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Sulaikys mušius 
su bolševikais 

m > 

Hollandija siunčia Kariuo- 
mene Belgijos parubežiun 

Jugo-Slavija mobili- 
zuoja atsarginis 

( 
Rengiasi verst Kolčako valdžia 
SULAIKYS MUŠIUS SU 

BOLŠEVIKAIS. 

Ryga, spalio 3 d. (per 
Paryžių, spalio 4 d.) Specia 
lis korespondentas Chicago 
Tribūne praneša, kad tarp 
Baltiko šalių ir bolševikų 
neįvyks derybų ir oficialio 
sulaikymo musių tik tuomet, 
jei generolas Judenič sumuš 
bolševikus ir užims Petro- 
gradą ir apielinkes. 

Latvijos atstovai, sugrįžę 
iš Baltiko šalių konferenci- 
jos, pranešė, jog nutarta 
rengtis prie derybų su bolše- 
vikais, kad bent sulaikius, 
mušius, kurių abi pusi ne- 

nori. 

Estonijos steigiamas susi- 
rinkimas jau įgaliojo Estoni 
jos valdžią vesti derybas su 

bolševikais. Finliandijos 
kongresas šį klausimą gvil- 
dens 20 dieną spalio; gi Lat 
vijos tautos taryba svarstys 
6 dieną lapkričio (gal spa- 
lio?) Lietuvos taryba irgi 
trumpame laike riš šį klau- 
simą. 

Spalio 15 dieną Rygoje 
susirinks Baltiko šalių spe- 
cialė komisija, kuri paruoš 
smulkmeniškai išlygas įtei- 
kimui bolševikams reikale 
pBrtraukimo mūšių. 
Keblumai su neutrale juosta 

Baltiko šalįs turi daug 
keblumų del kontrolės reu- 

tralės juostos tarp bolševi- 
kiškos Rusijos ir Baltiko ša- 
lių, kurią butinai norima tu- 

rėti; mat nežinia kas apsi- 
ims ją pridaboti. Pirmiau- 
siai bus kreiptasi prie talki- 
ninkų; paskui prie neutralių 
šalių, ir ant pabaigos prie 
generolo Judenich, baltgvar 
diečių vado. 

Su maitinimu neutralės 
juostos irgi permatoma ne- 

mažai bėdos, nes ten bus 
didelė stoka maisto. Čia, 
rodos, norima pavesti prie- 
žiūrą oficialiai ar pusiau 
oficialiai amerikoniškai mi- 
si iai. 

Derybos kaip manoma, 

prasidės negreičiau kaip 
už pusantro mėnesio laiko. 

Jei Judeniučius per tą lai- 

ką nesumuš bolševikų, tai 

nėra abejonės, kad bus pa- 
daryta pertrauka mušiu, nes 

žiemą niekas nenorės ka- 

riauti. Gi apie galutiną tai- 

kos užvėrimą, manoma, bus 

Kalbama į pavasarį. 
Baltiko šalįs mano, kad 

talkininkai tokiam jų plia 
nui nesipriešins. Anglijoj 

afecieras buvęs Baltiko tau- 
tų konferencijoje yra nuo- 

monės, kad Anglija gal su 
tuo sutiks; o paskui jos gali 
pasekti ir kiti talkininkai. 

HOLLANDIJA SIUNČIA 
KARIUMENĘ BELGIJOS 

PARUBEŽIN. 

Rotterdainas, spalio 4 d. 
Hollandijos valdžia prisibi- 
jo, kad belgai šovinistai ne- i 
pasektų Annunzio pavyz- 
džio ir nebandytų užimti tū- 
las Hollandijos dalis su spė 
ka, kaip kad Annunzio pa- 
sMgė lume. 

'1 o Hollandijos val- 
džū -prina Belgijos paru- 
beži, siųsdama kariumenės 
dalis i Limburg provinciją. 

