaip apsieiti 
su ligoniu bei sužeisai, prisi- 
ėjus reikalui. Tą mokyklą mes 

užvardinome "Firmos Pagel- 
bos Raudono Kryžiaus M akyk 
h". Šioje mokykloje bus moki- 
nama labai daug svarbių ir nau 

dingų dalykų. Mergina bei mo- 

teris pabaigus šią mokyklą la- 
lai pasekmingai galės pagelbs- 
ti ligoniu' bile kokiame nela-- 
mingame atsitikime. 

Pirmos pagelbos mokykloje 
bus prakalbos, lekcijos ir prak- 
tiški mokinimai, kaip apsieiti 
su ligoniu. Dar turme paste- 
bėti, kad šioj mokykloj ne vie- 
nas, bei du daktarai mokinu 
bet bus apie dvylika daktarų 
mokytojų. 

Merginos ir moteris, kuri ;s 

žingeidaujate ir manote įsloti 
Į Pirmos Pagelbos mokyklą, 
tėmykite laikraščius, kur bus 
daugiaus žinių apie Pirmos 
Pagelbos mokyklą pranešta. 
Taipgi meldžiame kuogreieiau 
siai prisiųsti mums sav} pra- 
vardes ir antrašus, tuomet mes 

maž-daug numanysime kiip 
daug i arėsime mokinių. 

Komitetas, 
Dr. S. Naikelis, 

Dr. C. Z. Vcsclis. 
i 

4712 S. Ashland A ve. 

Tel. Drover 7042. 

MARI AM POLE. 

Pas mus birželio 29 dieną 
š. m. įvyk) koncertas. Karo 
audrai praslinkus tai buvo vie- 
nas iš geriausmi koncertu. 
Linksma yra matyti, kad jau 
ir mes, lietuviai, turime gerų 
artistų. Pirmiau net būdavo 

!<;vda prieš svetimtaučius, kurie 
atsilankydavo mūsų vakaruo- 
se ir koncertuose. 

Šiomis dienomis, vokiečiai 
jau išėjo. 

Xors vokiečiai čionai nesi- 
kišo į valdymo dalykus, bet 
žmonės vis dar erzino vienas 
ik jųjų pasirodydamas. Kiek- 

vienas atsimena dar savo neuž- 
ėjusias žaizdas, kurias jie pa- 
darė. Musų kampas yra 
labai malonus vokiečiams, nes 

ęana turtingas, todėl iio neno- 

rėjo išeiti. ?»et likimas jiems 
kitaio nusprendė. 

V vi aut n ? Puikusis 
(Is L. N.) 



GARY, IND. 

L. G. D. rugsėjo 16 d. la* 
kė susirinkimą, kuriame iš 
davė pilną atskaitą. Šis 
skyrius dar nesenai susitvė 
re, o jau turi surinkęs daug 
drabužių ir valgomų d *k- 
tl]. iv 

Prie draugijos prisirašė ir 
užsimokėjo sekanti: 

Po $5.00: 
W. Miller, N. Valasinas, 

Y. Yuraitis, V. Gripelis, T: 
Kunickis, T. Yogminas, 
Kun. P. Daniunas, B. Traš- 
kelis, V. Rudaitis, P. Misiu 
nas ir S. Mikutis. 

Po $3.00: 
J. Yarnagis ir T. Supra- 

navičius. 
Po $2.00: 

M. Žibikas, K. Smulkis, 
Kuzminskiene, B. Stankevi- 
čius, A. Mickevičius, A. Ma 
ziliauskas, F. Mikolaitis, A. 
Pilaitis ir K. Daniunas. 

Po $1.00: 
K. Vertelka, Ona Vertei 

kiinė, Y. Vertelka, A. Ka- 
linauskas, S. Stanionis, P. 
Rašinskas, Yuraitienė, A. 
Razga, A. Nalivaitis, Žvin- 
gilas, A. Pažiera, Sekeckie- 
nė, Žalusas, T. Berevičius, 
A. Tamolionis, J. Vaičiulis, 
T. Stirbis, A. Rūkas, J. Kli- 
minskis, K. Žabulis, A. Vin 
ckelis, J. Yuraitis, A. Ma- 
žeika, A. Mališauskas, J. 
Normuntas, P. Daukšas, M. 
Kurza, W. Strumskis, A. 
Steponauskas, K. Sniegas, 
A. Bartkus, J. Margis, J. 
Milišauskas, J. Čeženas, J. 
Grybinas, M. Štaskns, F. 
Paukštis, S. Staniulis, E. Pa 
žiera, T. Šlikas, T. Vada- 
lius, P. Povilavičius, K. Va- 
lantinas, V. Baldauskas, A. 
Nalivaitis, J. Gašis, A. Su- 
rinaitis, K. žalubis, S. Va- 
linigas, A. Ged arenas, A. 
Dargis, T. Kurlaitis, K. Va- 
re ika ir F. Vedeekas. Smui 
kesnių aukų surinkta $7.25. 

