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KOPIJACOPY 

Lietuviai Mesiderejo 
Su Bolševikais. 

Iš Derybų Estonu Su 
Bolševikais. 

Daugiau Punktų Baltika Tau- 
tu Sutartyje. 

t 

Prieangyje Dideliu Strei- 
ko Riaušių. 

Rumunija Rengiasi Kovon 
Su Bolševikais. 

LIETUVIAI NESIDERĖJO 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Paryžius, rugs. 21 d. — 

Lietuvos delegacija taikos 
konferencijon išleido forma- 
lį užreiškimą, kad Lietuvos 
valdžia neturėjo jokių tai- 
kos derybų su bolševikais, 
kaip kad pranešė bevielilniu 
telegrafu čičerinas bolševi- 
kų ministeris užrubežinių 
reikalu. 

J 
IŠ DERYBŲ ESTONŲ į 

.. SU BOLŠEVIKAIS. 

Revelis. nigs. 19 d. (per I 

Kopenhageną). Specialis ko; 
respondentas laikraščio Chi 

cago Tribūne praneša, kad 

Estonijos delegacija, kuri 

sugrįžo nuo pasikalbėjimo 
su bolševikais Pskove yra la 
bai užganėdinta iš pasek- 
mių savo misijos. 

Bolševikų atstovas Kras- 

nin užreiškė estonams, kad 
bolševikai nori taikos su vi- 

su pasauliu ir neturi jokio 
tikslo antmesti kitom3 tau- 

toms bolševižmą. Ir dabar 
bekariaudami jie tik gina sa 

vo tiesas. 
Girdi, su estor.ais rusų 

bolševikai ypač norėtų susi- 

taikyti, nes kaip Rusijos, 
taip ir Estonijos proletaria- 
tas heroiškai kovojo dėl 

nuvertimo caro tiranijos. 
Toliau Krasnin pabriežė, 
kad sovietų tikslu yra taiky- 
tis su visais idant demobili- 
zavus armiją, kuri irgi no- 

rinti posilsio ir jai tas reika- 

linga. 
Estonai į tai atsakė, kad 

Estonija irgi kovojo tik gin- 
dama savo tiesas. Estonija 
kovojo už savo neprigulmy- 
bę, kovojo už teisę apsis- 
prendimo; estonai kovoje 
už demokratiją ir kovos iki 

galo. 
Estonai, girdi, yra pasi 

i'įžę taikytis su bolševikais 

bet kad toji taika butų esto- 
nų užtikrinimu, laisvės ir ne- 

prigulmybės. 

DAUGIAU PUNKTU BAL- 
tiko TAUTŲ SUTARTYJE. 

Ryga, rugs. 19 d. (per 
Londoną). — Specialis Chi- 
cago Tribūne koresponden- 
tas praneša, kad jis aplaikęs 
iš Revelio pranešimą dar 
apie porą svarbių punktų 
Baltiko tautų sutartyje. 

1. Nuspręsta būtinai rei- 
kalauti, kad neutralėje juos- 
toje tarp bolševikiškos Ru- 
sijos ir Baltiko šalių tvarką 
prižiūrėtų neutralės šalįs. 

2. Kad Rusijos sovietai 
perduotų savo karišką lai- 
vyną neutralių šalių kontro- 
lėm 

Paskutiniam Baltiko šalįs 
priduoda didelę svarbą. Gir- 
di, neturint apsaugos nuo 

Angijos kariškų laivų, bolše- 
vikų laivynas butų didžiau- 
siu pavojumi Baltiko šalių 
neprigulmybei. 

PRIEANGYJE DIDELIU 
STREIKO RIAUŠIŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
Šalis yi'a prieangyje didelės 
kovos tarp darbo ir kapitalo. 
Iš vienos pusės stoja kovon 
keli šimtai tūkstančių orga- 
nizuotų plieno darbininkų; 
iš kitos stipri korporacija. 

Sulaikyti streiką jau nėra 

galima, nes korporacijos vir 
šininkai iki paskutiniai va- 

landai atsisakė sutikti su 

unijų atstovais j konferenci- 
ją, kaipo atstovaujančius jų 
dirbtuvių darbininkus. Strei 
kas pradėjo nuo dvilyktos 
nakties. 

Fražia riaušių. 
Pituburgh, Pa., ruga, 21 

d. — šiądien įvyko riauks 
Clairton, Pa., kur yra žvar- 
bi Carnegie dirbtuvė. K§n- 

Parodo pavyzdžiu. 

— 

Sūnelis sugrįžęs parodo tčveliaiuS pavyzdžiu, kaip jis apgaudinedavęs 
plėšrius vokiečius. 

stabeliai ėmėsi krikdyti dar- 
bininkų massmitingą ir kilo 
susirėmimas; sakoma, yra 
keletas sužeistų. Areštuota 
16 darbininkų ir uždaryti 
pavieto kalėjiman. 

Panašus išvaikymai dar- 
bininkų massmitingų kaip 
pranešamą buvę ir kitose 
Vietose; pasižymint su ma 

žesniu ar didesniu susirėmi- 
mu darbninkų su policija. 

Pittsgurgo distrikte, kaip 
apskaitliuoja darbininkų ly- 
deriai, bėgyje 24 valandų 
bus be darbo apie 135,000 
darbininkų. Vieni streikuos; 
kiti gi bus priversti nedirb- 
ti delei streiko kituose de- 
partamentuose. 

Chicagos distrikto dirbtuves 
ketina dirbti. 

Chicago, II.., rugs. 21 d. 
Vedėjai plieno dirbtuvių 
Chicagos distrikto yra pasi- 
ryžę varyti darbą pilnu tem 
pu. Jie mano, kad jų dirbtu- 
vių sustreikuos vos kokis 15 
nuošimtis darbininkų, tai, 
girdi, darbas galės eiti nor- 

malėmis vėžėmis. 
Be to šio distrikįo dirb- 

tuvės, kaip pranešamu, yra 
apsirūpinę stipria sargyba, 
ir prie didesnio skaičiaus 
strekuojančių, matomai, ban 
dys varyti darbą. 

Gi Gary, Ind., kaip pra- 
nešama yra susiorganizavu- 
si, taip vadinama, piliečių 
lyga, kuri pasiėmė sau už 
užduotį palaikyti, tame centi 
re plieno dirbtuvių tvarką, 

Grasina, beveik visuotinu 
streiku. 

I 

Chicagoje ir apielinkėje 
buvo vakar daug didelių 
plieno darbininkų susirinki 
mų, Tūlose vieiosę susirinki- 
mai <u\t buvo ekaritluagį, 
kad tūkstančiai darbininkų, 
atov^Jcr a»t gatves pine 
lių ir lauki rfM^rėnflžio 
viduj esančių. 

I Darbininkų vadai tvirti- 

na, kad Chicagos distrikte 
sustreikuose iš 100,000 plie- 
no darbininkų apie 85,000; 
kiti gi bus bejiegiai palakyti 
dirbtuves lygsvaroje. 

Be to, girdį unijos kitų 
šakų, kaip tai: gelžkelių, 
garlaivių, kasyklų ir taip to- 
liau, iš užuojautos plieno 
darbininkams, atsisakys pa 
tarnauti plieno korporaci- 
jos dirbtuvėms, kas pri- 
vers korporaciją pasiduoti. 

! Nemažai darbininkų jau 
! nedėlios vakare nėjo dirbti. 
Ir sakoma Chicagos distrik- 
te formaliai esančių ant 
streiko vakar vakare, t. y. 
nesulaukus pradžios streiko 
12 nakties, jau buvo keletas 
tūkstančių. 

Kalbėtojai visur labai 
pasmerkia E. H. Gary, pir- 
mininką plieno korporacijos 
direktorių. 

Piketavimą Chicagos dist 
rikte nuspręsta pradėti pa- 
nedėlio ryte 7 valandą. 

RUMUNIJA RENGIASI 
KOVON SU BALŠEVIKAIS 

Geneva, rugs. 19 d. (Su- 
vėlinta). Rumunijos biuras 
šiądien išleido pranešimą, 
kad Rumunija rengiasi pra- 
dėti smarkią kovą prieš bol- 
ševikus. Todėl pradeda rink- 
ti i krūvą rumunus liuosno- 
rius, kurie iškrikę po pietinę 
Rusiją, ir mano juos statyti 
upės Dniestro fronte, kad 
sustabdžius bolševikų daro- 
mas betvarkes. Rumunijos 
parubežyje. Be to ketinama 
ten perkelti apie 50,000 regu 
liarės kariumenės iš Tran- 
sylvanijos. 

PETPOGRADAS JIEsKOS 
TAIKOS. 

Ktfipeahafea&a, rūgs. 21 
1 

eL — Atafm i§ Petro- 
j gsfcBcr, kid tfcnykftis sovie- 
) tas {galiojo žmonių komisą- 
f rus pasiūlyti talkininkams 

pradėti taikos derybas ant 
pamato tų išlygų, paruoštų 
per talkininkus. 

į Bet Maskvos sovietas, 
ikaip vvriausis dar nčra pa 
siūlęs talkininkams nieko 
reikale pradėjimo taikos de- 
rybų. Iš to daroma išvedi- 
mas, kad Petrogrado gyven 
tojams ja#u dakarto jų ne- 

pastovus gyvenimas ir nori 
atgauti ramybę, neatsižvel- 
giant i jos kainą. 

