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ietuviai eina ant USU 
L 
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Kronštadas Anglu 
rankose, 

> •»" T* 

Sako bolševikai užpuls 
Denikiną. 

Analai bombarduoja 
Ryga: 

Austrija užgire taikos sutarti. 

KRONŠTADAS ANGLŲ 
RANKOSE? 

Washington, D. C., spalio 
17 d. Šiądien valstybės de- 
partamentas gavo praneši- 
mą nuo savo atstovo, esan- 

čio ant Švedijos-Finlandijos 
rubežiaus, kad yra žinių, 
jog drutvietė Kronštadas 
ištikro pasidavė Anglijos 
kariškam laivynui. Žinios 
semtos iš rimtų švediškų 
šaltinių. SyKiu taipgi prane- 
šama, kad generolas Yude- 
nič, buk užėmęs , Petrogra- 
dą. Vienok iš kįtų šaltinių 
ateina .prieštaraujančių, ži- 

nių, kas link Judeničio ar- 

mijos veikimo. Ji sakoma, 
esanti dar 25 mylios nuo 

Petrogrado. 
Gi apie Kronštado paėmi- 

mą per anglus irg^ nėra pa- 
tvirtinančių žinių. Anglijos 

► karėa ministerija ir admi- 
raitija, kaip pranešama, iš 
Londono, užreiškusios, jog 
nieko negirdėjusios apie tai 
buk Kronštadas pasidavė 
anglų laivynui... 
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Smarki kova už Kronstadą. 

Stockholmas, spalio 17 

d. — Čia gauta žinių, kad 

pirm užimsiant tvirtovę 
Kronštad tarp Anglijos es- 

kadros ir bolševikų buvo 
smarki kova. 

Rusų ocialis pranešimas 
patvirtina, kad generolo Ju- 
denič spėkos užėmė Gatčiną 
ir Krasnaja Gorka, apdru- 
tinta vieta prie Finliandijos 
įlankos. 

BOLŠEVIKAI UŽPULS 
DEMKINĄ. 

Wa«hington, D. C, spalio 
17 d. Iš Stockholmo gauta 
pranešimas, kad bolševikai 
koncentruoja savo spėkas, 
kad užpuolus ant generolo 
Denikino armijos, kuris pa- 
skutiniais laikais kelis sykius 

• sumuse bolševikų spėkas 
ir užėmė keletą svarbių 
miestų. 

Delei Denikino veikimo, 
prieš, bolševikus sakoma, 
buvo sovietų posėdyje daug 
triukšmo. Ypač komisaras 
•ViniYajev tamsiai nupiešč 
bolševikų padėjimą pietinė- 
je Rusijoje* 

ANGLAI BOMBARDUOJA 
RYGĄ. 

Ryga, spalio 17 d. — Šią- 
dien apie 1 valandą po piet 
Anglijos kariški laivai Dau- 
guvos upėje atidengė smar- 

kią ugnį prieš ruso- vokiečių 
pozicijas prie Rygos. 

Latvijos premieras; maty- 
damas per langą ugnies ka- 
moiius, besiverženčius iš 

Anglijos kanuolių, u/reiške, 
kad dabar latvi&l ho'bijti ne 

paties velnio. 

AUSTRIJA UŽTVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Vienna, Austrija, spalio i 

17 d. — Šalies parlamentas 
šiądien užgirė taikos sutar-j 
tį su talkininkais padarytą 
St. Germain (Paryžius prieT 
rniestis). Prieš užgirimą bal 
savo tik Vokietijos šalinin- 
kai, bet jie neskaitlingi. 

KOLČAKAS SUĖMĖ 5,000 
BOLŠEVIKŲ. 

Wa8hington/ D. C, 3palio 
17 d. — Iš Omsko gauta 
oficialis pranešimas, kad 
Sibiro armija jau pasiekė 
upę Tobol šiauriniame fronte 
jir 5 mylios nuo upės pieti- 
jniame fronte. Gi mūšyje ties 
įSemirečije Koleako armi- 
J 

ja suėmusi nelaisvėn 5,000 
| bolševikų. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
KIEVĄ. 

Londonas, spalio 17 d. — 

i Pranešama, kad bolševiku 
i 

1 

spėkos vėl užėmusios Kievą. 
Situacija apielinkėje Kie- 

'vo yra neaišti. Pastaraisiais 
laikais apielinkėje Kievo 
buvo trjs spėkos: ukrainai, 

! Denikino kariumenė ir bol- 
ševikai ir matomai tai vie- 

1 
ni tai kiti vis stengiasi už- 

valdyti miestą. 

; SENATAS TIRINĖS EM- 
BARGO ANT KVIEČIŲ 

Washingtor.5 D. C., spalio 
17 d. —Šiądien senatas isa- 

i 
fc 

^kė agrikultūros komisijai iš- 
tirti reikalą surištą su kvie- 

Įčių embargo. 

Ncra kuo pasmaguriauti. 

Cultruę Suvienytose Valstijose tai pribūva tai nyksta. Juokdariai pa šiepia vai: "girdi, cukrus vel sustreikavo." 

SAKO, SUKILO BOLŠE- 
VIKAI KAREIVIAI. 

Londonas, spalio 17 d.— I 
Čia gauta žinių, buk bolše- 
vikai kareiviai Petrograde 
sukilo prieš savo viršinin- 
kusir tame buk esąs bolševi- 
kų nepasisekimas prieš Jude- 
nič4. 

Iš Stockholmo irgi prane- 
šama, kad bolševikų nepasi 
sekimų priežastimi prieš Ju- 
denieo spėkas yra menka 
tvarka bolševikų armijoje, 
nes, girdi, jie turinti ginklų' 
ir amunicijos užtektinai. Sa 
'G'ma, bolševikų linija tapo 
perkirsta keliose vietose. 

PAKELS KAINAS UŽ 
PERVEŽIMĄ VOKIE- 

TIJON. 

Washington, D. C., spalio 
17 d. Suvienytų Valstijų ko 

misiją tvarkant pervežio- 
jimus šiądien paėmė apsvar 
stymui kainas už pervežimą 
prekių j Vikietijos ir iš Vo- 
kietijos uostų, sakoma, kad 
kainos už pervežimą tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vo- 
kietijos bus dikčiai padi- 
dintos negu buvo pirmiau. 

AŠTUONIOS RESPUBLI- 
KOS REIKALAUJA 

PRIPAŽINIMO. 

| Londonas, spalio 17 d. — 

i Latvijos legacija pranešė, 
kad taikos konferencijai įtei- 
kė peticiją 8 naujų respuvli- 
ku atstovai, ,reikalaudami j f- 

: pripažinimo jų neprigulmy- 
'bės. 
Į Reikalauja pripažinimo 
įEstcnija, Gruzija, Kuhan 
'•(?,), Azerbaidijan, Latvija, 
Lietuva ir Ukraina; tai vis 
dalis buvusios Rusijos. 

BILIUS APSKELBTI 
AUSTRIJĄ RESPUBLIKA. 

Basle, spalio 17 d. — 

Iš Viennos pranešama, kad 
Austrijos parlamentan įneš- 
ta bilius, kad paskelbus 
Austriją demokratiška res- 

publika; jon įneitų žemės, 
kurios pažymėtos sutartyje 
Austrijos su taalkininkais. 

Yra taipgi ir kitas bilius, 
kuris rekomenduoja padary 
ti Austriją Vokietijos dali- 
mi. 

STREIK1ERIAI REIKA- 
LAUJA APVALDYTI 

MAYORĄ. 

Pittsburgh Pa., spalio 17 
d. — Streikierių atstovai įtei- 
kė pavieto teismui reikalavi- 
mą, idant butų apvaldytai 
Pitsburgo mayoras ir polici- 
jos viršininkai,- kurie trukdo 
etreikieriams laikyti savo su- 

sirinkimus. 

AMERIKOS NUOSTOLIAI 
ARCHANGELSKE. 

W&„iimgton, D. C., spalio 
17 d. — Archangelsko fron- 
te kaip pranešama kares de- 
partamento, amerikonų už- 
mušta, 109; mirė nuo žaizdų; 
35; mirė nuo įvairių ligų, 18 
ir 19 mirė nuo įvairių nuoti- 
kių. Gi sužeistų yra305 ir ?:e- 

laisvėn buvo paimti^4, kurie 
jau sugrįžo. 

JAPONAI SKIRIA 125 M1 
LIJINU ORLAIVININ- 

KYSTEI. 

Tokyo, spalio 17 d. — Ja- 

j ponijos valdžia rengiasi pa- 
skirti 125,000,000 orlaivinin- 
įkystės reikalams. Tas bus 
naudojama bėgyje penkių 

(metų. 

WILSQNUI GAL DARYS 
OPERACIJĄ. 

Washington, D. C., spalio 
17 d. — Prezidento Wilsu- 

110 sveikatos stovis vis blogė- i 
ja ir nekuriu daktarų nuomo- 
ne bus reikalinga operacija. 
Delei šio dalyko pakviesi 
daugiau daktarų specialistų. 

1 "T LONDONO LAIKRAŠČIAI 
PASMERKIA TALKI 

NINKUS. 

Londonas spalio 17 d.—* 
Nekurie Londono laikraščiai 
pradėjo smarkiai užsipuldi- 
nėti ant aukščiausios talki-! 
ninku taiybos už pakvietimą 

j Vokietijos, kad prigelbetų 
| kovoti prieš bolševikus. Tas 
j girdi ižeidžia talkininkus. 

1 SENATAS UŽKLAUSIA 
KODĖL NEDSPORTUO- 

JAMI RADIKALAI. 

Wachington, D. C., spalio 
17 d. — Senatas šiądien pri 
ėmė rezoliuciją, kurioje 
klausiama generalio Suvie 

^ 
nytų Valstijų prokuroro, j godėl valdžia neareštuojan-j 
ti ateivių agitatorių, kurie j ragina spėka nuversti da-1 
bartinę šalies tvarką, ir ne- 

deportuoja jų. 
I 

RAGINA STEIGTI 
BANKAS MEKSIKOJE 

j San Antonio, Texas, spa- 
jlio 12 d. — Redaktorius žy- 
maus laikraščio iš Mexiko 

j City, k n ris čia lankėsi su 

.buriu Meksikos biznierių, 
|UŽreiškė, kad amerikonai 
privalo turėti tavo bankas 

i Meksikoje jei nori pasek- 
mingai vesti prekybą su 

'meksikonais. 

Vergolic rlori taikytis ~ 

su lietuviais: 
Kopenhagcnas, spalio 17 

d. — Vėliausiai gauta žinia 
iš Kauno Lietuvos legacijoj 
praneša, kad Lietuvos val- 
džia pasiuntusi stiprią kariu- 
nienę prieš Vergoličą. Šiaulių 

ir l'Curšenų link. 

Vergolič Nori Taikytis. 
Pulkininkas Vergolič, bi- 

jodamas buti Sumuštu, per 
gen. Eberhard kreip#s; prie 
Lietuvos valdžios prašyda- 
mas pradėti derybas. Bet Lie- 
tuvos valdžia atsake, kad tik 
tuomet tarsis, kada Vergoli- 
čo kariumenė apleis Lietu- 
vos žemer Vergolič atsaky- 
mo dar nedavė, bet permato- 
ma, kad pasitrauks. 

Lietuvos valdžia nepasiti- 
ki Vergoličiu; mano, kad jis 
tik nori išlošti laiką, kad su 

rekrutavus daug rusų, grįž- 
tančių iš Vokietijos nelaisvės 
ir taipgi prisirinkus pagel 
bon vokiečių. 

Lietuviai Nepasitiki 
Lenkais. 

<v- 

Kaune tikima, kad lenkai 
turi susinėsimus su pulkinin- 
ku Vergolič ir Bermondt, kad 
sudarius sau progą užpulti 
ant Kauno. ... 

Londonas, spalio 17 d. — 

Link situacijos Lietuvoje 
yra daug neaiškumų. Pra- 
nešama, kad ten paskelbta 
mobilizacija lietuvių, taipgi, 
sakoma, paskelbė mobiliza- 
ciją ir rusai. 

Lietuvių armija, kaip pra- 
nešama eina ant Šiaulių, 
kur esą susikoncentravę ru- 

so-vokiečiai po vadovyste 
pulkininko Verkolič, kuris 
pradėjo nesiskaityti su Lie- 
tuvos valdžios įsakymais. 

Jei lietuvių armijai pasi- 
seks apvaldyti ruso-vokie- 
čius Šiauliuose ir apielinkė- 
je, tada lietuvių armija už- 
eis užpakalin ruso-vokiečių 
armijai, kuri pereitą petny- 
čią užpuolė ant Rygos ir dar 
mušasi su latvių-estonų ar- 

mija. 

Nuo Lietuvių Taiko* 
Delegacijos. 

Spalio 2, 1919 
Jo Malonybei 
Gerb. Dr. J. Kuliui, 

3259 S. Halsted St., 
Chicago, 111., U. S. A. 

Gerbiamasis: 

Šiuomi turiu garbės pra- 
nešti Tamistai, kad Lietu- 
vos Delegacija Paryžiuje 
'.yra gavusi iš Ameriito* Lie- 
jtuvių Daktaru Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos Tamstos pa- 
siųstą čekį 12,882 frankams 
'kartu su laišku iš š. m. rug- 
!sėjo 9 d. p. A. Voldemaro 
jvardu. Pinigai bus perduoti 
į Lietuvos Raudonajam Kry- 
ižiui. 

Delegacija siunčia. Lietu- 
vos vardu visieiųs aukauto- 
jams nuoširdų ačių ui .gau- 
sią auką ir tikisi/ jog Ame- 
rikos broliai-lio£uviai yj^ač 
inteligentai, gi.Uįl; atjaikda- 
įmi save Tėvynęs yargus bei 
i reikalus, visu ,ki;d rems h 
besikamuojančiu. kovojo tte 

gyvybę ir laisvę.. 
Kai del Tairiiutpa pakijU- 

simo apie gydytojus ir pi> 
įseria, tai galiu pranešti, k*d, 
Įmusų Delegacijo* fcuotnone, 
S Lietuvos Raudonajam fcry- 
žiui gal labiausiai yra reika- 
lingi pinigai ir gal du-trjg gy- 
dytojai iš Amerikos, seserų 
gi nereikia. Pranešta apie 
;tai Lietuvos valdžiai ir lau- 
kiama nurodymų. 

Meldžiu priimti augstoa 
pagarbos pareiškimą. 

P. Biemcus. 
Delegacijos Kasininkas. 

! Prezidentą* A. SMETO" 
NA ir iždo min. VILEIŠIS 
prisiuntė kabeliu Ajoerikos 

| lietuviams pasveikinimą ir 
padėką už teikiamą Tėvy- 
nei pagalbą, prašant greito* 
pinigiškoH paramos. 

BOLŠEVIKAI RYGOJ 
NUŽUDĖ 23,632? 

Stockholmas, spalio 17 d. 
Profesorius Guido Schnei- 
der iš Rygos laiko lekcijas 
Stockholnie ir kituose Šve- 
dijos miestuose. Jis praneša, 
Had Rygoje bolševikai es^ 
nužudę 23,632 ypatas vy- 
rus, moteris ir vaikus. 

Girdi, užmušėjai buvo nu 

girdomi _r todėl be jokio 
pasigailėjimo žudė kas 
jiems papuolė po ranka. Tar- 

pe užmušėjų sakoma buvę 
ir jaunų merginų, kurios 
greta vyrų pildė mirties 
Dausmes. 

LENKAI ATIDARĖ 
VILNIAUS UNIVER- 

SITETĄ. 

