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BALTIKO SALIU KONFERENCIJA SU BOLŠEVIKAIS 
Talkininkai Svarsto Baltiko 

Tautu Reikalus. 
Nori Padaryti Silezija Nepri- 

guimingu Kraštu. 

Plieno streikas Prasidės 
Panedelyje. 

Rumunija Sugrąžins Veng- 
rijai Grobius. 

BALT1K0 ŠALIŲ KONFE 
RENCIJA SU BOLŠE 

VIKAIS. 

Revelis, rugs. 17 d. (per 
Kopenhageną). — Specialis 
krespondentas laikraščio 
Chicago Tribūne praneša, 
kad iš Revelio išvažiavo de- 
legatai nuo Baltiko pi ovinci 
jų taikos konferencijon su 

bolševikai. Jie išvažiuodami 
suteikė tik biski informaci- 
jų iš buvusų jų pasitarimų 
Revelyje. 

Estonija, Latvija ir Lie- 
tuva pasirašė po sutartimi 
veikti išvien. Bile sutartis 
padaiyta su bolševikais ly- 
ties visas. Lenkija ir Finliar., 
dija atsisakė sutikti bolševi 
kus. Konferencija atsibūva 
Pskove. 

Pasakojama, kad bus pa 
daryta pertrauka mūšių ir 
įsteigta tarp Baltiko provin 
ei jų ir bolševikų kontroliuo 
jamos Rusijos plati neutralė 
juosta. 

Jei pasitarimas turės 

geras pasekmes, tai jau yra 
nuskirta laikas ir vieta for 
maliam užreiškimui taikos. 
Tas buk įvyks Dorpate. Es- 

tonijoje už dviejų sąvaičių. 
Bet jei šis pasitarimas ne 

turėtų gerų pasekmių, tai 
Baltiko šalįs stengsis užvel- 
ti su bolševikais nors per- 
trauką musių. 

Šiądien Estonijos valdžia 
išleido pranešimą, kad visos 

trįs turinčios daug įvairių 
kivirčių su bolševikais, bet 
tas laikoma paslaptyje. 

Finiandijos inlankoje nu- 

skendo laivas, kuris vežė 

p 
Amerikos Raudonam Kry 

• žiui 6,000 tonų reikalingu 
prekių. Ingula išgelbėta. 

Tankai nugazdino 
Chiniečiu*. 

Rusų baltoji gvardija mu 
šiuose su bolševikais panau 
dojo amerikonišku s: tanku 
kas labai nugazdino'bolšev 
kų armiją, ypač dhiniečiu 

ir bolševikų kariumenė neši 
| rioei nuo tankų kaip galėda 
ma. 

SVARSTO baltiko 
ŠALIŲ REIKALUS. * 

Paryžius, rugs. 18 d. — 

i Augščiausia talkininkų tary. 
'ba paėmė apsvarstymui Bali 
,tiko šalių reikalus. Ten susi: 
darė daug painių klausimų, į 
ypač generolo Goltz kariu 
menės buvimas Lietuvoje ir 
Latvijoje priešais talkininkų 
norą. 

NIRI PADARYTI SILEZI 
JĄ NEPRIGULMINGU 

KRAŠTU. 

Berlvnas, ings. 18 d. — 

Prūsijos parlamento komiai-> 
ja, kuriai buvo pavesta svar 

styti Augštosios ir Žemuti- 
nės Silezijos klausimas, nu 

balsavo, jog reikia padaryti 
iš Silezijos neprigulmigą vai 
stiją. ! 

PLIENO STREIKAS PRA 
SIDES PANEDELYJE. 

Pittsburgh, Pa., rugs. 18 
d. — Šiądien Amerikos Dar 
bo Federacijos vadų konfe 
rencijoje tapo išnešta rezo 

liucija, kurioj užreiškia, kad 
plieno darbininkams yra 
vienintelis kelias priversti 
United Steel Korporacijos 

(viršininkus skaitytis su dar 

Į bininkų reikalavimais, tai 

| streikas. 

Rezoliucijoje kaltinama 
plieno korporacijos viršinin 
kus, kad jie nesiskaitė su 

legaliai išrinkta darbininkų 
komisija ir nenorėjo su ja 

|kalbėtis, todėl, girdi, plieno 
darbininkų streikas, kuris 
buvo nustatytas ant 22 die 
nos rugsėjo, panedėlyje turi 
įvykti,. kad parodžius, jog 

5 darbininkų rinkta komisija 
i atstovauja ne save, bet vigus 
3 tuos darbininkus, kurie ją 

Nesitiketos Pasekmes, 

-—. ^ 1—1 

Kainos ant produktų ir taip jau buvo augštos, bet vertelgos jau.darkele- Vienok j tą reikalą pra deda valdžia kištis ir kainoms reiks kristi. 

tokiu ar kitokiu budu išrin 
ko. 

Streikas prasidės panedė- 
lio ryte; darbininkai kaip 
plianuojama, visai neateis 
darban, bet rinksis į susirin 
kimus, kad aptarus tolimes 
nį veikimą. 

RUMUNIJA GRĄŽINS 
VENGRIJAI GROBIUS. 

Vicnna, rugs. 18 d. — Iš 
Budapešto gauta žinia, kad 
Rumunija, reikalaujant tarp 
talkininkų komisijai, sutiko 
sugrąžinti Vengrijai daly- 
kus, kuriuos ji užėmus Veng 
riją išvežė Rumunijon. Taip 
gi sutiko pildyti taikos Kon- 
ferencijos nuosprendi link 
tų dalykų padalinimo. 

ŠANTUNG TEKS CHINI- 
JAI, SAKO WILSONAS. 

San Francisco ,Cal, rugs. 
17 d. — Šiądien preziden 
tas Wilsonas viename iš po 
kilių savo kalboje pabriežė, 
kad pussalis Šantung bus 
perduotas Ghinijai tautų 
lygos, nes taip užtikrinę pre 
zidentą didžiosios valsty- 
bės. Girdi, tautų lygoje buū 
naujas krypsnys tarptauti- 
nėje politikoje. Tautų ly- 
gos bus pereigos ištir+i ir iš 
rišti tautų reikalavimus ir jų 
ki virčius. 

DAUGIAU SKENDUOLIU 
IŠ POTV1NIO. 

■■ ♦ '■ 

Corpus Christi, Texas, 
rūgs. 18 d. — Iš Westport 
lancl gauta žinia, kad į kraš 
tą išmete jūrių vilnįs dar *3 
kunus. Tuo jaus nusiskubino 
tenai frurys kareivių pritvstf 
kymui lavonų. 

; FRANCUZIJOS SOCIALIS- 
TAI BALSUOS PRIEŠ 

SUTARTI, 

Paryžius, rugs. 18 d. r- 

Francūzijos socialistų vadas 
J. Longuet atstovų bute šią- 
dien užreiške, kad Francuzi- 
jos socialistai nepritaria tai 
kos nutarčiai padalytai su 

Vokietija ir nebalsuos už su 
tarties užgimimą. Girdi, sutar 
tis paremta ant spėkos ir at 
eityje včl pagimdis konflik' 
tus. Prie to jis pabriežė, kad j 
Vokietija šiuo laiku turinei; 
apie 1,200,000 kariumenės, 
kas išsaukė atstovų bute di- 
deli sujudimą. 

VOKIETIJOS UNlJlSTAI 
NEDALYVAUS TARP 
TAUTYNĖJE KOFE- 

RENCIJOJE 

Berlynas, rugs. I'7 d. Su- 
vėlinta). — Darbininkų uni- 
jos Vokietijoje nutarė neda- 
lyvauti tarptautinėje darbi 
ninku konferencijoje, kuri 
įvyks Washingtone, jei tik 
negaus formalio pakvietimo. 
Panašiai, manoma, nutars ir 
Austrijos unijos. Jei nebus 
kviestos konferencijon Vo 
kietijos unijos ketina ne- 

dalyvauti minėtoj konferen 
cijoj Šveicarijos ir Skandi- 
navijos šalių darbininkai. 

PLIANUOJA LAIVŲ LINI- 
JĄ LENKIJON. 

New York, rugs. 18 d, — 

Amerikos piniguočiai pa 
siulio Lenkijos vaJdžiai plia 
ną jstei. imo laiyų linijos iš 

| Amerikos Lenkijon per Dan 
!cingą. perstatymui Lenkijos 
j valdžiai šio pliano .nuvyko 
j Lenkijon lentų spaudos biu 
ro viršininkas J. Krysinski. 

SUSTREIKAVO BREME- 
NO BEDARBIAI. 

Kopenhagenas, rūgs. 18 d. 
Iš Bremeno pranešama, kad 
ten iškilo streikas bedarbių 
kurių numalšinimui buvo iš 
šaukta policija. Mat sulyg 
tvarkos bedarbiai privalo 
užsirekorduoti miesto ofise 
du sykiu kasdien, kad pas 
kui galėtų gauti pašalpą 
kaipo bedarbiai. Tokia tvar 
ka labai nepatiko bedar 
biams ir jie nusprendė prie- 
šintis, bet policija tuoj iškri 
kdė jų demonstraciją. 

SUSTREIKAVO HIGH 
SCHOOL MOKINIAI. 

Cedar Rapids, Iowa, rugs. 
18 d. — Apie 300 mokinių 
vietos augštosios mokyklos 
šiądien sustreikavo reikalau 
darni trumpesnio mokinimo 
si laiko. Jie parodavo mies- 
to gatvėmis, kur prie jų pri1 
sidėjo dar apie pora šimtų; 
mokinių iš kitos mokyklos, i 

PENKI PLĖŠIKAI API- 
PLĖŠĖ TRAUKINĮ. 

Ouebec, Canada, rugs. 18 
d. — Apie vidurnakį penki 
maskuoti plėšikai įsiveržė 
per užpakalinės duris pašti- 
nin traukinio vagonan ir 

apiplėšė siuntinius iš Mont- 
real Halifaxnn. Viso nutvėrė 
pinigais vertės apie 75,000. 
Šie pinigai buvo siunčiami 
kareivių algoms, kurie šią- 
sąvaitę ten išlips. 

Plėšikai surišę esančius 
vagone valdininkus, su pini- 
gais išmoko, iš traukinio. Tuoj 
buvo.; pasiųsta, stiprus burvs 
vison apielinken jieškojimui 
drąsių vagilių. 

ANGLIJA NEUŽBALSUOS 
AMEIKOS, SAKO 

WILSONAS. 

San Fiancisco, Cal., rugs. 
lb d. Šiądien prezidentas 
Wilsonas užreiške, kad Ang 
lija su savo 6 balsais tautų 
lygoje negali užbalsuoti 
Ameriką, turinčią tik vieną 
balsą. Nes tautų lygos kons- 
titusija yra taip sutvarkyta, 
kad lyga negali priversti 
Suvienytas Valstijas siųsti 
savo kariumenę v.3i*ubežin. 

200,000 DARBININKU 
BALSUOJA STREIKUOTI. 