ANGLIJOS PARAMA 
PERSIJAI. 

Washington, D. C., rugs. 
20 d. — Šiądien tapo pra- 
nešta, kad Anglija, sulyg su 

tarties, skolina Persijai de- 
šimts milijonų doliarių. Pas- 
kolą Persija gvarantuoj? 
įplaukomis nuo muitų. Pas- 
kola bus atlyginama bėgyje 
20 metų. 

Suteiks Persijai žinovus 
patarėjus; amunicija, in- 
struktoriai ir kiti kariški 
dalykai bus suteikiami Ang- 
lijos. 

Kaipo pridėčkiai prie šios 

| sutarties yra laiškai Persijos 
premierui nuo Anglijos mi- 
nisterio Teherane, kuliuose 
užtikrinama, kad Anglija 
prigelbės Persijai atgauti 
savo nuostolius, kuriuos nu- 

kentėjo laike karės, ir prigel 
bės nustatyme jos rubežių; 
taipgi neims atlyginamo už 
buvimą Anglijos kariume- 
nės Persijoje laikė karės. 

TALKININKAI TRAUKIA 
LINKUI PETROGRADO 

Londonas, mgS. 21 d. — 

Karės departamentas prane- 
ša apie pasekmingą užėmi- 
mą dviejų sodžių ant šiaur- 
vakarinio Onegos ežero kraš 
to, užėmime dalyvavo ang- 
lai, serbai ir rusai Tas pa- 
rodo, kad talkininaki vis ar- 
tinasi prie Petrogrado iš 
šiaurės pusės. 

NEPATARIA PERKELTI 
KAREIVIŲ KUNUS. 

Paryžius, rūgs. 20 d. — 

Atstovų bute šiądien kilo 
klausymas apie perkėlimą 
žuvusių kareivių iš kariškų 
kapinių į kitas vietas, kur 
panorėtų giminės. Ir val- 
džios užreiškimą, kad tam 
stoka traukinių pavadinta 
beverčiu, nes šalyje važinė- 
jasi daug turistų, kuriems 
traukinių nestoka. 

Atsakydamas i užmeti- 
mus ministeris Abrami pa- 
briežė, kad nors ir galima 
butų surasti kiek tarukinių 
pervežimui lavonų, bet val- 
džia pataria dėl to atstovų 
butų surasti kiek traukinių 
atkasant kunus butų daug 
keblumų," nes tūlos kapinės 
buvo po kelis sykius kanuo- 
lių išriaustos. Girdi, buta ir 
tokių atsitikimų, kad veton 
francuzo karevio, ką rodė 
parašas, rasta vokietys. 

RUMUNAI IŠGABENO. 
GELŽKELIŲ REIKMENIS. 

Budapeštas, rugs. 20 d.— 
Padėjimas Vengrijoje vis 
blogėja. Rumunai pasitrauk- 
dami iš Vengrijos išsigabe- 
no su savimi ir gelžkelių 
reikmenis ir dabar Buda- 
peštas randasi kritiškame 
padėjime, negalįs aprūpinti 
savo gyventojų maistu, ka- 
dangi nėra tinkamų budų 
susinešti su provincijomis. 

Vengrijos dabartinis pre- 
mieras Friedrich užreiškė, 

I 9 

i kad šalyje nekilsianti joki 
j sumišimai, kaip apie tai ru- 

munai informavo pasaulį. 
Girdi, krašto gyventojai jau 
pavargo nuo Įvairių sujudi- 
mų ir nori ramybės. 

ANGLIJA NEVALDYS 
PERSIJOS, SAKO 

CARSON. 

Londonas, rugs. 20 d. — 

Šiądien lordų bute lordas 
Carson užreiškė, kad Angli 
ja nevaldys Persijos ir neketi 
nanti varžyti Persijos nepri- 
gulmybę. Girdi, Anglijai 
pačiai yra išrokavimas, 
idant Persija butų neprigul- 
minga. 

Anglija dargi stengsis pa- 
laikyti Persijos neprigulmy- 

; bę, kad tokiu budu palaikius 
ikaip ir pertvarą tarpe ne- 

! ramių Azijos kraštų. 

, NEPABUČIAVUS PER- 
l SHINGO, PRALAIMĖJO 
| $100. 

I Washington, D. C., Viena 

j graži kariško ofiso darbinin 
kė pralaimėjo $100. Kad lai 
mėjus laižybas jai buvo rei- 
kalinga pabučiuoti genero- 

I lą Pershingą. Bet tas jai ne 

: pasisekė, nes Pershingo pa- 
| lydovai sumaišė jos plianus. 

AUSTRALIJA UŽGIRĖ 
TAIKOS SUTARTI. 

Melbourne, N. D. rugs. 21 
d. — Šiądien Australijos par 
lamentas užgirė taikom su- 

tartį su Vokietija. Taipgi už 
girė apsiginimo sutarti tarp 
Francuzijos, Anglijos ir Su- 
vienytų Valstijų. 

FRANCUZIJA SIŲS Ki 

RIUMENę BULGARIJO 

Paryžius, rugs. 21 d. 
Echo de Paris praneša, k 
Francuzija siųs kariumer 
dalis Bulgarijon; tokis 1- 
riumenės siuntimas yra i 
rištas su priežiūra, kadB 
garija išpildytų taikos sut 
ties reikalavimus. 

Taipgi pranešama, k 
Belgija sutikusi, idant Fra 
cuzijos generolai taptų > 

riausiais komanduotojais 
kininkų kariumenės Rei 
provincijose 

SUKILO ITALUOS 
JŪREIVIAI. 

Geneva, ings. 20 d. — Č 
gauta šiądien žinių, kad 
reiviai dešimties Italijos i 
riškų laivų, kurie pasiųst1 
Fiume, sukilo prieš afic 
rius ir perėjo kapito A 
nunzio pusėn. 

Sakoma, kad kapiton 
Annunzio suareštavęs vic 
admirolą Cassanovą ir y 
pavojus, kad suareštuosi 
admirolą Millo, kuris vąk 
priluvo į Fiume su viei 
skraiduoliu. 

TALKININKAI GALI 

U t AT AKUOTI FIUME 

Paryžius, rugs. 20 d. 
Šiądien čia vaikščioja ga 
dai, kad talkininka* keti] 
įduoti kapitonui Annunsi 
įsakymą išsinešdinti iš Fi 
me bėgyje 20 valandų. K 
išpildžius šio ultimaturr 

kaip sakoma, talkininaki 
sakvs savo laivynų skvadt 
nai, kuris randasi prit Fi 
me, užafakuoti miestą. 

PER PUSMETĮ VAIKA 
PAVOGĖ MILIJONĄ. 

New York, ings. 20 d. 

Šiądien tapo pranešta, k 
įvairių firmr patikėtini v; 

kai išnečiotojai tik per vie 
pusmetį pavogė apie mili, 
ną doliarių bondsais ir v< 

tingomis popieromis. 

ANGLIJA PERSEKIOJi 

AIRIŲ LAKRAŠČIUS 

Dublin, rugs. 20 d. — Š 

dien kariumenė darė kn 

keliose laikraščių redak 

jose ir tris iš jų nulaikė. 

JAPONAI PERKA ŽEM 
PERU. 

Lima, Peru, ings. 18 d 
Pranešama, kad Japon 
nupirkusi čionai 800,C 
akerių žemės tinkamos ; 

ginimui kavos, vatos ir si 

rinių augalų. Šis plotas k; 
sakoma bus panaudotas 
ponų kolionizacijai. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėj 
šiądien oras nepastov 

maža atmaina temperatu 
je; vidutiniai įvairus vė 

Saulėtekis, 6:37; 
Saulėleidis. 6:48. 
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- KODĖL NEGALIMA LIETUVOS 
DALINTI? 

Pirmiausia, negalima Lietuvos dalinti 
21 grynai kulturinių priežasčių. Su ry- 
j Lietuva, kurią dabar užėmė lenkų ka- 
imene, mes esame surišti vienais patri- 
smo jausmais, vienokis kraujasteka mu- 
gįslose, vienokiomis tradicijomis męs 
'enamė. Karšta tėvynes meilė jungia 
.is lietuvius j vieną krūvą, idant įpinti 
o skirtingą žolynėlį į pasaulio kultu- 
vainiką. 
Bet apart tų kuturinių bei politinių 

ežaščių dar yra grynai ekonominių šą- 
li, kurios stovi prieš Lietuvos padalinimą. 