Londonaa*, spalio 17 d.-- 
Čia atėjo žinių Kad dalyvau- 
jant Pilsudkiui tap^ atidaly- 
ta su iškilmėmis Vilniaus 
'universitetas. 

' ORAS 

| Chicagoje ir apioJinkeje. 

Šiądien giedra ir kiek šil- 
čiau; vidutiniai pietų vejai. I Saulėtekis, 7:07; 

Saulėleidis, 6:04. 
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"Lietuva" eina kasdien Išskiriant nedfildlenlu*. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bsudrovg. Redaktorius: 

Adv, Bronius K, Balutis, Adrosaa visoms koreaponden 
djoms: 

Apgarsinimų kaln% aute'kiamo pareikalavus. 
Prisiųsti Kedakcljoa Ir neeunaudoM rankraščiai gra 

ftlnaml atgal tik tada, kada Jų grąžinimo reikalaujama, 
rankrašti Redakcijon • siunčiant, lr kuomet gražinimo lė 

prte ranisraiClo yra pridėtos, 
I y 

I" 

Llthuanlan Publl^hlng Co. 
3253 So. Morgan St, Cbioago, illa 

MUSŲ DARBAS IR SIEKIAI. 
Iti i r. 

Užimdamas prie "Lietuvos" gerb. B. -K 
Balučio vieta, noriu pratarti nors kelis žodžiu., 
į šio dienraščio skaitytojus ir abelnai į plačiąją 
lietuvių visuomenę, idant- nors abelnuose ruo- 

žuose perstatyti savo pasiryžimus linkui toli- 
mesnio vedimo "Lietuvos". Mat. pas mus pri- 
imta manyti, kad kiekvienas naujas redakto- 
rius, suteikia laikraščiui "naują" vidujinį turinį 
arba "savotišką" pakraipą. 

Metai tam atgal buvo paimta taip vadina- 
ma "lietuvių tautinė tvirtovė", t. y. likosi su- 

organizuotas reikalingas kapitalas įsteigimui 
dienraščio "Lietuva"- Pradžiugo visi lietuviai- 
fautininkai, kad ir jie, galop, įsigys tvirtą ir su- 

manų apgynėją ir vadovą prie laisvės, apšvie- 
tos ir gerovės. Ištiesų tai buvo malonus ir vi- 
siems brangus apsireiškimas. 

Jau praėjo beveik metai nuo pasirodymo 
pirmo "Lietuvos" dienraščio numerio (lapkr. 
1918 m.). "Lietuva" pasiskleidė po visą plačią- 
ją Ameriką. 

Vieton perstatymo dienraščio platformos 
arba programc redaktorius B. K- Balutis pir- 
mame dienraščio numeryje privedė lietuvių 
tautos hymną, pastebėdamas: "Laimingi bus 
lietuviai, kuomet jie šitokioj' pakraipoj eis. 
Laiminga bus ir visa žmonija, kuomet visos 
tautos sulyg šių nemirtinų Kudirkos žodžių 
tvarkys savo gyvenimą. 

Dienraštis "Lietuva" per,visą savo gyvavi 
mo laiką ir ėjo šitokioj pakraipoj. Ji tokioj pal 
pakraipoj eis ir ateityje- Giliausiu jos troškimu 
buvo ir paliks: • * 

"Tegul meilė Lietuvos 

Dega mitsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 

Vienybė težydi!" 

Paprastai naujai pasirodantis laikraštis ar- 
ba naujas laikraščio redaktorius paskelbia, jog 
laikraštis, girdi, bus "bepartyviškas", jog jis 
"tarnaus visiems"... Bet ištikrųjų visuomet pa- sirodo kas kita. 

Męs gi galime ne'sviru >jant pasakyti, kad 
"Lietuva" bus tikrų lietuvių laikraštis, ištikimu 
Lietuvos sutni ir dukt-erų laikraštis. ''Lietuva" 
pirmoje ir paskutinėje vietoje statys Lietuvos 
ir lietuvių reikalus — jos laisvę, jos gerovę, jos 
palaimą. "Lietuva" neseks paskui tų, kurie pir- 
moje vietoje stato "ka kitą"* Lietuvos alfa ir 
omega bus tėvynė ir T auta. 

Kas ištikrųjų norėč buti ištikimu Lietuvos 
sunumi ar dukterimi; kas ištikrųjų norės kuo- 
daugiausiai prisidėti savo veikimu prie Lietuvos 
ir lietuvių pakėlimo ir sudrutinimo; kas galop 
ištikrųjų norės eiti doros, šviesos ir vienybės ta- 
kais, tas eis su mumis. Ir jis neapsiriks ir ne- 
suklys... 

Trumpai tariant, "Lietuva" bus dnitviete 
— tautiškumo, apšvktos ir vienybes žvilgsniu 
— dčl pavyzdingų tėvynainių... 

Šį sunku ir ytin svarbų šiame laikotarpyje 
darbą pradedu su tvirta viltimi, jog mano pa- 
stangos ir troškimai turės visapusišką pasekmę, 
— juk dirbsiu su pilrtu pasišventimu, kartu su 

gabiais ir ištikimais tėvynainiais, turėdamas pri 
jautimą ir paramą iš pusės tos didelės minios 
''Lietuvos" skaitytojų-. 

Atgimstant Lietuvai ir Lietuvių Tautai, 
kuri pradeda laisvą ir savistovį gyvenimą, švenčiausia mūsų priederme yra kir (daugiau- siai pasidarbuoti delei savo Tėvynės ir Tautos.; Tik dauginus tvirtumo, vilties ir pasišventimo! 
Mf a* laimėsime!.,.. ) 

J. Gedminas. 

"L." SKAITYTOJŲ DOMAI. 

"Lietuvos" Redakcijos sąstatu nuo šio 
numerio sudarys: 

J. Gedminas, K. 'Gineitis, R. Adčgis ir A. 
T nlys. 

Pasi/" 'ėjo Imli artimais '"Lietuvos" 
sandari; iis sekantįs: 

K j S t. Šimkus, V• /v. Račkauskas, (bū- 
ręs 

" Tėv." Rcd.), Pr. Bajoras, J. Strimaitis, 
i'. Biulrikas, V' Plaušinis, Dr. A. />. Graicu- 
nas, Pr. J. Šemoliiinas, M. Tarabilda, Ona Pi- 
lėnienė, Julė M. Baltrukoiiiutė ir visa eilė kitų. 

Teatro ir muzikos skyrių ves konip. S t 
Šimkus. 

Sveikatos skyrių palaikys Amen Lietiniu 
Daktarų Draugijos nariai' 

Trumpu laiku "Lietuvoje" bus dar įvesti 
ir palaikomi šitie skyriai: 

"Šeimyniški reikalai", "Pasaulio tižkam- 
piuosew, ''Prekyba ir pramonė", "Statistiškos 
žinios", "Feljetonas" (lengvo turinio rašiniai), 
'Skaitytoju pastabos" (Laiškai j Redakciją), 
"Jaunimo Kampelis". 

Žinoma, augščiau minėtus skyrius negali- 
ma bus įvesti išsyk, — tečiaus pasistengsime tą 
padaryti kaip galima greičiaus, o pradėję — tę- sime ir gerinsime juos. 

Pasitikime, kad "L." skaitytojai parems 
musų pasiryžimus, — juk kiekvienas, pažįstąs lietuvišką rašliavą, gali laiks nuo laiko pa rašyti 
šį-tą į bile-kurį iš paminėtų skyrių — sulyg' 

i pasirinkimo. 

SOCIALISTIŠKA "SCHIZMA." 
\ 

"Socializmo judėjimas savo sociologi- joj priėjo galą," — pasakė J. Stilsonas. 
atidarydamas L. S. S. susivažiavimą rug- sėjo 17 d. š. m. Nežinia, kaip ištiesu su- 
prato tų žodžių reikšmę patsai J. St., te- 
Čiaus jie skamba keistai, o kartu ir be- 
prasmiai. Vienok galima spėti, kad tais 
žodžiais buvo norėta pasakyti, jog L. S. S. 
atgyveno savo laiką. Nekalbėsime čionai 
apie ginčus ir apie tuos šukavimus, ku- 
rie rutėjo vietą tame^ susivažiavime, — 

mums svarbi tiktai to suvažiavimo pa- sekmė. Ji užsiveria tame, kad L. S. S. ta- 
po "panaikinta," o jos vieton liko "sutver- 
ta" "komunistų" partija. Delegatų balsa- 
vimas nebuvo sutartinas. — Tuomi tapo 
sudaryta "komunistiškai-anarchistiška" 
partija — su "Laisve," kaipo jos organu. 

Jau pirm to tarpe lietuviškų socialistų 
I viešpatavo suirutė ir varžytinės. Susiva- 
žiavimas gi arba sudarymas "komunistų" 
partijos sukėlė dar didesnę betvarkę jų 
tarpe. Bet.... juk L. S. S. narių išviso bu- 
vo apie 2—3 tukstančius, taipgi šita "schiz- 
ma" arba suskilimas visai susilpnino jų i galybę. Tiesa, viena ir kita pusė, t. y., tik- 

1 rieji socialistai ir "komunistai" skelbia, j kad jų pozicija tuomi "persiskyrimu" žy- 
miai sutvHėjo ir kad jie dabar be jokių 
trukdy, aiės žengti pirmyn. 

Šta; raes skaitome "N." šitokį užreiš- 
kimą: "Bėgiu dvejato savaičių Chicagoje 
tapo perorganizuota beveik visos L. S. S. 
kuopos. Tie kuopų nariai, kurie paliko iš- 
tikimi L. S. S. principams ir Socialistų par- 
tijai, atsiskyrė nuo "komunistų," išsirinko 
naujas valdybas ir dabar veikia po se- 

nuoju L. S. S. Kuopų vardu. O "komunis- 
tai" susiorganizavo skyrium; L. S. S. kuo- 
pų vardo jie d^ar-neturės teisės vartoti." 

Reikia manyti, kad "garsiosios" L. 
S. S. 19 kp. (Brooklyn, N. Y.) nariai — 

tai visi kariaujantis "komunistai," — te- 
čiaus pasirodo, kad ir toje kuopoje nevisi 
bolševikai. Tą patvirtina tilpęs "N." pra- 
nešimas iš Brooklyno N. Y., kuriame nu- 
rodoma: 

"Kadangi L. S. S. 19 kp. liko užgrieb- 
ia bolševikų, ir valdomas jos turtas ir čar- 
teris; kadangi jie dabar faktiškai atsime- 
tė nuo L. S. S., sutverdami naują "komu- 
nistų sąjungą,," ir kadangi jų programas 
griežtai skiriasi nuo šalies socialistų Par- 
tijos ir kartu nuo Marksinių socializmo 
idėjų, — todėl mes, kurie ištikimai tarna- 
vome ir tebetarnaujame socializmo idė- 
joms, negalime eiti kartu su social-^nar- 
chistais!" 

Toliau nesutinkantieji su "komunis- 
tais" kviečiami susirinkįman delei apsvar- 
stimo savo reikalų. 

Taigi žymi dalis lietuviškų socialistų 
pleikė paskui Rusijos bolševikus, arba 
paskui Leniną-Trockį, kiti pasiliko "išti- 
kimais" socialistais. 

Gal tas suskilimas ir išeis galų gale 
ant naudos. Gal musų socialistai pradės 
rimčiau žiūrėti Į dalykus — gal jie pradės 
daugiau indomauties ekonominiais klau- 
simais, o ne pašaliniais dalykais, gal jie, 
galop, permainys visą savo taktiką ir el- 
gimąsi.... Pamatysime.... Laikai, juk, mai- 
nosi.... 

Lietuvių Rezoliucijos Suv.i 
Valstijų Kongrese. 

• 

Kolonijos subruzdo siųsti kon- 
yrcsan rezoliucijas, protestuo- 
jant prieš lenkų žiaurumus ir 
reikalaujant Lietuvos nepri- | 

(junilybę pripažinti 

Pagaliaus ir mūsų kolonijos 
subruzdo, jau antras mėnuo, 
kaip rezoliucijos piliasi iš įvai- 
riu kolonijų Suv. -Valstijų kun- 
gresan. .Visose rezoliucijose 
užreiškiama prieš lenkus ir re i 
kalaujama, kaipo šios šalies pi- 
liečiai, kad Suv. Valstijos pri- 
pažintų Lietuvos nepriklauso- 
mybę. Reikia pažymėti, kad 
daugumais tų rezoliucijų yra la 
bai geros ir tvarkiai sustaty- 
tos, nes jos surengtos po mu- 

šu atstovu nriežiura. o c. 

Rezoliucijos pi(iimanios la- 
bai laiku ir vietoje, nes kaip 
tik dabar lenkai varo propo- 
gandą, buk vien mažas būre- 
lis įsikarščiavusių vadovų šū- 
kauja apie Lietuvps nepriklau- 
somybę, kuomet žmonės buk Į 
visai apie tai nesirūpina. Pri | 
imdami rezoliucijas po į vai-' 
rias kolonijas žmonės parodys, 
jog jie gyvai rūpinasi Lietuvoj 
reikalais ir, kad jie yra pasi- 
rengę ginti Lietuvos teises.! 
Butų gerai, kad netik massmi- 
tingucee rezoliucijos butų pri- 
imamos, bet taipgi, kad kiek- 
viena draugija ir kuopa pasis- 
tengtų panašias rezoliucijas iš- 
nešti- Rezoliucijos siunčia- 
mos visiems savo valstijos kon- 
gresmauams, abiems senato- 
riams ir Suv. Valstijų prezi 
dentui. 

Žemiaus paduodu rezoliuci- 
jas, kurios pastaruoju laiku \- 
neštos senatan ir žemesniu bu- 
tan ir referuotos užrubežinių 
reikalų komisijai. 

1) Rugsėjo 2 d. senatorių? 
Lxlge iš Massachusetts pada- 
vė senatan pluoštą rezoliucijų, 
prisiųstų jam iš įvairiu koloni- 
jų, daugiausia prisiųstos tele- 
gramomis. Rezoliucijose rei- 
kalaujama pripažintį Lietuvos 
nepriklausomybę. 

2) Rūgs. 2 d., Žemesniojo 
buto speakeris Gillette, iš Mas- 
sachusetts, padavė kongresan 
peticiją varde 2,000 Amerikos 
piliečių, lietuvių" kilmės, gyve- 
nančių Bostone- Peticijoje rei- 

kalaujama, kad Suv. Valstijų 
kongresas panaudotų savo įte- 
kmę suteikime apsisprendimo 
teisės visoms pavergtoms tau- 
toms. 

3) Ru</s. 2 d. Kongresinio 
nas Dallinger iš Massachusetts 
padavė kongresui peticiją nuo 

Šv. Jono Krikštytojo draugi- 
jos iš Cambridge, Mass. Pe- 

ticiją reikale lietuvių-lenkų są- 
tikių. 

4) Rugs. 5 d- Senatorius Į 
McLean* iš Connecticut, pada- 
vė Senatui lietuvių peticijas iš 

Hartford, Thompsonville ir 

Waterbury. Peticijose prašo- 
ma, kad S. Valstijos prisidė- 
tų prie reikalavimo, kad Len- 

kija atšauktų savo kariuomenę 
iš Lietuvos, ir taip-gi, kad S. 

Valstijos pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę.. 

5) Rugs. 9 d. Senatorius Mc 
Lean iš Connecticut, padavė Sep 
natui rezoliucijas iš Thompson j 
ville ir Waterbury, kuriose pra 
š ma pripažinti Lietuvos nepri 
klausomybę- 

6) Rugs. 9 d. Senatorius j 

Sherman iš Illinois, padavė Se! 
natui lietuvių peilciją iŠ Noko- i 

mis, 111. Peticijoje prašoma, 
kad Suv. Valstijos pripažintų i 

Lietuvos nepriklausomybę, ir 

taipgi, kad Suv. Valstijos pri- i 

sidetų prie reikalavimo, kad " 

lenkai pasitrauktų iš T ictuvos 
teritorijų. 