Nežiūrint tokio įtempto 
dalykų stovio tarp abiejų 
šalių tikimasi, kad ginčas 
dėl Belgijos pageidaujamų 
žemių bus išrištas ramiu 
budu. 

JUGO-SLAVIJA MOBILI- 
ZUOJA ATSARGINIUS. 
Fiume, spalio 5 d. — An- 

nunzio buvimas Fiume vis 
daugiau sukelia karės pavo-j 
jaus Italijon su Jugo-Slavi-j 
ja. Nors aj)i šalįs oficialiai! 
taria, kad nori kivirčą išris-1 
ti ramiu keliu, bet abi taip-' 
gi stiprina savo pozicijas,1 
kad atrėmus kaimyno už- 
puolimą, jei toks įvyktų. 

Iš Jugo-Slavijos gilumos 
ateina žinų, kad ten paskelb 
ta mobilizacija nuo 24 iki 
39 metų. Šių metų vyrai dar 
neseniai tapo paliuosuoti iš 
kariumenės. 

RENGIASI VERST KOL- 
ČAKO VALDŽIĄ. 

Vladivstokas, rugs. 15 d. 
(suvėlinta) Generolas Jaku- 
šev, prezidentas pirmos Si- 
biro dūmos kurią Kolčakas 
iškrikdė išleido atsišauKimą 
Į Sibiro gyventojus, ragin- 
damas nuversti dabartinę 

! Omsko kolčakinę valdžią ir 
(sušaukus Sibiro gyventojų 
kongresą įsteigti naują žmo- 
nių rinktą valdžią. 

Ši valdžia, sulyg atsišauki 
mo butų laikinoji ir butų 
atsakomybėje prieš zemstvų 
kongresą. (Gi Kolčakas sau 

kiamam zemstvų kongresui, 
kaip pirmiau buvo praneša- 
ma, teikiąs tik patariamą 
balsą). 

Atsišaukime pajudinama 
visa eilė reformų, kurios yra 

■ daug radikališkesnės už kol- 
; čakinę tvarką. 

$ Streikų Periodas. 
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Paskutinės kelios Sąvaites yra it streikų periodu Juokoms pradedama 
kalbėti, kad ir šeimininkės tuoj pradės streikuoti. * 

VOKIETIJA SUTINKA 
ATŠAUKTI KAREIVIUS 

IŠ PABALTMARIO. 

Kopenhagenas, spalio 4 d. 
'Vokietijos valdžia atsakyda 
ma j talkininkų augščiausios 
tarybos reikalavimą ištaruk 
ti kariumenę iš Baltiko kraš 
tų sutiko tai padaryti be jo- 
kių atdėliojimų. 

Vokietijos valdžia užreiš- 
kia, kad yra pasiryžusi dary 
ti viską, idant palaikius ge- 
rus santykius su talkinin- 
kais. Sykiu taipgi protestuo- 
ja prieš talkininkų sumany- 
mą paskelbti Vokietijai blo- 
kadą. 

Vokiečių atsakyme paduo 
dama sumanymas, kad butų 
sudaryta bendra vokiečių ir 
talkininkų komisija, kuri iš- 
tirtų šį klausimą ir nuspręs- 
tų, kokios priemonės butų 
tinkamiausios įvykinimui tai 
kininkų reikalavimo. 

NORI APSUNKINTI 
ATEIVYSTę. 

Washington, D. C., spalio 
5 d. — Laikė karės ateivys- 
tė į Suvienytas Valstijas bu- 
vo dikčiai apsunkinta. Rei- 
kalinga buvo gauti paspor- 
tą iš savo šalies valdžios 
ir užvižuoti pas Suvienytų 
Valstijų konsulį. Tokiu bu- 
du galima buvo išvengti at- 

vykimo nepageidaujamų 
žmonių. 

Kalbama, kad republiko- 
nų lyderiai stengsis pratęsti 
šias taisykles po formalio 

apskelbimo taikos dar nors 

metus laiko. Tas norima da- 
ryti buk del sulaikymo tų 
kurie stengsis išbėgti iš savo 

šalies nuo taksų. 