Louisville, rugs. 18 d. — 

Pranešama, kad paleista nu; 
balsavimui streiko klausi 
mas tarpe gelžkelių, laivų, 
ekspreso ir stočių darbinin- 
kų, kurių viso priskaitoma 
apie 200,000. Jie nori strei 
kuoti, kad privertus kompa 
nijas išpildyti jų reikalavi 
mus paduotus 18 dieną rug 
pjučio. 

PRIBUVO AMERIKON 
ITALIJOS ADMIROLAS. 

New York, rugs. 18 d. —| 
Čia pribuvo admirolas Itali-' 
jos aivyno Hugo Conz. Jo 
atsilankimo tikslu yra at- 
simokėti Suvenytoms Valsti • 

l'oms oficialiu vizitu, nes ne! 
nažai amerikonų lankėsi Itaj 
lijoje. Jis atvyko su buriu 
patydovų drednoutu Conte 
ii Cavour. 

PLANUOJAMA REVOLIU 

CIJĄ VOKIETIJOJE. 

Amsterdamas, rugs. 18 d. 
Gauta žinių, kad vakarinėje 
Pinasi joje rengiamasi prie 
revoliucijos atėjus rudens 
laikui. Sakoma bolševikiški 
elementai slaptai dagauna 
ginklus ir dalina juos tarp 
savo vienminčių. Šiame dar 
be buk daug prisideda rusiš 
ki bolševikai, kurie esą Vo 
kietijoje. 

C AL PERKELS TAIIIOS 
KONFERENCIJĄ. 

Paryžius, rugs. 1S d. — 

Šiądien laikraščiai praneša, 
kad taikos konferencija gali 
but perkelta iš Paryžiaus 
Londonan. Tokį įnešimą da 
vęs Lloyd George. Girdi 
svarstant Turkijos reikalus 
priderėtų tai daryti Londo- 
ne, nes Anglija yra dau 
giausiai užinteresuota Tur- 
kijos reikaluose. 

LAIKRAŠTIS, GARSINĘS 
SINFEINERIU PASKOLĄ, 

SULAIKYTAS. 

Londonas, rugs. 18 d. — 

Pranešama, kad laikraštis 
Cork Examiner, kuris pade 
jo visą puslapį apgarsinimo 
sinnfeinerių paskolos, tapo 
sulaikytas kariumene uz-Į 
ėmė jo butą. 

FRANCUZAI PkOFESO 
RIAI MOKINS ČECHUS. 

Praga, rugs. 18 d. — Če- 
cho-Slovakijos valdžia pada 
rė sutartį su Francuzijos vai 
džia, kad prisiųstų savo pro 
fesorius mokintį cechų fran 
cuzų kalbos ir kitų dalykų. 
Francuzai profesoriai bus 
pasiųsti į visus žymius mies 
tus. 

AMERIKOS ORLAIVININ- 
KAS NUSTATĖ AUGŠTU 

MOS REKORDĄ 
Mineola, N. Y., rugs. 18 d. 

Sakoma, kad amerikonas or 

laivininkas Rolana Rohlfs 
sumušęs augstumos relrordą. 
Augštumos rekordas iki šiol 
buvęs 33,136- pėdų augščiau 
jūrių vandens paviršiaus; gi 
Rohlfs buk pakilęs net 34, 
610 pėdų t. y. arti dešimts 
verstų augštyn. 

KELI RUOŽAI IŠ SUTAR 
TIES SU BULGARIJA. 

Washington, D. C., FUgS. 
18 d. — Valstybės departa- 
mentas aplaike sutrauką iš 
Jygų taikos sutarties su Bul 
garija. 

Bulgarijos rubežiai visur 
po biskį apkapojama. 

Bigyj trijų mėnesių Bul 
garija turi demobilizuoti sa 

vo armiją ir palikti tik iš 20, 
000, kuri privalo but vėliau 
pakeista liuosnoriais. 

Išdirbimas kariškų reik- 
menų leidžiama tik vienoj 
įstaigoj, gi kitos tiri but pa- 
naikintos ar perdirbtos į ki- 
tokios rūšies Įstaigas. Perda 
vimas talkininkams kariško 
laivyno ir orlaivių. 

Užmokėti bėgyje 30 met; 
2,250,000,000 frankų auksu. 

Sugrąžinti bėgyje 6 mene 

siu Rumunijai Serbijai ir 
Grekijai istoriškus dokumen 
tus, rekordus, archivą ir dai 
ės veikalus. Kuriuos Bulgari 
ja karės laiku iš t'į šalių pa 
siėmė. 

Pristatyti Serbijai per pen 
kis metus po 50,000 tonų 
anglių; tai yi'a bausmė už 
sunaikinimą Serbijos anglia 
kasyklų. 

Bulgarija atsisako nuo su 

tarčių padarytų Lietuvių 
Brastoje ir Bucharešte ir su 

grąžins sąryšyj su tuo paim- 
tus pinigus ir vertingas po- 
pieras. / 

SUOKALBIS NUŽUDITI. 
ERZBERGERĮ. 

Berlynas, rugs. 18 d. — 

Vorwaerts praneša, kad ta 
po susektas suokalbis tarpe 
aficierių Potsdame, kurio tik 
siu buvo nužudyti Mathiac 
Erzbergerį vice-kanclerį ii 
fnansų ministerį. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien lytinga; maža at- 

maina temperatūroje; vidu 
tiniai jvianjs vėjai. 

Saulėtekis, 6:35; 
Saulėleidis, 6:52. 
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JIE GRIAI NA LIETUVOS VALDŽIĄ. 
Prašome gerbiamų skaitytojų -atkreip- ti ypatingą domą į šiame numery j talpina- 

mą rašinį po antgalviu "Lietuvių Valdžios 
Priešo Straipsnis." 

Dalykas štai kame. Nors dabartine 
Lietuvos valdžia visomis išgalėmis gan pa 
sėkmingai vykina gyveniman prakilniausius 
musų tautos troškimus, bet vis gi atsiranda 
lietuvių tarpe tokių negarbingų piliečių, ku 
rie visomis keturiomis rūpinasi nuversti 
mūsiškę valdžią. Vienoki paukščiai vie- 
nur sutupia, sako musų patarlė, Ir mūsiš- 
kiai apjakeliai susirinko į vieną krūvą. Jie 
susispietė Šveicarijos mieste Lauzannoje 
prie francuzų kalboje leidžiamo laikraščio 
vardu "La Lituanie Independante." Ar- 
tymiausiais to laikraščio bendradarbiais 
yra p. J. Gabrys, p. C. Rivas ir kiti. Apie 
p. Gabrio pražutingus Lietuvai darbus vi- 
sa musų tauta jau žino. Dabartinė Lietu- 
vos valdžia paskelbė Gabrį tėvynės išdavi- 
ku, o Lietuvos policija jo jieško, kad pri- 
statyti teismui. > ;" 

Neseniai p. Gabrio leidžiamame laik-j raštyj tilpo p. J. Martkuno laiškas iš Suv. j 
Valstijų, kurį mes šiandie išspauzdinome j dienraštyj. To laiško autorius aiškų aiš-, 
kiaušiai kviečia nuversti dabartinę Lietu- 
vos valdžią, kurią jis vadina "gauja." P- 
nas J. Martkunas spėja, kad dabartinės'-lie 
tuviškos valdžios nuvertimas yra tik laiko 
klausimas. 

Ledai sutirptų ant krutinės iš skausmo, 
paminti jus koks tai bjaurž»3 yra darbas agi- 
tuoti šiame momente prieš Lietuvos valdžią, 
kuomet jai būtinai yra reikalinga kuosįi- 
priausia parama. Kas dabar bando nuver- 
sti musų vyriausybę, tas vagia Lietuvos ne 

prigulmybę, tas veda visa tautą į pražūtį... 
e Dabar kyla galvoje klausimas, kas per vienas yra tas p. J. Martkunas. Bene tai 

bus jau gan gerai amerikiečiams pažįsta-' 
mas p. Morkūnas, kuris andai taip sėbra- 
vo su Gabriu, išvažiavęs Europon, o dabar 
tapo išrinktas vienos musų sriovės j ar- 
šiausi vadą. Nors tas ponas jau daug k ar 
tų mainė savo pavardes, bet vis veltui. Ma- 
tyt, kad kailis veislės nepermaino. 

Sergėk Dieve, mes nenorime nei vie- 
no nekalto įtarti, nenorime bereikalingais 
ginčais užsiimti, bet jokiu budu neiškęsime 
nepasmerkę tų ypatų, kurie nori nugriauti 
dabartinę Lietuvos valdžią. Musų atgimu- sios valstybės gerovę mes statome augš- čiau už viską. Kas jis nebūtų, ar socia- 
listas, ar katalikas, ar tautietis, bet jei jis tik griežia dantį ant musų garbingų val- 
stybės vyrų, tai mes visuomet tokį nupeik- 
sime ir reikalausime neprileisti jo nei prie 
jokio vadovavimo viešuose lietuvių reika- 
luose. 

Nenorime su Lietuvos valdžios prie- šais srėbti iš vieno bliudo. Šalin tokie 
vadovai iš lietuvių tarpo! 

— 

Svetimoje Spaudoje į j 
Apie Lietuvius 

[ 
n i 

LIETUVOS EKSPORTAS. 

Lietuva pradeda griežtai kratyties nuo J 
vokiečių ekonomiškos kontrolės. Pirmiau Į 
ia Lietuva pasistengs išgelbėti iš vokiečių j 
įagu savo miškus, iš kurių Vokietijos pra- i 

monininkai gaudavo labai daug pelno. 
Lietuva kasmet išveždavo Nemunu 

per Klaipėdą apie 300,000,000 kubiškų pė- 
dų rąstų. Vokiečių kontrolė ant upės Ne 
muno jau pasibaigė. 

Kaip tik Lietuvos neprigulmybė bus 
pripažinta, ji įstos į tautų šeimyna kaipo 
rimtas pramoninkas. 

Jau ji dabar planuoja pirkties Ameri- 
koj metalo, mašinų ir maisto. 

Iš Allentovvn (Pa.) Leader. 

LIETUVOS ŽIEMA ILGA, BET SMAGI. 
■ yį A ■ V 

Žiema yra ilga, bet labai smagi toje 
Pabaitmario šalyj, kur lietuviai dabar įstei 
gė naują valstybę, pasiliuosavę iš šimtme- 
tinės verguvės. 

Nuo lapkričio iki spalių Lietuva yra 
apdengta balta sniego paklodė. Bet ne- 

manykite, kad šis metas Lietuvoje yra už 
vis prasčiausis. Kuomet pirmas sniegas iš- 
krinta lietuviai tuo jaus susijieško iš visų 
užkampių važiuos. Kaip jų .ubai ir ve- 

žimai, taip ir važiai yra įvairiausų spalvų 
raudoni, žali, mėlyni, geltoni ir rudi. Tai 
beveik vienintelis susinešimo būdas Lietu- 
voje žiemos metu. Tuo laiku visos balos. 
Lietuvoje yra užšalę ir užtat kaimynai gali 
greičiau pasiekti vieni kitus. Tai žiemos 
metu dažniausiai vestuvės ir įvairios va- 

karuškos yra ruošiamos Lietuvoje. 
Vasarą kiekvienas yra užsiėmęs lau- 

ke. 80 nuošimčių lietuvių gyvena sodžiuo- 
se. Žiemos metu tenykščiai gyventojai ne 
turi tiek darbo ir daugiausiai praleidžia 
laiką su smagiais pašnekesiais. 