7) Rūgs. 10 d. Senatorius 
Lodge iš Massachusetts, pada- 
vė Senatui peticija Šv* Joiil 
draugijos iš Camb 'idge, Mass. 
Peticijoje prašoma pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę, Se- 
įic'.as nusprendė peticiją padė- 
ti ant stalo. 

8) Rūgs. 10 d. Kongresma- 
nas Dallinger iš Massachu- 
setts pada.vi Kongresui lietu- 
vių moterų peticija, Nekalto 
'Prasidėjimo draugijos iš Cam- 
bridge, Mass. Peticijoje pra- 
šoma, kad Su v. Valstijų vald- 
žia priverstų Lenkiją atimti sa- 

vo kariuomenę iš Lietuvos te- 
ritorijų, 

9) Rugs. 12 d. Kongresma- 
nas Bacharach iš Xcw Jersey, 
padavė Kongresui peticija 
Amerikos piliečiu iš lietuvir 
kilmės, reikalaujančią, kad S 
Valstijos, pripažintų Lietuvos 
Respubliką, kaipo nepriklauso- 
mą valstybę. 

11) Rugs. 16 d. Kongresma- 
nas LaGuardia įnešė Žemesniu 
Butan bilių (H. R. Bill Xo. 
9317) reikalaujantį paskirti su- 

mą pinigų algoms ministerių ir 
konsuliams, kurie bus pasiųsti 
Lietuvos Respublikni. įneš- 
tasis bilius pavestas Užrubeži- 
nių Reikalų Komisijai. 

12 ) Rugs-26 d, Senatorius 
MeLean iš Connecticut, padavė 
Senatui rezoliuciją iš \Yater- 
bury nuo Lietuvių Tautiškos 
Lygos, skyriaus No. 11. Re- 
zoliucijoj?. prašoma, kad Su v 

Valstijos pripažintų Lietuvos 
neprigulmybe. 

1.5) Spalio 1 d. Kongres- 
manas O'Connell iš New York 
padavė Kongresan Ekzekuty- 
vio Komiteto peticiją į Suv. 
Valstijų valdžią ir žmones, rei 
kale Lenkijos agresyviu atsi 
nešimo link Lietuvos. Petici- 
ja referuota Užrubežinių Rci- 
aklų Komisijai. 

14) Spalio 2 d. Senatorius 
McLcan iš Connecticut padavė 
Kongresui rezoliuciją iš \Ya- 
terbury, nu6 Lietuvių Drama- 
tiškos draugijos, prašoma pri- 
pažinti Lietuvos neprigulmy- 
bę- 

15) Spalio 3 d. Kongresma 
nas O'Connell iš New York, 
padavė Kongresui lietuvjų re- 

zoliuciją iš Schenectadv; pra- 
šoma, kad Suv. Valstijos su- 

teiktų Lietuvai paramą kovoje 
su bolševikais ir su Lenkijos 
militarizmu, pripažįstant Lie- 
tuves Respublikos nepriklauso 
mybę. 

ioj bpaho o d. kongres- 
manas Snyder iš Nevv York, 
padavė Kongresui lietuvių re- 

zoliuciją, iš Utica; rezoliucija 
fcokio-pat turinio, kaip kad ir įs 

Schenectady. 
17) Spalio 6 d. Senatorius 

Brandegee iš Connecticut, pa- 
davė Senatui lietuvių rezoliu- 
:iją, iš YVaterbury , kurioje 
prašoma, kad Suv. Valstijos 
pripažintų Lietuvos nepriklau- 
somybę. 

18) Spalio 8 d- Kangres- 
nanas Crowther iš Xe\v York 
)adave Kongresui Amsterda- 
no lietuvių peticiją, kad Suv. 
Valstijos pripažintų Lietuvos 

įepriklau-somybę. 
19) Spalio 9 d. Ivongres- 

nanas MacGregor iš Ne\v( 
Lrork, padavė Kongresui Ame-, 

rikos piliečių lietuvių kilmėsl 
rezoliucija, prašančią, suteik-' 
ti Lietuvai moralę paramą pri 
pažįstant Lietuvos Respubli- 
kos nepriklausomybę. 

20) Spalio 10 d. Kongres- 
manas Roman iš Ne\v York. 
padavė Kongresui peticiją nuo 

Amerikos piliečių lietuvių kil- 
mės, kurioje prašoma, kad S. 
Valstijos, kurios suteikė Len- 
kijai nepriklausomybę, kad iš- 
leistų Lenkijos valdžiai įsaky- 
mą pasitraukti iš Lietuvos te- 

ritorijos. 
21) Rurgs* .t'l d. Senato- 

rius \Valsh iš Massachusetts, 
padavė Senatui keturias rezo- 

liucijas, kurios buvo priimtos 
laike seimų Lietuvių Rymu 
Katalikų Federacijos, Tautos 
Fondo, Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos, Lietuvių Blaivinin- 
kų Sąjungos, Lietuvių Ryme 
Katalikų Mot»ru Sąjungos, 
Lietuvių Spaudos Draugijos ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Pirmoje rezoliucijoje prašo- 
ma, kad Suv. Valstijos pripa- 
žintų Lietuvos nepriklausomy- 
bę; antroje rezoliucijoje išdė 
stoma Lietuvos padėjimas ir 
kariavimas su Rusijos bolševi 
kais, prašoma, kad Suv. Vai 
stijos suteiktų Lietuvai pašei 
pą reikmenimis, kaip tai; dra 
bužių, maisto, medikamentų ii 
ginklų. Trečioje rezoliucijoj 
nurodyta, kokią skriauda Lie 
tu vai padarė Taikos Konfe 
rencija, internacionalizuodama 
Xemuną; kreipiamasi prie S. 
Valstijų Delegacijos Taikos 
Konferencijos prašant prižiū- 
rėti, kad padarytoji skriaudi 
butu atitaisyta. Ketvirto 
rezoliucijoj nurodžius Lenki- 
jos žiaurumus ir neteisėtus pa- 
sielgimus nesilaikant laikinom 
demarkacijinės linijos, prašo- 
ma, kad Suv Valstijos naudo- 
damos savo Įtekmę priversti; 

(Lenkijos valdžia atšaukti save ^ 

kariuomenę iš Lietuvos. Šio« 
keturios rezoliucijos ištisai at 

spauzdintos Kongrese leidini 
je ''Congregassional Rccord," 
ir referuotos Senato Užrube 
žinių Reikalų Komisijai. 

Daugumas tų rezoliucijų pa 
vesta Užrubcžinių Reikalų Kc 
misijai, kurios diskreci ir.i pa- 
liekama jų grąžinimas ant sta 
lo. 

Žemiaus paduodu tekstus 
rezoliucijų, kurios buvo priim- 
tos laike prakalbų Albany, 
Schenectady, Utica ir Roches- 
ter, abiems senatoriams ir pre- 
zidentui Wilsonui. Vietiniai 
veikėjai pasistengė Šias rezoliu 
ei jas patalpinti savo mieste 
laikraščiuose. Albany laikraš- 
čiai patalpino ištisai. Rezoliu- 
cijos nepaprastai sujudino len- 
kus, Iš Albany man prane- 
ša, kad vietiniai lenkai turėję 
savo massmitingą, apkalbėję 
lietuvių priimta rezoliucija ir 
nutarė pasiųsti delegacija \Va- 
shingtonan, kuri dėsianti pa- 
stangas, kad mane areštuotų 
Kaip matam, tie lenkučia5 yra 
dideli šposininkai, nes vargiai 
rasis kitos tautos žmonės, ku- 
rie tiek nonsensų galėtų prikal 
bėti- Lenkų grasinimai nie- 
ko nereiškia ir lietuviai priva- 
lo nepaisyti, išneštos rezoliuci- 
jos padarys daug gero. 

Daugelis kolonijų ir šiaip 
draugijų, priėmusios rezoliuci- 
jas, prisiunčia musų ofisai:, 
kan mes pažiūrėtumėm ir rei- 

kalui esant jas ištaisytumėm, 
taipgi, kad padarytume užtek- 
tinai kopijų ir užadresuotume 
visiems jų valstijos kongres- 
manams. Noriai męs ta pa- 
darom, nes musų ofise randa- 
si reikalingos mašinos. Taipgi 
i eikalaujantiems surengiame 
įvairias rezoliucijas. 

Sekančios yra rezoliucijos 
apie kurias augščiaus užsimi- 
niau : 

At a mass meeting held bjr v 

the Aniericaan citizens of I..w 
thuanian origin, residing 
the city of 

1 1919, the 
following resolutions were 

adoptcd: 
\VIIEREAS, The Poles be- 

ing of imperialistic ambition 
have ahvays iąterfered \\ itli 
the freedom and the develop- 
ment of democratic Lithuania 

\\ HEREAS, The Poles by 
regaining their independence 
have novv a i>ctter oportunity 
than ever to impose on the li- 
bertics and peaceful develop- 

•ment of the people of Lithua- 
tnia, and 
i 

| WHEREAS, The Poles 
'have violated the rights of I 
humanity and trainplcd under 

Įfoot the principle of popular 
liberty by invading Lithuanian • 

\vomanhood, by deporting the 
Lithuanian population from th 
invadcd territory, by iooting 
and carrving a\vav Lithuaniar i / 

■ public and privatc properr' 
and by destroying liomes o?^ 

■ the Lithuanian population and 
terrorizing the inhabitants in 
the invaded distriets, and 

! WHEREAS, Thę invasion 
■ of Lithuąnia was a direct vio- 
lation of the order of the Peacc 
established provis'ona! line of 
demarcation between Lithua- 

i nia and Poland? therefore be 
it 

i RESOLYED, That \v<_, 
i icitizens of the United States 

and soldiers of the United Sta- 
tes army in the name of hu- 
manity mos t vigorously pro- 
test against the inhuman acts 
of the Poles, and we liereby 
apeal to the United States and 
the Allies, those \vho granted 
independence to Poland, tc 
issne an order to the Polisli 
goverment to withdraw. imme- 
diatelv from Lithuania, parti- 
cularly from its capitol, the 
city of Vilnius, and be it 

'RESOLYED, That \ve ap- 
peal to the President of the ( 

United States and the U. S. 
Congress to g ve moral sup- ^ 

port to the Lithuanian people \ 
in their struggle against the 
Bolslieviki and Polish milita 
rism by reeognizing the Litliua 
nian Republic as an indepen- 
dent statė, and be it further- 

RESOL\'ED, That a coj)y 
oi this rcsolution be forn-ai- 
ded to the President of tlie 
United States, to the Ui-ited 1 

States Senators and the Con- 
gressmen or our statė. 

Chairman 

Secretary 
At a mass meeling lield bv 

tlie American citizens of Lit- 
hanian origin, residing in the 
citv of 

1919, tlie 
foll'OAving resolutions \vcre 

adopted: 
\VHEREAS, Tuk; Lithua- 

nian people constitute a dis- 
tinet group which is entirely 
different froni its neighbo- 
ring nationalities in language, 
culture, political and economic 
history, and as snch, according 
to tlie princi])les expressed by x 

tlie United States and tlie* 
Allied Po\vers, lias the riglit 
of self determination, and 

WHEREAS. The Lithua- 
nian pecple, in accordance 
\vith the above principles, lias 
already expressed its wish and 
established a Republic bascd 
d n democratic principles, and 



\VHEREAS, The present 
Lithuanian Government has 
the approval of all ciasses of 

Lithuanian patpulation 
w^jfrretore, ** BE IT RESOLVEE), That 

vve, American citizens of Litli- 
unian origin, petition I lis ex- 

cellencv Piesident Vvilson, thj 
United States Senate and the 
House of Representatives tc 

recognize the Lithuanian Re- 
public as an independent State 

BE IT FURHER RE- 
SOLVED, That copies of thif- 
rest^luti n be for\varded to 

President \Vilson, to the 
United States Senators and 

members of Congress froin 
our statė. 

Chairman 

Secretary 
Draugijos, arba kolonijos, 

norinčios savo susirinkime iš- 
nešti tam tikras rezoliucijas 
bet sutinkančios įvairius sun- 

kumus jų surengime, yra kvie- 
čiamos kreiptis mūsų ofisan 
nurodant kokiam tikslui nori- 
ma rezoliucijas išnešti, o mes 

su mielu noru pasistengsime 
patarnauti. 

Informacijos Biuro 

Vedėjos. 

Iš Amerikos Lietuvių Tau- 
tines Tarybos Raštines. 

Posėdis Spalio 14: IŠ prane- 
šimų Tarybon: 1) Iš YVashin- 
gtono Išpilei. Kom. persiunčia 
nuoraša sekančio kabelio: 
Čionai (\Vashingtonan) pri- 
buvo pu'k. Juododis, pulk. 
Perry, majoras Sperling, leite- 

nantas Sloan. — visi Lietuvos 
^JPPTfitarčje misijoje. Mes jiems 
fL nusamdėm biurą ir jie pradė- 

jo darbuotis. Paryžiaus De- 
legacija prašo jiems pasiųsti 
kabeliu $15,000 prisirengimui 
prie Lietuvių Bylos, kuri da- 
bar pareina priešais Aukščiau- 
sią Tarybą (Taikos Konferen- 
cijoje). Prezidentas Smetona 
ir finansų ministeris Vileišis, 
atsiuntė sekantį kabelį: "Lie- 
tuvių Išpildomajam Komitetui 
Washingtone sveikinimai ir 
padėka už teikiamąją Tėvynei 
pagelbą- Musų dabartinis pi- 
niginis padėjimas be galo sun- 

* kus. Susimildami oasiuskite 
u 

kiKiveikiausiai $130,00Q i^.Lic 
tuvos Dienos pinigų, kurių 
mes su nekantrybe laukiame* 
Priešakine dalis .Amerikos bri, 
gados jau artinasi prie Lietu- 
vos. Siųskite kabeliu $30,000 
organizavimui brigados iškaš- 
čiams. Taipgi pasiųskite $100,- 
000 kitokiems armijos iškaš- 

ičiams. Ši pastaroji suma, jei 
■' reikalinga, bus galima išmai- 

nyti a.nt musų dabar naujai iš- 
£ !fklžiamŲj,u .bondsų. Siųskite 
^Snigus per Lietuvos Delegaci- 
r j^ kreditan Lyonnai* Paris, iš 

kur pinigai bus per kurjery 
kuoveikiausiai pasiunčiama j 
Kauną". Nuo Žiliaus iš Kau- 
no per Balutj Paryžiuje prane- 
šama sekančiai: '"Naujas ka- 
binėtas sutaisytas sekančiai: 
Ernestas Galvanauskas premie 
ras, finansų ir komercijos; 
Profesorius Valdemaras užsie 

nių; Dr. Elizėjus Draugelis vi- 
daus reikalų; Juozas Tūbelis 
švietimo ir žemdirbystės; Čer- 
neckis geležinkelių ir telegra- 
fų; Liudas Noreika teisių; Lė 

(ūkas kares ministerijos admi- 
nistratorius ir provizionalis 
vyriausis armijos vadas; karės 
ex-ministeris Merkis jo padė- 
jėjas. Skaičius ministerijų su- 

mažinta nuo dvylikos iki septy 

nių." 2) Išp. Kon>. telegrafuo- 
ja Tarybon nuorašą sekančo 
kabelio iš Paryžiaus: ''Lietu- 
vos atstov. Londone praneša, 
jogei Earl Curzon, veikiama- 
sis valstijos sekretorius užsie- 