RYME ĮSTEIGTA 
KARIŠKA CEZURA. 

Londonas, spalio 4d... 

j Central News agentūra pra- 
>neša, kad Ryme vėl tapc 
įsteigta kariška cenzūra, ku- 
ri neseniai buvo ppi.aikinta 

BOLŠEVIKAI TUOJ PA 
IMS ARCHANGELSKĄ 

! Helsingforsas, 3palio 5 d. 
Bolševikų šiaurinė armija 
išleido manifestą, kuriame 
užreiškia, kad paėmimas 
Archangelsko yra kaip ir 
nuspręstas, nes pasitraukus 
talkininkams nebus kam tin- 
kamai priešintis. 

Atsišaukime raginama so- 

diečiai dėtis prie bolševikų, 
kad greičiau sunaikinus De- 
nikino spėkas, nes tai tvir- 
čiausia bolševikų presų tvir- 
tovė. 

PIRMI ŽINGSNIAI SU- 
GARĄŽINIMUI MO 

NARCHIJOS. 

Budapeštas, spalio 3 d.— 
Šis miestas netikėtai del 
daugumos jo gyventojų, ta- 
po išlipintas atsišaukimais, 
kad nevilkinant butų su- 

šaukta steigiamasai susirin- 
kimas, kuriame butų sutvar- 
kyta monarchijos reikalai. 
Tai yra pirma monarchistų 
demonstracija bėgyje metų 
laiko. 

MAISTAS DĖL FIUME. 

Venecija, spalio 4 d. — 

"EI Tempo" praneša, kad 
į Fiume išplaukė garlaivis 
Hohenlohe su maistu ir ki- 
tomis reikmenimis. 

Iš Rymo gi pranešama, 
kad Italijos valdžia jau nu- 

ėmė blokadą nuo Fiume. 
Tą padarė, kad gavo protes- 
tą nuo Fiume tarybos. 

FRANCUZIJOJE RINKI- 
MAI 9 LAPKRIČIO. 

Paryžius, saplie> 5 d. — 

Pranešama, kad vidujinių 
reikalų rninisteris turi jau 
nustatęs laiką sekantiems 
rinkimams, kurie turės įvykti 

>,9 dieną lapkričio. Sakoma, 
oficialiai praneš apie tai 
utarninke. 

AMERIKOS LAIVYNAS 
DALMACIJON. 

.. Basle, spalio 4 d. — Cent- 
ral News agentūra praneša 
iš Laibach, kad j Spalato 
pribuvo Amerikos kariškas 
laivynas. Sakoma, Adriati- 
ke yra 12 kariškų Suvienytų 
Valstijų laivų. 

PASLAPTINGI LAIVAI 
PASIVĖLINO. 

Londonas, spalio 3 d. — 

Minios žmonių keliauja j 
Southwick, kur sausuose do- 
kuose stovi kankrito laivai. 
Jie buvo statomi karės tiks- 
lams, bet iki užbaigimo ka- 
rės nesuspėta juos pastatyti. 
Sakoma, kad šie naujos 
konstrukcijos laivai butų tu 
rėję specialę misiją, bet tas, 
karei užsibagus, pasilieka 
paslaptimi. Kiekvienas iš mi 
nėtų laivų lėšavęs penkis 
milijonus doliarių. 

JUDENIČ EINA ANT 
PETROGRADO. 

Washington, D. C., spalio 
4 d. — Gauta žinių, kad ge- 
nerolas Judenič rengiasi pra 
dėti užpuolimus ant Petro- 
grado iš šiaurės. Judenič 
veikimas yra sąryšyje su 

Omsko valdžia. 

DIDELĖS RIAUŠĖS 
GARY, IND. 

Gary, Ind., spalio 4 d. — 

Šiądien čia įvyko didelės 
streikėrių riaušės, kuriose 
dalyvavo apie 5,000 žmonių. 
Minia nurimo kuomet pri- 
buvo du būriai policistų su 

šautuvais. 