Jeigu rytinė Lietuvos dalis bus pri- 
gta prie Lenkijos, tai nuo to nukentėtų ik ten gyvenantieji lietuviai darbininkai, 
ir visi kiti gyventojai. Užtenka tik 

mrpai pažvelgti j Lietuvos žemlapį, idant 
•rasti, jog Lietuva taip yra surėdyta, kad 

nors vienas joje šeimyninkautų. Jei ta 
sų tėvynės dalis, kuri dabar ruda si len- 
legioriinko valdžioje, ant visados bus 

lėšta nuo Lietuvos kūno, tai tenykščiai 
'entojai negalės naudotis musų upėmis 
geležinkeliais, vedant užrubežinę preky 

Jiems prisieis vežti savo prekes ilgu 
inkinių keliu per Varsa vą į Gdanską, 
gi rytinės Lietuvos gyventojams prisieis 
» kas brangiau mokėti už užrubežines 
kes negu mums. Taipogi jie negalės ir 
tokiu pelnu parduoti grudų, miško ir 

\ dalykų, kaip Lietuvos gyventojai. 
JoKios naudos nebūtų ir Vilniuj pri- 

ėti prie Lietuvos. Visi gerai žinome, 
l Vilniaus rėdybai visuomet stinga sa- 
duonos ir ji kasmet ją perka nuo kau- 

čių ir suvalkiečių. Prisidėjus prie Len- 
ps, Vilniuj reikės mokėti brangiau už už- 
ežinę duoną, o karei iškylus prisieitų 
lauti. Iš Varšuvos nekiek tegausi nuo- 

pų. 
Nuo to, žinoma, daugiausiai nukentėtų 

Įbo žmonės. Jiema nėra nei mažiausio 
•kavimo priklausyti prie Lenkijos. Lai- 
tą suprasti visiems — ir lietuviams ir 

ams, ir lenkainas, ir baltgudžiams ir 
ems kitiems rytinės Lietuvos gyvento- 
is. Netik dėlei politinių išrokavimų, bet 
lėlei geresnės ekonomiškos buitės, visi 
nes Lietuvos gyventojai privalo stovėti 
nepriklausomą, suvienytą Lietuvą. 

j Kaikurie sako, kad Lenkijai kur kas 
ki?.u yra gyventi taikoje su kaimynais, 
at ji dabar ir kariauja su lietuviais, 
ainais, čekais ir kitais. 

« « 

Jeigu parvažiavę Lietuvon norite 
vėpuoti tyru Lietuvos laukų, miškų ir pie 
>ru, o ne užnuodytu lenkų kulturos ba- 
rnis, tai atsiminkite, kad musų vienybė 
e valandoje privalo but kaip plienas. 

* * 

Jei dabar lietuviai sėdės susidėję ran- 
ir lauks, kol Dievas jiems pagelbės, 

pamatys, kad velniūkštis sparčiau vei- 

Keistai dalykai dedasi pas mus: kai- 
e labiau bijo augštų kainu, negu že- 
žmoniu. 1 

* * 

Neseniai susidurė belakiodami ore du; 
iviai. Ar ankštu gyventi pasaulyje? 

Svetimoje Spaudoje j 
Apie Lietuvius 

VALDEMARO KALBA TAIKOS 
KONFERENCIJOJE. 

Užrubežiunių reikalų ministeris lai- 
kinosios Lietuvos valdžios, profesorius A. 
Valdemaras, perstatė taikos konferencijai 
Lietuvos reikalavimus. Profesorius Valde- 
maras, pabriežęs skaitlingus pasišventimus, 
kurie buvo reikalingi iš lietuvių tautos, už- 
reiškė sekančiai imk šiuolaikinės Lietuvos 
kovos sų bolševizmu: 

" Aš sakau męs galime paimti Daug 
pilį dabar. Bet iš Daugpilio, jei męs 
busime palikti vieni, galės ateiti 
bolševikų ofensyvas ir jei bus pasekmin- 
gas, sujungs Rusiją su Vokietija. Bolševi- 
kai yra spaudžiami tūlose linijose prieš- 
bolševikiškų rusų, bet vėliau tas susilpnės 
ir bolševikai sustiprins savo užpuolimus 
ant mus. Dabar ir greičiaus butų geriausiai 
prigelbėti sau ir tvarkingai daliai pasaulio. 
Kad priėjus pre to męs prašome Paryžiaus 
ir sostinių pasaulio.-: 

1. Pripažinimo Lietuvos neprigulmy- 
bės, kad paskui per politišką organizaciją 
męs greičiau suorgamzuotumėm industria- 
lę ir finansų organizaciją. 

2. Aprūpinimai musų armijos, kaip tai 
rubų, čeverykų, šautuvų, amunicijos ir gink 
lų gal mums pavyks gauti iš demobilizuo- 
jamos Amerįkos kariumenės. 

3. Greičiausiai ištraukti Vokietijos 
armiją, kuri susideda iš 15,000, ar 20,000 
kareivių, kurie po paliaubų pasiliko 
Lietuvoje, klaidingai manydami, kad rei 
kės ten vesti tvarką. 

Lietuva dabar turi armiją iš apie 
25,000 kareivių, menkai apginkluota, trūks- 
ta jai amunicijos, turi tik kelias kanuoles. 

Vyrų netrūksta, jau dabar ši armija 
siekia iki 50,000 ir ji gali buti padidinta 
iki 100,000, bet amunicijos ir kiti kariume- 
nės reikmenis, turi ateiti iš kitur; jų už 
tektinai francuzijoj. Męs visomis pajiego- 
mis stengėmės šias reikmenis įgyti ir jos- 
mums buvo prižadėtos, net užmokestis ir 
transportacija buvo sulygta, bet ligsiol vis 
dar nesulaukiame, atsakomybės ir kaltė už 
užtrukimą yra užmetama nuo ypatos ant 
ypatos ir nuo įstagos ant įstaigos, iki pėdsa 
kas visai liko nesurandamas ir męs turime 
vėl viską išnaujo pradėti. 

Kodėl toke paprasti daiktai negali buti atlikti greitai? Ir jeigu juos negalima 
padaryti taip, ar Lietuva privalo žuti? Ar, 
pasauliui dar neaišku, kad ne Lietuva žus, | 
bet vaisiai, kurie buvo atsiekti karės per- 
gale V' 

Prieš laikinają Lietuvos valdžią stovi 
klausimas piniginės apyvartos. Pasirinki- 
mas piniginės sistemos guli tarpe rusų 
rublio ir tam tkros formos markės, kurios 
buvo išleista, Vokiečiams užėmus Lietuvą. Markė šiuo laiku neturi jokios mainymo 
vertes ir, todėl be vertės užrubežyje. Įve- dimas rublio suteiktų progą Rusams už- 
tvinti Lietuvą popieriniais be vertės pini- 
gais. Taip kad dabartiniame padėjime ge- 
riausias Lietuvai išrokavimas, tai mainyti 
prekės ant prekių. 

Iš New York American.' 

LENKAI MUŠA LIETUVIUS. 

Lenkų kariuomene rugsėjo 9 d. ilgai kovėsi su lietuviais šiaurinėje Vilniaus-Dvin 
sko geležinkelio pusėje. Kovos priežasti- 
mi buvo lenkų nepasitikėjimas lietuviais. 

Keletas sąvaičių atgal francuzų mar- 
šalas Foch buvo leidęs lenkams užimti ge- 
ležinkelį iki Dūkšto, apie 25 mylias į pietus 
nuo Dvinsko. Bet lenkai pažengė pirmyn iki upės Berezinos ir, kad galėtų naudoti 
Dauguvą savo kairiojo flango apsaugoji- 
mui, prisiartino prie Dvinsko ir net užėmė 
20 mvlių geležinkelio anoj pusėje Dūkšto. 

Iš Baltimore (Md.) Nev*. 

worth wfidt 
you have 

^ saved J 

Apžvalga 
"Manchester Guardian" už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Jau ir pažangesnioji an- 

glu spauda pradeda reikšti 
savo nepasitenkinimą talki- 
ninkų politika mažųjų tau- 
tų klausime. Neseniai įtek 
mingas Anglijos laikraštis 
"Manchester Guardian," kai 
bedamas apie Pabaltmario 
tautas, šitaip pasakė: 

"Nejaugi ne metas, kad 
mes toms provincijoms 
garbingai pasakytume tai, 
ko jos iš musų gali lauk- 
ti. Delko nepripažįstame 
jų nepriklausomybės? Jei 
jos patirs, jog mes jas var 

toj ame prieš bolševikus, 
idant paskui jas išduota- 
me Kolčakui ir Deniki- 
nui, tai jos nė piršto ne 

pajudins dėl musų." 

Dr. Šliupas dalyvaujas Pa- 
baltmario tautų konferen- 

cijoj. 

Viena telegrama iš Ko- 
penhageno praneša, kad 

j bankiete, parengtame Pa- 
baltmario valstybes pagerb 
Įti, kurios veda tarybas Ry- 
goje, kalbėjęs- Latvijos pre 
mjeras, Ullman ir Lietuvos 
delegatas Šliupas. 

Dr. šliupas jau nuo seniai 
yra karštas šalininkas fede- 
racijos tarp Latvijos ir Lie 
tuvos. 

Užginė kunigams kalbėti 
bažnyčioj apie politiką. 

Kauniškis "Garsas" No. 3 
rašo: 

"Vilniaus, kunigai taip 
įprato kurstyti vienus 
žmones prieš kitus (dau- 
giausia lenkus prieš lietu 
vius), girti vieną valdžią 
(lenkus), o kita.* visas 
peikti, kad.Vilniaus vy- 
skupas turėjo išleist įsa- 
kymą ir užginti Vilniaus 
kunigams kalbėti bažny- 
čioj apie politiką." 
Gerai. Seniai jau taip 

reikėjo padaryti. Ir Ame- 
rikos lietuvių kunigams rei- 
kėtų uždrausti vartoti Die- 
vo namus politiškiems tk- 
slams. 

5,000 lietuvių Haller'o ar- 

mijoj. 