•- nių reikalams, pranešė jam 
^Rugsėjo 24, jogei Anglijos 
^valdžia suteikia Lietuvai pro- 

vizionalį pripažinimu, kaipc 
neprigulmingos de f acto Lie- 

tuvos valdžios. Lapalliee Spau 
dos Associacija ties Bordeaux 

surengė puikų priėmimą Lie- 

tuvos atstovams ir Mibšius at 

laikė puikią lekciją apie Lietu- 

vą/' 3) Dr. Biežis praneša, jo- 
gei Amerikos Lietuvių Dakta 

rų Draugija ir Lietuvai Gelbė- 
ti Draugija turi išsidirbę aiš- 
kias ir paskirtas platformas. 
4) Chicagos Lietuvių Taryba 
klausia informacijų apie TautJ 

I Fondą ir Lietuvos Neprigul- 
iinybės Fondą: kiek jie surin- 
ko ir Lietuvos neprigulmybei 
pasiuntė pinigų. 5) Visa eilė 
pranešimų iš \Vashingtono, ki 
rie savo laiku jau perduota 
musų laikraštijai- 6) ALTS. 
teiraujasi apie savo atstovybę 
Taryboje. 7) p. Natkevičius iš 

\Va'terbury pasisiūlo Lituvon 
keliauti. 8) Amerikos Lieliv 
viii atstova'sParyžiuje p. Ba- 
lutis, prisiunčia paveikslėlį su 

sekančiu rašteliu: "Siunčiu 
jums žingeidžią atvirute. Tai 
Lietuvių armijos vardu Lietu- 
vos kariškoji misija sveikint, 
francuzų pulką sugrįžusį n ai- 
nio į La Rochell, kur krauja 
ma į laivus musų prekės, po 4 
riti metų karės: Įeit. Biliūnas 
skaito pasveikinimo prakalbą', 
pulk. Gedgaudas, perdėtinis 
Liet. kariškos misijos Franci- 

joje; kaip Zablockis ir vienas 
amerikietis pastojusis Lietu- 
vių Brigadon. Labų dienų vi- 
sai Amerikos Liet. Tautinei j 
Tarybai." 9) Svečias Naikelis; 
iš Stamford, Conn.' kreipiasi j 
padėti jų vietiniam Lietuvių ir 
Ukrainų koncertui. 10) Svc- 

^ čias iš armijos, p. Chandler at-, 
silanko su svarbia misija Lie- 
tuvos reikaluose. 

A litavimai: 1) kuovcikiau- 
siai sušaukti abiejų Tarybų su- 

sivažiavimą akyvaizdoja be- 
galinės svarbos nuotikių Lie- 
tuvoje. 2) p- Chancller prop'^- 
zicija referuoti bendram Ta- 
rybų susivažiavimui. 3) Cln- 
cagos Liet. Tarybai atsakymais 
duota jos atstovams tam tikros! 
instrukcijos. 

J. O. Sirvydas, 
120 Grand St., Brooklyn, N Y. 

A. L- T. T. sekr. 

TAUPOMOSIOS 

VALSTYBĖS KASOS. 

Nuo rugpjūčio mėnesio 4 d. 

Finansų ministerio įsakymu 
atidaryta Kaune (Laisves alė- 
ja Xo. 36) pirmoji Taupomo- 
ji Valstybės Kasa- 

Taupomųjų Valstybės Ka- 
sų tikslas: a) suteikti gyven- 
tojams reikalingą jų pinigams 
apsaugą, b) duoti jiems pro- 
gos jų taupmenis augint ir di- 
dint tuo tautos turtą. 

Už Taupomosios Valstybės 
Kasose sudėtas sumas ir jų 
visumą Valstybė atsako visu 
savo turtu. 

Visas įdėlių sąskaitas Tau- 
pomoji Kasa laiko paslaptyje. 

Už įdėtus į Taupomąjį Val- 
stibis Kasą pinigus, idėlinin- 

kas gauna per metus nuo 3 iki 
6 nuošimčiu. 

t* 

i įdėlį į Taupomąja Valstybės 
Kasą gali įnešti 1) abiejų ly- 

! čių asmenys be skirtum.) am- 

žiaus ir 2) draugijos ir įstai- 
gos. 

Įdėliai padėti galima ir suv-u 
ir kitu asmenų vardu, kurie 
tokiais atvejais tampa įdėliuin- 
nuui 

Pinigų išėmimo atžvilgiu į- 
deliai gali buti dvejopi — są- 
lyginiai ir paprastieji; papras 
tieji įdėliai visuomet galima iš 
Kasos atsiimti, o sąlyginį tik 
įvykus nurodytoms įdėlį įnešant 
sąlygoms. 

Įdelininkas, jei jis yra pilnu 
metų, gali ir dėdamas įdėlį, ir 

paskiau nurodyti, kam po jo 
mirties turi buti įdėlis gyvais 
pinigais ir procentiniais popie- 
riais atiduotas. Toks nurody- 
mas nemažina įdėlininko tei; 
sių, kol jis gyvas. 

Įdelininkas gali paskirti sa 

vo laidotuvėms sumą, kurią ga 
li ir prieš mirdamas atsiimt iš 
Kasos* 

Kasos, pirmąjį į dėl j, priim- 
damos, išduoda tam tikros for- 
mos taupomąją knygele, kuri 

negali buti perduodama kitam 
ir turi buti pristatoma įdėliams 
įrašyt ir išimt. 

Pareikalaut ir atsiimt iš ka- 
sos savo įdėlį, arba jo dali, ga- 
li tiktai įdelininkas arba jo tei- 
sėtas atstovas, įdėlininkui mi- 

rus, jo teisėti papėdininkai, o 

draugijos per teisėtus savo at- 
stovus. 

Įdėliai tėvų padėti jų mažų 
ir nepilnu metų vaikų vardu 

ra sąlyginiai, bet valdyti juos 
iki vaikų pilnų metų gali tas 

iš tėvų, kurs įdėjo pirmutinę 
įdėlį. Be to, tėvas, kurs įdėjo 
pirmutinį įdėli turi teisės, nu; 

rodyti, kad iki sukankant įdėli- 
ninko pilniems metams, valdy- 
tį";'įdėlį, gali abu tėvų. 

dėlininkas gali pavesti Tau 

Oht 
Jrciterncii 

Jtge 
Tk* Problems of 

Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelSs formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, paivęstas mažų tautų 
klausimui. Siu numeris veik 
risas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

£ 
WHO ARE THE 
LiTHUANIANS? 
$ 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOP'LE. 

$ 
LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE UTHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
redaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

p.Miiąjai kasai pirkti jo pini- 
įgais valstybinių procentinin 
popierių; tam tikslui jis duoda 
kasai pareiškimą pridėjęs save 

i knygelę. 
i Nupiiktus Valstybes procen 
j tų popierius kasa bc ypatingo 
I atlyginimo sutinka, jei įdėli- 
Įnin kas ko nori laikyt tuos popie 
rius, saugoti naikinamuosius 
tiražus ir viet j tiražų išėjusių 
jų popierių pirkti kitus ir lt. 

Taupomosios knygutės, lai- 
duojamieji laiškai visam Įdė-* 
liui arba jo daliai išimti pini- 
gais ir procentiniais p >pi erini- 
taupytojų Įvairios rūšies 'parei- 
škimai apie jų įdėlius, atsaky- 
mai i tuos pareiškimus ir ap- 
skritai visos kasos operacijos 
ncapm -karnos žyminiu mokes- 
niu. 

'/'alipomųjit 1 'alstybčs Kasu 
I 'ahlyba. 

« "LIETUVOS" STOTIS 
CHl GAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & S. \V. 18th 
N. W. cor. State & Van Duron 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madiaon & Stato 
S. 15. cor. Madison &, Krankliu 

| Cor. Van Buren & Franlilin 
I Cor. W. Adams & La Salle 
! Cor. Van Buren & Wells 
j S. W, llalsted & I8LI1 Str. 
i 72G West ISth Street 
633 West West 18th Str.' 

I Cor. Halsted & W. 14th Str. 
1 N. \V. Corner Halsted & 12th Str. 
I Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Max\vell 
Cor. Halsted £ Van Bu/en St. 
Cor. Halsted & Jacks'on Blvd. 
S. W. llalsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. 
Cor. 12th & lloniiin ave. 
Cor. So. Ashland & Gross. 
Cor. So. Ashland & 43rd St 
Cor. Halsted & 47th St 
S. W. Cor. Halsted & Exchange. 

2RIGKT0N, PAR* DISTRICT 

4504 Wasliteiiaw Ave. 
358 S. Fairfield A\b 

4140 S. Maplewood Ave. 
4015 Artesian Ave. 
4111 So. Richmond St. 
10803 S. Wabash Ave. 
373 Kensington Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lenty, ridinu ir Stogams Popierlc (BPEciaLIAI: Maleva malevojimul etubų iš vidaus, no $1.50 u;. calioną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEP STPEET, CSICAGO, ILl. 

r-vT-fi"*'* m Mwwwwwm,Hj< UBER T Y O O JN O « i 14 $s ponmmo Literty Honda a (~ > •v c --v y r "uasb"' vert#. Atneškite Jr^. v!3 1 JL arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien uoc 9—( 
***i v k Utarninkals Keivergai» lr ^35 Mllweuke Ave. 

Subatomie 9—9. tarpe Wcoč !r Paulina enfviu: 

Ho, cmwm v~U V U 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. Pelratis <?r Co., Managers, 

3249 South Halsted Sfcreet, Chicago, III. 
Siunčia pinigus j visas svieto dalis ir pardouda laivakortes. Padaro visokius NOTARIJALlšKUS raštus ir parūpina pašportus j tas šalis j kurias jau galima važiuoti. Perka Liberty Honds po dienos kurso kaina. Sutelkia patarimus žodžiu ar raštu dykai. VALANDOS: Kasdien nuo 0 iki 6 po pięt'J- Utarnlnke. Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vai vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto ikii 3 po pietų. TELEFONAS BOULEVARD Cll. 

A. PETRATIS. S. L. FABIJONAS. 
S 

jyLIETUVOS ZEML&PIS. | 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER | 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: vIsub kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelz jg kelius, upes, ežerus. kalnuB, kelius, vieškelius, krasoa koliua, kanalus }§ Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra au daugeliu paaiškinimų Ir cusideda Iš 8 dalių. 
1) Lietuva lr Europines Valstijos. 
2) PHefi TstorinS Lietuva. * P 3) Lietuvos Karalyste po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaralyBt§ po Gedeminu (1316—1341). 
H) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—U77i \) Lietuvo9 Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1439). 
T) Uetuvo« Valstybe prieš Padalinimą. Į 5) Dabartino Lietuva. 

Miera 28x33 colių, spalvuotas. Kaina $i„00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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

»»(r — «*» aMSti, 

M.IGDF. '41:, ka'p mc.n ibi'i't'U- 
i(l! l&btiuliinu < iki u s iKn;ii'tj m ««, 
IriakimtUf HHiilovinut— ir rtto (m 
*hio ntpadęlbtįo mio hi /•/««r.u pteis- 
kanu... .Vaii y"'ia tuf duros '.1'' ® 
I/«! tom /w bc- 

reikalingai I Žiur-'t:, koki*- mano plau- 
kui y raiti*, .šrrlniu< i- įy.iti. <> tai 
todėl, Indei artoju Hri'1'LES!» •! 

I\a s (ai yra R1" F F L ES ? Ar Į 
tai gyduolė? Ne! i Ar kve- : 

piantįs vanduo? Ne!! RUF- j 
I'f f' S v n t n i nont*icAinin«lA 

•-a- 1 1 1—: L— 
p'aukų ir odos su stipri n toj is, » Į kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti gr"žį. O kas gal ! | but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu ; plaukus? Kas gal bu. I 1 smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j K U 1" 1? Iv 1^ SS 

į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėttosių galvos | I trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŲFFLES pradėk mažinti Č ! pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- j i iriais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsiiuujintų. ® f | <5 N'usipirkte šiąnakt RUFFLKS bonkutę apiiejįojfi. Kaštuos tik j ! 65c., bet jįjs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j S pridėti pri^ kiekvienos bonkutės. Jei negausite ju>ų aptiek' j •, tai f i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order ši- Ir. adresu: | <«•—F. AD. RICHTER O CO .j26-33Q Broadwf.y, New j irk •»> 

^£iiiomas per 25 metus ir Vaidilos prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigu ir IcihjĮ ž>vi^ 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank ̂  

141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

r [KM A S IR DIDYSIS YALSTIJINIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

S 

E S E3 OT S E3 
A STATE BANK g Kamialns jr Perviršis P>:-\nlo i urt-is irsina 5 

$550,000.00. $5.000,000.00. g 
rrnma 

pinigus Į 
taupymo 
skvriu ir 

molca 3čią 
nuoš2 syk 
per metus. 

Pinigus 
grąžina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
t A STATE BANK 

Siunčia' pi- a 

nigus i Lie S 
tuvą ir- vi- S 
sas pasaų-S 
lio dalis c 

greit, sau- ę 
','iai ir su | 
pilna at | sako' vbc. « 

t žtikrina | 
mandagų ž 
ir rujj.es- 3 
ting'ą pa- § 

tirnąvinKj | 
Sis bankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas is did- žia irių ir siipriausiu bankų šioje apielinkėjo. Čia yra lai- 
k .mik mi Suvienytą Valstijų. Paštų, Įlankų, Pavieto Cook, Miet:w Chicagos ir daugybės Korp caeijų, Drau- .rysein. K li ubų ir Tūkstančių darbininkų. Siame banke yra Įtaisytas specialis lietuviu skyrius, kur galia atlikti vis kius bankinius reikalus prigimt je kal- boje. Viscki paiarin,nai Dykai. 
Oeoiral Manu!. Oistdot Bank 
1112 \V. 35-th St., larpe Morgan ir Raeine St. Chicago. 

fBankac atdaras kasden nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dier.ą iki 8 vai. v.ikaro. 
^ •*- — — 

PRANEŠI/V; 
« 

;iiiiiiiiimiiiiiiiiiniiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii!iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii::iililliii!H !auuiflamamiin:iiiiiiiui;iuUi'u!uiML;n3.,,iniiiinanitiini!i!:: :; 

DR M. T. STRIKOLIS 
!lllll!lilllllllllinilllllllllllllllll!!l!!l!ll|||||||;il|||il!li||||||||||Į|||j|j|Įl]|j[iiiiiiitiiiii 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Perkele savo gyvenimo vietą Į BugSiton Fark i 

2914 Wi 43rd Street, ir Francisoe Avettue 
Tclcphon McKinly 263. 

OFISAS: 1757 W. 47 St. (47 ir Wood St.) Tel. Boule-ard 160. 

VALANDOS:— 10 ryto iki 2 po pietk; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 ryto. 



Laiškai iš Lietuvos. 
Panelė Kriščiuniutė gavc 

laišką iš Lietuvos iš Kėdai- 
nių valsčiaus. Laiškas ra- 

šytas rugsėjo 9 d., 1919 m, 

Brangioji Gentis! 