Kalėdos yra link&niausias laikas Lie- 
tuvoj ir iškilmingiausiai yra švenčiamos. 

Iš Wilkesbarre, (Pa.) Record. 

SENATORIUS G. P. McLEAN UŽ 
LIETUVIUS. 

Senatorius George P. McLean iš 
Connecticut įteikė senatui rezoliuciją, ku- 
rioje prašoma, kad S. V. pripažintų Lietu- 
vos neprigulmybę ir, kad gelbėtų Lietuvą 
materiališku žvilgsniu. 

Iš Connecticut Times. 

PIRMAS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Pirmas laiškas iš Lietuvos, kuris ap- 
lankė šią šalį karei pasibaigus, tai buvo ant 
rasuotas Lujui Biliauskui. Beabėjo žmo- 
gus aplaikęs laišką iš savo gimtyriės apsi- 
džiaugė, kad ir vėl galės susirašynėti su 
savo mylimaisiais. 

Laiškas skamba sekančiai: 
Mano Brangus Sunau! 
Duodu tau žinoti, kad aš ir tavo vai- 

kai yra gyvi. Du tavo kudikiu yra didė- 
li, vienok daug prisieina jiems badauti. 
Aš esu priverstas kelialuti į Utenus nešioti 
tulus dalykus. Mums dabar prisieina sun- 
kus kryžius nešti. Duok mums pagelbą. 

Pas mus dabar siaučia antra karė, tai 
lietuvių su bolševikais, Bolševikai baisiai 
mus apiplėšė net ir javus numynė. Ir prie 
to dar vaikai serga 

Tavo Tėvas. 
Laiškas buvo perskaitytas lietuvių ka 

talikų darbininkų asosiacijoj, kur po laiško 
perskaitimo tuojau tapo išnešta rezoliuci- 
ją prieš bolševikus. 

Iš Lawrence, Mass. Tribūne." 

i— * ] i 

! V'ENAS KELIONĖJE. Į • « » j | Paskutinai nameliai tylios Palangos 
j Mažutyčiai sudiev man pasakė. 
Apsistojau prie amžino miškos angos, ; 
Prie pušelės, gelsvutės, kaip žvakė. 
Meilingoji palinkus nuliudusi siaudžia,- 

{Nusiminus viršūnė dinguoja; 
jMan ji gieda dainelę malonią ir 

Į 'v 7 graudžią 
į Ir, užbaigus, tyliausiai dejuoja. 
Ko žalieji spygleliai apvytę? 
Ko žalieji psygleliai apvytę? 
Ar skaisčioji saulute-kimužė prapuolė, 
Kad nuliudus dejuoji, vienuole? ;; 

j "To dųsauju, kad liūdną praeivį 
• Y"matau 

i'To dejuoju, kad širdį tau skaudžia! 
I Ir žalieji skujeliai apvyto, brolau, il 
t Ir niunuoiu dainelę aš griaudžią!" ! 

į » i 

M. Vaitkus, j 

Protesto Demonstracija Kaune. 
Dar šeštadienio vakare kams paglerižti musų lais- 

buvo jausta kauniečiuose neves!"—šaukė kalbėtojas. 
ramumo, raj se tai te buvo 

girdėt neramių kalbų.— 
"Francuzai atiduoda len- 
kams Seinus," "veda naują 
demarkacijos liniją"—skam 
'bėjo visur, kur tik susirinko 
keletas piliečių. 

Sekmadienio rytą pasipy- 
lė gatvėse protesto atsišau- 
kimų lapelių, po kuriais pa- 

! sirašiusios atskirai veik vi- 
I sos Lietuvos partijos. 

Apie 12-tą Viešojoj Aikš-I 
tėj pradėjo rinktis minią. 
Buvo pašauktas orkestras ir 
apie 1-mą V., chorui padai 
vus Lietuvių tautos dainą, 
prasidėjo kalbos. 

Kalbėjo: krikščionių de- 
mokratų, Tautos pažangos, 
Dem. tautos laisvės, Santa- 
ros, Soc. Liaudininkų demo 
kratų ir Liet. Sočiai demo- 
kratų partijų atstovai, žy- 
dų atstovų ir Ąmerikos lie 
tuvių karininkai svečiai, vos 

atvykę iš vandenyno! 
Visi kalbėtojai, nuolat nu 

traukiami minios protesto 
prieš Lietuvos okupantus 
lenkus ir kolčakininkus ir 
"valio!" šauksmų musų nar 

siajai kariuomenei, karšto- 
se kalbose piešė Lietuvos da 
barties padėtį. Iš visų pu- 
sių priešininkų apsiausta, są 
jungininkų apgaudinėjamą 
Lietuvos darbo liaudis savo 

'krauju gina šalies laisvę. 
Lenkai ir rusai Lietuvos dva 
rininkai lietuvio darbininko 
prakaitu sukrautais milijo- 
nais perkasi sau baltagvar- 
diečių gaujas ir traukia mu- 

sų žemėn savo dvarų atsi- 
vaduot, kviečiasi sau Į talką 
užsieniuose tokių pat dva- 
rininkų kapitalistų ir jie vi- 
si susitarę kardu ir prigavi- 
mais nori vėl Lietuvos dar- 
bo žmones pavergti. Bet 

mes, amžius vergavę ir lais- 
vės savyje kartą pajutę, jos 
iieatsižadėsim. Mes netu- 
rim tiek milijonų pinigų, 
kaip musų priešininkai. Bet 
mes turime savo pusėj tei- 
sybę, "Musų" pasiryžimas, 
patvara,, vienybė įveiks visą. 

Gausiausių minios pritari 
mų gavo kalbėtojai Krupa- 
vičius, Blynas ir Požėla. 

Požėla kalboje tarp ko ki 
ta šaukė Lietuvos darbinin- 
kus netikėti pasaulio kapi- 
talistų prižadais. Kapitali- 
stai vergėjai nė vienam lais 
vės nesuteikė ir nesuteiks. 
Musų išsigelbėjimas musų 
pačių rankose ir krūtinėse. 
Taigi visi prie ginklo! Prieš 
Lietuvos dvarponių balta- 
gvardiečius legioninkus ir 
kolčakininkus. Musų sąjun 
gininkpi ne francuzų ir an- 

glų kaptalistai, bet tų kraš- 
tų darbininkai,—jie mums 

padės. * 

Tūkstančiai balsų "va- 
lio!" padengė karštus kalbė 

tojo žodžius. Daugelio aky 
še žibėjo ašaros. 

JNuo rotuses demonstran- 
tai su vėliavomis, tarpu ku- 
rių dvi buvo žydų, dviem 
orkestram griežiant ir komi 
danuojant traukė per Nau- 
jąją Vilniaus gatvę ir Lais- 
vės alėją l Laikinosios Val- 
džios minus. Demonstran- 
tams sustojus balkone pasi- 
rodė Ministerių Kabineto 
Pirmininkas M. Šleževičius 
ir kiti ministeriai. Dr. Drau 
gelis kreipėsi jutinamais 
žodžiais Į Valdžią, kad drą 
siau varytų priešininkus iš 
musų krašto. "Imk musų < 

gyvybę, imk musų tartą, tikj< 
;ylėdama neleisk priešinin- 

Ministerių Pirmininkas 
nuolat nutraukiamas šauks- 
mais "Tegyvuoja musų Lai- 
kinoji Valdžia" dėkojo Lie- 
tuvos piliečiams, kurie sun- 

kioj valandoj atėjo į savo 

valdžią, kurią jie patys iš- 
rinko, juos paguost ir padrą 
sint. Lietuvos Valdžia yra 
pasiryžusi, geriau žuti, ne- 

gu atsižadėti Lietuvos ne- 

priklausomybės. Geriausių- 
jų Lietuvos sunų kraujas, 
pralietas už musų žemės 
'laisvę, šaukia mus ištverti. 

"Lietuva bus nepriklauso 
ma, ji kitokia negali būti" 
—baigia savo ilgą ir karštą 
kalba Ministeris pirminin- 
kas. Pakalbėjus dar ke- 
liems kalbėtojams ir prisi- 
dėjus dar kelioms tūkstan- 
tinis naujų demonstrantų, 
kurie atvyko iš užu Nemuno 
iš Suvalkijos, didžiausia mi 
nia, kokios dar Kaunas nėra 

matęs, traukė tvarkingomis 
eilėmis į "pūvančio kapita- 
lizmo atstovus," kaip vienas 
kalbėtojų išsireiškė, į fran- 
cuzų misiją. Čionai staiga 
visai minios dvasia pakitė- 
jo. Vos pasirodžius misi- 

jos atstovams, pakįlo minoj 
trukšmo, pasigirdo švilpimų 
ir mitingo vedėjams sunkiai 
pavyto tvarkos išsiprašyti 
Miniai aprimus buvo francn 

zų kalba perskaitytas pro- 
testas, kad francuzai raiže 

kąsneliais Lietuvos kuną, vis 
naujas demarkacijos linijas 
rėžydami, ir atiduoda len- 
kams. 

Misijos šefo padėjėjas pa 
sisakė tuojau telegrafuosiąs 
į Paryžių del Lietuvos gyven 
tojų reikalavimų. Aiškino- 
si, kad ne vieni francuzai 
nustatę demarkacijos liniją, 
bet visa santarvė. "Ne fran 
cuzai, bet vienas Klemenso!' 
i—atsiliepė kaž-kas iš mi- 
nios. 

"Šalin okupantus! Atiduo 
kite Vilnių!"—šaukė minia 
dar keliems kalbėtojams kai 
bant... Po to nuėjo į Ameri- 
'kos maisto misiją padėkot 
už maistą atsiųsta Lietuvos 
vaikučiams. Apsikeitę trum 

pomis kalbomis su Ameri- 
kos misijos atstovu, kuris 
'išreiškė pasigailėjimo, kad 
tuo tarpu nėra politinės 
Amerikos atstovybės, demon 
strantai grižo Laisvės Alėja 
pas vokiečių misiją, kur po 
prakalbų nuėjo į miesto so- 

dą. 
Sode, demonstrantai pave 

dė mitingo vedėjams paga- 
minti rezoliuciją remiantis 
pasakytomis kalbomis, įteik 
ti musų laikinajai valdžiai 
ir per Užsienio Reikalų Mi- 

nisteriją išsiuntinėti Francu 

zų, Anglų ir Amerikos vai 

džių atstovams. Tuo budu 

5% v. protesto demonstra-| 
cija tapo nubaigta. 
(Iš Kauniškės "Lietuvos.") 