Viso labo $138.25. 
Reikia pažymėti, kad mu 

sų kolionijoje yra gerų lie- 
tuvių, kurie atjaučia savo 

brolių vargus ten Lietuvoje 
ir dėlto jie būdami čia, 
Amerikoje, ištęsia jiems pa 
gelbos ranką. 

Pranas Mikolaitis. 

PITTSBURGH, PA. 

Pranešimas L. G. D. 36"ta 

skyriaus Nariams. 

Lietuvos Gelbėjimo Drau 
gijos 36 skyriaus susirinki- 
mas įvyks nedėlioj, Rugsė- 
jo 28 d., 7 vai. vakare, po 
No. 2741 Liberty Ave., Lie 
tuvių Piliečių name. 

Malonėsite visi atsilanky 
ti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipgi kvie 
čiame ir tuos, kurie dar ne 

prigulite prie L. G. D. 36 
skyrius atsilankyti ir prisi- 
dėti prie taip prakilnaus 
darbo. 

L. G. D. 36 skyrius nau- 

ji nariai, kurie užsimokėjo 
duokles: 

A. P. L. A. kp. 4-tą $100. 
J. Urbonas, $5.00. 
F. Stroga, 5.00 
Jonas Janulis, 5.00 

Jurgis Janulis, ...,; 5.00 
V. Zimonta-, 3.00 
J. Kazlauckas, 3.00 

Po $2.00: 
A. Praionas, P. Rinkevi- 

čius, A. Budris, K. Adomai- 
tis, J. Kavaliauckas, A. Vin 

gris, K. Čepaitis, A. Kaz- 

lauckienė, K. Varašius, V. 

Slančauskas, J. Virbickas, 
V. Aliukas, G. Smočiuka ir 
S. Bakanas, 

Viso sumokėta .$154.00. 
Pirmiau buvo ..$123.00. 

Viso labo, > .$277.00. 
Komitetas. 

LORAIN, OHIO. 

Rugpjučio pabaigoje čia 
buvo renkamos aukos vaikš 
Čiojant po namus. Bet pa- 
sekmės turėjome menkas. 
Kada buvo rinkimai aukų 
Kalėdų Eglaitei, tuo kart bu 
vo surinkta virs $200.00. 
Šiuom kartu surinkom vos 
$61.50. Žinoma, aukų rinki 
mui atsirado pigių agitato- 
rių. kurie su priešingumu už 
"bėgo už akių, kad neaukuo 

Tokių agitatorium paftivo 
vienas senelis latvys, kuris 
prisilaiko pas lietuvį, Tuoj 
perbėgo su "Keleivių," per 
lietuvius ir tuom įkalbėjo 
nebutus dalykus. Net ne- 

kurie pasižadėję duoti ne- 

mažą auką, paskui nedavė. 
Lietuvių čia viso apie 25 

ypatos, kurie save pripažį- 
sta lietuviais. Yra apie tiek 
su lenkėjusių, kurie vedę 
lenkes moteris ir dabar jie 
daug kenkia lietuvystei. 

Pavyzdingesni lietuviai 
yra apsigyveną piet-rytinėje 
miesto dalyje, kurie skaito 
laikraščius ir savo Tėvynės 
Lietuvos neužmiršta. Ypač 
čia nuo seniai gyvena p. F. 
Denevičius nemažai pasidar 
bavęs tarpe Lietuvių. Jo 
trusu čia yra palaikoma S. 
L. A. kuopa ir T. M. D. kuo 
pa. Taipgi p. Denevičius 
kelintu kartu pasižymi su 

auka dėl Lietuvos, kur ži- 
nom jo žmona ir sunus taip 
gi su tuom neprasilenkia. 

žemiaus paduodu ypatas, 
kurios aukavo: F. Denevi- 
čius, — $10.50. K. Aksomai 
ti $10.00. Po $5.00: P. 
F. Denevičius, Paul Denevi- 
čienė, J. Reivetis, V. Pus- 
čius. Po $3.00: P. Denevi 
čius, F. Denevičius, J» Dan- 
ta ir J. Samsonas. Po $2.00 
V. Denevičius, J. Denevi- 
čius ir A. Balsis. Po $1.00: 
V. Maslinskas, K. Ziukas ir 
J. Šimkus. 

Aukos yra pasiųstos į Lie 
tuvos Neprigulmybės Fondą. 

Margis. 

RACINE, WIS. 

Panešimas. 
Lietuvos Gelbėjimo Drau- 

gijos 15 skyrius rengia par- 
kalbas su programų ant Rug 
sėjo 28 d. Winters' Hali. 
Meldžiame visus vietos Lie 
tuvius atsilankyti į šilas pra 
kalbas kalbėtojum bu3 Dr. 
M. Strikulis. Apart prakal- 
bos bus ir programas, susi- 
dedantis iš dainų ir dekle- 
maciju. Dainuos "Birutie- 
čių Choras." Pradžia pra- 
kalbu 2:00 vai. popietų. 
įžanga dykai. 

M. K. 

ŽINIA IŠ LIETUVOS. 

NAUJOJI ŽAGARE. 

Rusiai ir kviečiai pas mus 

išrodo vidutiniai. Nebuvimas 

sniego pakenkė jiems, nes van- 

duo stovėjęs lomose pavasaryje 
sušalęs ir sušilus negalėjo taip 
grait ka«p sniegas ištirpti, per 
m i daug rugių iššuto. 