Tas pats laikraštis paduo 
da šitokią žinią apie lenkų 
priga vystės: 

"Amerikoj, kaip visi ži 
nom, yra daug lietuvių. 
Yra ten ir lenkų. Kai 
Amerika ėmė kariauti su| 
vokiečiais, tai daug Ame 
rikos lietuvių ir lenkų tu 
rėjo stot į kariuomenę. O 
kaip karas pasibaigė, tai 
didžiosios valsstybės lei- 
do lenkams kareiviams su 

visais ginklais važiuoti ne 

atgal į Ameriką, o į Len- 
kiją. Tuos kareivius ve- 

iCle generolas Haleris. Į 
tą generolo Halerio ka- 
riuomenę užsirašė ir daug 
lietuvių kareivių. Mat 
jie manė, kad parvažiavę 
j Lenkiją jie ir į Lietuvą 
sugrįš Laikraščiai rašo, 
kad Halerio armijoj esą 
per penkis tūkstančius 
lietuvių. Bet kiek tie lie 
tuviai kareiviai neprašo 
lenkų leisti juos į Lietu- 
vą, lenkai jų neleidžia, 
o siunčia juos kariauti su 

ukrainiečiais ir net su p a 

e i a i lietuvi a i s. 

Taip Vilniuj esą 90 lietu- 
vių kareivių, kurių lenkai 

neleidę eiti namo, nors 
jie nuo namų dabar visai 
netoli. Taip lenkai pri- 
gaulingai pirma privilio- 
jo pas save lietuvius, o da 
bar jais naudojasi." 

Mažosios Lietuvos vokiečiai 
šiaušiasi prieš musų valdžią. 

Mažosios Lietuvos vokie- 
tukai baisiai nenori, kad pa 
tys lietuviai valdytų savo 

kraštą. Neseniai tenykščiai 
vokiečiai buvo baudę su- 

jaukti neva Steigiamajį Sei 
mą, kuriame jie but ponavę. 
Bet musišk'ai tautiečiai, su- 

pratę jų politiką, atsisakė 
dalyvauti tame "Steigiame 
Seime." Be to, jie pranešė, 
kad jau Tižėje esanti jsteig 
ta lietuviška valdžia ir kad 
visas še?myninkavimas Pru 
sų Lietuvoj priklauso lietu- 
viams. 

Apie šj dalyką teko skai- 
tyti laikraštyj "Nasza Zie- 
mia." 

Tai vyrai mūsiškiai Prūsų 
lietuviai. Neužsileiskite vo- 
kiečiams ! 

Studentai streiklaužių 
rolėje. 

Kuomi, kuomi, bet jau 
savais studentais tai Ameri 
ka negali pasigirti. Menkas 
jų išlavinimas, bijo jie iš- 
kišti nosies iš mokyklos sie- 
nų, nejaučia jie tveriančios 
dienos ėjimo. Kuomet Euro 
pos kraštuose studentai ei- 
na ranka rankon su darbinin 
kais, bando juos apšviesti, 
iškovoti žmoniškesnes gy- 
venimo sąlygos, tai tuo pa 
čiu laiku Amerikos studen- 
tai pagelbsti kapitalo galiū- 
nams išnaudoti vargdienį 
darbininką. 

Daugeliuose pastarųjų 
dienų streikuose studentai 
buvo pakviesti pildyti streik 
laužiu darbą, ką jie darė su 

ypatingu pamėgimu. Net 
garsiausio Amerikoj Harvar 
do studentai neatsisakė 
pildyti tą negarbingą ama- 

tą, kuomet juos pakvietė 
Bostonan. 

Tai "mokslinčiai!" 

Bš Amerikos Lietuvių Tautines 
Tarybos Raštines. 

Posėdis Rugsėjo 16: Pra 
nešimai Tarybon: 1) Išpil- 
domasis Komitetas praneša 
žinias iš Kauno nuo minis 
terių pirmininko Sleževi- 
čiaus, kaip seka: jogei visos 
užsieninės Lietuvos atstovy 
bes yra lygios viena kitai ir 
visos yra atsakomybėje bei 
prigulmybėje tiktai Lietuvos 
respubliKos valdžiai, o ne- 

tik Berlino atstovybei, kaip 
toji buvo pasiskelbusi kiek 
pirmiau; jogei dabar yra de 
vyniose valstijose Lietuvos 
atstovybės, būtent: Vokieti 
joje, Šveicarijoje, Francijo 
je, Anglijoje, Danijoje, Šve 
dijoje, Suomijoje, Latvijo- 
je, ir Amerikoje (Išpildo- 
masis Komitetas); joge? 
Lietuvos paštu viršininkas 
Tamoševičius paveda musų 
Išpildomajam Komitetui su 

daryti su Amerika paštos 
reikalais sutartį; jogei p. 
Balutis kabeliavo reikalau- 
damas musų laikraščius po 
10 egz. siuntinėti Lietuviams 
belaisviams Francijoje; jo- 
gei Žilius kabeliavo, kad 
Vilniuje Lietuvių šelpimo 
draugijos neteko jokios pa 
ramos ir kad Lenkai po vi 
sa savo užimtą Lietuvą lai- 
ko susirinkimus su agitaci- 
ja už Lenkiją ir žeiste in- 
žeiclinėja mu.su gyventojus; 
kad Lietuva padarė su Lat 
vija sutartį, palei kuria Lie 
pojus tampa uostu su Lietu 
va susinešti; jogei Amerikos 

'generolas Churchill apreiš- 
kęs, kad Lietuviai ir Lenkai 
neva "bendrai" (?) susita- 
rę ir nustatė šiokį demarka 
cijos rubežių tarpe Lietu- 
vos ir Lenkijos (Liepos 28, 
s. m.): Augustavas,-Sapoč- 
kinė-Ratnyčia -Stakliškiai 
Paparčiai-Širvinta- Gedrai- 
čiai- Tauragnai- Kazačizna 
-Godutiškiai. 2) Sekretorius 
praneša, jogei Brooklyno, 
N. Y., Lietuviai ir Ukrainai 

(rengia milžiniškas demon- 
stracijas, protestui prieš Len 
kų impe'rializmo leidimą 
Lietuvon ir Ukrainon. Tas 
atsibus Spalio 4 d. 3) Lietu 
viškų draugijų Sąryšis iŠ 
Philadėlphia, Pa. prisiunčia 
savo nuolatinį Taiybon in-j 
galiotinį, Dr. E. G. Kiimą.j 
4) Chicagos Lietuvių Taryj 
ba atsiunčia Tarybon savo 
du nuolatiniu ingaliotiniu: i 
P. Norkų ir M. J. Damijonai1 
tį. 5) Newarko Lietuvių' 

Taryba prisiunčia interpe- 
liaciją dėlei tulų musų vei- 
kėjų ir kai-kurių musų srio- 
vinės pisciplinos klausimų. 
6) Išpild. Kom. vardu p. Vi 

: nikaitis prisiunčia sekančią 
telegrama: ''Amerikos Tau- 

| tos Raudonasis Kryžius mus 

informavo, jogei paskyri- 
mas reikmenų vartojimui 

l Lietuvoje, Latvijoje, ir Es- 
tonijoje tapo padaugintas 

į nuo $275,000 iki $500,000. 
7) 4nų lautų Lygos atsto 
vai praneša, jogei kaip šian 
dien New Yorke prasidėjo 
šitos Lygos dviejų dienų 
kongresas, kuriame dalyvau 
ja estų, Latvių, Lietuvių ir 
Ukrainų apstus skaičius de- 
legatų, tų tarpe apie 20 da 
lyvauja ir nuo Lietuvių; čio 
nai taipgi priduodama nuo- 

rašai dviejų dokumentų, ši- 
tos Lygos kongrese priim- 
tų; Neprigulmybės Pripaži- 
nimo Rezoliucijos ir Protes 
tas priešais Lenkų Įsiverži- 
mą Lietuvon ir Ukrainon. 8) 
Ineina "Amerika--Echo" No. 
37, kaipo pavyzdis Lenkų 
baisios neapykantos į Lietu 

vius, kuriuos vadina savo 

"didžiausiais priešais" ir 
kad Vilniaus Lietuviams jau 
busią neregėt. 

M u tarimai:!) 
Byoiro Biurui išėjus iš bū- 
ties, išrinkta Publikacijos 
Komisija iš šių: V. F. Jan- 
kauskas, V. Leščinskas, ir 
V. W. Ambrozevičius. 2) 
Dėlei ateinančio visų Lietu- 
vos Šelpimo Draugijų atsto 
vu susivažiavimo, New Yor- 
ke Rugsėjo 24, išreikšta pa 
linkėjimas, idant visos to- 
kios organizacijos savo lab- 
darvbes darbus subendrin- 
tu. 3) "Lietuvos Liuosybės 
Savaitės" (nuo Spalio 15 iki 
22) vaju pagelbėti išrinkta 

|L. N. Fondo pagalbą iš šių: 
i Strimaitis, P. Norkus ir M. 
'j. Damijonaitis. 4) Dėlei ka 

jbelio iš Lietuvos ir (lėlei p. 
I Churchill atsakymo, pareika 
lauti Išpild. Komitetą idant 
dar Lietuvon aiškesnių žinių 
kablegramuoti (nes Taryba 
netiki, kad lietuviai butų ?š 
liuoso noro su Lenkais tokį 
Lietuvos griovimo rubežių 
butų nustatę,-manoma, kad 
tai bus Lenkų ginklo prie- 
varta). 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius. 