ALYTUS. 

Aplinkiniai ūkininkai ir 
šiaip žmones labai nepaten- 
kinti, kad kai kuriose musų 
įstaigose negalima susikal- 
bėti lietuviškai, ypač Miškų 
Departamente ir kitur. Ly; 
^aus girių priveizdėtojaia 
įmonės taip pat nepatenkin- 
ai. Jie sako, kad girininkas 
įuo padegėlių bereikalingai 
mąs daug už medžius, o 

javo geriems pažįstamiems 
larą visokių nuolaidu. A. B. 

(IŠ "L. U.") 
" 

Lietuviu Valdžios Priešo 
Straipsnis. 

Laikraštėly j "La Lituanie 
Indepenclante," kuri leidžia 
Gabrys Lauzannoje, Šveica- 
rijoj, ir kurio tikslu yra dis- 
kredituoti ir nuversti Lietu- 
vos valdžią, tilpo sekantis 
p. Martkuno straipsnis: 

Laiškas iš Suvienytųjų 
Valstybių. 

j ^is musų specialio koresp.) 
Amerikos lietuviu nuomo c 

nes ne vienodos. Dešinieji 
elementai pritaria laikiną 
jai Lietuvos valdžiai, nors 
ir nelegaliai susikurusiai, ka 
dangi ji išeina iš tos Tary- 
bos, kuri pernai paskelbė 
Lietuvą karalyste, kurios ka 
runa buvo paskirta vienam 
įlietų vokiečių, kunigaikščiui 
d' Urach. 

Kairieji elementai negali 
nepasmerkti šių atsitikimų 
ii* jie yra karščiausioj opo- 
zicijoje prieš laikinąją val- 
džią. 

Tokiu budu su atviru laiš 
ku p. Gabrio,—pirmas rašy- 
tas balandžio 25 d. iš Kau- 
no, vardų "Lietuva pavoju- 
je" ir antras "atviras laiš- 
kas p. Smetonai"—buvo vi- 
sur gyvai svarstomi, jie net 

privedė prie energingiausių 
nutarimų dalį tų musų tau- 
tiečių, kurie, savo kiek ak- 
laus patriotizmo vedami, bu 
vo labai palinkę priimti vis 

tiek kokią lietuvių A aidžią, 
teisėtą ar neteisėtą, gerą ar 

netikusią, by tik ji butų lie- 
tuviška. Apskritai imant, 
tokioje tikrai demokratingo- 
je šalyje, kaip Amerika, žmo 
nės yra giliai pasipiktinę vi 
sų tuo, ką jie yra patyrę 
apie savo kraštą ir parodė, 
kad tėvynė—motina yra vai 
'doma rusiškai (yra auka ru- 

sų valdymo budo), tik be 
rusų. 

Visa viltis betgi yra krei- 
piama į sveiką protą ir ener 

giją lietuvių liaudies ir yra 
mintijama, kad nuvertimas 
tos mažos gaujos, kuri, ačiu 
Ober-Ostui, laiko, valdžią, 
yra dabar tiktai laiko klau- 
simas, nes labai pasitikima 
Lietuvos ateitimi ir tais žmo 
nėmis, kurie, užsienyje būda 
mi, ją vedė suirutės laikais. 
Tokiu bud u daugelis tautie- 
čių ruošiasi grįžti Lietuvon. 
Įsikūrė kelios draugijos su 

dideliu kapitalu daugelio 
milijonų dolerių. Kitos dar 
kuriamos kaip New York'e, 
taip ir Chicago'je. Organi- 
zuojama navigacijos kampa 
nija įtaisymui susisiekimo 
Lietuvos su Ameriką. Ji 
daug padės išsiplėtojimui vi 
šokių rusių santikių tarp tų 
dviejų šalių. 

Suvienytųjų Valstybių vy- 
riausybė padeda kiek galė- 
dama tam judėjimui. Jis iš- 
tikro labai gerai patarnauja 
ekspansijos planui naujojo 
pasaulio j senąjį, būtent į 
musų senąją tėvynę. 

J. Martkunas. 

GRĮŽIMAS Į LIETUVĄ. 

Šiądien tarpe lietuvių Ame- 
rikoje, klausimas grįžimo į 
Lietuvą užima labai svarbią 
vietą. Kitai]) ir buti negali. 
Beveik visi męs čia jaučiamės 
svetimoje šalyje. Nors dauge 
lis iš musii ir pasiekė čia eko- 
nominio gyvenimo geresnį laip 
snį, bet visgi beveik visi jau- 
čiame. kad esame visą laiką 
tarpe žmonių, kurie ne' mus 
atsakančiai nesupranta, nei 
mes su jais priderančai sugv- 
venti negalime. Toks gyveni- 

mas nėra, taip pasakius, visai 
pilnas, ir žmogus jame negali 
bujuoti ir visapusiškai išsivy- 
styti, ypatingai negali išvysty- 
ti dvasines puses" Kad gyven 
ti čia pilnai atsakančiu gyve- 
niniu, męs turime gyventi gy- 
venimu ir kultura šio krašto.; 
Tas daugeliui iš musų yra ne- 

galima dalyku, ypatingai se- 
nesnėms ir tiems, kurie pripra 
to prie europinės kulturos< 
Lietuviai čia giminę ra vi- 
sai kitame padėjime. Jie iš ma 
žens gyvena pilnu Amerikos 
gyvenimu. Ačiu mokykloms 
ju pasaulėžvalga ir būdas sky- 
riasi nuo musų-—ir viskas kas 
yra ne amerikoniška, jiems 
yra svetima. Aš čia kalbu 
apie lietuvius ateivius. 

Kada Lietuvai sušvito geras 
nė ateitis;—ateitis liuosybės 
ir pagerinto gyvenin.o, Ame- 
rikos lietuviai sujudo. Klau- 
simas važiuoti i Lietuvą yra 
beveik ant lupu visų lietuvių. 

Vieni nori grįžti, nes turi 
ten žemę, arba apskritai nori 
pagerinti sau būvį. Kiti vėl", 
ypatingai prakilnesnių jausmų 
jaunimas, trokšta grįžti į Lie- 
tuva ne clel ypatiškos naudos, 
bet sunkiam darbui. Beveik 
joks kraštas šiądien nereika- 
lauja tiek darbininkų, kaip Lie 
tuva. lie patyriusių darbinin 
ku, šventai atsidavusiu savam c" 

c 

darbui, Lietu ai bus labai sun 
ku atsigriebti ir, taip pasakius, 
atsistoti ant kojų. 

Ištikrųjų, butų net didele 
sarmata. jei musų jaunuome- 
nė čia Amerikoje visai ir ne- 

manstytų ap'-e grįžimą Lietu- 
von. Ant 'aimės musų jauni- 
mas dar neišsigme. Tarpe 
merginų ir vaikinų, ypatingai, 
kurie baigė kokį nors mokslą, 
nuolatos girdėti:—"Jei aš tu- 
rėčiau pinigų, tuojaus važiuo- 
čiau į Lietuvą? Garbė prakil 
nięms.jų jausmams! Jie žino, 
kad Lietuvoje šiandien ne py- 
ragai. Jie tiktai nori Lietuvai 
ir dirbti Lietuvai, bet ne sau. 

Laikas butų jau vLokioms 
musų įstaigoms pasirūpinti 
tuo dalyku ir pagelbėti lietu- 
viams grįžti į Lietuvą. 

Sargas Lietuvos, musų ka- 
riuomenė, reikalauja patyru- 

siu vyru. kuriu męs čia turime O J J i- w 

nemažai ir kurie važiuotų tuo 
jaus prie pirmos progos. Ži- 
nau, kad taippat atsirastų 
daug musų mergaičių, pabai- 
gusių mokslą ligonių prižiurė- 
jinn, kurias galėtų nešti netik 
kJad didžiausią pagell>ą musų 
kov. tojams už liuosvbę—nar- 
siams Lietuvos kareiviams, 
bet taippat pamokinti musų 
kalniečius hygienos i'' geres- 
nio gyvenimo. 

Yra* daug jaunų daktarų, 
mokytojų kaip vienos taip ir 
kitos lyties, mechaniku, vertei 
gų, ir visokių amatninkų, kurie 
tiktai laukia tos progos, kad 
pagelbėti Lietuvai. Visi tie 
žmonės anapus yra labai rei- 
kalingi. 

Laikas jau butų kam nors 

pradėti tas musų spėkas orga- 
nizuoti. Kuo greičiau, tuo ge- 
riau. 

C. K. 



Žinios Sš Lietuvos 
ItpL.)* > 

NAUJI PRIEŠAI. 

Dar vokiečiai ne iš visų 
Lietuvos kampų išėjo, dar 
karė su rusų bolševikais ne- 

pasibaigė ir jie dar grasina 
musųnarsiai kariumei. 3i, dar 
lenkai mindžioja Lietuvos 
žemę ir laiko užėmę Lietu- 
vos sostinę Vilnių, o jau 
turime naujų priešų — ru- 

sų kolčakininkų. šie nau- 

jieji priešai tuo pavojinges- 
ni, kad kaip ir lenkai, ne tik 
atsikraustė į Lietuvos vals- 
tybę, ir užėmę tam tikras 
vietas (Kuršėnų sritį) šei- 
mininkauja, bet ir jų yra 
pilna ir musų valdžios ir net 
apsaugos įstaigose, į kurias 
jie vicokias teises ir krei- 
vais keliais įsiskverbė po 
priedanga kovoti su bolše- 
vikais. Šiandien tie ponai 
rusų kolcakininkai ir lenkų 
pilsudskiniai kai kuriose' 
musų valdžios ir apsaugos 
įstaigose jau taip įsivyravę, 
kad lietuviai ant.rnn viptnn 

nustumiami, kad lietuvių 
t kalbos ten negirdėti, kad 

atvirai savo tarpe kalba 
apie prijungimą Lietuvos 
prie Rusų arba Lenkų. Dar 
daugiau. Tie rusų kolča- 
kininkai ir lenkų pilsudski- 
ninkai, įsiskverbia j atsako 
mas vietas, su kokiu pasigė- 
rėjimu kankina ir net žudo 
lietuvius inteligentus po 
priedanga kovos su bolše- 
vikais, rengia žydų skerdy- 
nes, plėšia ir skriaudžia 
žmones — ir visa tai daro 
vienu tikslu: trukdyti val- 
stybės kuriamąjį darbą, da- 
ryti musų valdžiai sunkeny- 
bių, iššaukti sumišimų ir su 
irutės. Nes jei iškiltų pas 
mus sumišimai ir suirutė, 
tai tie ponai tikisi pasaulio 
galingiesiems išrodyti, kad 
esą lietuviai nemoka ir ne- 

sugeba patys save valdyti ir 
kad Lietuva turi buti pri- 
jungta prie Rusų ar Lenkų 
ir tuo budu apsaugota jų 
esantys dvarai, kuriuos da- 
bar Lietuvos valdžia jau' 
pradėjo skirstyti bežemiams 
ir mažažemiams — pirmoj 

* eilėje kariškiams. 