'Kosciuška. 

paėjimas vizitinių 
KORTELIŲ. 

Su daugeliu kitų daiktų 
ir išradimas vizitinių korte- 
lių priguli chiniečiams Nuo 
laiku Tong dinastijos (618- 
907), jau vartojimas viziti- 
nių kortelių buvo žinomas 
Chinijoj; tuo pat laiku bu- 
vo "įvesta vartojimas raudo- 
nų šilkinių siūlelių, kurie 
visuomet puošia sužiedavi- 
mo korteles šioj šalyj. 

Nuo seniausių laikų iki 
šių dienų išlaikS nepalečia- 
mybėj senus papročius. Kor 
teles vartojamos šiam tik- 
slui esti paprastai didelės 
ir šviesiai rausvos spalvos. 
Kuomet chinietis nori apsi- 
vesti, jo tenai susižino su 

profesionalė piršle, kuri per 
žiuri savo surašą kandidatų 
ir išrenka pagal savo supra- 
timą tinkamą merginą. 

Po to ji apsilanko pas 
jaunosios tėvus, nešina jau 
nojo vizithe kortele,, ant 
kurios yra vardas jaunojo 
su aštuoniais ženklais, ro- 

dančiais jo gimimo laiką. 
Jeigu jaunosios šeimynai tin 
ka piršlybos, tai jaunoji siun 
čia savo kortelę. Jeigu ora- 

kulai pranašauja laimingas 
sutaktuvės, tuomet visas 
smulkmenas sužiedavimo 
yra surašomas, ant dviejų 
kortelių ir jiedvi yra suri- 
šamos į krūvą raudonu siu- 
lėliu. 

KAIP SENOVĖJE GAR- 
SINO. 

Yra žinomas faktas, jog 
pirmas apgarsinimas tilpo 
laikraštyje 1642 metais, lai- 

kia civilGs karės Didžiojoj 
Britanijoj. 

Grekijoj šauklys pranešda 
vo publikai apie parduoda 
mas prekes, o vadindavo 
žmones į teatrą arba pirtį. 

Viduramžyj šauklys išva- 
žiavęs į užsienį užšaukda- 
vo, kad tokis ir tokis parda- 
vėjas turi tokias prekes par- 
davimui. 

Anglijoj Caxton'as išleido 
pirmą spauzdintą apgarsini 
mą, pranešdamas jog "The 
Pyes of Salisbury" knyga, 
kurioj buvo surinktas visos, 
taisyklės apvaikščiojimui 
velykinių švenčių, jau pa- 
baigta. 

.Apgarsinimų lapeliai tu- 
ri visai naujos gadynės pa- 
ėjimą, nors egyptiečiai, gre- 
kai ir romėnai žinoję šį tą 
apie garsinimus. Jie atsiek 
davo pageidaujamą tikslą 
lipdydami apgarsinimų la- 

pelius Tas buvo rasta ant 
sienų sugriuvusių Pompė 
jaus namų, kur atrasta keli 
lapialiai juodos ir baltos 
spalvos. 

rirmas tikras apgarsini- 
mas buvo atspauzdintas The 
Mercurius Politicus 1 52 
metuose. 1657 metuose są- 
vaitims laikraštis pasirodė 
Londone, jis buvo pašvęsta 
vien apgarsinimų reikalams. 

Ne ankščiau kaip aštuo- 
nioliktame šimtmetyje apgar 
.siiiimas Įgyjo pilietybės tie- 
sas tarpe tarpininko gamin- 
tojo ir pirkėjo. 

1 S)r. C. M. Glaser J 
g Praktikuoja jau 87 matai 
S 5140 8. Morgan S t, kert# 32 at. H 
p 8peclall*tM Moteriškų, Vyrlikų, f. 

ir Chronišku Ligų. 
g Valandos: 9—10 ryto, 13—I fo £ 
ft plet. 6—n vtik., Mod^l. 8—2. 

g TELEFONAS Y/.HD9 087. £ 

SjPiA* taip doughboys'ai vadino Salvation 
|| Army darbininkus ant mūšio lauko 

Prancūzijoje. 
Jie buvo "tikrais žmonėmis'1 kareiviams, 
nes jie išrodė jiems kaip namiškiai su įp- 
ratusiomis rankomis padėti ir visuomet pa- 
sitikdavo su šypsą ant veido. 

Dabar tie patįs "tikri žmonės" sugrįžę iš 
karės su naujais liaurais, įsteigė sau tran- 

šėjas Neturto Gatvėse Amerikoje. Jie ko- 
vos už vargšus ir nelaimingus namls, taip 
kad jie darė tą. per metii metus, tik daug 
smarkiau. 

Salvation Army steigia Išvadavimo Namus 

Dienines Kūdikiams Prieglaudas, Prieg- 
laudas dėl Nepajiegiančių Senių, Tyro Oro 

Ukes, Veltui Klinikos. 