Šaudymosi nebuvo, bet 
užtat smarkiai veikė lazdos, 
plytos ir panašus ginklai. 
Sakoma, kad riaušėse apie 
50 ypatų'sužeista; areštuo- 
jtų yra taipgi daugybė. 

SUĖMĖ VOKIEČIŲ OR- 
LAIVI SU RUSU 

RUBLIAIS. 

Geneva, spalio 3 d. — 

Rumunijos spaudos biuras 
praneša, kad rumunų kariu- 
menė suėmė Chotine, Besa- 
rabijoje didelį vokiečių or- 

laivį, kuris nešė 300,000 ru- 

siškų rublių. Taipogi pas 
suimtuosius rasta ir nedide- 
lė mašinėlė spausdinimui pi 
nigų 

KARIŠKA STOVYKLA 

FRANCUZŲ VAIKAMS. 

Paryžius, spalio 4 d. — 

Francuzijos kariškoji val- 
džia pradeda kreipti dau- 
giau domos į vaikų auklėji- 
mą kariško muštro. Neseniai 
tapo įsteigta specialė kariš- 
ka stovykla vaikams liuos- 
noriams. Ir panašių stovyk- 
lų steigimą manomo prap- 
latinti visoj Francuzioj. 

LATVIJOS VALDŽIA PA- 
SKELBĖ MOBILIZACIJĄ. 

Londoną®, spalio 5 d. — 

Iš Rygos pranešama, kad 

Latvijos valdžia paskelbė 
mobilizaciją Rygoje ir apie- 
linkėje visų vyrų iki 27 metų 
amžiaus. 

LONDONE DIDINASI 
SKAIČIUS PLĖŠIMŲ. 

Londonas, spalio 3 d. — 

Londone labai dauginasi 
įvairus plėšimai. Apskait- 
liuojama, kad nuo pereitų 
metų Įvairus plėšimai padi- 
dėjo apie 80 nuošimčių. 

LENKU KALBA COLUM- 
BIA UNIVERSITETE. I 

New York, spalio 5 d. —' 

Gal but bus įsteigta Colum- 
bia universitete lenkų kal- 
bos pamokos. Slavų kalbų 
departamentas veda dery- 
bas šiame reikale su Varsa- 
va. 

STREIKAS ANGLIJOJE 
UŽSIBAIGĖ. 

Londonas, spalio 5 d. — 

Geležinkelių darbininkų 
streikas, kuris statė pavojun 
šalies gyvenimą, jau užsi- 
baigė. Prie užbaigimo strei- 
ko sutarta šiądien keturių 
valandų konferencijoj tarp 
Lloyd George ir Bonar Law 
ir J. H. Thomas, streikierių 
vado ir kitų unijos astovų. 

UŽSIDARO VALDŽIOS 
SAMDYMO BIURAI. 

Washington, D. C., spalio 
3 d. — Suvienytų Valstijų 
samdymo biuras šiądien pra 
nešė federaliam direktoriui, 
kad uždarytų valstijų sam- 

dymo biurus, nes stokuoja 
tam reikalingų iėšų. 

ITALIJOS KARALIUS 
UŽGIRS SUTARTĮ. 

Paryžius, spalio 3 d. — 

Čia gauta žinių, kad vardu 
Italijos užgirs sutartį Itali- 
jos karalius. Ir tokis užgiri- 
mas, sulyg Italijos įstatymų, 
bus teisingas, nes sutartyje 
neliečiama Itulijos žemės. 
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50,000 Frankų 
Lietuvai 

Subatoje, spalio 4 d. Lie- 
tuvos Laisvės Varpo Komi- 
tetas išsiuntė Lietuvos Tai- 
kos Delegacijai Paryžiun 
prof. Valdemaro vardu 50, 
000 frankų (virš $6,000) 
Amerikos lietuvių aukų su- 

dėtų augščiau minėtam ko- 
mitetui. Tai daugiausiai au- 

kos surinktos Amerikos Lie- 
tuvių Seimo bankiete ir pri- 
siųstos seimui. Riek vėliau 
bus apie tai pranešta pla- 
čiau. 