Sumaniau, nor3 dalėlę 
apipasakoti apie karės py- 
ragus... Dabar truputį apie 
dabartines kainas. Arklys 
kainuoja 2,000oalo,manf T 
kainuoja 2,000 rublių. Kar- 
vė $1,000 rub., ožka 100 
rubiių, rugių pūras 100 r., 
cukraus svaras 1G rub.,. mui- 
lo svaras 10 rub., bet muilą 
musų moterįs pačios pasida- 
rydavo, čeverykai nuo 100 
iki 150 rub., batai nuo 150 
iki 300 rub., perkelio mas- 

tas 18 rub., perkelinė skepe- 
taitė 15 ruv., bet musų mo- 

terįs ir merginos pačios pa- 
sigamina ir pirkti nereikia. 
Druskos svaras kainuoja 60 
kapeikų, k a r a s i n o 
svaras 12 rub. Dėlto lem- 
pos šviesos jau keturi metai 
kaip nematėme. Žinoma, vi 
sko negalima surašyti, o 

ypač į vieną laišką, reikėtų 
kelių tomų knygą prirašyti 
iki viską aprašytum. 

Dabar, ačių Dievui, po 
truputį jau pradėjo atpigti. 

^ Musų sodžiuje, rasų su 

vokiečiais susirėmimų nebu 
vo, dėlto ir sodžius sveikas 
liko, o kuriuose r-iiesteliuose; 
ar sodžiuose buvo mūšiai,; 
t&i visus išdegino, kaip ve: 

Krakinava ir Šėta visai su-i 
degė. o eKdainių tik dalis. I 

Šįmet, Truskavoje, Kedai- j 
niuose ir Remigaloje buvo j 
smarkus mūšiai, lietuvių su; 
bolševikais. Truska voje ir j Užvalkyie bolševikams su! 
lietuviais susirėmus, tek? ir j 
mums pašaudyti. 

Vasarojus pas mus šį- j 
met, labai geras, g?.l but,| 

1 kad Dievas taip surėdė, kad | 
po sv.nkios kovos ir vergijos, j 

į Dievas nori mums atlyginti. 
Dabar tikimės, kad po 

jnuliudimo, skausmų ir ver- 

gijos, užšvis aušra laisvės 
nepriklausomoje Lietuvoje. 

Su pagarba, 
B. Krikščiūnas. 

Šiuomis dienomis ponas M 
Kasparaitis gavo laišką nuo' 
brolio kareivio iš Lietuvos 
Panevėžio apskričio. Laiškas 

j rašytas rugpjucio 26 d., 1919. 
: Mielas brolau! 

Jau keli metai prabėgo, 
; kaip nedora karės ranka per 
| skyrė mųs ir nuo to laiko, ne- 
; begalėjome susirašyti. Šian- 
dien jau tas didis šturtnas 
kiek aptylo, dėlto ir rašau tau 

| laišką. 
Musų tėvynė Lietuva, o su 

ja ir lietuviai nuo šios didžiu- 
lės ir pasaulinės karės, bai- 
siai nukentėjo. Kuomet užė- 
jo vokiečių kariuomenė, iš- 
mindžiojo laukus, atėmė gy- 
vulius ir gyventojus baisiai 
suvargino. Jau tas, rodos, bu 
vo skaudus ir žiaurus laikas. 
Praslinkus keliems metams 
vokiečiai savo kariuomenę 
ištraukė arba visai nedaug 
jos ten liko. Tikėjome, kad 
gyventojams bus daug ge- 
riau. Bet čia labai apsiriko- 
me. Tuojau iš K uis jos atėjo 
dar didesni ir žiauresni prie- 
šai, su kuriais jokiu budu ne 

galėjome sugyventi, tais yra, j 
bolševikai. 

Kuomet jie užpuolė musų 
gyvenimą, aš mėginau jiems 
pasipriešinti. Dėlto jie mane 

buvo suareštavę ir nušauti 
ketino, bet aš pabėgau iš jų 
kalėjimo ir nubėgau į Kau- 
liu. Ir ten savanoriai įstojau 
į Lietuvos kariuomenę. Da- 
bar jau aštuoni mėnesiai, 
kaip esu kareivi*. 

Lietuvos kariumenėj man 

nėra blogai; galėčiau buti 

Apsiaustai ir Sijonai 
už pusę kainos 

Norime {tikrinti 
visus Chicagoje, 
kad Narių Bendro- 
ces Krautuvėse gali 
ma pirkti pigiau, 
kaip kitur; dėlto j 
atiduodame dabar 
dalį moteriškų dra , 

bazių už pusi kai- 
no^ 

Apsiaustai (kautai 
geriausios rųšies, į 
vairių spalvą. 

Paprasta kaina 
$26—tiktai $13 1 

Paprasta kaina 
$30—tiktai $15 

Paprasta kaina 
.r 40—tiktai $20 

šilkiniai sijonai dideliame pasirinkime įvairių j 
spalvų ir rūšies; atiduodam irgi už sumažintą kainą 

SI 6 vertes 
$20 vertes 
S26 vertes 

už $8.90 
už $10,00 
už $13.00 

Tas išpardavimas bus t:ktai per vieną sąvaitę. ! 
| Skubinkite, kol yra didesnis pasirinkimas. i 

Savas p^3 savą! Darbininkų pinigai -j darb. rankes 

Pirkiybos Korpor. Palatinei 
1112-1114 Milv/aukce Av. ir 1701 1703 W. 47 Gatv. 

5,000 Dalininkų 4,000 Mokinįų i 
$500,000 Kapitalo 2 Dideles Sankrovos 

Pirklybcs Kursai visoj Amerikoj 
,n ui————a ■— .imi1 ■■miii—m—m——maummm——J' 

nėra kam. Tėvas jau senas, 
ir buti, kad butu kam gyve- 
nimas apdirbti. Bet dabar 
menkai ką gali dirbti. Bro- 
lis Benediktas irgi ligotas ir 
dirbti maž-ką gali, dėlto yra 
gyvenimas, bet nėra darbi 
ninku. 

Aš šiuom tarpu esu Šedu- 
vos miestelyje, tik nežinau 
kaip ilgai čia busiu. Gal 
reiks eiti ant fronto prieš bol 
ševikus. Rašyk greit laišką, 
nes aš su didžiu pasiilgimu 
lauksiu. 

Su godone, 
Kareivis Kazimieras Kaspa- 
raitis. 

LIETUVOJ BAISI SILTI- 
...NES EPIEDMIJA 

''Ganytojas," Žemaičių vys- 
kupijos laikraštis, praneša, 
(NN. 4-10) jogei per tris mė- 
nesius (3, 4 ir 5) pasimirė 1 b 
kunigų, daugiausiai beriamaja 
šiltine. Tuom pačiu laiku Sei- 
nų vyskupijos pasimirė dai 
kunigai: Ciplijauskas, Sterčio- 
gas, Sendzikas ir dar kiti, vis 
beriamaja šiltine. Daktarų 
pasimirė apie 10, vaistų stoka 
prietaisų maža, (vokiečiai vis 
pasiimta ir išvežta), daktarų 
maža, taip-pat neužtenka ir 
feldšerių, seserų ir pamokyto 
personalo, galinčio ligonius pri 
žiūrėti. Labai maža yra ir 

skalbinių, užklodžių, pagalvių, 
rankšluosčių, net ir lovų. Rei- 
kalinga uniu laiku ateiti Lietu- 
vai pagelbon, nes ligos visuo- 
met esti baisesnės už patį karą 
nes du kart tiek paaima aukų 
ir veda tauta prie didelio nu- 

silpimo. 

^ isoj Žemaičių vyskupijoj 
pagal Ant- Viskanto (La Lv 
tuanie, Religeuse, p. 288) prieš 
karę buvo 637 kunigai. Seinų 
vyskupijoj 352 kunigai. 

Iš Inf. Biuro. 

GALIMA APSEITI BE 
CUKRAUS. 

Nereikia leisti vaisiams ant 

niekų nueiti, vien dėlto, kad 
nėra užtektinai eukraus. Vai-] 
sius labai pasekmingai gali- 
ma išvirti ir į bonkas sudėti, o 

pasaldinti tada, kada reikia 
juos valgyti, arba jeigu geisti- 
na galima naudoti syrupą vie- 

toj cukraus ir dabar. 
Nevartojant cukraus, reikia 

pripildyti bonkas su vaisiais ir 

užpilti juos tyru karštu van- 

deniu, paskui ulždengus bon- 

kas, įdėti jas į karštą vandenį 
ir jame palaikyti porą miliutų 
Vaisiai nesuges, nors ir nebus 

taip skanus,kaip su cukrum 
butų sutaisyti. 

Suv. Valstijų Zemdyrbystcs 
Departamentas pataria sekti 

viršminėtą budą, jei norima 
pasekmingai ir gerai vaisius 
užlaikyti. 

Nors vaisiai butų ir brangus 
ir cukraus mažai tegaliama 
gauti, tečiaus atseina dau pi- 
giau namie, negu pirkti iš krau 
tuvių- 

GYVAS PAKORĖLIS. 

Texikan, Ark šis mies- 
tas gal turi keisčiausią pi- 
lietį John Hawkins 110 me- 

tų, kuris balsuoja kit ".vie- 
nuose rinkimuose. 

Jis 60 metų atgal buvo 
nuteistas mirtin per pake- 
rimą už žmogžudystę. Kuo- 
met jį pakorė ir daktaras 
paskelbbė mirusiu,, tai jo 
kuną atidavė giminėms. 

Po 20 minučių giminės 
pamatė, kad jis dar nėra 

miręs. Pakviestas daktaras, 
: kuris sugebo Hawkins at- 

gaivinti, bet jis tapo supa- 
'ralizuotas. 

Kurie garsinasi Dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkites! 

1 
— — 

6 Lietuviška Gydykla DR. QIGK'&QN rt 

©YDYTOJAt IR CHIRURQA9 
Qyd&u ytooklM llgaa bau^io a Lala budais ir tu pagalba 

naujauttų ir tobuliaualy eltku-lkinių 
QT(«o vąUndo«: I U U ryto, 4 m X ta k. NadftldientalB 10 iki 13. 
104# We*t 47'ta n«loll nup Marshflold Av«. 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPAI R SHOP 
Chasa* Bros. savininką. 

Taisome Tisokiua automobilius. Turimo patyrimu per 13 metų 
tune darbe Taipgj patarnaujamo automobiliai pagrabams, ves- 

tuvėms, krikštynoms lr t p. Kainos musų kuoplgiauslos. 

3222 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, 111. Telefoi/as Drover 2186 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 

Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 

pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 

| patarnavimas. 
Priimame Liberty 

Bondsus už pilną | 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 

A* ADOMAS A. KARALIAUS K-A! 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai airgau per 3 metus, nuslabnljes pilveli* 
buva. Dltfrpslja, nevirinimaa pilvelio, nuaūbn6|iro»a. 
Krauja, h.krt*. Nervg ir abelnaa siiVij nustajlmaa 
rito kana. Ir bnvaa nuatojęa viltiea, kad begyven- 
siu. Viaur jieikojau aau pagelko*. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rube«ių. bet niekur negavau savo 
■veikatal page/boa. 

Bet kada pareikalavau Salutares vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytoje, Nerva'.an*, Inkvtų fr Reumatizmo 
gydualea, ui po auvartajimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo ataigaud, atiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
iSslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebefiadė po krutinę. 
Vidurių rėkimas ISnyka po užmuTimti! visų ligi}. Bė- 
glu 3 n>*ncj!ų išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luUra», Bitterta, tr po 3 mJn. s«-.t> paveiksle pama čiau toki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da bar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiydįkoju 
3»lutaiw mylistij geradijlstei ir linkiu Yi-sieins aavo draueams ir pail«taniieini 
•u tokiais atsitikimais pataria nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 8o. Halsted Sl.» Phono Cana 6417 Chlcago, Illinois 

Skaitykite ir Platinkite Dienrašti ''Lietuva" 

Lietuvių Tautiškos Kapines yĮ 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės j kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 20 R. 

Namuose 
Mokykla 

Kas netur&Jo laimOs lankyt mokyklą tai del stokos turlo, tai dol 
stokos laisvas, tas <jali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslgptaš 
tam tikrose knygose, Jleikanti> JJ ras Štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
Jieins mokslo metams. ISleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO «nt iem&B, po lemi ir Jos viržųje, — — .10 
■GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo lemelflje esant, 25 

CHEMIJA, jstabus mokslas apia ugnį, orą, vandeni; žen<u Jr Jų susilietimus, .• H 
V. KUDIRKOS rpžtai, graiiausie pieSinys kelio, kuriuomi apli^n linta Lietuva prie lai-vės žengė (6 Lnygos) 3.o)h 
PA6KAIT06 1Ž filolcgijcis ir Bakterijologiįos su paveikslais i apdaryta, ak * 
• IRb!6 jos autorius garsus Italų rašėjas de AraiČI. Knyga labai j graliai atspausta, Virfiellal piešti spalvomis su vaizdu "Slrčla." Jos ♦ 

ttrlnyB taip gllua-joutiTS, kad pilnai savo' vardui atsako. Ji savo gra | iumu labai tinka dovanoms blle kuomet ir bile kam, „$1.50 » 

KULTŲROS I8TORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybS | pavoksiu (3 knygos; 
r $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus J jų kelia3. Pamatines žinios 13 anato- mijos, flzlollogljos ir Hyglenos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo paMdaro. Maisto fermont&clja, clrkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčlal ir. judėjimas. Dlrksniai (nervai). Pajautimai, ovel- knta ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsį. Kūdikių prl- ti žiūrėjimas. Džiova.-. Kaip musės ir kiti vabalai uikrečia žmonis ligomis jj lr kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno eana- g rlų ir visokių vabalų kurie ligas gimdo. $2.00 
Nelengvai įsivaizdini, kiek gero saviesiems sutelktum, Jeigu 31as knygas jsigytum, Ja* perskaitytum ir paskui pasiųstum TSvynėn-Lie- tuvon. Ypntingal knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Gieit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- H koja. Užsisakant šias knygas, čekius ir monoy orderius paprastuose |j laiškuose Siųskite: 

.. i 

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

Knygas IšJųsIu grelčlaustel. 

KRUTAMU PAVEIKSLAI 
■■■——————n———ruibi »mw»miiiiiim ■■ n,nn»giBWPCTCnoi——aa—t———p ■ ■■■■— „į,,., — 

SUTVĖRIMO 

SUTVĖRIMĄ.1- GYVUNU. 

SĖDYNĖS DYKAI. 

NEBUS KOLEKTŲ. 
Kvieč a.Tii vi<»i Vyrai ii 

M'^terjs Vaikai i ebhus •* 

le idžiarn'. 

DANIELIAUS REGEJIMAS. 
Puikiausi paveikslai bus rodomi iš Biblijos Jstoriios ir Mokslo 

Spalio-Oct. 20 iki 24d. I9l9m. nun 7:30 iki 10. vai. 

4603 S. Ashland A ve., kam p. 46tos. Chicago, 111. 

Rengia B il jlijofes. S t*i t cl o į^i 1: <sl i 
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Ar Tai Bus Dovanota. 
4'Iš rousų žuvusių kaulų 

Pakils žiaurus keršytojai".. 
k Kopenhagos korespon- 

dente New Yorko laikraš- 
tyje "Der Ta g" paduoda 
pasikalbėjimą su redakto- 
riumi rusų b&ltarmiečių 
fronto laikraščio, prisi- 
dengdamas slapivardžiu 
"Dimitrij Tverdiakov." Vi- 
sa šeimyna šiuo baltarmie- 
čių redaktoriaus randasi 
Maskvoje. 

Koryepondentas paprašė 
redaktorius, idant jis jam 
papasakotų, kas dedasi ant 
fronto. Redaktorius atsakė, 
kad ji3 galįs papasakoti tik- 
tai tą, kas dedasi lageriuo- 
se baltarmiečių, kadangi vis- 
kas, kas dedasi tarpe rau- 

donujų, — jam nežinia. 