Jie praplės savo darbą ir veikimą ten kur 
Vargšas ir Neturtėlis gyvuoja. Jie stengsis 
paduoti ranką nupuolusiai moteriai, vyrui 
ir vaikui. 

$1,500.000 Cook Sounty 
DUOK KIEK TEK GALU 

THE SALVATION ARMY HOME SERVICE FUND 
Nuo Rugsėjo Septernber 22 iki 29 

VAŽIUOJA LIETUVON 
KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE 

18,000 Chicagiečių ir 500 Delega- 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu 
su LIETUVOS LAISVES VARPU 

Krutamiej 
Paveikslai 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisves Var= 
po Išleistuvių Milžiniškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir 

BUS RODOMI CHICAGOJE 
Prieš Išsiuntimą Lietuvon 

Sekauciose Vietose: 

West Side Pan. ir Utar. Rūgs. 29 ir 30 
M. Heldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

Bridgeporte, Sered. ir Ketv. Spalio 1 ir 2 
Mildos Svetainėje, Halsted ir 32nd Sts. 

Tovrn of Lako, Petnyčiojo Spalio 3čią i 
Naujame Peopies Teatre, 47 ir Ashland 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rodymas 
prasidės 7 valandą vakare. Antras rodymas 9 valandą vakare. Svetai- 

nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie krutamieji paveikslai yra lai milžiniškas nusisekinias. Chicagos ir visos Amerikos Lietuvių pastangos ir darbai įeina į pasaulio isto- 
rija. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pamatysi didžiau- 
sį Amerikos lietuvių veikala ir sykiu sušelpsi savo tėvynę. Ką pama- tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. Bus tai nemirtiyia atmintis. 
Ateinančios gentkartės gėrėsis musų darbais. Nepraleis šios progos. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 

Inžanga 50c, Vaikams 25c. SS 
Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 

LIETUVOS LAISVĖS YARFO KOMITETAS. 
_ i mmmmmmmmmmmm———i ■ — 

| DR. L E. MAKARAS. $ 
{• U£rUVl^^YDYTOJAS IR CHIF.CSGAS £ 
X ^nsaTr^TT^^^.^^Tur^STREKTr 7. 
•f Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. i 
y Tlefonas: lioulevard 3480. y 
y Rezidencija: 455 5 So. VVood Street, y 
V Telefonas: Yards 723. £ 

{ Telephon: Yards 1532 

į DR. J. KŪLIS 
» LIETUVIS GYD1T0JAS IR CHIRURGAS 
j Gydo visokias ligas motery, vaikų ir vyrų. I 

j Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

j 3259 So. Halsted St., Chicago, III. j 
L 

Plioncs: Yards 155—551 
Rcsidenre Plione Drovcr 7781 

jF.A. JOZAPAITIS, R Ph. 
j DRUG STORE—APTIEKA 
i Pildome Visoki- 

j 3G01 SO. HALSTE1) L-.^iCAGOJ 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosvss ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akja Į atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nedėltomis 10—12. 

120 So. St=te St., Chicago, III. 

ViVt'4 

Dr. M. Herzinan 
Iš RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 įce- 
tų kaipo patyręi gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris. 

Gydo aštriai ir chroniškas ligas, ry- 
rij. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kltokiui e!cktro« 
[Tictaisus. 

Ofisas ir Labotatorlja: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo i0—^2 pietį). Ir 
6—P vakarriv Tc'ephooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Hahted ot. 
VALANDOS: 8—9 rr*P. tiktai. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

S. W. Cor. Halsted & Excbange. 
1805 West 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Oor. So. Ashland & Gross. 
Cor. So. Ashland & 43rd SL 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 

4305 So. Paulina St. 
4536 S. Hermltage AVe. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. r 4537 S. Hermitage Ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 
3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
21)00 \Vest 40th Street 
2o02 \Vest 45th Place. 
2422 West 69th St 
3953 S. Rockvvell St 
4418 S. Richmond Ave. 

358 S. Fairfield Ave 
4140 S. Maplewood Ave. N. W. Cor. 44th Mozart St 440D S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond St 4504 \Vashtenaw Ave. 
N. W. cor. State & Van Puren S. E. Cor. State & Adams. S. E. Cor. State & Madison. N'. W. cor :vIadison & Staco S. S. cor. Madison & Frankliu Cor. W. Adams 8-. La Salle S. E. Clark & Madison. S. W. Cor. I,a Solle &. V/ashington. WEST SIDE DISTi-tICT 2240 West 23rd Place 
2241 West 23rd Place 221 i W. 23 rd Place 
726 West 18th Street 
2334 So. Oalclev Ave. 
2246 So. Leavitt St. 
^or. 26th & Westem ave. 
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LAIKAS MOKYTIS. 

Pradžioje spalio'Oct. me 

nsio "Lietuvos" svetaineje, 
3249 S. Morgan gatves, at- 

sidarys vakarine mokykla. 
Paskirtais vakarai* bus mo- 

kinama Įvairių dalykų, bet 
daugiausiai lietuvių kalbos, 
rašto ;r t t. Galima bus daug 
išmokti be jokių mokiniams 
išlaidų. 