Šis siuntinys padaro pir- 
mą auką iš Liet. Laisvės 
Varpo Komiteto musų tėvy- 
nei Lietuvai. Daugiau su- 

bruzdę, daugiau pasidarba- 
vę, daugiau ir aukų surink- 
sime ir dugiau jų pasiųsime 
Lietuvon. 

Lietuvos Laisvės Varpo 
Komiteto valdyba: 

J. I. Bagdžinuas, pirm. 
Dr, K. Drangelis, sekr. 
T. Paukštis, Ižd. .■r> 

B. Butkus, 
J. Viskontas, 
A. J. Kareiva. 

ARMĖNIJĄ KEIKĖS 
ČELPTI MEVUS LAIKO. 

New Yorkrr, spalio 5 d. 
Pranešama, ad apie 800,000 
armėnų reikalaus pilnos ar 

dalinos pašalpos net iki ki- 
ta pjutei. Tam bus reikalin- 
ga apie 7,000 tonų miltų kas 
mėnuo. Taipgi bus reikalin- 
gas pilnas aprūpinimas bė- 
gyje trijų mėnesių apie 150, 
OOu vaikų. 

MOTERŲ KLIUBAi TU- 
RĖS TIK VYRUS 

VIRĖJUS. 

Londonas, spalio 4 d. — 

čia susiorganizavo naujas 
moterų kliubas apie iš tūks- 
tančio narių, šis kliubas 
griežtai nusprendė laikyti 
virėjus tik vyrus. 

KELIAUJAMASAI GA- 
RADŽIUS. 

Londonas. Anglijoje ran- 

dasi naujas biznis iki šiol 
niekur nepraktikuojamas. 
Vienur kitur pasrroclė kėliau 
janti garadžiai, kurie vežio- 
jasi su savimi reikalingiau- 
sius automoblių patasimui 
įrankius ir nekurias automo- 
bilių dalis. Taip kad trum- 
poje ateityje, sugedus auto- 
mobiliui garadžius pats su- 

siras kam reikalinga pagel- 
ba. 

ORAS 

Chicagoje ir apieiinkėje. 

Šiądien debesuota; maža 
atmaina temperatūroje; vi- 
dutiniai daugiau šiaurių vė- 
jai. 

Saulėtekis, 6:53; 
' Saulėleidis, 6:23. 
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VILNIAUS "PROBLEMA". 

Lenkų buvusis užsispyrimas žut bufc 
priskirti Vilnių prie Lenkų turėjo politinės 
psichologijos prasmes. Jie puikiai žinojo, kad Lietuva Vilniaus niekuomet neišsižadės 
su juo niekuomet nesiskirs. Dėlto jei butų pavykę šiokiu ar tokiu budu prijungti Vil- 
nių prie Lenkų, tat ir Lietuva nenorėdama 
skirtis su Vilniumi, butų ar šiokia ar tokia 
kombinacija susijugti su Lenkais, kacl Vil- 
nius savaime, pats toksai, be Lietuvos, be 
Lietuvos derlingų laukų, be Lietuvoj ma- 
rių, yra lenkams nebrangus, šiandie, galu- tinai ir pabaigtinai atskyrus Lietuvą nuo 
Lenkų šiandie anoji paslaptis baigia ryš- kėti. šiandie niekam jau nėra paslaptis, šiande aklas begali abejoti, kad Lietuva 
bus nepriklausoma. Ir lenkai aiškiai mato, 
kad netolimoj ateityj su nepriklausoma Lie- 
tuva šiaip ar taip reikės skaitytis kaimyny- 
bėj gyventi. Taip pat aiškiai žino, kad Lie- 
tuva vis tiek Vilnių turės gauti. Tat ir da- 
ros suprantamas paskutiniojo metų lenkų 
politikos pagrindo ąviravimas, ir stačiai ne- 