Ruoškis! 
Ruoškimės! tik ne žodžiais, 

bet darbais, namon, pas savuo- 

sius — Lietuvon! 
Močiutė Lietuva tavęs lau- 

kia; ji tavęs išsiilgo; Ji apie 
tavę kas valanda mąsto dau- 
giau ir žvalgosi į šalis, ar ne- 

pamatys savo Jonuko ar Ma- 
riutės kieman įeinant. Ji ir a- 
kis savos beveik pražiūrėjo, 
savųjų belaukdama — o Jo- 
nuko ir Mariutės kaip nėr, 
taip nėr! 

Grįžk namon! Tėvynėn! Pas 
savuosius! 

i Nusivežk su savim įgytas 
i žinias Amerikoje, pralavintą 
protą, išmokęs amato ar meno! 
Xa ir neprošalį trupiniuką pi- 
nigų — dovanų močiutei! 

Negrįžk tuščias — betiks- 
liai Tėvynėn, nes busi tik sa- 

vųjų apsunkinimu, ypač močiu 
tės senos, kurios širdis nuo 

skausmų ir taip kraujais a iš- 
siliejusi. 

Negrįžk namon praradęs 
sveikatą, susirgęs ar tapęs ne- 

naudėliu, nes močiutės širdelę 
dar labiau suskaudinsi. 

Žadi grįžti namon, pas sav 

vuosius ; pasinaudok proga tau 
suteikiama Amerikoje: išmok 
rašyti, skaityti; išmok amato, 
meno ar pramonės! 

zacli grjžti namon pas sa- 

vuosius; apsipažink kaip Amo 
rika valdosi, kokias mokyklas 
turi, ką tose mokyklose moki- 
na. Sužinck kaip farmeris gy- 
vena, kaip žeme apdirba, kiek 
pelno iš žemės turi. 

Žadi grįžti namon, pas sa- 

vuosius; nuvažiuok Amerikos 
plytnvčion, prisižiūrėk kaip 

[plytas išdirba — kokias maši- 
nas vartoja. 

Žadi grįžti namon, pas sa- 
vuosius; apsidairyk apie Odos, 
pančekų (mezginiu) fabri- 
kus. 

x i 
Žadi grįžti namon, pas sa- 

vuosius; apsidairyk apie alie- 
jaus fabrikus ir tt. 

Pasirink viena kokiu nors w c 

išdirbystę ir nuodugniai ja iš- 
mok, tada grįžk namon, pas 
savuosius ir sau naudą turėsi 
ir saviemsiems suteiksi pagel- 
bą, nes busi pionierių mokyto- 
ju! Tokių tik vaikų Mcčiutė 
Lietuva ir laukia ir Ji neapsi- 
vils sulaukus Jonuko ar Ma- 
riutės namon parvažiuojant.— 
O kaip apsidžiaugs, džiaugs- 
mo ašaros per veidą krys- 
nes vaikeliai sugrįžo namon 

sveiki, drūti, dorus ir moky- 
ti. Visuomcnictls. 

ŠIMONYS. 
Jaunimas susipratęs. Va- 

žiuojant i ir iš Šimonių kely 
padaryta daug gražiai pa- 
puoštų žaliais vainikai" ir 
gėlėmis vartų. Kelias ap- 
sodintas berželiais. 

Tai visa sutikti lietuvii* 
kariumenei. Moterys audžia 
ir noroms duoda audeklui 
mus kareiviams. 

Gyventojai mielu noru vi- 
sur kur tik gal prisideda 
darbu. 

Bolševiku čia nėra. 
(Iš "L. U.") 

Pradik Naujt'j Mettu su tobulu aki" rt> 
lęėjiiru, taip. kad uir»o nepraleistum*: per t, 

nr'u*. kai t-» ^all oub naudinga. priei einant kur kitur. Egzamlnarija JjVK.At. Gerai pritaikinti akiniai prbtalina t Irių •« galvos skaudėjimut, u umpan-gystė f.ba t®l» 
iegoat8 prašalinamu, pasitarkite su wanin>, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTE AKIŲ 1801 S AShLAND AVE., ^•►'ICAG' K.Io» luboi, vilta Platt*o aptickos, TtmyViic 

« »ano p:-.ruJa 
Kaaipaa l^tec GatvH. 

Valandos: nuo 9tos vai. įyt* ik! 3 v»l. rak. Nedėliuj: cau J T? i. tju» iki U, Ttį ^ 



Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

ST. PAUL IR MINNEAPO- 
LIS. 

Rugs. 7 d. L. G. D. 13 sk. 
parengė vakarėlį, kuris bu- 
vo pamargintas dainomis, 
deklamacijomis ir prakalbo- 
mis. Programą išpildė vie 
tos gabesnieji lietuviai. 

Po prakalbos publika ta- 
po pakviesta prisirašyti prie 
L. G. D. ir tapo atidarytas 
susirinkmas. Susirinkime 
tarp kitų dalykų tapo per- 
skaitytas u kiškas iš L. G. Fon 
do, kurian.e buvo atsišauki- 
mas gelbėt, musų brolius 
Lietuvoje, ^aišką perskai- 
čius tapo išrinktas komite- 
tas, kuris rupintusi L. N, F. 
sutvėrimu. 

Pastarasis komitetas 
Rugs. 16 d. laikė susirinki- 
mą ir nutarė visus lietuvius 
tr lietuves iš St. Paul ir 
Minneapolis pakviesti susi- 
rinkiman, kuris atsibus 
Rugs. 28, 3 vai. popietų, 
North Central Commercial 
Club, University ir St. Pe- 
ter gatvių, St. Paul, Minn. 

Tatai nuoširdžiai Metu- 
viai esate prašomi nepamirs, 
ti atsilankyti atsilankyti į 
virš paminėtą susirinkimą 
išreikšti savo mintis apie 
pradėtą darbą ir pagelbėti 
tame darbe. 

Per augščiaus paminėtas 
prakalbas buvo renkamos 
aukos dėl Lietuvos respub- 
likos. 

Aukavo sekanti: 
Po $5.00: 

M. Biežis, J. Sabas, A. 
Piechelunis, F. Miller, Ka- 
ziunė Zaneveckienė, T. Ki- 
bartas, J. Tamošauskas, J. 
Zanaveckus. 

Po $2.00: 
M. Sabalevckus, Karolina 

Čekanauckiene, Stella Čeka- 
nauckaitė, J. Ivanauckas, J. 
Kasparavičius, J. Čekanauc- 
kas, Hellena Čekanauckaite. 

Po $1.00: 
J. Milas, J. Babilis, J. 

KunČaitis, A. Masis, V. Rut- 
kauckienė, J. Kavalionis, A. 

Mondeikia, P. Grigas, J. 01- 
ba, St. Lenkevičius, P. Kau- 
šas, J. Juknis, K. Shukis, A. 
Shulcas. 

Po 50c. 
" 

Anna Grigaitė, St. Jap- 
Linas, Anna Žickiene, Pra- 
nė Mondeikienė, V. Gribas, 
J. Bulkus, P. Kauis. 

Eva Preglevskienė, .30c. 
K. Jocis, ..25c. 
V. Preglevskas, 25c. 
J. Preglevskas, ..30c 
Anna Kuncaitienė, .25c 
Smulkių aukų r 6oc. 
Viso surinkta $73.45 
Užmokėjus išlaidas $11.45 

Lieka $62.00 
kurie pasiųsti į Centru. 

Rast. A. Masis. 

GARY, IND. 

Rugp. 18 d. vietos lietu- 
viai sušaukė susirinkimą, ku 
riame nutarė iš vieno rinkti 
pinigus drabužius ir kito- 
kias aukas ir siųsti į L G. 
D. centrą. Už tai agėtavo 
vietos advokatas Valasinas 
ir kokis ten Dr. Smith. Bet 

paskiaus tas Dr. Smith pra 
dėjo eiti prieš L. G. D. mes 

damas jai dėmę, buk L. G. 
D. yra partyvišką ir 
t. t. Mat, "nabagas" nei to 
dar nesužinojo, kad L. G. D. 

yra visai bepartyve ir tik 

rūpinasi vienais Lietuvos šel 

pimo reikalais. 
Nežiūrint į tų ponų prieš 

Keturios ruses iš Archangelsko, istekeję už amerikiečių kareivių, važiuoja 
į Suvienytas Valstijas. 

taravimę vietos lietuviai pra 
dėto darbo nepaleidžia. Ren 
ka aukas ir prikalbinėja nau 

jus narius. Rugsėjo 16 d. 
|vietos lietuviai sušaukė an- 

trą R. K. D. 4 skyriaus su- 

sirinkimą, kuriame tapo iš- 
duota atskaita. Iš atskaitos 
pasirodė, kad tų ponų kurie 
agitavo prieš L. G. D., ma- 

žos reikšmės, nes pinigu jau 
surinkta apie $150, gi drabu 
žių bus apie 10 skyrimų. 

Nesmagu* l:ad atsiranda 
žmonių dargi tokių, kurie 
pasivadina daktarais, kurie 
baido liaudį kompromituo- 
ti. Bet tikimės, kad vietos 
gyventojai iš laikraščių ma- 

to L. G.'D: naudingumu ir 
nekreips domos į tokius dak 
tarinkus, kurie priešingi tė- 
vynės darbui. 