Nepraleiskite gražaus ru 

dens ir liuobų nuo darbo va- 

landų niekais. Stengkitčs ką 
nors gero išmokti. Ką žinai, 
ant pečių neneši. 

Norintieji lankyti "Lietu 
voi" vakarinę mokyklą se- 

kančio menesio, tuojau atei- 
kite "Lietuvos" ofican ir už- 
siregistruokite. Seni ir jauni 
į vakarine "Lietuvos" mo J 
kykią! 

"Lietuvos" Administr. 

JURININKAI PAGELBĖS 
PLIENO STREIKUO 

TOJAMS. 

Jurininku uni jos sekretorius i 
Patrick O'I'rien šiądien prane-. 
bč jurininkams, kati kaip greit' 
jie pasieks Chicagos ar Detr i- 
Lo prieplaukas ir tuojau su- 

streikuotu. idant tuonii pagel- 
bėjus plieno darbininkams lai- 
mėti streiką. 

r nas ()'L»rien dar C- tą dėl- 
to, kad jis gavo įsakymą nuo 

[>. Andre\v Fureseth, kuris yra 
internacionale- unijos pirmi- 
ninku. 

UŽMETIMAS FOSTERIUI. 

Nėkurir radikalai užmeta! 
\Yil!iam Z. Foster'iui. buk jis; 
ęsas I. \Y. \V. narys. Mat, per 
kelis įlietus jis buvo sekretorius 
ir iždininkas tautiškos plieno 
darbininku organizacijos. 

\V. /.. l'Oster sakosi visados 

buvęs ir esąs karštas darbinin- 
ku rėmėjas, f r tik tokie žmo- 
nės kaltina ii. kurie nori užim- 
ti jo vietą. Paprasti darbinin- 
kai, dar ir dabar p. Foster, at- 

jaučia ir tiki daugiau jam, ne- 

^'U kitiems unijų vadovams. 
> -■ 

DRAPANOS LIETUVAI. 
18 GATVĖS KOLIONIJOS 

Lietuvai Gelbėti Draugi- j 
jos S skyrius parūpino šias; 
vietas sunešimui drapanų! 
aukaujamų Lietuvai: 

Chicago Clothing Co., į 
1922-26 So. Halsted st. 

John Kastenas, 663 F. 18, 
St. 4 

V. F. Andriulis. 

CHICAGA SIUNČIA DRA- 
PANAS LIETUVON. 

L. G. D. Chicagos apskri 
tys turėjo savo susirinkimą 
seledos vakare Wooclmano 
svetainėje. 

Šiame susirinkime vienu 
iš svarbiausių klausimų bu 
vo siuntimas drapanų Lie- 
tuvon. Po ilgo apkalbėjimo 
rasta butinu reikalu siųsti 
jas tuojau, nes Lietuvoje 
yra drapanų stoka, o arti- 
nantis žiemai jos labai rei- 

kalingos. 
Nutarta surinktas drapa- 

nas sutvarkyti siuntimui 
šioj Subatoj. Kas turi atlie 

kamų drapanų malonėkite 

paaukauti jas Lietuvai per 
duodami artimiausiams L. 

G. D. skyr ji ar pristatyki- 
te ant Bridgeport, Univer- 

sai bankos namon, 810 W. 

33 gatvė. 
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Drapanos čia bus supa- 
kuotos i baksus ir siunčia- 
mos Brooklyn, N. Y. kur yra 
nusamdyta kambarys dėl 
sukrovimo iš kur bus siun- 
čiamos Lietuvon. 

L. G. D. skyriai taipgi 
malonės pasirūpinti prista- 
tyti drapanas mineton vie- 
ton, t. y. Universal bankos 
namam Yra geistina, kad| 
skyriai pristatytų drapanas 
jau supakuotos i skrynias. 

R. Adžgis, 
Apskr. Sekretorius. 

PLĖŠIKAI ANT BRIDGE- 
PORTO 

Rugsėjo 23 d. 11 vai. nak 
tį, p. J. Kazlauskui parei- 
nant iš L. S. S. 4-tos kp. re- 

peticijų, ant 32ros ir Eme- 
rald Ave., ji užėjo du vaiki 
nai ir vienas iš jų nutvėrė 

jam už rankos ir norėjo iš 
traukti jo ranką iš kišenės. 

Kazlauskas turėjęs šautu- 
vą, bet nespėjęs iš kišenės 
išimti. Jis yra drūtas vyras 
ir paėmęs vienam plėšikui 
už rankos taip suspaudė, 
kad tas, net cypti pradęs, 
o ki^as atkišęs revolve- 
ri, ir šaukęs, paeisk! 
nušausiu tave. Tuom tarpu 
beateinas policistas ir plėši- 
kai nieko nepaėmė pabėgo. 

Patartina visiems kas turi 
pinigu, kad vidurnakčiu ne- 

vaikščiotų. Arba butų at- 

sargus nupraeinančių vyru- 
kų. 

J. Kazlauskas. 

CUKRAUS KLAUSIMAS 
CHICAGOJE. 