žinojimas, kaip iš keblios padėties išeiti. Iš 
tikrųjų, Vilnius be iLetuvos galėtų buti tik- 
tai minusas, nieku budu ne pliusas. Viena, 
strategijos žvilgsniu, Vilnius, pašai Lietu- 
vos ir rusų sieną, visuomet butų pavojuje, 
joks augštesnis kuriamasai .gyvenimas ja- 
me butų neįmanomas. Būdamas pasienyj, 
jokiu budu negalėtu buti administracijos 
centru. O Vilnius, kaipo toksai, jokių gam- 
tos turtų neturi. Jo gyventojai iš senovės 
pirkliai, valdininkai, darbininkai. Nesant 
administracijos ir kulturos Įstaigų, gyven- 
tojų skaičius sumažėtų perpus. Sumažėjus 
gyventojams, sunyktų ir prekyba. Namų sa- 
vininkai ir pirkliai netektų reikalingų gy^ 
venti priemonių. Vilniaus pirkliai ir namų 
savininkai dėl Vilniaus prijungimo prie Len 
kų vien pralaimėtų. Tačiau darbininkams 
butų dar vargiau. Vilnius dabar savo ma- 

sinu, savo anglių, savo žalios medžiagos, 
savo duonos neturi. Ir reikėtų buti pramo- 
nes ministeriui visai bepročiu, kad lesitų 
Vilnių steigti dirbtuves, mašinas, medžia- 
gą ir visą kitą gabenti iš kitur, ir paskui 
padirbtą vėl dangins atgal j Varaavą, y- 
pač, kad nuolatai grės pavojus strategijos 
atžvilgiu. Darbininkai'savaime neturėtų jo- 
kio uždarbio. Kad taip atstiktų, gana aiš- 
kiai sako šių dienų atsitikimai, Lenkai Vil- 
niuj savo nieko nesteigia, tiktai rankioja 
kas dar liko Vilniuj neišvogta ir dangins 
galas žino kur — į Varšavą. Pagaliaus 
Vilnius niekuomet savo duonos neturėjo. 
Patys Lenkai savo duonos sau niekuomet 
neiwštenka, j Vilnių pristatyti jos nesuge- 
bėtų. Vilniuj grėstų nuolatai badas. Juk 
dabar, kad ne maištininkai, dieną ir naKti 
velka duoną iš Suvalkijos ir Kaunijos, Vil- 
nius badu senai butų išmiręs. Lietuva Vil- 
niaus prijungimo prie lenkų niekuomet ne- 

pamirštų ir duonos Vilniuj neduotų. Tat 
priskirti Vilnių prie Lenkų — tolygu duoti 
Vilniuj. mirties orderi. 

Antra vertus, Vilnius, būdamas Lietu- 
vos sostinė, butų administracijos ir kultu- 
ros gyvenimo centras, sujungiąs visas vy- 
riausias valdžios įstaigas. Čia parlamentas. 
Ministerijos, Universitetas, teismai, knygy- 
nai, konservatorija, Mokslo .Akodemija, 
dailės akademija tt. ir tt. Tuomet butų 
ir prekybos ir pramonės centras, nes ža- 
liąją medžiagą ir dirbinius Lietuvoj vežio- 
ti nesunku. Kad ir kažin kokia butu "?ra- 
įi" lenkų šovinistų mistifikacija, tačiaus 

•ealingieji ekonominiai gyvenimo pagrin- 
iai pagaliau ima viršų. Tat perėjus pirma- 
jam šovinistiniam kaituliui, lenkai prade- 
da atsipeikėti ir žiūrėti realingiau Į gyve- 
nimą. Net toksai "Nasz Kraj" ima jau ki- 
tą giesmę giedoti... kurkas žemesne prie- 
laida. Pavyzdžiui, viename paskutinių nu- 

merių (104) skelbia, kad Vilnius esąs ne- 

be lenkų miestas, bet tarptautinis kelių tau 
tų, būtent, lygiai jisai priklauso lietuviams, 
lenkams ir gudams. Ir, būdamas toks, tu- 
ris buti Lietuvos sostinė. Vadinasi, 1) Vil- 
nius — Lietuvos sostinė, 2) — Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė. Tatai... "Nasz 
Kraj" ir jam panašus turėtų pasigauti dau- 
giau pilietinės drąsos ir padaryti atitinka- 
mų išvadų. 

j Svetimoje Spaudoj© į 
| Apie Lietuvius j 

LIETUVIŲ REIKALAVIMAI. 