To nori naujieji Lietuvos 
priešai — dvarininkų ir ru- 

sų žandarų sėbrai. Bet Lie- 
tuvos valstiečiai ir darbinin 
kai šiandien jau gana apsi- 
švietę ir neleis vilkams sa- 
ve suklaidinti, nors jie ir 
avių kailiais butų apsivil- 
kę. Kiekvienas Lietuvos 
valstietis ir darbininkas 
šiandien turi žinoti ir supras 
ti, kad kova del Lietuvos 
nepriklausomybės nėra tuš 
čias žaislas, bet tai yra kova 
už žemę ir laisvę, kova prieš 
lenkų dvarininkus ir rusų 
žandarus ochraninkus. Ir 
jeigu šiandien musų valdžia 
negali kaip reikiant visa ko 
sutvarkyti, tai dėlto, L*a ei- 
na kare ir kad viduje dar 
perdaug įtakos turi šitie 
svetimieji ir kai kurie sa- 

vieji ištvirkę dvarininkų ir 
rusų kazokų sėbrai. 

Dėlto šalin visus juos iš 
musų tarpo- Reikalaukime 
kuogreičiausia sušaukti Stei- 
giamąjį Seimą, o tuo tarpu 
visi eikime musų valdžiai į 
pagalbą kovoje su svetimais 
priešininkais, varykime Lie- 
tuvos nepriklausomybei ir 
jos darbo žmonėms priešin- 
gus gaivalus iŠ musų tarpo, 
protestuokime prieš visą pa 
šaulį del daromų mums len- 
kų, rusų, vokiečių ir kitų 
priešininkų neteisybių ir už- 

puolimų ir tvarkime patys 
savo valstybės gyvenimą. 

(Iš Lietuvos Ūkininko"). 

PLOKŠČIAI. 

(Šakių ap.) Plokšių var- 

totojų bendrovė jau kelintas 
mėnuo kaip gyvuoja. Var- 
totojų bendrovės valdybos 
buvo sukviestas visuotinas 
narių susirinkimas liepos 20 
d. aptarti bendrovės padi- 
dinimo kapitalo reikalą ir! 
kitus klausimus. Susirinki- 
mas buvo atidarytas valdy- 
bos pirmininko Brusoko. 
Brusokas pranešė, kad su- 
sirinkimas iršinktų pirminin 
ką. Iždininkas pasiųlė su- 
sirinkimui pirmininkauti tą 
patį Brusoką. Su pasiųly- 
mu daugumas sutiko. Buvo 
paskelbta dienotvarkė ir pra 
sidėjo posėdis. Susirinku- 
sieji pareikalavo, kaip butų 
naujai išrinkti valdybos pir- 
mininkas ir išdininkas su 

nejudinamu turtu, tai tada 
"busią pastikėjimo daugiau ir 
greičiau padidės kapitalas. 
Veinas revizijos komisjos 
narys pasakė, kad ir jis ne- 

užganėdintas ir atsisakąs 
nuo tarnybos, kadangi pirmi 
ninkas ir iždininkas neturi 
^nejudinamo jo turto; būti- 
nai, ant jo reikia rinkti 
nauji, nes ši valdyba rinkta 
mažo skaičiaus narių. Pir- 
mininkas visokiais budais 
gaišino susirinkimą. K?A 
nubodo nariams, tai keli bal 
sai pasakė, jog tegul pasi- 
lieka tie patys. Susirinkime 
pakilo triukšmas, ėmė rei- 
kalauti kai kurie nariai, kad 
butų tikslingas balsavimas. 
Tačiau buvo pranešta susi- 
rinkimui, kad lieka ta pati 
valdyba. Toliau rinko ben- 
drovės krautuvės pardavėją. 
Rinko viešu balsavimu. 

Bijūnas. 

TRAŠKUNAI. 

Vietinės jaunuomenes 
kuopa buvo sutaisiusi 'gegu- 
žinę. Buvo prakalbų, tau- 
tinių žaidimų ir šokių. Kitur 
tokios gegužinės nenauje 
na, bet traškuniečiams tai 
tikra šventė buvo. Širdis 
ėmė smarkiau plakti ir upas 
pakilo kai pirmą kartą su 

tautine vėliava ėjome per 
mišką. Jei dažniau butų 
tokių pramogėlių, tai musų 
'žmonės greičiau susiprastų 
ir butų pasiryžę dirbti kraš- 
to gerovei. 

Gegužinės pelnas, kurio 
surinkta per 200 mr., ski- 
riams knygynėliams taisyti. 

K. T. 

KAUNAS. 
X Iš Kauno miesto ir ap- 

skrities, komendanto įsakymu, 
turi išvažiuoti ''Žaibo" redak- 
torius d-ras Bartuškia. 

X Lenkų prieglauda Ožeš- 
kienės gatvėje Nr. 17 išmetė 
lauk 9 vaikus lietuvius. Ne- 
žinia kur jie visi dingo. 

X I Kauną atvyko is Vii-1 
!niv. Užsienio Reikalų' 

Ministerijos Valdytojas A. 

Janulaitis. 
X Pirmi transportai, belais 

viii i Lietuvą rengiami iŠ Preu 
ssische Holland; išten pradės 
eiti transportai 13-V ant Kau 
no ir Tauragės—Šiaulių. Są- 
jungininkų komisijoje dalyvau 
ja Lietuvos atstovai. 

(Iš "Žemaitija") 
skaitykite ir Platinkite 

Dienraštį "Lietva", ukartu pla 
j tinsite ir apšvietą. "Lietuvoje" 
rakite daugiausiai žiniii išTai- 
Kos Konferencijos Paryžiuje. 

iwgRfr,rjfi*ip p 
LABDARYS, 

(Eilės Prozoj). 

Buvo naktis, ir jis buvo vie- 
nas. 

Ir jis pastebėjo toli apvalaus 
miesto sienas ir nukeliavo mie- 

sto link. 
Ir išgirdo linksmą bildesį, ir 

malonų juoką, ir daugybes liū- 
tų akordus. Ir jis pasibeldė i; 
vartus ir tūlas vartų sargas I 
atidarė vartus. 

Ir jis sustojo prieš namą, ku! 
ris buvo marmoro ir turėjo j 
marmerinius piliorius priešą- ] 
kyje savęs. Pilioriai buvo nu-' 
karstyti girlandomis, ir ant jų. 
matėsi cedro žiburiai. Ir Jis 
įžengė Į tą namą. 

Ir kuomet Jis perėjo chalce- 
donio kambarį, ir jasio kamba- 
rį, ir pasiekė pokilio kambarį, 
Jis pastebėj ant gintarų pata- 
lo gulintį vieną, kurio galva 
buvo apkaišyta raudonomis ro 

žėmis, ir kurio lupos buvo vyno 
nudažytos. 

Ir Jis prisiartino prie jo ir 
palytėjo jo pečius ir tarė: 

— Dėl ko tu taip gyveni? 
Ir jaunas žmogus atsigrįžęs 

pažino Jį, ir atsakė: 
— Bet syki aš buvau raup- 

lių sudarkytas, ir tu mane iš- 
gvdei. Tat kai]) aš privalau gy- 
venti ? 

Ir Jis prasišalino iš to na- 

mo ir išėjo Į gatvę. 
Ir po trumpos valandėlės Jis 

išvydo tulą, kurios veidas ir 
drabužiai buvo nudažyti, ir ku 
rios kojos buvo perlais apau- 
tos, ir paskui ja islengvo sekč, 
it ziiikys, jaunas žmogus, kuris 
dėvėjo dvi spalvi ploščiu. Mo- 
teries veidas buvo panašus Į 
puikios stovylos veidą, ir jauno 
žmogaus • akįs buvo žvilgan- 
čiai skaisčios. 

Ir Jis guviai prisivijo ir su- 

spaudė jauno žmogaus ranką 
— ko tu veizi į tą moterį, ir 

dargi su taip baisiu gašlumu? 
Ir jaunas žmogus atsigrįžo 

ir pažino jį ir tarė: 
— Bet sykį aš buvau aklas, 

ir tu man davei akis". Tat į ką 
daugiaus aš privalau žiūrėti.? 

Ir jis pasiskubino į priekį ir j 
paėmė už puošnių moteries rū- 

bų ir tarė į ją: 
— Ar nėra kito kelio, apart! 

to nnodemiu kelio, kuriuom ga c O 

lėtum vaikščioti ? 
Ir moteris atsigrįžo ir paži- 

no Jį, ir nusijuokė, ir tarė: 
— Bet tu at'leidai man ma- 

no nuodėmes, ir tas kelias yra 
malonus kelias. 

Ir Jis išėjo iš miesto. 
Ir kuomet Jis išėjo iš mies- 

to, Jis pastebėjo šalikelėj sė- 

dintį jauną žmogų, kuris vcr% 

kė. x fc 
Ir Jis prisiartino prie jo ir 

paėmė už. ilgų pluoštų jo plau- 
kų ir tarė į jį: 

—Ko tu verki ? 
-Ir jaunas žmogus pažvelgė 

ir pažino Jį, ir atsake: 
Bet sykį aš buvau miręs, ir 

tu mane prikėlei iš numirusi' 
Tat ką aš turiu daugiaus darv- 
t, kad ne verkti? 

Vertė Tnlelis. 

į .:-'i- -i;i 
ŠIS-TAS APIE JŪRES 

j Okeanas laikov apklojęs tris- 
ketvirtclalius skritulio. Gilu- 
moj 3,500 pėdų vilnis nejau- 
čhmos. Temperatūra ištisai 
vandenyno nuo šaltųjų juostų 
:ki karštųjų labai mažai tesi- 
maino. 

Nusileidus mylia j vande- 
nio giluma vandens spaudimas 
siekia visą toną (2000 svarų) 
ant kiek vieno keturkampio co- 

lio. 
jeigu indas šešių pėdų gilio 

butų pripiltas narių vandens 
ir ant saules laikomas iki išga 
motų iš indui) visas vanduo, 
tuomet ant indo dugno pasi- 
liktų nusistoję du coliu storio 
druskos. 

A beina i imant, duokime sau, 
kad \'isas vandenynas bus apie 
trįs mylias gi.'o, tu m.et ištic- 
sai ant viso vandenyno dug- 
no bus nusistoję 230 pėdų sto- 
rio druskos. Mat, kada van- 

duo nucf šilimos garuoja j orą, 
tai druska, kuri su juom tąba- 
loujasi, skensta į marių dugną. 

Okeano vanduo paviršyje 
yra šiltesnis, negu ant dugno. 
Daugelyje vietų, ypatingai 
\Torvegijas užlajose* vanduo, 

pirma sušąla ant dugno, negu 
paviršyje. 