Vakar distrikto advoka-i 
tas Clyne sumanė sužinoti,! 
kur yra priežastis trukumo 
cukraus Chicagoje. Jis siun j 
tė telegramą Washingtonan j 
maisto administracijai klau j 
sdamas informacijos, kaip Į 
stovi neišdirbta cukraus me j 
džiaga. 

Gavo atsakymą, kad Su- 
vienytos Valstijos didesnį; 
dalį žalios cukraus medžią j 
gos gabena iš Cubos, o šiom; 
tarpu iš Cubos yra sunku į 
gauti. Kadangi jie dabar 
didesnia dalį siunčią į Eu 
ropą. Dėlto čia cukrus yra 
brangus ir dar vis neužten- 
ka. 

Henry H. Rollap, cukraus 
ir Chicagos maisto admini- j 
stracijos viršininkas, sako,; 
kad Chicagoje cukraus už-; 
tektinai nepridirbs iki spa-j 
lio mėnesio. 

TARYBOS PILDANČIO 
KOMITETO POSĖDIS. 
Chicagos Lietuvių Tary-; 

bos Pildančio Komiteto (21 
nario) posėdis įvyks pėtny-i 

čioj 20 d. rugs., WoJmano 
svetainėje, S vai. vakare. 
Malones visi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap- 
svarstymui. 

J. P. Evaldas, 
Sekretorius. 

< 

Draugiją rtaaešimai 

TOWN O F LAKE. 
Draugystes 6v. Juozapo susirinki- 

mas įvyks hedėlioj, rugs. 28 il.. 1 vai. 
po pie ą, šv. Kvyžiaus parapijos sve- 
tainėje. 46TU iv So. \Vood gatvės. 

Visi nariai malonėkite ateiti, nes yra 
dau<v svarbiu dalykėliu apkalbėjimui 

Sekr. K. Stanišauskis 

DRAUGIJU SUSIRINKIMAS. 
So. Englevvood penkių draugijų ko- 

miteto "Šelpimui nuo karės nukentė- 
jusiems lietuviams'! susirinkimas j- 
vyks pėtnyčioje. rugs. 26 d.. 8 vai. va- 
kare. Jono Uaukaus svetainėje, 84112 
Vinceness Avo 

KvieCiame visus komiteto narius 
atsilankyti. 

7'MD. 23 KP. SUSIRINKIMAS. 
TMD. 28 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks uedėlioje, rugsėjo 28 d.. 7 vai 
vakare, M. Meldažio svet., 22^.1 W. 
23rd Place. 

Visi nariai malonėkite būtinai atsi- 
lankyti. nes turime daug svarbiu rei- 
kalu dėl apsvarstymo. Talpai atsives- 
kite draugus bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kultūrinės draugijos 

Valdyba. 
; •• 

DOMAI 7'MD. 22 KP. NARIAMS. 
TMD. 22 kp. susirinkimas įvyks rug- 

sėjo 28 d.. "Lietuvos"' bendrovės sve- 
tainėje, 324H So. Morgan St., 1-mą va- 

landą po pietų. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti j ŠĮ susirinkimą, nes yra 
daug svarbiu reikalu. Bus išduotas ra- 

portus iš apskriCio susivažiavimo ir 
daug kitu reikalu apkalbėta. TMD. 
Taipgi bus išduodamas raportas iš ats- 
tovu nuo Chlcagos Lietuviu Tarybos 
Kviečiame kuoskaitlingiausiai susi- 

rinkti^ Vaidyba. 

W EST SIDE LIE'i'UVIU VIEŠOJO 
KNYGYNO SUoiP.INKIMAS. 

Lietuvių Viešojo Knygyno dele<yatu 
susirinkimas {vyks pėtnyčioje, nigs. 
2t> d, 7:30 vai. vak., M. Meldažio sve- 

tainėje. 2244 \V. 23rd Place. 
Visi delegatai malonėkite atsilanky- 

ti. nes turime daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo. Valdyba. 

SKAITYKITE 

TR 

PLATINKITE 

'•LIETUVA" 

A A 

MIKOLAS POVILONIS 
mirė Rugpjučio 24, 7 vai. vak. 
turėdamas 53 metus amžiaus. 
Šioj šalyj išg_\ eno 27 metus.! 
Velionis ]iš Senamiesčio] 
parapijos, Noksniu kaimo. I 
Lietuvoje paliko brolį ir dvi I 
seseri. Čia Amerikoje paliko I 
moterį Agniešką, sūnų Kazi- 
miera ir dvi dukreli Bronislo- 
vu ir F'austą. Laidotuvės atsi-į 
bus Sitbatoje, Rugį). 27, apie J 
12 vai. iš namų 4358 S. \VasIv 
tena\v A ve. j Lietuviškas Tau- 
tiškas Kapine. 

Gentįs ir draugai išreikšda- 
mi sągodulingumo jausmą naš 
laičiams. teiksitės dalyvauti 
laidotuvėse. 

Agnieška 1 'ovilioniene. 
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Mamos Nedasupta ir Pašėlę 
=^=Dantys 

Pirmą kartą Chicagoj rengia 
Crcicagos Liet. Vyrų Choras 

Nedelioje, Rugsėjo 28,1919. 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd PLACE, CHICAGO 
Pradžia 6:30 vai. vakare 

Geroiama visuomenė. Kas mylit pasilinksmint ir 
daug juoko turėti, meldžiame atsilankyti ant šio vakaro, 
nes šitos dvi komedijos yra labai juokingos, prie to dar 
bus manologai ir dainos. Po programo šokiai trauksis 
iki vėlai nakties. 