Galutno Lietuvos nustatymo klausi- 
mas pasilieka tarp lietuvių ir lenkų, Lie- 
tuviai reikalauja pilnos neprigulrnybės, ku- 
rios jie jokiu bųrlu neatsižadės. Trumpoj 
sątraukoj Lietuva politikoj stovi šitaip: 

Lietuviai, estonai ir latviai, kurie gy- 
vena palei Balstijos jūres, kariauja su bol- 
ševikais, bet visi pastebi, kad lenkai ata- 
kuoja juos. Lenkai užgriebė Lydą, Pinską 
ir Lietuvos sostinės Vilnių. Taipgi pasiren- 
gę užgriebti Balrusiją, 73,000 ketvirtainių 
mylių su 8,000,000 gyventojų. 

Sausio 25 d., 1918 m. baltrusiai drau- 
ge su lietuviais nusprendė sudaryti vieną 
tautą ir pakvetė latvius ir ukrainus, kad 
prisidėtų prie jų ir sudarytų vieną didelę 
ir stiprią tautą — šalį, kurios teritorija 
tęstųsi nuo Baltųjų ik Juodųjų jūrių. Gi 
pastaruoju laiku lietuviai, latviai, estonai 
ir ukrainai protestuoja prieš lenkus, kurie 
yra užgriebę jų teritorijas. 

Lietuva savistovei jau kelinta žygį 
bando išgauti savo nepigulmybe. Pirmas 
Lietuvos neprigulmymės. pareikalavimas 

įbuvo laike rusų ir japonų karės, 1905; at- 
ras spalio, 1917; trečias — sausio, 1918,— 
didelė konvencija įvyko Vilniuje ir Lietu- 
va apsišaukė nepriguiminga. Kovos 13 ir 14 
1918, Amerikoj gyvenanti lietuviai laikė 
konvenciją New Yorke, kur stipriai patvir- 
tino Lietuvos neprigulmymę. Balandžio 4, 
1919, tapo formališkai apšaukta republka ir 
A. Smetona išrinktas prezidentu. Birželio 
9—10 ir 11, 1919 Amerkos lietuviai vėl 
laikė konvenciją C-hicagoj, kur tape išneš- 
ta rezoliucija protestojanti prieš lenkus, už 
jų užgriebimą Lietuvos teritorijos ir kita 
reaolicija reikalaujant, kad dalis Rytinės 
Prasijos (Mažoji Lietuva — Red) butų 
atimta nuo Vokietijos ir atiduota Lietu- 
vos republikai. Vėliausias Amerikos lietu- 
vių mass-susirinkimas, ką buvo sušauktas 
liepos 4, Prinfield; Mass., Rezoliucija, kuri 
toj konferencijoj tapo išnešta išdaiies skam- 
ba šitaip: (Čia mes tą rezoliuciją išlieižia- 
me, nes ji yra tilpus įvairiuose lietuvių laik- 
rašeiouse. Red.) 

Tolaus toje rezoliucijoje griežtai reika- 
laujama, kad visi elementai (talpinant Len- 
kiją), kurie turi užgriebę Lietuvos teritori- 
jas, butų priversti prasišalinti iš Lietuvos 
ir kad neutralė komisija butų paskirta, kuri rupintusi sutaikyti jų nesusipratimus 
ir, kad visi Lietuvos nuostolai, kuriuos prie- šai padaie butu Lietuvai atlyginti. 