Ir redaktorius su cinišku 
atvirumų papasakoja vieną 
iš baisiausių istorijų apie 
žuvimą vieno iš sovietiškų 
pulkų. Sandarbininkas 

"Tag" paduodamas visas 
girdėtas smulkmenas, per- 
sergsti skaitytoją, kad jis 

, nei vieno žodžio nei pralei- 
do nei pridėjo, o padavė 
žodis į žodį kaip jis girdėjo. 

"Bolševikai —pradėjo re- 

daktorius — permainė var- 

dus visų senų pulkų. Mask- 
vos "kariumenės kareiviai ne- 

šioją inicialą ant savo pe- 
čių Karlo Liebknechto, ta- 

pusio auka vokiškų junkie- 
rių. Vienas iš Karlo Liebk- 
nechto pasekėjų pakliuvo 

mums į nelaisvę. Teismas 
ant baltojo fronto labai 
trumpai tardo, ir jeigu ka- 
reivis nesigina, kad jis ko- 

munistas, tai teisia miriop. 
Raudonieji apie tai žino ge- 
rai. 

"Poručikas K. prisiartinas 
prie nelaisvių pulko šaltai 
užreiškią. "Tikrieji komu- 
nistai! Jeigu jųs gana tvir- 
tos valios, išeikite prekyn." 

"Sunki, nerimastinga pau- 
za. Išlengvo, sudarytomis 
giltomis išeina pirmyn dau- 
giau kaip pusė pulko. Beje, 
.užmiršau pasakyti, kiek lai- 
ko atgal teko matyti suimtą 
komunistą. Jam buvo duota 

jypatinga privilegija; jį su- 

šaudė iš užpakalio; tai yra 
jis stovėjo užpakaliu j vam- 

ždžius. Po isšovimo jis su- 

žlugo tarpe augštos žolės. 

"Dar vienas epizodas už- 
siliko mano atmintyje. Tai 
— mirtis generolo Nikolae- 
vo, vieno iš kamandierių ar 

mijos Leono Danilovičo 
Trockio (redaktorius ypa- 
tingai pabrėžė tą frazę)-. 
Mes jį suėmemė. Jis, prisipa- 
žino dalininkystei prie kof 
munizmo. Jam buvo išneštas 
nuosprendis savę pakarti.' 
Jamburge, prie stovylos Kar- 
lo Markso, paruošėme kar- 
tuves. Nikolaevas pats sau 

užsidėjo kilpą ant: kaklo ų 

pertraukė savo gyvenimą. ; 

"Beje, pabaigsiu apie tį 

Didelis 

Kurį rengia 
LIETUVIU JAUNIMO PASIL. KLIUBAS 

Ned. Spalio-Oct. 19, 1919 
L. Tamašausko Svet, 

8801 CommerciaI Ave., 
So. CHicago, 

PRADŽIA 6-ta VAL. VAKARE 

Inžanga Vyrams 50c. Moterims ir merginonu 35c. 

Širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites 
atsilankyti ant šio Baliaus, kur prie geros Orchest- 
rom galėsite linksmai praleisti vakarėlį. 

Visus širdingai kviečia, L. J. P. K. Komitetas. 

IŠKILMINGAS VAKARAS 

RENGIAMA 

Lietuvių Brighton Parko Politiško Paš. Kliubo. j 
llllll!lllllllllllllllill!lllilllll!llil!llilllllllllllil!llll!llllllllll!llll!lll!lll.illllllllilllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllilllii f 

NedčHoj, 5pafio=Oct. 19tą 1919) 
LIBERTY SVET. (p.WAWŽINSKIO). 

3925 SO. KEDZIE ^VVENŲE 

Pradžia 6 vai. vak. Bu9 kalbų^ deklemacijų 
Ir kitokių paraarglnimų. Po programo žaislai ir šok'.ai. Pusė pel- j 
no nuo šio vakaro bus pasiųsta LIETUVOS RAUDONAJAM \ 

Kviečia visua Rengimo Komitetas I 

.11.11.11 umil II, u n II,.111 |.||«l| ttll M1M M:III1M:IIMMI1II|IMII1III11I. Kili llltlii;: llll!lllllltl(lllllI»lfMII!11IIIIlf1flIlllll]inilllll1IIIIIi:iMfIIIJl!IIIITIIIIin 

BALIUS SU PROGRAMŲ 

Parengtas Lietuvių Laisvės KiiuLo. 

NEDĖLIOJE, SPALIO-OCTOBER 19 d., 1919 m. 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 South Ila' ted Street 

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai. 
Taigi kviečiame atsilankyti visuomenę i musų parengtą, vakarą, 
i.es bus puikus programas, kuris susidės iš dainų monologų ir 

dekleniacijįj. Dainuos mišrus choras, ir aolistoi ir taip visokių pa- 
marginimų, ir paskui šokiai prie puikios muzikos. 

Kviečia L. L. K. Komitetas. 

nelaimingą pulką. Juos visns 
nuteisė sušaudyti. Bet jie 
patys turėjo sau kapus iš- 
sikasti. 

"Komunistus mes sušau- 
clome saulei leidžiantis, ant 
atviro lauko, už mažos cer- 
kvės. Pusiau sutemus. Visur 
aplink kvepia šiaurinės gė- 
lės. 

"Pasmerktiemsiems pir- 
miausiai prisakoma nusirė- 
dyti nuogai. Musų frontas 
labai nuskuręs ir kariškos 

drapanos gali prisiduoti 
musų Kareiviams. Idant tos 
drapanos neliktų sutrintos 
krauju mes ir išrėdome iš 

jų šaudomuosius. 
"Komunistai išlengvo nu- 

sivelka paskutinius marški- 
nius, jie dedą savo rišulius 
į šalį. Tas visakas daroma 
šaltai, tarytum žmonės ren- 

giasi j pirtį, o ne ant mir- 
ties. 

"Jie — pasmerktieji — 

stovi nuogi po atviru dan- 
gumi, drebėdami nuo šalčio. 
Jų kūnai, apšviesti nubliš-, 
kusia šviesa mėnulio, išro- 
do permatomi. Kiekvienas 
iš jų gauna lopetą ir jie visi 
pradeda kasti sau bendrus 
oroliškus kapus. 

"Aš prisimenu gerai, kad 
pirmoji mintis, atėjusi man 

į galvą buvo: kaip sunku 
turi buti minti ant lopetos 
basa koją. .Lopeta, turi buti, 
rėžia koją. 

"Gana ilgai truko, kol 
komunistai pabaigė kasti 
kapus. Užėmė apie bertainį 
valandos, kol pasmefktiej 
su dideliu vargu iškasė apie 
masto bertainį gilumo ka- 
pus. 

"Netikėtai aš paliečiau 
savo drapanas ir jaučiu, kaip 
manę visą rasa padengė 
.sunkiais lašais. Žolė pasvi- 
ro nuo sunkių lašų rasos. 

Visas laukas apsidengęs 
mažomis laukinėmis gėlė- 
mis — akutėrr's. Ir kiekvie- 
noj akutėj — ašara. O pa- 
smerktiej' kasė ir kasė sau 

kapus. 
"Praleidus pusę valandos, 

poručikas K. prisako savo 
kareiviams padėti dabaigti 
kasti kapus. Poručikas ne- 
rimsta. Oras tirštėja. Reikia 
kasti, reikia laukti... Kaeri- 
viai susimaišo su nebyle mi- 
nią miriop pasmerktų. Su 
kienviena minuta darosi 
tamsyn ir tamsyn. Mudu su 

-poručiku artinamės prie 
duobės. Tik dabar man 

pasiseka arčiau ir atskirai 
kiekvienam veidui prisižiū- 
rėti. Po tris — po ketruris 
jie stovi, suiinkę ties lopeto- 
mis kasa. Man matosi tik 
jų sulinkusios nugaros. Stuo- 
menis nusileidę ir i duobę. 

"Kapai jau pabaigti. Pa- 
smerktieji pavargę sunkiai 
alsuoja. Kai kurie iš jų taip 
nuvargę, jog krinta ant že- 
mes. Jie ilsiesi. Tai jų pasku 
tinis poilsis ant žemės. Aš 
tik dabar pastebėjau raiš- 
čius ant kojų pas niekuriuos 
pasmerktuosius. Reiškia jie 
buvo mušiuose ir likosi su- 

žeistais. 

"Poručikas K. šaltai ir iš 
reto klausia, kas iš jų ne- 

nori ką pasakyti prieš mir- 
siant. Du iš ju ryjnauna nuo 

pirštų plonus žiedus ir pra- 
šo, idant juos atiduoti.gimi- 
nėms. Aficieras užsirašo ad- 
resus. Jiedu darbininkai ir 
gyT*2no Petrograde. Vieno iš 
jiedvieju šeimyna ir dabar 
gyvena ant Aptiekorių sa- 

lų, o kita prie Grochovoj 
176. Pas kitų nesirado jo- 
kių pageidavimų, nežiūrint 
to, kad pas kiekvieną iš jų 
likosi namie pati, vaikai, 
broliai, seserys ir tėvai. Jie 

skaitė savę mirusiais, o pas 
minusius nėrą jokių norų.' 
Ir jie užlaiko savyje, grynai 
rusišką šaltakraujiškumą, j 

"Aš atsigrįžau j vieną iš 
pasmerktųjų ir kalusiu: 

| "Kas iumis privertė buti 
komunistu? Ir jis man at- 
sako šaltai ir sausai: 

1 

"Prakeiktas gyvenimas!! 
O, pasaulyje reikia laimės. 

I "Kareiviai užtaisė šautu- 
vus. Pasmerktieji sustojo į j 
eilę. Tarytum perdėm balta 
siena, rodėsi apšviesti nu- 
blankusia mėnulio šviesa 
tie nogi žmonių kūnai. Jie 
augštai susiglaudė vi^ns 
prie kito. 

"Komanda... Sužibėjo... 
sutrinkta... 

"Bet komunistai visi sto- 
vi, niekas iš jų nekrito. 

"Vėl šovė. Kulkos ne- 

kuriems perverė krutinės. Ir 
sriovės kraujo tryško iš juo- 
dų žaizdų. Bet kai kurię iš 
jų tik sužeisti. Tik vienas 
akimirksnis ir kareiviai 
vėl šaudo. Aš girdžiu: sun- 

kius, baisius stenėjimus, at- 
siliepiančius į šaudimą. Šū- 
viai sekia vienas kitą be 
tvarkė j. Pribaigia mušimu. 

"Kas tai baisiai suriko: 
"Geriau šaudyti! Čia šaudy- 
kite." Jis rodo į širdį, o 

kraujas čiUršklemis veržiasi. 
"Pagaliaus, visi išmušti. 

Gyvų nėra, riekurie sugniu- 
žo prie duobės'krašto, o kiti 
sukrito į duobę. Viskas pa- 
baigta. Nei balso. Mes išsi- 
sklaidėme".. 

Taip papasakojo redak- 
torius baltarmieeių laikraš- 
čio. 

Ką daugiau prie to gali- 
ma pridėti, apart žinomų 
audringų žodžių darbinin- 
kų dainos: 

"Iš musų žuvusių ka^lų 
Pakils žiau$*s-kerštas." ; 

: Vertė R. G. 

ATSIŠAUKIMAS. 

Mes Vaikų Žiburėlio Drau 
gijos atstovai, Montteloi 

Mass., atsikreipiame į tas 
draugijas bei kuopas, kurios 
užsiima vaikų mokinimais, 
yra tame: jau antras metas, 
lietuvių dvasioje. Dalykas 
kaip stokuojame lietuviškų 
rankvedėlių, del Vaikų žibu- 
rėlio Mokyklos, besimoki- 
nantiems lietuvių kalbą. Mes 
esame klausę tulų I*uygynų 
ir redakcijų, kaslink gavimo 
mums reikalingų rankvedė- 
lių, bet negalėjom gauti. Iš 
visur buvo atsakyta, kad 
jau ir vėlėsi leidiniai yra 
išparduoti. 

Vienas, kas mums cbeliko 
daryti, tai kreipties i visuo- 
menę, idant susižinojus su 

tomis draugijomis, bei kuo- 
pomis, kurios turi nevarto- 

jamų arba perviršį lietuviš- 
kų rankvedėlių, del pradžia- 
mokslių vaikų. Kaip an- 

tai: "Vaikų Draugas," "Vai- 
kų žvaigždutė" dalis I ir II, 
"ABC Rašymo ir Skaitymo 
Pradžiamokslis," "Dovane- 

jie" r tam panašus. Taigi 
draugijos arba pavienios ypą 
tos, kurios turite, arba žino- 

te, kur butų galima gaut, ko 
kio nors turinio iš minėtų 
knygučių, maloneikte be jo- 
kio laukimo pranešti ant že- 
miaus paduoto antrašo. O 
mes stengsimės už jusų parei 
kalautą prekę atlvginti. 

Leonas Šimaitis, 
135 Ames St., 

Montello, Mass. 

P. S. Lietuvių laikraščiai, 
kurie užjaučia vaikų draugi- 
jėlėms bei mokykloms, nalo-1 
nesi te perspausdinti šitą atsi" 
šaukimą. Komisija.' 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, Iii. 
Juozapas LctukaB, Piruiiuiukus. 

4524 So. Wood St, 
Liudvikas šimulis, Vico-Pirinininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Plot. RaSt, 

1736 W. 47tli Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talmaii Ave, 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4530 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60lh Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 

4441 So. \Vashtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47tb Street 

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

Ant To\vn of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4Gth St. 
Lud. šimulis, Pagelblninkas. 

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

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanicauskls, Knygvedls. 

4600 So. Wood St. 
Jonaa Vcskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Siraano 
Daukanto. 

Plrmlninkf.R Martinas Tamulevičiui 
3247 Emerald Ave. 

Vico pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rafit. Petras Kenutls 
815 So. Kolman Ave. 

Finansų Rašt. Antanas 4onikls 
148 E. 1071h S t. 

Kaslerlus S. F. Martinkug 
3342 So. Halsted St 

Kasos GlobPjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulic 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas* L Kasevičius, 25 Hin- 
dla av. 

Vice-pirailnlnkae B. Sugent&s, 38 
Laur* bt. 

Protokolų raštininras R Balutis, 
68 MelviUa av 

Finansų rešt. Jurgio Salasevičius 
229 Car^oni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
ni av. 

Marsallca Juozas Salasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas-, 151 Car 
doni av. i 

Knygij vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
i-ville av'. ir 

Į Knygų vedėjas I. Statkevičius, 19B 
Oarąopl av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. Ii 

Jonas Statkevičiug 195 Cardoni ar. 
Draugija susirinkimus laiko kas i 

paskutin} nedėldienj kipkvleno mene 
sio iietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prio Wėstmenlster"ir Oavdonl gatvių, 
toj po pamaldų 12:20 va*. 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
1S2 N. Ho-vvland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rast., 
921 Jeune Street, 

H. Labanauskas, Finansų Ražl, 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

DIDELIS PERSIKĖLIMO PARDAVIMAS. 
Męs ką tik persikėlėme į kitą pusę gatvės. Užlai- 
kome didelį sandelį visokių drapanų kaip ta: mo- 

terų, vyrų 13 vaikų. Vaikams siutai ir overkotai. 
Merginoms dresės ir overkotai. Moterims sijonai ir 
jakės ir svederiai. Vyrams kelinės ir pirštinės. Jei 
reikalaujate ko nors ateikite pas mus, o čia rasite. 

MARK'S DRY GOODS STORE 
3106 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Jubilėjinis Dešimt Metu Sukaktuvių. 