Kviečia C. L. V. CHORAS. 

T.'lephonc Prover f,052 
DR. A. JUOZAITIS 

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

Nodf'liomis pagal suturlj. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

ANT PARDAVIMO. 

PAR DAVIMU J. 
Iš priežasties ligos mano vyro 
parduosiu visai nauja 5 kam- 
bariu narna, prie 585S Nat- 
v-.iez A ve., su 50 pėdų lotu, \ lė- 
lininku ir apie 100 paukščių; 
susidedančių iš vištų, ančių ir 
gvinejiškų vištų; viską parduo 
siu už 2700. Tik S500 įmokėti 
pinigais, o likusius po $25 j 
mėnesį ant išmokėjimo. Taip- 
gi parduosiu dalį savo naminių 

[rakandų. Imkite Arslier A ve. 

įgatvekarį iki (4 A ve., preikite 
4 bliokus į pietus i" vieną į va- 
kaurs. Klauskite savininko ant 

vietos, Mrs. K T. S\van\vick. 

PARSIDUODA PIGIAI. 

Penki akeriai geriausio juodžemio su 

keturių kambarių nam\., netoli nuo Ch'i 
cagos. prie pat vieškelio. Ola jus galite 
gyventi, o važiuoti dirbti galite i Chi- 
ea0ą. Randasi prie pat Burlington tik 
45 m imuos kelionės į miestą, čia jums 
geriausia proga jsigyti namą ir likti 
turtingu. Parsiduoda labni pigiai ir 
.int lengvų išmokėjimų. Kadangi tai 
yra didelis bargenas. tai<jums rpsimo- 
ketų pasiskubinti. PAI. L BAUBLY. 
1404 \V. 18tb St. Telefonas Canal 6296. 

Pardavimui Namai. Parsiduoda na- 
mas aut 7 pagyvenimų. Raudos neša 
??.5.00 j mėnesi. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: .Tustin Maokie\vich, 
'.'222 \Vest 23rd Place 

ANT PARDAVIMO 

SPECIALIS BARGENAS. 

9 akeriai puikiausio juodžemio netoli 
nuo Chicagos miesto. 10 minutu *okš- 
činni iki Tinlev Parlc stoties Rock Is- 
land geležinkelio su gera priemiesčio 
transportacija, prie plento. Jųs lengvai 
galite prasimaitinti au^i ant daržoves 
paukščius ir buti ponu ant savęs. Did- 
žiausias bargenas Cliicagoje. Tn;-» buti 
parduita šią savaitę. Bargeno kaina 
$2250. verta 3000. Sąlygos $300 įmo- 
kėti, o likusius po $20 j mėn?si. Kasy- 
kite arba tolefonuokite pr.'a PAŲL 
BAUBLY. 1404 ^V"est 18th St Tele- 
fonas Canal C296. 

PAJIEŠK.IJIMAI. 

T'a i ieškau Petronėlės ir O- 
nos Balkaičių. Kauno gub. Tel 
šių pavieto, Sėdos parap. So 
čios--kaimo Grūstės. Abi že 
notos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie Viktoras 
Rutkus, 1621 S. Halsted St., 
Chicago, 111. 

REIKIA PAGELBOS. į 
REIKALAUJAME L1EBERIŲ I 

faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 

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

Reikalingas Goss Press 
Operatorius Pagelbininkas, 

Atsišaukite į "Lietuvą." 
— 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis i Kentucky vals- 

| tiją. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. Sreiku nėra. 
Kreipk'.tės- 30 S. Canal «t. 

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE "LIETUVĄ" 

BUK 30FERJU 
Laikas yra s:i»ni sau tinkamą, vie- s 

) tą. Niekuomet nebuvo toks di<lo- 
\ lis šoferiu reikalavimas kaip d«.- ') 

bar. Alęa duosime už«iėmiq ' 
) kiekvienam pabaigusiam kursas 
> mūsų mokykloje. Mokinimo pa- 
j sinaudojame mdlvidinėmis siste- 
) momia — nuoseklus pažinimas ir \ 
) praktika važinėjime automobiliais 
| visokiu rūšių. Prityrę mašiulBT&i 
> pamokins lamstą ir suteiks tin- 
) kamus patarimus ir nurodymus. 

Mušu mokyklai netrūksta geriau- s 
; siu automobiliu irkitij prietaisų. ( Užtikriname tamistai, kad tuojaus > 

j gausi leidimą. Dieniniai ir va^- 
» kariniai kur«ai Visas kursas ( 
> $25.00, Federal Ass'n of Auto \ 
\ Engineers, 1214-16 Jackson Bird. 
į (Inc.) 

MOKYKLOS. 