Okeano vilnjs labai Įdomios 
ir baisios. Žiūrint į jas laike 
audros atrodo lyg visas van- 

denynas kyla ir puola. Van- 
duo stovi toj pačioj vietoj, bet 

vandens judėjimas tęsiasi. 
Dažnai pasitaiko, kad iškilus 
didelei audrai okeano vilnis iš- 
sikelia keturios dešimtis pėdų 
augščio ir plaukia penkios de- 
šimtis mylių į valandą — veik 
du sykiu greičiau už greičiau- 
sio laivo plaukimą. 

Paprastos vilnis yra apie 
dvidešimts penkiųs pėdų augš- 
čio, todėl jų papėdė siekia virš 
375 pėdas pločio. Ant krantų 
pulstančių vilniij spėka siekia 
apie septyniolika t >nų ant kiek 
vieno ketvirtainio jardo. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

S. W. Cor. Halsted & Excl\&ngo. 
1805 West 46th Street. 
2462 West 46th Place. 
Cor. So. Ashland & Gross. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4513 So. \Vood Stroet 
4536 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Herraitage Ave. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
4458 S. Hermitafte Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRiGHTON, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 West 40th Street 
2502 West 45th Place. 
2422 Wost G9tli St 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Richmond Ave. 
.3^8 S. Fairfk'ld Ave 

4140 S. Maplewood Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St 
4409 S. Pairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
381?. Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond St 
4504 \Vashteuaw Ave. 
N. W. cor. Stato & Van IJuren 
S. E. Cor. State & AdumB. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Matiison State 
S. E. cor. Madlson & Franklln 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madiscn. 
S. W. Cor. La Solle & Washington. 

WEST SIDE DISTRICT 
2240 West 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 W. 23 r d Place 
726 \yest 18th Street 
2334 So. Oaklcy Ave. 

Rudeninis 

Parengtas 
DR-STES ADOMO IR J1EVOS 

NEDĖLIOJE, RUSĖJO (SEPT.) 21, 1919 

MILDOS SVETAINĖJE 
3140 S. Halštecį St. 

Pradžia 6 vaalnda vakare 

T)he 
(T3"""' 

Jiraiernai 

Jtge 
The Problems of 

Peace and the Rights 
o t Little Nations. 

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

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

4® 
•2^ 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

$ 
.LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 
$ 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
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PIRM/ i«EGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Durų, L«ntų, Reinu lr Stogams Pcplerl© SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui gaiioną 
CARR BROS. WR£CKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TČD STREET, CHICAGO, ILL. 
||||||||||||||||||illlllllll!lllll!llllllllllllllllllllillllliii!!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintnni!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii — 
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VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siunti ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti laJku, vėliausių sta'.lų ir konservatyviskų modelių $20.00 iki #45.G0. Vyru ir jaunų vaikinų 3iutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. VaikŲ siutai nuo $5.00 ir augšfciau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug lciek apdėvėtų siutu ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Fu'l dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedčliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki' 10 Valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Didysis Valstijinis Bari kas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Manufacturing District 
A State 
Bank 

A State 
Bank 

1112 WE3T 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $550,00000. 
TURTAS VIRŠ $5,000 000.00. 

Taupymo skyrius priima pinigus uzčėdijimui nuo mažiausios iki didžiausios sumos ir moka 3 tiuoš. 2 syk. per metus. —, 

Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje. 

Persiunčia pinigus į visas dalys pasaulio. 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžutes (safety boxes) ii1 abel- 
nai atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyką. 
Pinigai Suv. Valstijų u^.što bankų, Paąvieto Cook ir Miesto Chica- 
gos yra laikomi šiam* Banke. 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
SUBA'/'OMIS per visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vakre. 
Jonas Czaikauskas šio Banke senasis darbininkas jau yro sugrįžęs iš Suv. Valtijų kariumenės ir dabartės atstovauja Lietuvių lr už- 
rubežiniam skyriuose. 

Dviejuose Nariu Skiepuose 
Idant pertikrinus kiekvieną Chicagoje, jog NARIŲ SKLEPUOSE ?aus geresnes prekes už pigesnę kain$, negu kur kitur, parduosime niekurią dalį savo sandelio 
gana nužemintomis kainomis. 

MOTERIŠKI MARŠKINIAI. Pulkus moteriški marški- 
niai, papuošti visokiais išsiuvinėjimais. Paprasta kai- 
na tokių marškiniu $1.50, parduosime C* 1 -SK 
tiktai už M I ^ 
SIJONAI MOTERIMS. Pasiųsti iš minkštos ir šiltos 

floncles, labai puikaus darbo. Paprasta kaina para- 
duodavo po $1.50. Dabar atiduosimo (fi<5 
tik La už iPliUil 

SIJONAI MERG.AI7EMS. Taipgi iš puikios ir šiltos 
fleuelės. Paprasta kaina visados parsiduodavo po 
85c. Dabar atiduosimo tiktai 
už UiJb 

VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS. Skrybėlės grynu vilnų, vi- 
sokių Bpalvų iir pavidalų. Vertės (M f| Ą 
$2.75. parsiduoda tiktai už 
FILSINES SKRYBĖLĖS, taipgi visokios spalvos ir 
pavidalu, $:i.75 paprasta kaina, atiduo- OQ sime tiktai už 
$5.5(1 paprasta kaina, dabar parsiduos tiktai (f»,1 /j f Už v 

F'. S N ELI NI Al MARŠKINIAI Dideliame pasirinkimo 
ir geriausios rūšies. Paprasta kaina $1.20. "7 Ą ^ Dabar t i k t u i I^tb 
DARBINIAI MARŠKINIAI mėlynos spalvos. Nepui- 
rastai tvirti, vertės 95c. Dabar atiduosime PC. liktai uz "■»* 

SKALBINIAI VYRAMS, geriausios rųšies.kaip tik 
tinka rudeniniam sezonui. Union siutai baltos spal- 
vos, labai puikiai atsiulėti vertės <1*1 no $2.30, atiduodame tik už iPhJU 
Union Suilb pilkos spalvos, vilnoniai, <M ą3) paprasta kaina $3.25, tiktai už 

Marškiniai iš geriausių vilnų, vertės $1.50, fį^ tikiai už J J U 

J DARBINIAI BATAI. Nopaprastui patogus ir tvirti. 

!lš minkštos odos. juodos ir geltonos spalvos. Pa- 
prasta kaina $3.'jo. Dabar atiduodame cn 

| tiktai už 

I 
———< — 

Į VAIKAMS IN MOKYKL.. SUKNELZS. l'ulkios j 
| mokyklą eiti suknelės, pasietos iš puikaus materi- 

jolo, grynai vilnon'o, tamsiai mėlynos spalvos. Pui- 
kiai papuošti su raudonais ir baltais šilkiniais žerk- 
la.is, kuovėliausios mados, taip vadinamos "Sailors ( M iridy Blouse". Kainos nepaprastai vi) I iUU žemos, nuo $4.00 iki 
' aipgi skalbiamos suknelės visokiose 
spalvose, nuo $!.&() iki 

vPliUU 
c*n cn 

GIN C.H A VIA l labai pigys ir tinka siuvimui žiurstų ir neminiu suknių 27 coliai pločio, parsiduoda pa 

O/i <17 On ir 11 ^VARDAS LH 5 Ui LV <J ! U 

Kviečiame vis^s atsilankyti nors tik apžiūrėti, kokis puikus sandelis musų skie- 
puose. Musų užduotimi yra užganėdinti kiekvieną pirkėją, tai yra duoti geras prekes už tinkamas kainas ir mandagų ptrnvimą. 

Prekybos Korporacija Palatine 
VIENAS SKLEPAS 1112—1114 MILWAUK.EE A VE., KITAS SKLEPAS 1701—1703 W. 47taCATVE, KAMPAS PAULINA GATVES. 



DR F O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies r Gerklės ligos. 
Tonsilai pru alinami, Kri-ivoa jiUH 

atitaisomo; A k i n i;* i pritaikomi. 
Valandos; r> Iki 6. Nfidčllomls —12. 

120 So. State St.f Chicago, UI. 

7'EL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Valanods nuo 1 iki S vakaro 

*5125 W. 38th ST.. CHICAGO, ILL. 
arti Kedzie A ve. 

Ti'iophonf Drovr-r f,052 

DR A. JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki S vakare 
Modaliomis pasai J,;itartj. 

3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Tclcphoru" Yartls 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

ChIRURCAS. 
C.vĄf) visokias 1i|f- ■» inotcrii. vr.ijMj ir vyrv. 

Specialiai gyilo limpančias, fenas ir 
paslaptinga* vyrų lię:i«. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

I'lionrs: VarcU 155—551 
Rcjtidencr l'honr Drnver 7781 

F.A JOZAPAITIS, R Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 

PiMome Visokius Receptu* 
SfiOl SO. HA I/STED ST. CHICAGO 

T *^n-'/%wrrrr/vv7V*rrr,r»'VT¥rnr ** 

| DR. L E. MAKARAS. $ 
X įI5m,s <JY®YT°JAS CHIRURGAS I 
A Ofisas: 1741 W.r^47^"^TRKKTT £ 
* Vai.: 9:30-U A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. .[ 
»J* Tlefonas; l-ou)cvar<i 3480. y 
'j* Rezidencija: 45 i 5 iv>. \Vood Street, y 
Y Telefonai: Yards 723. V 

I Dr. M. Herai) 1 
1S RUSIJOS i: 

•j* Gerai lietuviams žinomas per 16 *<- •[• 
*|* tų kaipc patyręs ^yūytojas. chirurgai y 
'Jl ir akušeris. 
J. Gydo aitria* ir ehro it&as ligai, ry- 
»*• rų. moterų ir vaikų, v^tfal naujausias .% 

y metodas. X-Ray ir kitokiu* elektros y 
Y f rietą i sus. •{' 
A Ofisas ir Laboratorija; 1025 W. 18tb Ą 
>f< Street, netoli I'i»k Street. 
f VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir i 
V <5—8 vakarai. Telcphone Canal 3110 *. 