Apvaikšęioj imas 
BALIUS SU. PROGRAMŲ 

rengiamas Simano Daukanto Teatr. Jaunuom. Kliubo. 

Nedėlioj, Spalio-October 19,1919 
PILSEN AUDITORIUM SVETAINEJE 

1655-57 Blue Islanci Ave. ir 18-ta 
Svetaiėn atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės 6 vai. vak. 

Kviečiame atsilankyti kuosk^itlingiausiai, nes visi beeito užganė- 
dinti, nes tai bus puikus programas, kuris susidės iš prakalbi} d«pnų 
ir monologų. Kalbės draugas H. Kukutis ir dainuos MiSrus Chora9 
Pirmyn, po vadovyste Katiliaus. Po programo šokiai U sis iki vėlyvos 
naktie9. Pulki šarpalių orkestrą griež visokius šokius. 

Visus kviečia KOMITETA3. 

alius su Programų 
rengiamas 

D. L. K. KEISTUČIO PAšELPOS KLIUBO 
NEDĖLIOJE, SPALIO OCTOBER 19 d., 1919 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242 West 23rd Place 

Scenoje statoma puikus veikalas 

"NASTUTĖ — POLTAVAKA NATALKA" 
Balius yra parengtas su didžiausiu stropumu. Gerbiamoji publika 
yra kviečiama atsilankyti kuoskaitlingiausiai, ne atsilankiusieji bus 
užganėdinti čia bus gražiausių pramogų ir linksmiausis laiko pra- 
leidimas. Kviečiame lietuvius ir lietuvaites. Durys atsidarys 5 
vai. vak. Uždanga pasikels 6 vai. vakare. Kviečia KOMITETAS. 

IŠKILMINGAS 

BALIUS 
% 

rengiamas 

DR-STE ŠV. JUOZAPO APIEKUNO. 

NEDĖLIOJE, SPALIO OCTOBER 19 d-, 1919. 

SCHOENHOFEN DIDŽIOJOJE SVETAINĖJE 
Kampas Ashland ir Mihvaukee Ave. 

) * * 

Pradžia 4 vai. vakare. Įžanga 35c Ypatai. 
Kviečiame visus tautiečius bo skirtumo. Seni ir jauni neatsisakykite 
atsilankyti Męs esame pasirengę visus gražiai priimti ir paten- 
kinti. Puikiai pasilinksminsite prie muzikos, kuri bus vedama p. P- 
Krikščiūno. Nuoširdžiai kviečia visus. KOMITETAS. 

niiiiiiiiitmiimiiiiiiiiMtiit 

rengiamas 

DRAUGYSTESŠV. PETRONELES 

Subatoj, Spalio-October 18, 1919 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETA1NEJE 

32ras Placc ir Auburn Avcnue 

| Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 35 Centai. 

Muzika Brolių šapralių. 

Gerbaimiej rii Gerbiamosios nepraleiskite šio puikaus balaus, nes 

tai vienintelis savo rųšies rožinis balius šj( sezoną. Kaus gaus did- 
žiausi bukietą rožių, tam bus suteikta dovana, lieto bus griežiami 
kaip vieninteliai taip ir naujausios mados šokiai, č turėsite proga 

J iki širdies sotumo pasišokti ir pasilinksminti. Kviečia visus, 
KOMITETAS. | 

IVisi Ura ant Jomarkol 
i ®dobei1 19^1919 i 

\.v ®» 

Kiekvienas galėsite išbandyti sa- 
vo laimę ir nusipirkti pigiai pauk 
ščių: žasų, ančių, vištų, paršiukų, 
bulvių ir kitokių visokių gyveni- 
mui reikmenų. Taipgi bus parduo 
damas limosinas ir automobilius. 

.Bus gardžios visai dykai, l-'rasidės 10 ryto ir tęsis iki vėlumo nakties. Per visą 
mėnesį Seredomis ir Nedėliomis. 
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LIETUVOS LIUOSYBĖS 
SAVAITĖ. 

Chicagos lietuviai sukruto 
ir energingai pradeda Liet. 
Liuosybės Savaitės darbą. 

Firmos Liet. L. Savaitės 
prakalbos įvyks subatoje, 
spalio 18 d., Cicero. 

Kalbėtojai yra pakviesti 
iš rytinių valstijų, gabus tė- 
vynainiai ir kalbininkai. 

Turime viltį, kad veiklus 
Cicero kolonijos lietuviai, 
kuoskaitlingiausiai atsilan- 
kys į tas, taip svarbias pra- 
kalbas i:'girsiti apie tikrą ir 
teisingą dabartinį Lietuvos 
stovį. Prie progos suteiks 
jai medžiagišką paramą. 

Matome, kad lenkai jau 
užėmė Kauną, dabartinę 
Lietuvos sostinę ir tuom no- 

ri pavergti visą Lietuvą ir 
jos gyventojus. 

lai, ką mes turime dary- 
ti? I Lietuvą parvažiuoti ir 
$avo drūtą krutinę prieš len- 
kus atstatyti negalime. Bet 
gi žiūrėkime, kad kuom 
ners pagelbėjus jai atsilaiky 
ti nou nedoraus priešo. 

Dėlto ir yra musų prie- 
dermė skaitlingai rinktis ant 
prakalbų ir vakaru, kurie 
yra ir bus rengiami, del iš- 
gavimo Lietuvai Laisvės. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
ba netik, kad i engia pra- 
kalbas ir kalbėtojus pampi- 
na savo mieste, bet, taipgi 
parūpina ir siunčia kalbė- 
toju? i kitas kolonijas ir 
apielinkius miestelius. 

R. 

NEPAPRASTAS SVE- 
ČIAS. 

Vakar diena, 2 vai. po 
pietų, ant Michign Central 
stoties, atvažiavo Airiu Re- 
publikos prezidentas, Eair- 
onn De Valerą. 

Jį sutiko Chicagos airių 
komitetasč kuris dvi valandi 
laiko su DeValera kalbėjo. 
Svarbiausia kalbos dalimi 
buvo, kaip išgavus iš Suvie- 
nytų Valstijų $5,000,000 
paskolos. 

Prezidentas De Valera, 
4 vai. apleido Chicagą ir iš- 
važiavo į Mihvaukee. 

NORI UŽTRAUKTI RE- 
GULIARIŠKA KA- 

RIUMENĘ. 

South Chicag03 plieno 
dirbtuvių savininkai nori 
gauti iš valdžios leidimą, 
kad ji pavelitų užtraukti re- 

guliarišką kariumenę, kuri 
dabotų jų dirbtuves, kad 
skebai jose galėtų dirbti. 
Bet valdžia, be darbininkų 
reikalavimo ir parašų ant 
tam tikros blankos, kompa- 
nijai kariumenės užtraukti 
nevelija. 

Todėl kompanijos paga- 
mino tam tikras blankas "af 
fidavit:' ir išrinko agentus, 
kurie eis po dirbtuves ir 

grįcias rinkdami parašus. 
Parašai bus renkami, dau 

giausiai tarp dabar strei- 
kuojančių plieno darbinin- 
kų. 

Kompanijų savininkai, 
nors skelbia, kad jau daug 
parašų surinkę, kad darbi- 
ninkai uoliai rašosi ant pa- 

gamintų "affidavitų," tik- 
rindami grįžti darban, jeigu 
kompanija užtikrintu jiems, 
kad apgins juos nuo strei- 
kierių. Bet kompanijos ga- 
nėtinai parašų surinkai ne- 

r<.. r n. o v c ~n o a »auOTrCHJW 

į siti Vi 
! Patariama, kad darbi (lin- 
kai ant tii blankų visai ne- 

| si rašytų, nes rašydami pa- 
tįs save nuskriaustų. 

PIRMOS PAGEL30S 
MOKYKLA. 

Gerbemos lietuvės ir lie- 
tuvaitės: kursai Pirmos Fc- 
igelbos mokyklos jau veikiai 
prasidės. Daug jau užsirašė, 
bet dar laukiasi didesnio 
skaitliaus. Todėl parar.kū- 
mo delei gerbiamos moteris 
ir merginos, kurios norite 
pradėti mokytis, malonėki-1 
te suteikti savo vardą, pra- 
vardę ir antrašą bile ku- 
riam iš sekančių daktaru: 
1. Dr. S. Biežis, 3125 \V. 
38th St. Chicago. 
2 Dr. J. BondzinsKis, 
3. Dr. Čemauskas, 2850 W. 
40th St. 
4. Dr. K. Drangelis, 3253 
So Morgan St. 
5. Dr. A. P. Gurskis, 4347 
W. 14 St. Cisero, 111. 
6 Dr. A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted St. 
7. Dr. J. Kūlis, 3249 So. 
Halsted St. 
8. Dr. Ch. K. Kliauga, 1739 
So. Halsted St. 
9 Dr. A. J. Karalius, 3303 
So. Morgan St. 
10. Dr. A. Montvidas, 2121 
Noith Western Ave. 
11 Dr. S. Naikelis, 47 12 So. 
Ashland Ave. 
12 Dr. Ig. E. Makaras, 
10900 So. Michigan Ave. 
13 Dr. P. Petraitis, 10756 
So. Michigan Ave. 
14. Dr. M. Stupnickis, 3109 
So. Morgan St. 
15 Dr. M. T. Strikulis, 1757 
W. 47th St. 
16 Dr. A. L. Yuška, 731 W. 
18th St. 
17. Dr. C. Z. Yezelis, 4712 
So. Ashland Ave. 
18 Dr. P. Wiegner, 3325 
So. Habted St. 
19 Dr. P. Zalatorius, 1006 

Oakley Blvd. 
20 Dr. P. Žilvitis, 3315 So. 
Halsted St. 
21 Dr. A. Zimontas, 3252 

SO. Halsted St. 

SO. ENGLEWOODIEČIU 
DOMAI. 

South Englewood nuo se- 

nai gyvuoja organizacijų ko- 

mitetas, kurio triusu nuteik- 
ta gana didelė parama nu- 

kentėjusiems nuo karės lie- 
tuviams. Šiame prakilnia- 
me darbe neskaitlinga South 
Englevvoxl kolonija, tikrai 

garbingai pasirodė. 
Dabar komitetas penkių 

vietos organizacijų nuspren- 
dė surengti prakalbas, kurio- 
se Dr. Biežis, pirmininkas 
Lietuvai Gelbėti Draugijos, 
papasakos, ką jis matė laike 
karės Francijoje ir kas yra 
reikalinga Lietuvos kariuo- 
menei kovoje už Lietuvos 

laisvę. 
Prakalbos atsibus J. Bu- 

tkevičiaus svetainėje, 8134 
Vincenne3 Ave., spalio 18, 
subatoj, 8 vai. vak. Visi 
kviečiami atsilankyti į pra- 
kalbas, kuriuose užgirsite 

daug naujo. 
Komitetas. 

NORTH SIDE. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 47 skyrius rengia balių 
su puikiu programų, kuris 

i įvyks nedėlioje, spalio 19 
! d., Liuosybės svetainėje, 
;1822 Wabansla Ave. Pra- 
|džia 5 vai. vakare. 

Programas svi ,clės iš: daij 
nų, deklamacijų ir kalbų. 
Kalbės Dr. Motvidas. Dai- 

nas išpildys lietuvių North 
jSidės kvartetas. Dekla- 
muos Norbutas ir Lapins- 
kienė. 

Po programui bus šokiai. 
Muzikantai yra gerai patyrė 
ir gražiai grieš. 

Visų lietuvių yra šventa 
priederme kuoskaitlingiau 
siai rinkties į šitą balių, nes 

visas likęs pelnas eis Lietu- 
vos naudai ir kovojimui su 

lenku barbarizmu. Patįs del 
savęs turėsite dvasišką tur- 
tą, nes praleisite vakarą 
linksmai, maloniai ir tuom 

pačiu didelį ir naudingą 
darbą del savo tėvynės Lie- 
tuvos atliksite. 

Įžanga 15 centų ypatai. 
Kviečia Komitetas. 

PROTOKOLAS CH. L- TA-Į 
R Y BOS VISUOTINIO j 

SUSIRINKIMO. | 

Chicagos Lietuvių Taryba 
turėjo savo visuotina susirin- 

kimą spalio 10 dieną, \Yoocl 
mano svet. 

Susirinkimą atidarė prez. 
Butkus, 8:30 vakaro. 

Protokolas pereito susirin- 
kini tapo priimtas be pataisy- 
mų.. 

Pildantin Komitelan dar su- 

kta Steponas Ragauskas ir j ic 

zas Raugevičius. 
L kaliai komitetai pranešė 

apie veikimą Lietuvos Liuosy- 
bes Savaitė.0 reikale- Ant 
To\vn of Lakv lokali n komite- 
tą n išrinkta St. Ragauskas vie- 
ton p. Kareivos- 

Kalbėtojais del Liuosybęs 
Savaitės nutarta kviesti n-a? 

Liutkauskas iš Nevv Yorko ir 
]). Šimkus ir kiti vietos kalbė- 

tojai. 
Kariuomenės organizavimo 

klausime, nutarta kreiptis prie 
Ekzekutyvio Komiteto, Wa- 

shingtonan, ±j. C., kad gavus 
šiame reikale platesnių infor- 

macijų- 
Kason įplaukė $9.00; buvo 

— $92.00; viso yra $101.00. 
Susirinkimas uždarytas 11 

valandą vakare. 
J. P. Evaldas, 

sekr 

CICERO, ILL. 

Pirmu kartu Ciceroje Lie- 
tuvos Liuosybės savaitėj yr;v 
rengiamos labai Įdomios 
prakalbos, kurios įvyks su- 

batoje, spalio 18 d. 1919 m. 

J. Yukniaus svetainėje, 
4837 W. 14th St. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vak. Kal- 
bės p. .J. Hertmanavičius ir 
p. Evaldas. 

Kuoskaitlingiausiai malo- 
lonėkite atsilankyti, kviečia, 

Komitetus. 1 

LIETUVIU MECHA- 
NIKAMS. 

Lietuvių Mechanikų Są- 
ryšio Chicagos Apskričio su- 

sirinkimas atssibus subato- 
je„ spalio 18 d. 7:30 vai. va- 

kare, p. Malinauskio svetai- 
nėje 1843 S. Halsted St. 

Malonėkite visi atsilan- 
kyti. 

A. Jankauskas, Pirm. 

1 L. M. P. K. susirinkimas 
įvyks, nedėlioj, spalio 1 d. 
Mark White parko svetainė 
je, 30 ir S. Halsted gatvių. 

Visos narės malonėkite 
susirinkti ir norinčias prisi- 
rašyti atsivesti. 

E. Jusiaitiene. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Į "Lietuvos" redakcija 
atėjo keletas laiškų iš Lie- 
tuvos šioms ypatoms: 
Bartininkui Povilui, Buk- 
čiui Čaliui, Kiežai Motiejui, 
Laskauskui, Antanai, Mikšis 
Frank, larpunui Juozapui, 

Klastauskui Vincentui, 
Chmieliauskui Albinui J., 

Simonui Maskoliunui. 
Gyvenantieji ne Chica- 

goje reikalaudami laiškų 
prisiųskite štampų padengi- 
mai. persiuntimo. "Lietuva" 

3253 So. Morgan St., 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA automobi- 
lius Mitchell 3 cilinderių 5 
sėdynių arba mainysiu ant 
mažesnio automobilio ar ant 
motorcyklio, ar ant gramo- 
fono. 