Garyjetis. 

Metinė Darbininku 
Konferencija. 

Metinė darbininkų konfe- 
rencija, kurią 13 dali3 tai- 
kos sutarties taip Alijantų 
ir Vokietijos pasirašyto? 
Versaillese birželio 28, 1919 

reikalauja, kad Suv. Vals- 
tijų valdžia šauktų į Wash- 
ingtoną, kognresui leidžiant 
Prezidentas šaukia susirink 
ti spalių 29 d. 1919 m. 

Pakvietimas yra siunčia- 
mas kiekvienai tautai, kuri 
yra arba, kuri prieš konfe-į 
renciją taps nariu tarp tau- 
tiškosios darbo organizaci- 
jos, kaip to reikalauja 307 
paragrafas Taikos Sutarties. 
Pakvietimas pasiųstas kab- 
legramu Amerikos Ambasa- 
doriams ir yra sekančio tu- 
rinio : 

"Jums yra įsakoma sekan 
t{ pranešimą induoti prezi- 
dentui tos valstijos, kurio- 
je ėsi užtvirtintas: Suvieny- 
tų Valstijų prezidentas, su- 

lyg XIII dalies Taikos Su- 
tarties tarp Alijantų ir Vo- 
kietijos, pasirašytos Versail 
les, birželio 28 d. 1919 m. ir 
įsulyg Kongreso jam suteik- 
to autoriteto šiuo šaukia pir 
mąjį Metinės Darbininkų 
Konferencijos susirinkimą, 
kaip ten pasakyta, susirink- 
ti Washingtone vidurdienį 
spalių 29 d. 1919 m. 

Suvienytų Valstijų Vyriau 
sybe šiuo kviečia visa3 tau- 
tas, kurios yra dabar arba, 
kurios prieš tą susirinkimą 
taps nariais Tarptautiškos 
Darbo Organizacijos, kaip 
reikalaujama 387 straipsny- 
je, siųsti savo delegatus ir 
kitus atstovus j Washingto- 
ną dalyvauti šioje konferen- 
cijoje. 

"Jųs taip pat praneškite 

Vyriausybei, kurios ėsi pri- 
imtas, kad visos smulkme- 
nos link priėmimo ir jų at-Į 
stovų apgyvendinimo. Fash- 
ingtone gal buti surengta 
per čia esančius jų diplo- 
matiškus atstovus. Malonėk 
gauti ir telegrafuoti depar- 
tamentui vardus delegatų ir Į 
jų patarėjų. Išlaidos už te- 
legramus turi buti mums pra i 
neštos, kad departamentas 
galėtų jas apmokėti. 

Jųs taip pat padėkite 
jiems pasportų, transporta- 

1 cijos ir t. t. reikaluose, 
į Prezidentas Wilsonas, lie- 
pos 2 4d., 1919 m., ypatiškaij įsakė W. B. ^Vilson Darbo 
Sekretoriui paimti j savo; 
rankas visą tvarką, koki rei 
kalinga tam susirinkimui ir 
laikymui konferencijos. 

Tuo pasinaudodamas Sek 
re torius Wilson nuskyrė N. 
A. Smyth iš New Yorko mie- 
sto, buvusį prie Su vieny čų 
Valstijų Samdymo Biuro 
Sekretoriui tame darbe pa- 
dėti. E. H. Greenwood iš 
Washingtono, D. C. buvusį 
prie War Risk Insurance 
Bureau Sekretorius, paskyrė 
Smythui už asistentą. 

Metinės Darbininkų Kon- 
ferencijos Tarptautiškasis 
Organizacijos Komitetas, ku 
ris turėjo posėdžius Londo- 
ne, užbaigė savo darbą. 
Ambasadoriui Daivis tapo 
įsakyta, prezidento vardu 
rugsėjo mėnesyj pakviesti 
Komitetą į Washingtoną ir 
manoma, kad užtikro jis tuo 
laiku perkels savo ofisą prie 
Darbo Departamento. 

Jei jieškai dangaus, ap- 
sivesk išmintingą moterį. 

?j/i£ 
J7rate r na ( 

j 
The Problema of 

Peace and the Rights 
of Lit*le Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
ioje, mšvęstas mažų tautij 
klausimui. šis numeris velk 
visas paskirtas lietuviu rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
lų šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITIIUANIANS? 

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 nuni. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

THICAGO, ILL. 

V ienas Kelionėje. 
Raip skaisčiąją gėlę miškų tankumyne, 

Kur slepias žaliajam žolyne, 
Kaip šviesią žvaigždelę, kur puošia mun 

Kaip retąjį akmenį brangų, 
Mačiau aš esybę; pradžiugęs stebėjaus 

Laimingas, nurimęs, nutilęs... 
Deja- Trumputėlį momentą gėrėjaus! 

Gyvenimo vėjas pakilęs 
Pagavo keleivį, kaip menkąjį lapą, 

Ir metė į tolimą kraštą, 
Į tamsiojo liūdesio šaltąjį kapą 

Tą lengvą, negerbtiną naštą... 
Nuliudęs keleivis užmiršti negali 

Dienelių, kur šviesios prabėgo; 
Dusaud^mos žiuri į švesiąją šalį, 

Kur siela gyventi pamėgo, 
Kur laimė žibėjo, kaip saulė mėlynėj, 

Kur buvo geriau, kaip tėvynėj... 
Ten matę jis sielą, nekaltą, kaip dangų, 

Skaistutę, lyg akmenį brangų,.- 

M. VAITKUSj 

DIENRAŠTIS "LIETUVA" SUTEIKS 
JUMS DAUGIAUSIAI ŽINIŲ IŠ LIETU- 
VOS UŽSISAKYKITE, JĮ, SKAITYKITE. 

JUSU 
ILalsw@|® Lietuvoje 

Amerikos Žinių iš Dienraščio 

I 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siųskite 

"Lietuvos' administracija siųs "Lietuvą 
'usų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už $8.00 

per pusę metų už S4.00 

per du mėnesiu už $2.00 

GERB. "LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 

Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVĄ" mano 

sekančiu adresu: 

Vardas-pa varde 

Miestas ar kaimas i 

Apskritys w 

Pašto stotis 



DR F O. CARTER 
Akiu, Ausu. Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsllai prašalinami. Krfivog ukjs 

atitaisomo^ Akiniai pritaikomi. 
Valandos*: <♦ iki fi. Nedėliomis i0—12. 

120 So. State St., Chic«iyo, III. 

Tcl.'phone Drover l>052 

DR. A JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

~ Valanrlo.s nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutartj. 

3281 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Trlcphone Yard.t 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYOYTOJAG !R 

CHIRUftCAS. 
flyilo visokia* ligas motery, vaiki) ir vyr.;. 

Specialiai srydo limpančias, senas ir 
paslaptinga; vyrų 'iff:n. 

3259 So. Halsted St., Chicago. III. 

Ptronen: Yords '53—!.il 
Kc-iifl^'no Phone Droirer 77SI 

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

Pildome Vi«okiua Receptu* 
.*5001 SO. flALSTKD ST. CHK'AGO 

DR. L E MAKARAS. 
UET^SJįYDHOJAS CH!RU*GA< 
Ofisas: 1741 W~47th STREET. 

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

Rezidencija: 4515 io. \Vood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

Dr. M, Hdrzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas p«r 16 Me- 

ti) kaipo patyr;» gydytojas, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas liftas, ry- 
rų. moterų ir vaiku, oagal naujausia* 
metodas. X-Rty ir kitokius elektros 
yrietaisui. 

Ofisas ir Laboiato>*lJa: 102S W. l.^tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietg, Ir 
6—8 vakarrK Te!ephone Caoal 3110 

GYVENIMAS 3412 S*. Halsted 3t. 
VALANDOS: 8—9 T*o Hktai. 

Or. Virginia Narbutt 
JPhysician & Surgscn 

JOOI Wc»t 3211d StTMt 
aiiz MarshaU Blvd. 

0.':«o valanda*: 
2 llcl 4 90 pi«t 
1 iki d vakaru 

Tjii. Lawndfcla 860 
gyveni nua* 

Q?at» R.eckw«l) 1681 

Dr. G. M. G!aser 
Praktikuoja Jau lt meta] 

3149 S. Morgan St, karti 12 *t 

6peclall>ta» Moteriški;, Vyrišku. 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: H—10 ry.ro, lZ—i 90 
plot. fK-a vak., !Ied41. 4—1. 

TELEFONAS YAHD9 6*7. 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju LaldotuvS.se kogo- 
rlauslal, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, iad 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus Ir au- 
tomobilius ir per tat nereikia 
Lietuviams pas žydelius ftauk- 
tips: Taipgi samdomo automo- 
bilius vesclljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams riiuną ar 
naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel. Orovsr 4:39 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

"Meiles 
Galybe" 
rnMrnmmimmmmnmmmmmmmmamm ■■■■— ■■■ m 

Nauja, puiki Knygele 
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 
3832 Fulton S t, 

CH1CAGO, ILL 

Vietines Žinios 
"BIRUTĖS CHORO 

KONCERTAS. 