V GYVENIMAS: .1412 S*. Halated 3c. V 
,£ VALANDOS: S—9 ~*v. rik*»I. į 

SH0HCHSHSHCH9HCKK2&V>C 'S; w^}o<>CK*aV; 

5 Dr. G. M. Glaser | 
£ PraitilruoJ* Jau 27 tnetjj 

2 1149 8. Morgan 8t., karti 82 «t ; 

6 Specialistai McterlSkij, Vyriikf, £ 
ir Chroniškų Llgy. 

P Valandos: 8—10 ryto, 12—1 90 į 
& piet. &—& vale., Nedėl. 9—2. i 

g TELEFONAS YARI23 M7. į 
rwt/»u"trt rt r,r*,« CM*# tHCKCHIHfK 

A, Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįa dirbame grabra Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams paa žydelius *auk- 
tieo: Taipgi > undotm automo- 
bilius vesel!Joirfi, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dienį ar 

nakt]. 
3305 Aucurn Ave. Tai. Orovcr 4139 

BUK SOFER'U 
> Laikas yra įęaaii sau tinkamą vle 

Niekuomet nebuvo toka di<Je- 
| lis šoferių reikalavimas kaip d..- v 

bar. Męs duosime užaiėmi.i < 

i kiekvienam pabaigusiam kursua / 

; musų mokykloje. Mokinime pa- 
1 

einaudojame lndividlnėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir ) 

į, praktika važinejlme automobiliai* i 
/ visokiu rųšių. Prityrę mašinistai ; 
> nunokins tamstą ir suteiki tln- >• 

j kamus patarimus lr nurodymus. į 
/ Musų mokyklai ne>truksta geriau- < 

S siu automobilių irki tu prietaisų. ) 
< Užtikriname tamiatal, kad tuojaus f 
J gausi leidimu. Dieniniai lr va- s 

] kariniai kursai Visas kursas 
( $25.00, Federal Ass'n of Auto 
; Bogineers, 1214-16 jackson Bir2. 
< (Idc.) i 

f UETUViSKiS IŠRADĖJAS j | Šiuo vardu knygutė paro- S 
1 dys Jums kiek žmones pel- 1 
g no padarė ir kiek dar gali I 
I padaryti per išradimus. § 

g T$ brangią knygų ę siun- | 
J čiame kiekvienam į nt pa* § 
I icikalavimo. 

j DYKAI 
8 Kaipo žinovai (ex? ertai) Į 
i patentu bandome išradi- 1 
j mus DYKA f. Rašvkit.c i 
* I 
i reikalaudami mus knygos. | 

AM E PATENT 
OFFICES. (LA) 

i 718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

Vietinei Žinios 
SHJKH? 0 O 9C <KKKrO 0#a<j-SK>rBSSH3<tf? r>«Xh? i?-##-?*# 

VAKARINĖS MOKYKLĖS 
ATSIDARO PANEDŽLYJE 

ANT 31 CENTRO 

Chicagos viešas vakarines 
mokykles praeitą metą lan- 
kė 27, 217 ypatų. Šįmet vėl 
jas atidaro. Šiądien vaka- 
re trjsdešimts vienos moky- 
kles prasidės legistracija. Gi 
sekančio panedėlio vakare 
jau bus mokinama. Mokslo 
valandos nuo 7 iki' 9. 

Viešose vakarinėse moky- 
klėse bus mokinama pradi- 
ninio mokslo, augštojų mo- 

kyklių, vaizbos, namų užlai 
kimo dailės, elektrikos, me- 

chenizmo, ir chemijos. Ypa 
tingai daug domos kreipia- 
ma į amerikonišką kalbą, 
kuri bus atsargiai mokina- 
ma, ypač taikoma ateiviams, 
kurie sunkiai galia vartoti 

anglišką kalbą. 
I viešas vakarines moky- 

kles galima įstoti visiems ne- 

atsižvelgiant į amžiaus se- 

numą ir kokio mokslo įsto- 
jantis butų. 

Žemiaus męs paduodame 
vakarinių mokyklių vietas, 
kur galima pasirinkti arčiau 

siąją mokyklę: 
North Side. 

BURLEY (Elem. and 
For.)—Barry av., arti Ash- 
land av. j 

FRANKLIN (Elem. and j 
For.)—Goethe st., arti Wells' 
si. I 

WALLER (High, Elem. 
and For.)—Orchard ir Cen- 
ter sts. 

SENN (High, Tech. and 
For.)—Glenwood ir Ard- 
more aves. 

LANE (High and Tech. 

Only)—Division ir Sedg- 
wick sts. 

Northwest Side. 
BURR (Elem. and For.) 

—Ashland ir Wabansia avs. 

GOETHE (Elem. and 

For.)—Rockwell st., arti 
Fullerton. 

STOWE (Elem. and For.) 
—Ballou st. and Wabansia 
av. 

WASHINGTON (Elem. 
and For.)—Morgan st. ir 
Grand av. 

GOETHE (Elem. and 
For.)—Rockwell av. ir Cor- 
nelia st. 

TULEY (Elem., For. and 
Commercial)—Potomac ir 
N. Claremont avs. 
— L 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 

Galybe" 
Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap 45c 

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

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

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

ŠCHURZ (High, Tech., 
Elem. and For.)—Milwau- 
kee av. ir W. Addison st. 

VV»>t Side. 
JACKSON (Elem. and 

For.)—Sholte ir Better sts. 
KOMENSKY (Elem. and 

For.)—Twentieth ir Throop 
sts. 

1 GREGIER (Elem. and 
I For.)—Wood ir Yeaton sts. 

LAWSON (Elem. and 
For.)—Hflman av. ir Thir- 
teenth st. 

BURNS (Elem. ancl For.) 
— Twentyfifth st. ir Cen- 
tral Park av. 

HAMMOND (Elem. and 
For.)—Tewnty-first place ir 
Lalifornia av. 

MEDILL (High, Elem. 
and For.)—Fourteenth pl. ir 
Thi'oop st. 

AUSTIN (High. Elem. 
and For.)—Fulton st. ir Nj 
Long av. 

CRANE (High and Tech. 
Only)—Oakley av. ir W. 
Van Buren st. 

HARRISON (High and 
Tech. Only)—Tvventy-four- 
th ir Marshali blvd. 

South Side. 
HOLDEN (Elem. and 

For.)—Thirty-first ir Loo- 
mis sts. 

SEWARD (Elem. and 
For.)—Forty-sixth st. ir S. 
Hermitage av. 

PHILLIPS (High. Elem. Į 
and For.)—Thiity-ninth st. 
ir Prairie av. 

ENGLEWOOD (High, 
Elem. and For.)—Stewart 
av. ir Sixtv-second st. 

SULLIVAN (Elem. and 
For.)—Eighty-third st. ir 
Houston av. 

TILDEN (High. Tech., 
Elem. and For.)— Forty-se- 
venth place ir Union ave. Y 

BOWEN (High, Tech. 
Elem. and For.)—Eighty- 
ninth st. ir Manistee av. 

FENGER (High, Elem. 
and For.)—115th ir State 
sts. 

IN THE LOOP (Commer 
cial Evening School)—218 
S. Wabash av. 

TUOJ SIUS DRAPANAS 
LIETUVON. 

Domai L. G. D. Chica ,os 

Apskričio. 
Chicagos apskritys Lietuvai 

Gelbėti Draugijos ketinai 

tuoj išsisti surinktas drapanas 
Lietuvos Raudonam Kryžiui, 
Kaunan. Galutinas sprendimas 
apie šį reikalą bus seredoj, 24 

dieną rugsėjo, kada apskritys 
turės savo susirinkimą, Wod- 
mano svetainėje, 8 vai. vak. 

Todėl gerbiami apskričio 
skyriai, nariai ir pašalinės y pu 
tos malonėkite parinkti dau- 
giau drapanų, idant mūsų siun 

tinys butų žymesnis; o Lietu- 
voj, besiartinant Šalčiams, dra 

panos yra labai reikalingos; gi 
pa? mus, kartais, tūlos drapa- 
nos tik užankščia. 

Apskričio sin susirinkimai! 

skyrių atstovai (ar tai bus 

skyrių valdyba, ar specialiai 
rinkti asmenis) turiekite man- 

datus, nes taip nutarta perei- 
tame apskričio susirinkime. 
Skyriai turi teisę siųsti apskri 
čio susirinkiman po penkis 
atstovus.ir prašom nesiskubinti 
nes yra daug svarbių reikalų, 
taigi didesnis delegatų skai- 
čius pasekmingai riša gvilde- 
namu? klausimus. 

R. Adšcjis, 
Ąpskr. Sek r, 

TOWN OF LAKE. 
Townoflaikiečiai jau pra- 

deda atbusti iš tautiško ap- 
snūdimo. Pradeda organi- 
zuoti dailės draugijas. Vie 
na iš jauniausių, tai yra 
Teatrališko Kliabo "Lietu- 
vos" choras, kuris turėjo pir 
mą repeticiją rugsėjo 16 d., 
Faskaičio svetainėje, 45-tos 
ir S. Paulina gatvių. Labai 
yra linksma, kad ant pir- 
mos repeticijos susirinko 
toks skaitlingas gurelis dai 
lės mylėtojų. Matytis, kad 
cownoflaikiečiai nebuvo ir 
nėra apsnūdę, kaip daugu 
mas, kad manė. Pirmiaus 
tylėjo, kad neturėjo progos, 
— buvo priversti važiuoti j 
kitas kolionijas. Kada da- 
bar pasitaikė proga, tai mū- 

sų dailės mylėtojai stvėrės 
pirmos progos, ir sakau da- 
bar laikysis, nes turime savo 

tarpe vieną iš gabiausių ope 
ros dainorių-lošiejų p. Kve- 
darą. Šis dailės mylėtojas 
yra pasventęs savo gyveni- 
mą tiktai dėl to, kad Lietu- 
vių tautą kelti augštyn, kad 
jaunimą išlavinus dailėje; 
kad sužadinus lietuviuose lie 
tuvišką dvasią. 

.Ponas Kvedaras yra pasi- 
šventęs viską atiduoti dėl 
Lietuvos jaunimo. 

Iš pirmos repeticijos gali 
ma tikėtis, kad ant Town of 
Lake išaugs vienas iš di- 
džiausių chorų Chicagoje, 
nes šioje kolionijoje yra dau 
giausiai jaunino. Taigi bran 
gus jaunime dabar aš į jus 
kalbu, kas tik mylite dainas, 
lošimus, abelnai imant, vis 
ką, kas yra dailu, speskities 
prie šio choro. O ponas Kve 
rlaras visus žada padaryti ; 
tikrais operos daininkais lo 
sėjais. Šis choras laikys repe 
ticijas kas utarninkas augs 
čiau minėto j. svetainėj. Ant 
kiekvienos repeticijos gali- 
ma prisidėti, prie choro. 

Lai gyvoja Town of Lake 
kolionijos jaunimas! 

J. P. P. 

PLĖŠIKAI SURIŠĖ DU 
ŽMOGŲ IR PAGROBĖ. 

$3,000. 
Vakar keturi plėšikai įpuo 

iė į Pral ir Menzel daržynę; 
(garage), 4608 Washington 

1 

blvrd., kur surišę Mark J 
Keane ir Ricbard Banks iš i 
autcmobiliaus, kuriame bu- 1 

prikrauta, pasiėmė eiga- , 

rų, apie $200 vertės ir nau- 

jų šinų (tires) apie $3,000 Į 
rertės ir susėdę j automobi- 
lių pabėgo. 

Plėšikai visi keturi laikė 1 

rankose revolverius ir ske- i 

jetaitėmis buvo prisidengę 
reidus. 1 

"APSIVESIU SU JĄ NORS 
ČIA ŽEMĖ PLIS." 

"Apsi vesiu Irene nežiū- 
rint tėvo dedektyvų ir kitų' j 
velnių!"—sušuko William J. 
Henry, 25 m. amžiaus vy- 
rukas, kuomet jį suareštavo 
beimanti apsivedimo leidi- 
mą. 