J. M. 
3127 S. Emerald Ave. 3-čios 

įbos 

ATSIŠAUKIMAS 
E<r įgvstė švento Kryžiaus iš Ne\v 
Y. .n atsišaukia visuomne kad 
n ytų jokiu neteisingų burna- 
v; i1; draugys" busk draupystė 
nei.- posmerunės benefito arba 
tik ^ 150 tolarių, tai yra grynas 
meia.- Jau dvieji metai kaip drau- 
gystė .šmoka po $200 dolarių pos- 
mertiuės už mirus} vyrą ir $100 do- 
larių posmertinės už n^rusę moterj. 
Matyt yra tokių žmonių, kuriuos drau 
gystė nepriima tapti nariais, tai jie 
iš pintumo pradėjo šmeižti draugjys- 
tę visokiais budais švento Kryžiaus 
draugystė nori atkreipti domį vi- 
suomenės, idant ji neklausytų to- 
kios rųšies burnavimų ir be mažiau- 
sios baimis stotų j šia draugystę, nes 

musų draugystg yra sutverta ant 
gerų -'matų ir gerai tvarkoma. Li- 
goje išmoka paselpą nuo pirmo- są- 
vaitės $6. PosJriertinę už vyrą. *200 
o už pačią $100. Vietoj kad kalbėjus 
apie reikalus, kurių visai nežinote, 
geriau tokie draugai užsidarykite 
burnas. 

(S.- DRAGŪNAI!"-:.) 
(B. LAURINAITIS.) 
(SEK. Z. M AKSVVIT 

KO iV IT ETAS 

PAJ1BŠKAU savo brolių Antano ir Jo 

no Rumšų; Antanas gyveno New Yor 

k e apie 35 nWal ta .i atgal. Jonas apie 

2Ą metai kaip Amerikoje, Antanas yra 

apie 00 metų amžiaus, Jonas apie G0 

metų. Abudu paeina iš Kauno gub., 
l.\ einių pav.. Vainoto miestelio. Jie 

patys ar kas apie įuoS žinote meldžiu 
atsišaukti: Ona Rumšaite (pagal vyrą 
Milkerienė), 4302 S. \Voou St., Chl- 

Iii. 

PAJIEŠKAU moteries arba merginos 
prie vaikų dabojimo, nuo 4-5 metų. 
Kas galite pasiimti šj adrbą meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: J. JONONIS, 
1522 -- 4t>th Ct. Cicero, 111. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštų, Šeimynoms pagyveni 
mas. geroj /ietoj lietuvių apgyvento} 
apielinkėj, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — viriau 
farmą reikalingi pinigai. Atp'.šaukite 

J. Viskunt 
1809 West 46th St.( Chicago 111. 

REIKALAUJAME Lietuvių merginų 
pardavėjų i Drapanų Krautuvę Dry 
Gools Store. Atsišaukite: JOS. S. 
PYTLIK. 1715 W. 4ūh Street. 

* 

REIKIA LANKSTYTOJU. 
Reikia lankstytojų beuč ir sąueezers. 
Atdara dirbtuvė netoli Chicagos. Vis 
kas ramu. Gera mokestis. Ateikite nuo 

3.30 iki 10:30. Kambarys 400. 190 N. 
State Street. 

Reikia merginų ir mo- 

terų dirbti popierinius bak- 
sjs, lengvas darbas patyri- 
na? nereikalingas. Švarus 

:i linksmas darbras. 
S~hultz Paper Boxes 
531 W. Superior St. 

I KALAUJ A,.. E MERGINU. 
} lauame 25 uerginų prie lengvo 

dirb. ės darūo. $14.00 j savaitę besi- 
mo! mt Ant šmotukų (piece work) 
nuo c>16.00 iki $20.00 \ savaitę. Moka- 
me l mus kas tris mėnesius. 
American Insulated Wire & Cablo Co. 
954 W. 2'lst Street. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Goat maker" atsišaukite 

greitai. 
I. Razgaitis, 

3103 So. Halsted St., 
ant 2-ru lubii, room 1. 

REIKALAUJAMA anglių mainio- 
riy su šeimynomis ir nevedusių j Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės; 30 S. Canal Street. 

VINCAS BERNACKAS 
Barčių kaimo Metelių miestelio, Sei 
nu puv., Suvalkų gnl>. Francijoj tapo 
mūšiuose užmuštas Oct. 5 d., 1918m. 
Buvo paimtas į kariumenę Chicago- 
Je gog. 28 d. 1918 m. Girdėjome, kad 
Philadelphijoje yra jo seserįs ir tė- 
vai gyvi Lietuvoj. Kas norės apie jj 
plačiau sužinoti tegul atsišaukia se- 
kančiu adresu. 

WM. J. BALUNAS 
1734 N. Gerard St., Chicago. III. 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda keturių kamba- 
riu rakandai (forničiai) ra-| 
kandai, gerame stovyje, ma- 

žai vartoti; savininkas gyve- 
na Brooklyn, X- Y. ir nenori 

gryžti Chicagon, todėl rakan- 
dai parsiduoda visai pigiai. Tu- 
ri buti parduoti bėgyje 10 die- 
nu, dėlei stokos vietos dėl jų 
palaikymo. Atsišaukite j trum 

pa la:ka pas 
J. MIKALAJUNA 1 

2334 S. Leavitt St. 
Chicago 111. j 

DIDELI BARGENAI. J 

L;otai 30x125 pėdų, $225 ar- 

ba $5.00 j mėnesį, netoli gat- 
vekarių, mokyklos ir bažnyčios 
Atsišaukite: J. J. O'Reilly, N. 
\Y. Cor 63rd & Kedzie. 

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, j 
geroj lietuvių ir leukuapgyventoj vie 
toj. Parsiduoda pigiai, nes turiu par-, 
duoti greitu laiku iš priežasties ne- 
sveikatoB. ST. MIKUŽIS, 1823 W. 45th 

1 

Str., Town f Lake. > I 

PIGIAI. 
Parsiduoda dėvėti furnitu- 
re-rakandai. 

Kūlis' / urniture House 
^224 S. Halsted Str. 

> 

Sevcos Gyduoles. uz<a>ko.'& 
seimynos sveikata. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda r.ie be- 
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojau® 
— iipradžių. Imk 

Severą'? 
Kidney and Liver Remeay 

(Ljyeros Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertir&to šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligSs ir skilvio rug$tu-» 
.no, iitinysių kojų ir skausmo strė- 
nose paeinančių nuo inkstų betTar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 73 ct. ir J ct. taksų, arba 
$1.20 ir 8 ct. taksų. 

vF. SEVFKA CO 
CEDAH RAPIDS, IOWA 

TĖMYKITE 
Jua geresnio bargeno ant farmų jau 
negalite rasti niekur. Puikus naujas 
muro rainas 3-jų augštų su dideliu 
nu—o garadžiumi dėl trijų automobi- 
lių. Namas su vėliausios mados in- 
'.aisymais ir labai puikioje vietoje 
aut south side, randos neša $2166 \ 
metus. Kaina $15 000. 

2-ras pvikus naujas muro kampi- 
nis namas, 2-jų augštų, 4-rių pagy- 
venimų su visokiais moderniškais J- 
taisymais, randasi anf south side, 
randos neša $1776 j metus. Kaina 
tiktai $12,000 ant lengvų išmokeačių. 
Taipgi turime ir daugiau stebėtinų 
bargerų, mažesnėmis kainomis ku- 
rių čia dėlei stokos vietos negalime 
sutalpinti. Ateikite, męs Jums pri- 
rinksime toki namą, kurio kaina jus 
busite užganėdinti. Męs turimo vi- 
sokių iamų didelių ir mažų visose 
Chicagos miesto dalyse ir kiekvienam 
duosime pasirinkti pagal išgalėjimą. 
Nelaukite kol bus pervėlu. Chicagoj 
namų kainos kjla kas metas. 

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
keleto jaunų vyrukų kaipo reprezen- 
tantų, dirbti vakarais ar "iaip liuosu 
laiku. Gera užmokestis. Turi suprasti 
lenkišką, ir anglų kalbas. Atsišaukite 

• S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

ATYDA 
Jeiiu turite lotą, arba automobilių ir 
norite mainyti ant namo. Atsišaukite 
pas mane, męs jums patarnausimo 
tame, nes męs turime dauj, namų 
mainymui. 

S. SLONKSN1S, 
3357 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

MAINOM. 
ant miesto i,~opertės 115 Akrų Far- 
nią netoli Chieagos su budinkais, gy 
vuliais ir mašinomis. Prekė $15000. 
United Land & Invest. Co. 
117 N. Dearborn St„ Chicago, III. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BitterB yra pri- 

pažintas \Vashingtone, D. C. už tikro 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr inkstų ir taip toliaus, Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00. 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute BittėriB Iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų. Ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk rr o.ey 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus lr 
užsakymą kiek reikalaunat tai prislų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųsklt 
tikrą lr aiSkų savo antrašą lr rašykit 
taip: 

SALUTE MAMUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO 

616 W. 31 at St., Chicago, III. 

VALENTINA nAKSSMAKING 
ęOT,.LEOE 

Mokiu* ilnvlmo., tįrpL»Q; dfcSUęnJną dlenoml* lr vąfcarato dėl biaulo 1? 
namų. Paliudijimai lš'uodaml lr t!» 
rba rašykite, o mfs paalstongslme 

nuteikti lum» paUrlm*. 
'oa parūpinamos dykai, Atsii akykite 

2407 W M«dlMQ tU 
SARA F^TBK, Principal 

PIANO MOKYTOJA _ g 
4F15 SO. WOOD ST. 

1 Duoda lekcijas skambinimo pla- = 

g nu pagal sutarti. 
§ Baigusi muzikos mokslua Chlca- i 
Ij gos Muslcal College. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygv odyjrtoa, ste- 
nografijos, typewrltins, v!rVybo;i toi 
sių, Suv. VaŪt Utorljo.. is 
to rijos, geografijoj polltiu 
mljos, pllletyst&a, dalliaraš h. 
Moklnjmo Y*lan4o»: nuo 9 > .j u 
valandos po plot. ^ jvkfirsi* uuo <> iki 
10 TRiv-ndOfy' 
8106 B. Hi'^ted et., Chicago 

DR. VOITfcJSH, OPT. 
Lietuvis akių specialistas 

at esi nervotas, skfiuda gąlva, trum- 
paregystė' arba topregyste, kreivos 
akjs arba kiti keblumai via paeina 
nuo silpriŲ ak|ų. Ekeeminuoj'.i akis lr 
teisingai prlrėnku akinius. Ypatingą 
doma atkrelplatafc J talkurf einančius 
J mokyklą. 
: Valandos nuo 12 iki 8 vakaro. Ne 
dėllomls nuo 10 .Iki 1-moB po piety. 
Ofisas 1553 West 47-\a kampais 
Ashland Ave! .Telefonas Drover 9660. 

Telephona Drorer 6062 
DR. A. JUOZAITIS 

_ DBNTI8TA8 
Valandoi nuo 1® ryto iki 8 Takare 

.<ed91loml» pagal sutarti. 
*261 & HAL9TID ST-, CHICAGO 

Phones: Yar<i» 155—551 
Residenc» Phone Drover 7781 

F. A. JOZAPA1TIS, R. Ph. 
DRUG 8TORE—APTIEK* 

Pildome VUeldus Receptus 
S601 SO. HAL3TBD ST. CHICAGO 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTI8TA8 

Valandos: duo 9 ryto lkl 9 vak 
NedfiHomia i^gal eutariiną 

4712 80. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-to« Gatvjs. 

Pradtt Naujus Matui tu tobulu ald<i r 

|4jinu, taip. kad ni«vo 0»*r»ieistu««i per • 

na metui, kas tau j»Jl boU naudingi. 
priei tinant kur kitur. Efiamlnacija DYKA). 

Garai pritaikinti akiniai pra&alina akių .j 

galvos skaudėjimus, irumparecystt arba t«l' 
regystt prašalinama, pasitarkite su ■anirr. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 6 ASHLAND AVE.. OM'iAG' 
3iioi lubos, Tiri Platfo aptirtas )>«y*.', 

i is&no narai; 
Katamu 2*'oe C>* < i 

Valandos: nuo 9tM vsL ryta ik. »al. t r.4, 1 
Kedėlioj: cao * VRi. ijhi iki 14 »»L 4ien«, I 

TEL MCKINLEY 4988 

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

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL, 
arti Kedzie Ave. 

-y ilephoni Yirds 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaiky ir vyi;. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted St., Chlcago, III.) 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

!; DR. I. E. MAKARAS. ] 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas. 

Perkėliau savo ofisą, t mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofiea. 10900 So. 
Michigan Ave., Roseland, 111. kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame Į 
mieste ir^pielinkėje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

I 

Rezidencija: 4515 So. Wcod Street 
Telefonas Yards 723 Chicauo 

= husitą; ei. urover 7042 

IDR. S. NflIKBI 15 
| GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 
1 ChlcagOB .4712 S. Ashland Ave. 
i Cicero 4847 W. 14th Street 
i Ofisas: Tel. Cicero 5961 
g Rezidencija 3336 W C6-th Street 

Telephone Frospect 8585 

%uag ir jaarrribaifrT: acrg^r^ggy,, 4i» 

ILIETUVISKAS 
HOTELIS 

tw>wnw* 

Dėl pakelevių kurie gaJi 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MR S. T. RGIOVICZ 
336 W. 33 St. Chicagc 

Pbone Yards 2750 
; Mi—ujmmn iibiium—ii 

Phone Bo\:levcrd 2160 

Dr. | J. Karalius 
UŽ81SEN ĖJUSIOS 

i. j Q o 8 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki 9 
vtikar&la. 

3S03 so. mm strcet 

BllllIliniilIlItlHIKiiiiiiiitiiniUlIlIlIllIltlIlIilliiuniiiniiirtir'iTmniitimHin 

Dr. Vilnia Narbott 
Ph/eician & 3urf«oc 

3001 Wwt a2nd Street 
8Įx x MarbhaU Blv& 

Ofl«t valandai: 
8 1*1 4 PO t>i«l 
7 ijp j rukara 

Tii LawndiU §60 

R»e*w«l| 1681 

Dr. M. Herzman 
U RUSUOS 

CWrfl lietuviams iinomai p«r 16 ■( 
t <4 Uaipo palĮrręi gydytoji*, ckirurj* 
ir tkiieria. 

Gydo aitriai ir ckrnnlOca* liga*, ry 
n] Bjuter* Ir vaiki], p««al naujausia 
meto<ka. XRay ir ŪtoUui elektra 
trieuittu. 

Oflaai ir Uiboiatorlja: 1025 W. ISth 
Stree» natoii Ft«& 8ueet 

VALAJfDDS: Mus 10— \2 pietg, 1« 
6—8 vatarrds. Tdcpboot CfcLal 2110 

GYVENIMAS: 3-: .2 S* H#i*ed 3t. 
VAI.AJ8D08: 8-4) <**u tiktj. 

WHKHCHWHMH**»įO^ r ̂ iJrtH2aCroi«S 

f Dr. G.H. Glaser f 
S Praktikuoja Jao t? mot»i 
5 1149 8. Morgan ®t, kerti Ji. «t. 2 
p ftpeclallttan Moteriškų, VyrUk*, S 

ir Chronišką Ligų. 
g Valandos: 8—10 ryto, U—l *> 2 
g piet. *—s rak, N«d9l. 9—f. 

| TELEFONAS YARD8 M/. g 

Tel. Ya*ds 3694. AKUSERKfl N 

Mrs.A, Miehni0wiC7B 
joujffufli AKuserijo 

kolegiją; ilgai prakf 
Iravusi PennsilvanI 

Jos hospitalčse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
ee ligose moterims i) 
merginons 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrij lubų) 
Chicagi, III. 

Nuo 6 Iki 9 ryto ir 7 Iki vėlai vakaro 
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