Praitos subatos vakare, 
mg?. 20 d., West Side, Mel- 
dažio svetainėj įvyko pir- 
mas šio laikotarpio "Biru- 
tės" choro koncertas. Kon- 
certas susidėjo išd^ugelio 
gražių lietuviškų dainelių, 
kurių didžiumą garsusis 
lietuvių kompozitorius Sta- 
sys Šimkus yra sukompana- 
vęs. Taipgi buvo sudainuota 
Marijonos Rakai.skaitės po- 
ras solų angliškoj kalboj ir 

panelės Rakauskaitės su 

p-le O. Rudauskaitė duetas. 
Paskui sekė trio, kvarte- 

tai ir viso choro linksmos 
dainelės, kurios maloniai 
užžavėjo publiką. 

Čia reike pastebėti, kad j 
"Birutes" choras yra gan 
puikiai išlavintas. Tvirtai 
galima sakyti, kacl "Biru- 
tės"' choras yra šauniausias 
Chicagos lietuvių choras. 
Bet ir nestebėtina. Jog "Bi- 
rutes" choras trri taipgi vie- 
na iš garsiausių choro vedė-* 
jų, tai St. Šimkų. Butų links 
ma, kad daug panašių 
chorų lietuviuose rastųsi. 

Publikos į koncertą atsi- 
lankė skaitlingai, nes tokioj 

i kaip Meldažio svetainėj bu- 
vo permažai krėsių. Links- 
mu, kad lietuviai atjaučia 
dailę ir remia tokius dailės 
tvėrėjus, kaip "Birutės" 
choią. į » y,-; 

TOWN OF LAKE. 

Bučio paskaitos ir 
j "Draugas" 

"Lietuvoje" jau buvo rašyta 
kad kuii. Bučys ant Tovvn of 
Lake laiko teologiškas paskai- 
tas. kuriosna visiems atdaros 

Idurįs. Taipgi leidžiama pas- 
kaitų laikytojui daryti užmeti- 

iiuai, bei užduoti klausimai. Ta 
tai tūlas moksleivis A. Tulys 
atsilankydamas j paskaitas ir 

pasinaudodavo ta proga, t. y., 
nepatingėdavo užduoti kalbė- 
tojui klausimus ir daryti įvai- 
rius užmetimus, kuomet visi 
kiti iš publikos tylėdavo. Gal 

but. kad jiems paskaitos būda- 
vo labai aiškios, arba visai ne- 

suprantamos. Bet paskutiniu 
laiku nežinia dėl kokių priežas- 
čių p. Tulys nebeatsilanko i 
paskaitas ir nebepakaitina kai 
lio gerbiamam prelegentui. Jr 

dabar, kuomet tas moksleivis 
liovėsi lankytis paskaitosn*, 
tai "Draugas" su savo pakali- 
kais pradėjo jį šmeižti, — ai- 
maniuodamas, buk p. Tulys 
mažo mokslo, mažai nusima- 

nąs ir primeta jam, buk jis 
tvirtinęs, kad žmogus paeinąs 
iš beždžionės. 

T»et i>tikrųjų taip nėra. Ta- 
sai m ksleivis užduodamas 
klausinius ar darydamas užme 
timus niekomet neprasižengė 
su logika, rimtumu ir grynais 
faktais. Taip, kad ant tulų jo 
užmetimų net rankų plojimas 
publikoj pasigirzdavo. Taipgi 
j,. Tulys niekuomet netvirtino, 
kad žmogus iš beždžionės yra 
išsivystęs, (ii kunigų redeguo- 
jamas "Draugas" nesidrovi 
tokius prasimanymus daryti. 

Tiosa. p. Tulys daug sykių 
pakartoji kad evoliuciją stu- 

dijuojant, noroms ar nenoroms 

reikia pripažinti žmogaus isri- 

tulą iš mažesnio gaivalo. Bet 

jis niekuomet neįvardino kokis 

tas.tvarinys galėjo Imti. 
\'knr,k p. Tulys iki šiol dar 

vis neatsako į tuos neteisingus 

jam užmetimus "Draugo" pra- 
simanymus. 0 iš to tuli gali pa- 
tikėti Draugo" paskalams. 

Paskaitų lankytojas. 
Prierašas. Aš į tuk j 

laikraštį, kaip "Draugas" visai 
neatkreipiu damos, tai jis šne- 
ka kaip sau nori. Visi teisingi 
paskaitų lankytojai paliudys, 
kad aš tose paskaitose nesu pa 
sakęs, jog žmogus išsirituliavO 
iš beždžionės. (Ii, kad žmogui 
išsivystė iš kokio nebūt žemes- 
nio sutvėrimo, tai sutinka! 
mokslininkai ir gilus filozofai.' 
Taippat sutinka ir kunigiškas 
"Drangas". Nes kuomet p. Tu-I 
lelis "Lietuvoje" pranešė, kad 
kun. iiučys tvirtinęs, i >g žmo- 
gus neinąs evoliucijos keliu, 
t. y., kokis buvo pirmutinis, to 
kis yra ir šiandieninis žmogus, 
tai Draugas" vėliaus užgy- 
nė. Esą kuti JUteys niekuomet 
to nesakęs. Reiškia kun. Bu- 
cys butų klaidingas jei jis bu- 
tu ta pasakęs. 

A. A. Tulys. 

DEVYNIOS AMATNINIKU 
UNIJOS LAIMĖJO $1.00" 

i VALANDĄ 

Devynių budavojimo 
amatninkų unijų reikalavi- 
mas $1.00 į valandą tapo iš- 
klausitas praeitą subr,tą. 
Budavotojų amantininkų 
Kcnsolio, darbininkų ir f e- 

deralių taikintojų susirinki- 
me. 

L G. D. 17 CKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Gelbeti Draugi- 

jos 17 skyriaus susirinkimas 
įvyks utarninke 8 valandą 
vakare, Wodmano svetai- 
nėje. Šiame susirinkime bus 
svarstomas klausimas apie 
pasiuntimą drapanų Lietu- 
von, todėl malonės nariai 
skaitlingai susirinkti. 

Valdyba. 

VAIKAI VOGTAME AU-( 
TOMOBILIUJE SU J 

LAIKYTI. 

Du vaiku po 17 m. am- 

žiaus praeitą subatą važiavo 
pasivogę automobilių. De- 
tektyvai pastebėjo, kad tai 
vogtas automobilius, pradė- 
jo vytis ir šaudyti į bėgan- 
čius. 

Vienas jų Thomas Max- 
well tapo pagautas, gi ant- 
rasis pabėgo. Pabėgęs, ma- 

noma, kad bus pašautas. 

DU PAŠAUTI SUSIRĖMI- 
ME SU BANDITAIS. 

Du baltu žmogų subatoj ta- 

po pašauti besi.šaudant su neg- 
rais banditais, kurie buvo užsi- 

darę kelnorėj ant 1013 N. Win 
chester A ve. 

Du juoduku Frank Paston 
ir Thomas Mitchell, abudu su 

kriminališkais rekordais api- 
plėšė \Yilliam \\*elliu krautu- 

vę, kuri randasi ant 901 N. 
Hoyne ave. ir bėgo laukan, 
tuomet juodu pastebėjo gatve- 
kario kunduktorius, kuris pra- 
dėjo vyties. Bet banditu pas- 
kubėjo kunduktorių Frank Ca- 
meron nušauti ir iki pribuvo 
policijos automobilius banditu 
suspėjo nufc ^ti į augščiaus 
paminėtą sk»vpą ir ten užsira* 
kyti. Čia bandita užsirakinę 
pradėjo šaudyti į laukpusėj 
stovinčius. Čia vėl vieną sužei- 
dė. Vienok, kuomet banditai 

pabaigė savo amuniciją, buvo 
priversti išeiti lauk iš kcluo- 
res. y 

LAIMĖS SPĖJIKAS 
SUAREŠTUOTAS. 

''Tūlas žmogus padarys 
tau nelaimę, — tarė spėji 
kas Francis Ward, 750 N. 
State gatvės, skaitydamas 
moteries ranką. "Tūla mo- 

teris padarys tau nelaimę 
tuojau dabar," — atsiliepė 
moteris. Ji buvo policistė ir 
suareštavo tą ateities "pra- 
našą." Tasai "pranašas" 
tapo nubaustas $500, už ku 
riuos kalėjime turės papra- 
kaituoti. .... 

BANDITAI PAVOGĖ 
$3,000 VERTĖS DAI- 

MANTŲ. 

Du banditu įėjo į H. D. 
Cohen krautuvę, 3156 Mont 
rose gatves, surišė darbinin 
ką ir pasiėmė daimantų 
apie $3,000 vertės. 

Tai buvo ketverge apie 
4:30 vai. po pietų. Banditas 
pirma įėjęs vienas paprašė, 
kad jam darbininkas paro- 
dytų gerus rankovių kolio- 
nikus. Paskiaus įėjo ir ant- 
ras, tuome abudu banditu 
išsitraukė revolverius, dar- 
bininką surišė ir valyzan su 

sikrovę tinkamesnius daik- 
tus išbėgo į gatvę, kur juos 
laukė automobilius Bandi- 
tams automobiliun susėdus 
dūmai suruko ir automobi- 
lius išnyko. / 

UŽ $3,000 DEGTINĖS 
PAVOGĖ. 