Meilužius suareštavo pa- 
nelės Irene tėvas. Mac jis : 

mano, kad mergaitė, kaip į 
Irene, kuri turi 17 m. am- 

žiaus, yra dar perjauna iš- 
pažinti moterystės stoną. 

MARĖ STRAINIENĖ 
PRASIŠALINO. 

Marė Strainienė, kuri gy- 
veno 3151 S. Halsted gat- ; 
vės, užvakar susikrovus ge- 
resnius rakandus, pasiėmus 
$1,500 pinigais ir apie vie- ■ 

nuolekos metų dukterį, die- ; 
vas žino kur, pabėgo. 

Ponas Struinis 15 darto 1 

pargrįžęs baisiai nusiminė, 

susirupino ir keikė pasiutu-' 
šią bobą, kuri pažino io 
ypatą ir išvežė viso amželio 
sutaupintą turtą. 

Kaž kas kalbėjo, buk toji 
mamelė i Clevelandą nusi- 
krabštė. Gal ten ją širdužis 
laukė. 

PINIGUS ATĖMĖ IR 
PRIVERTĖ PAGĘLBĖT 

JIEMS PABĖGTI. 

Praeitą seredą du apsigin 
klavusiu banditų sulaikė be- 

važiuojantį automobilių, ku- 
riame buvo vežami National 
Steel and Copper Plate kom 
panijos, 1137 W. Lake st., 
pinigai, kad užmokėti dar- 
bininkams, atėmė delmona 
su $600 ir automobilio val- 
dytoją su revolveriu priver- 
tė paleisti automobilių visu 
greitumu ir nuvesti banditu 
ant Peoria gatvės, nuo ku- 
rios jiems buvo lengva pa- 
bėgti. 

VAKAR DEGANČIOS 
VIELOS SUSTABDĖ 

JUDĖJIMĄ. 
Vakar vakare apie 4 va- 

landą vidurmiestyje užsi- 
degė elektros vielos. Delei 
:os priežasties apie per tris 
valandas tapo suparaližuo- 
;as vidurmiestyje gatveka;] 
L*ių iv elevatorių judėjimas. 
Taipgi teatrai ir kitos vie 
tos likosi be elektros šviesos. 

Elektros vielos degė žy- 
miuose vielų sujungimuose, 
kur pasikartodavę ekplio- 
sijos. Sakoma, kad šis vielų 
gaisras Įvyko dėl perdide- 
iio ausunkinimo svarbios 
vielų linijos. Šiame vielų 
gaisre kaip pranešama tapo 
sužeistos trįs ypatos. 

Draugijų Pranešimai 

SUSIRINKIMAS 
CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS 
Visuotinas susirinkimas visų atsto- 

tų Draugijų priklausančių prie Chica- 
;os Lietuvių Tarybos atsibus pėtny- j 
'•ioje, rugsėjo 19 d., 8:"0 vai. vakare, 1 

P. Wodmano Salėje. 
Yra pageidaujama, kad kiekvienas 

itstovas atsilankytu j šj susirinkimą 
r pristatytų savo mandatus, bei mo- 
itsčius į Tarybą. Prie to bus svarbus i 
dausimas dėl Lietuvos Neprigulmybės 1 

elkale rezoliucijų ir aukų, ir išdavi- 
nai kitokių raportų. 

'raritšimas. 
Rubsiuvių Nnijos 2(59 skyriaus su- 

trinkimas atsibus subatoj Rugsėjo 
0 d., Unijos svetainėje, 1564 N. Ro- 
0 d., 7:30 vai. vakare. Unijos sve- 
ainėje, 1564 N. Robey st. Valdyba. 

>lorth S'ide. 
Kaip visur ta'p ir pas mus gyven- 

ojai sujudo Lietuvos gelbėjimo rei- 
dais. 

Pėtnyčios vakare, rugs. 19 d. S 
•ai. 1564 N. Robey St. ir Mihvaukee 
Lev., siuvėjų unijos svetainėje, įvyks 
;arsios prakalbos. Kalbės Dr. Biežis. 
^.part lo bus perstatytas puikus pro- 
;ramas. 

Vietos lietuviai nepraleiskite pro- 
tos — atsilankykite } *as prakalbas, 
les daug negirdėtų dalykų čia išgir 
lite. D. Žutautas. 

Reikalingas Linotyp*1 ope- 
atorius. Gera alga. Atsišau- 
tite greitai j "Lietuva." 

3253 S. Morgan St., 
Chicago, 111. 

5AJIEŠKAU BAN1FACO MOTIEJŲ- 
no h Antoses Motiejunikės, malo- 

įėkite patis atsišaukti ar kas kitas 
jranešti, nesturiu labai svarbų reika- 
ą. 

Brcnislavss Kizau&kas, 
Goodman, Vis. 

Pajieškau Burdo ant i8tos arba ant 
Bridgeporto apielinkin. Geistina, kad 
jutu vienam kambarin, prie mažos "i- 
nynos :r pas blaivus žmones ir geis- 
mą, kad vaai rienę pagamintų. Jeigu 
tas turite, meldžiu atsišaukti antra- 
šu: X. S. 538 W. 12th St., Chicago, 111. 

VALENTINE DatESSMAElNG i 
COI.LEGS 

iluklna alavinio. klrpteo dfcfttgninji : 

llenomii ir va'sarala d61 bizulo i» : 

įami). Paliudijimai ifeduoda^i ir tI» : 

irba rašyV'e, o uięp pasL-tongsime : 

lUteikti J u ue i^ati n m.x 
os pampinamos dykai. Atsilankykite : 

2407 W. Madlson «t 
SARA FATSK, Principą] 

I 
REIKALAUJAMA angli'j mainie- 

rlŲ su šeimynomis į Kentucky v;i 1h- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimy. darbo nereikia mokėt. Sreiku nėra. 
Kreipkitės: 110 S. Caiml St. 

11 E! K A L A U J A F E KABI N ET M EI K E- 
riy prie dirbimo ofiso (leskit (stalų) 

Atsišaukite tuojaus i 
Engelwood Desk Co.. 

f,820 Lo\ve Ave, 

REIKALAUJAME LIEBERIŲ I 
faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 
ki to 

Link Beit Co., 
329 W. 29th St. 

REIKALAUJAME 
LIEBERIŲ. 

Wisconsin Lime & Cement 
Co., 24tli and Throop Sts. 

REIKALAUJAME 

BUŠELMENŲ 
MUMS REIKIA PIRMOS 

KLESOS SIUVĖJU PRIE 
VISOKIO DARBO ANT 

OVERKOTU. 
ATSIŠAUKITE EMPLOY- 

MENT DEPT. 

3. KUPPENHEIMER & CO. 

218 W. CONGRESS ST 
NETOLI FRANKLIN ST., 

REIKALINGA. 
20 GERŲ VYRŲ. 

Galima uždirbti $100 ir daugiau i 
iąvnit(1. O vyrai, kurie dirbate die- 
tomis, galite uždirbti extra vakarais, 
^engvas darbas. Atsišaukite ypatiš- 
tai arba tolffonuokite: 

JOHN A. WALULIS, 
4980 Archer Ave., 

rel. McKiniey 2002, nuo 11 
ki 6:30 vai. vakare. 

Parsiduoda prie 31:i£ S. Union 
A ve. kampinis; si? krautuvo na 

mas; raudos neša $74.00 į mė- 
nesį. Kaina $8.500. L'usę Įmo- 
kėti pinigais, likusius «nt išnio 
kėjimo. Klauskite ]>rie 0601 S. 
ITermitage Ave. arba Telc- 
phone hVospect 518. 

Reikalinga naudotas "Cash 
Register'is". Bus užmokama 
"chash" pinigais. Atsišaukite 
raštu: "Lietuva" Xo. 7., 3253 
S. Morgan St., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

j Molclerių. Aadara dirbtuvė. 
•Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock fcland, 111. 

PARSIDUODA PEf'IŲS. Parsiduoda 
anglim kuriamas pečius, tinka virimui 
ir kepimui. Atsišaukite greitai: 3240 
So. Halsted St.. 2 lubos iš fronto. 

PARSIDUODA ant vienu lubų su ve!?- 
mentu plytų ir medžio 8 kambarių na- 
mas prie Lo\ve Ave., tarpe 36 ir 37. 
WM. SCHVVEMM sav. 154 \V. Ran- 
dolph St. Room 17. Phone Main 264. 

PARSIDUODA FOTOGRa 
FIŠKAS BIZNIS (STUDIO) 
Puiki -°0.\20 pėdų moderniška gale- 
rija, su aparatais ir fofografiškais 
rakandais. Pagyvenimo kambariai 
prie vietos. Biznir randasi akari- 
nėj di.-yj Ckicagos. tirštai apgyven- 
toj lietuvių ir įvairių tautų kolionijoj. 
K'ito tos rūšies biznio irti nėra. 

Kreipkitės antrašu: 
1435 S. 49th Ct„ Cicero, 111. 
Telefonas Cicero 305i. 

PARSIDUODA 
Gražus, moderniškas C kambarių ply 

!tų bungalow (namas) concrt? fundgr 
mentas, maudyne, saulės kambarin 
kieto medžio grindjs, electric light, 

! garo šiluma. Bargenas $3700. Atsi- 
šaukite tuojau. 

13822 Lowe Ave., Tel. Yarcid 5262. 
l 

Parsiduoda pigiai mūrinis na- 

mas ant dviejn lubu su bizniu 

(saloon). Randus ne.ša $100. 
ij mėnesį. Atsišaukite po nume 

[riu 841 \Y. 33rd St. Telephone 
ĮVards 2512. 

2£H>£> <; -0<KKHWH>0«H»5« 1 

LIBERTY BONDS 
M?a perkame Liberty Bonda o 

pilnį "casb" vertę. Atrakite 
arba atsiųskite. 

? Atdara kasdien nuo 9—C 
£ Utarninkaia Keivergal* ir 
5 SubatomiB 9—9. .t-— •* »— »• v 
IKH3 CKH5 ruu'ttt rtnnn'i rvmvi-uvi^nt^uSrt iHru-v^rvn 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina EfttfiV 

Namuose 

Mokykla 
Kas net irėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, ta» ?ali dabar atiikt. Mokslas viBuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jie^kantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie* 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoji} Sąjungą Vilniuje, kaina ,»6 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant. .,25 
CHEMIJA, {stabus mokslas apie ugnj, orą, vandeni; žemę 

ir ją susilietimus ! 20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Biolcgijois ir Bakterijologiėos su paveikslais 

apdaryta 65 
ŠIRDIS jos autorius garsus italy rašėjas de Amiči. Knyga labai 

•ažiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bilc Kuomet ir blle kam $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA tai patB mokslo židL/s,, telpa daugybė paveikslu (3 knygos) $3.00. 
svt.iK.Ai a arba tiesus i ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šluos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisio fermentacija, clrkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūną, baisa Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sąna- riu ir visokiu i'abulų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai Jsivaizdint, kiek gc:o saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis save mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAC.O, ILL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 
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