VALENTINE DltJiSSMAKING 
COTLEGE 

4i/kln» siuvimo fcirpiao, dt«!gnlng 
Ilenouili Ir vakarais dfl blzulo U 

Paliudijimui išduodami ir t:* 
vrba rašykite, o męe p.ifiistnDSRiiue 
utriktl jiutis pannmą. 
cs parūpinamos dykai. Atsilankykite 

24U T W Madlsort St. 
SARA I ATKK, Principal 

A. Masalskis 
LIETUViS GRABHRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlaualai, teisingiausia'. ir daug 
pigiau, kaip kiti, dt'Jto, had 
męs patjs dirbame grabus !r 
turime bhvq karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
lietuviams pab žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieiiį ar 

naktf. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4133 
aMBmiyMBvii" ■—ni"» ^im 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

rars,A,IV!ichniewiCz 
Baigusi Akušerijos 

kolegiją: ilgai prakti 
kavusl Ponnsilvani- 
jos hospitalėse. Pa- 
sekmingai patarnau- 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodę visokio- 
se ligose moterims ir 
merginoms 
3113 So. Halsted St. 

(Aut antru lubų) 
Chicagi, III. 

Xuo G iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

\ Šiuo vardu knygutė paro- Į 
j clys Jums kiek žmones pel- Į 
j no padarė ir kiek dar gali | 
I padaryti per išradimus. I 
j Tą brangią knygute siun- | 
j C-.anie kiekvienam ant pa- Į 
I įpikalavjmo. Į 

D Y K A i Į 
Į Kaipo žinovai (cxpertai) 1 
i patentu bandome išradi 1 
| mus DYK AT. Rašykite | 
I reikalaudami mus knvgos. 1 

AM E. PATENT 
OFFICES. (LA; 
718 Mather Bldg. 

Washington, D. C. 
5 H 

T 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

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

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

JONAITIS. 

Ex-Lejčenantas Kapelionas. 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: i 

J. WILTRAK!S ! 
3832 Fulton St, 
CHICAGO, ILL. | 

'f 
VIENINTELIS LIETUVIS PAMINKLŲ DIRBĖJAS 

Pranešame tiems, kurie esate pirkę paminklus prieš ir po kapinių dienos, kad paminklai jau pastatyti ir 
jų pašventimas atsibus Nedėlioj, spalio 5 dieną, 1919. ^ Taipgi primename tiems, kurie rengiasi pirkti paminklų, kad nelauktų pavasaro, nes jau ir dabar visa pamink- 
lams reikalinga medžiagapabrango 10 nuošimčių. Ka- 
dangi męs dar turime senos medžiagos, tai kas pasisku" 
bins gaus senomis kainomis. Važiuojantieji kokiais nors 
reikalais pas mus ir nenorėdami eiti pešti išlipę iš karų, 
patelefonuokite mums ir męs atvažiuosime automobiliu 
pasitikti. 

Telefonuokite Mt. Greenwood 5. t 
• MmUi m iii 

Anton Bittin, 
Mt. Greenwood, 111. 

PIRMA NEGU PIRKSi, GAUK MUSŲ KAINAS! 
ant T-urŲ, Lentg, Rėmų ir 8togams Pop'erlo 

BPEuiaLiAt: Meleva malevojimui stubų iš vidau8( po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET, UHICAGO, ILL. 

LIBERTY IBOJNllDS 
CASH 

J.G. SACKHEIM & CO. 
133& Milwauke A ve. 

A<įs perkame Liberty Bonds u 

pilng "U8sb" vert*. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—€ 
Utarninka'.a Keivergabi ir 
Suimtomis 9—9. tarpe Wooc' ir Paulina gatvių: 

LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, t ilnytkiemius, miestus ir mieetelius, geli- 
Uelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalyste po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377), 
l.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chie?go, 111. 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinamas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų, siuati ir overkotai, padar>!.i ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviskų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšeiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšėian Pirkite sau overkotus dabar, l<ol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $S,50 ir augščlau Fu.'l dress, tiuedo, frakai ii *.p. nuo $10.00 ir augšėiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po ptetų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.lusteigta 1902 

s. GORDCN 
1415 SO. KALSTED STREET 

Namuose 

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

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

ARITMETiKA uždaviniu ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dve- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoji? Sąjungą Vilniuje, kaiaa .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos virSųje 16 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant -25 
CHEMIJA, įstabus mokslas apie ugnį, orą, vandeni; žeme ir ju susiliet.mus, 20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- j Unta Lietuva prie lalsvis žengė (€ knygos) 3.0® < 

PASKAITOS iš Biologijos ir B"\kt»rijologitfos su paveikaiais 
apdaryta tf5 

ŠIRDIS jus autorius garscs italu rašėjas de Amiei. Kayga lakai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savp gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 
KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo ž'dinys,, telpa daugybė ,)« .'eikslu (3 knygos) s:i no 
SVEIKATA arba tiesus į ja kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijot? ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno polčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabaiai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo j r apsisaugoti. Su daugybe paveikslėliu visų kuno aana- rių ir visokių vabalu kirle i.gas gimdo $2.00 
Nelengvai jsivaizdint, kiek gero saviesiems sutelktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kaliidos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis save mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas išsiusiu greičiausiai. 
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