Užvakar pėlšikai ėsilaužėi 
Į Bergman ir Ehrmann smuk i 
ię, 27 W. Illinois St., iš ku- 
kios paėmė 120 galonų deg- 
tinės, kuri jiems prekiavo 
apie $3,000. k 

150,000 PLIENO DARBI- 
NINKU EINA ANT 

STREIKU. 

Plieno darbininkai kito- 
kiu budu negalėjo pagerin- 
ti savo gyvenimo aplinky- 
bių, Kaip tik iššaukimu strei 
ko. Streikas bus apšauktas 
panedėlio rytą. Apleis darbą 
150,000 darbininkų. Kitų api 
linkių (kaip tai Gary) plie- 
no darbininkai didžiuma 
eina prieš streiką. 

Policija jau rengiasi, kad 
laike streiko atsakančiai pri 
daboti nuo visokių nesusi- 

pratimų. 

TVIRTINA, KAD SIMP 
SON NEBUVO BEPROTĖ. 

Jau ketvirta savaite kaip 
eina tirinejimas ponios 
Simpson, kuri nušovė savo 

vyrą. Pirmiaus bandyta pri-' 
rodyti, kad p. Sipmson, kuo 
met nušovė savo vyrą buvo 
neviso proto. Tečiaus kai- 
minai, kurie ją pažino tvir 
tina, kad ponia Simpson bu- 
vusi pilno proto ir primeti- 
mas jai beprotystę yra tik 
vienas tikslas, kad išgelbėti 
ją nuo kartuvių juostos. 

APIPLĖŠĖ OFISĄ. 

Trįs banditai su automobi- 
liu atvažiavo prie H. C. Zu- 
ttermeister & Co., 2101 So. 
Halsted St. ofiso, kurin įsilau- 
žę Otto E. Zutter* neister ir C. 
H. Puscheck' sitvare i kelnorę 
ir pasiėmę $1.000 pabėgo. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" " 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

S. W. Cor. ITalsted & Excliange. 
1805 \Vest 46th Street. 
2402 West 4Gth Place. 
Cor. So. Aslilaiid & Grosą. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
453G So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Ilermituge Ave. 
4001 S. ?au'»lna St. 
4022 S. Marslifield Ave. 
4537 S. Ilermitage Ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
Cor. Halstcd & 47th St 

BRIGKTON, PARK DISTRICT 

3137 Wost 38tli Place. 
2858 West 39tU Street. 
2900 West 40th Street. 
2602 West 45th Place. 
2422 West G9th. St. 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Ricbmond Ave. 
.358 S. Falrfield Ave. 
4140 S. Maple\vood Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond St. 
4504 Washtenaw /ve. 
N. W. cor. Stata & Van Ruren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison 
N. W. cor. Madison-& Stato 
S. E. cor. Madison & Frankliu Cor. W. Adair~ & La Salio 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washinglon. 

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

X a n j ienų Name 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

EXTRA DIDELĖS 

■■Prakalbos.. 
Kenkia Lietuviu Kataliku c w 

w 

Į Tautos Hažnvčia 
po vardu Šv. Trejybės 

Kamp. 35 ir S. Uuion Avc. 
I bažn. svet. 

!PANED., RUGS. 22 d., 1919 
pradžia 7:30 vai. vak. 

Svarbus kalbėtojai kali>čs te- 

moje: "Ar Lietuvių "Ražnyčia 
turi teisę Prosperuot. ir kokis 
Jos Sickis". Kviečiami visi lie- 
tuviai ir lietuvaitės. Inžanęa 
veltui. 
PARSIDUODA ant vienu lubų su veis- 
raentu plytų ir medžio 8 kambarių na- 
mas prie I^o\ve A ve., tarpe 36 ir 37. 
WM. SCHWEMM sav. 154 \V. Ran- 
dolph St. Room 17. Phone Main 264. 

PARSIDUODA PENIUS. Parsiduoda 
anglini kuriamas pečius, tinka virimui 
ir kepimui. Atsišaukite greitai- 3240 
So. Halsted St., 2 lubos iš fronto. 

Pajicškau Burdo ant 18tos arba ant 
Bridgeporto apieiiukių. Geistina, kad 
butų vienam kambariv, prie mažos šei- 
mynos ir pas blaivus žmones ir geis- 
tina, kad vaakrienę pagamintų. Jeigu 
kas turite, meldžiu atsišaukti antra-1 
Su: N. S. 538 W. 12th St.. Chicago, 111. | 

cotlege 
VALENTINE DicESSMAKING 
Mokina siuvimo tirpimo dosignlng 
dlenomli ir vakarais dSl bizuio it 
namų. Paliudijimai lšduodaTvl ir 
arba rašykite, o rnęe pasistnngslm* 
suteikti jums patarim*.' 
tos pi rūpinamos d"*kal. Atsilankykite į 

* 2407 W- Madlton «t. i 
SARA F4.TKK, Principal | 

Pajieškau Petronėlės ir O-j 
uos ljalkaičių. Kauno. gub. Tel 
šių pavieto, Sėdos para]). So- 
čios—kaimo Ginstės. Abi /.c- 

n >tos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie Viktoras 
Butkus, 1621 S. Halsted St., 
Chicago.. 111. 

A A 
JUOZAPAS DEKSNUKS 

persiskyrė su šiuomi pasaulin 
1 9 d. rugsėjo, 1919, 1:30 va- ( 

landą p< pietų. Velionis buvo 
12 metu amžiaus, ginies mies- 

c i 
te Cape Town, pietinėj Afri- 

koj ; paliko dideliame nuliudim& 
savo tėvus, sesris ir brolius. 
Laidotuvės atsibus panedėlvjc, 
22 d. rugsėjo, 8 vai. ryte, iš na 

nu t 1637 \V. 13tli Ave., Gary 
Ind. į Šv. Kazimiero Lietuvių 
Bažnyčią, o iš ten Į Kalvarijos 
kapines, East Gary. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra pra: mii dalyvauti laidotu- 
vėse. J. DEK S.VI S. 

PARS'DUODA FGTOGRA- 
FIŠKAS BIZNIS (STUDIO) J Puiki 30x20 pėdu moderniška gal*'-1 
rija, su aparatais ir fotograflškais 
rakandais. Pagyvenimo kambariai 
prie vietos. Biznis randasi vakari- 
nėj dalyj Chicagos, tirštai appyven- 
toj lietuvių ir įvairiu tuntu kolionijoj. 
Kito tos rūšies biznio arti nėra. 

Kreipkitės antrašu: 
14 :j r> S. 45tth C t, Cicero, 111. 
Telefonas Cicero .1051. 

Reikalaujame Darbininkų. 
Reikalauju 3 gerų kriaučių, 
prie siuvimo moteriškų dra 
panų. Atsišaukite tuojaus 
pas: J. M. Locaitis, 306 So. 
Western Avenue. 

REIKALAUJAME L1EBERIŲ I 
faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 
kite 

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

REIKALAUJAMA anglių mainie-; riu su šeimynomis j Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimą 
darbo nereikia mokėt. Srelku nėra. 
Kreipkitės: 150 S. Canal St. 

Reikalauju Kriaučių prie siu- 
vimo moterišku kautų ir sijo- 
nų. Geistina, kad mergina ar 

moteris atsišaukiu dirbti prie 
sijonų. Darbas ant visados. 
Atsišaukite: 1765 Ogden A v. 

Tel. \\ est 1727. Oiicag 111. 

Mildos 
T eatras 

3318-42 S.Halsted St 

Pnuldcfe l km nhmi 

•»•«*»•» lt udVM I nl. h f1 % 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestį 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oydau visokias ligas naujausiais budais ir bu pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinitj įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldienials 10 ild 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

PIRM/ KEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Pupų, L«ntų, Rimų Ir fctoflams Poplerlo SPEciaLIa.I: Maleva malevojimui stubu iš vidaus, po $1.50 ui c«tllonq 
CARR BROS. WRECKING CO. 

30C3J039 80. HAL3TED STRCET, CHICAGO, ILL. 
— 

1|||||l||||||||!|||||l||Kt!l|||!llllllll!lllll!!llliniUIIII"ltllfliiMiiiiiutiiiiiiiiiiiiii»i?»iini»iiHi»M«««.-M..—. 

LIBERTY BONDS 
[jciuuiiiH j-.n»uixy j_»onas u 

pllnę 4'uasb" vert#. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9-~$ 
Utarninkais Ketvergala ir 
Subatoįr^s 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 

tarpe Woc<2 Ir Paulina gatvių: 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI. 
Jau išėjo iš spoudos, kurioj ♦elpa _j.0O geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago^IH. Jj 

STASYS SlMKUS^'^'C^fe w d iiir ■ w v liiiiivv ant Miehigan Ave., arti Van Buren 
3T MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 'm 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
Pirm atsilankyrr.o malonėkite pate lefonuoti: HYDE PARK 6967 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 
5437-39 S. ROBEY ST. 

BUVĘS PO NC. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPSCV 7427 

Patarnauja dieną, ir nakt{. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų Biuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nua $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfciau. Vaikų siutai uuo $5.00 ir augšCiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSJo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkoių nuo $8.50 ir augšClau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Nedeliomis iki 6 vai. po plotų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

prLIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
Iielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, viežkelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tauias ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Ii 8 daliy. 
X) Lietuva ir Europinės Valstijci. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 

3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu U345—1377). 
M Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padnlinimg.. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 ko. Morgan St. Chioago, I1L 
ea 
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