Iš "Current History." 

LIETUVOS ŽIEMOS ILGOS. 
Žiemos yra ilgos, bet neperšaltos Bal- 

tijos šalyse, kur lietuviai apsišaukė savo ne- 
prigulmybę — kaipo nauja tauta, pasiiuo-] suodama iš vienos puses nuo Rusijos, iš 
antros pusės nuo Vokietijos. 

Nuo Lapkričio iki balandžio Lietuvos 
žemė yra uzsalus ir sniego pridengta. Vienok oras neperbaisiausias tuom- laiko- 

tarpiu. Sniegui pasirodžius lietuviai vei- 
cai pasikinko kuiną į roges. Jų roges, 
\"ip vežimai, rūbai yra dirbtos namie. Vež- 
lankiai randasi visokios spalvos, kaip tai 
raudoni, žali, mėlyni, geltoni ir rudi. Žie- 
mai prasidėjus Lietuvoje žmonės atitolina 
arba labiai sutraukia į krūvą. Žiemos lai- 
kas, tai pasilinksminimo, pasikalbėjimo lai- 
Vis pas Lietuvos gyventojus, nes vasaros 
laiku kiekvienas lietuvis užimtas lauKu 
darbu. Aštuoniosdešimtas nuošimtis gyven- 
tojų gyvena ant ūkių. Žioma užklupus ran- 
da laukus nuvalytus ir tuomet jau gyven- 
tojai turi progą pasilsėti. Prasideda links- 
T-us susirinkimai baliuka ir taip žiemos me- 
las prabėga. 

Krikščioniškos šventės pas L'ltuvius 
abai džiaugsmingai yra sutinkamos ir iš- 
<i1mingai -praleidžiamos. 

Iš ''Rochester (N. Y.) Times." 1 

SCrytamieji Paveikslai į 
Amerikonų spaudos tapo < 

pastebėta, kad iš šešių mili 
jonų Lietuvos gyventojui 
penki milijonai nėia matę 
krutamųjų paveikslų. Gal i 

but, kad tai nevisai tiesa. 
Bet didžiuma lietuvių ištik 
rujų nėra mačiusi krutamų- 
jų paveikslų, nes Lietuvoje 
dar jie nebuvo įėję į papro 
ti ir mažai kur rodami. Tik 
prieš tą 51 mėnesio karę 
buvo bepradedą pasirodyti 
kintamieji paveikslai. Ir 
tai tik retkarčiais važiuojan 
tis su krutamaisiais paveik- 
slai žmogus užsukęs, kur į 
mažą miestuką, ar kaimą, 
pabūdavo dieną dvi ir vėl 
keliaudavo į naują vietą. 
Gi vietos, kur krutamieji 

paveikslai būdavo rodami 
labai apgailėtinos ir netin- 
kamos, tai ūkininko daržy- 
nė, arba grjčia. Patys kin- 
tamieji paveikiai taipgi bu 
vo rodami minkos vertės: 
Minkos rūšies ^uokeliai ir 
"Kristaus Mukos." Vienok 
ir tie minki perstatymai la- 
bai patraukdavo Lietuvos 

I gyventojus. 
Atmenu, kaip lietuviai 

Šeduvoje atsinešė linkui 
kintamųjų paveikslų, kuo- 
met tūlas pinigdarys atsi- 
lankė Į Šeduvą su krutamai 
siais paveikslais ir apskel- 
bė, kad klebono daržyneje 
bus rodamos "Kristaus Mu- 
kos;" tuomet žmonėse gi- 
mė didžiausias žingeidu- 
mas, intuziazmas ir noras 

išvysti tuos krutamuosius 
paveikslus. Pirmu du vaka 
ru daugelis žmonių turėjo 
grįžti neišvydę k. p., n^s 

tiek daug žiūrėtojų prisi- 
rinko, kad jokiu budu nesu- 

tilpo j didelę klebono dar- 
žynę. ; 

! Lietuviai myli krutamuo- 
sius paveikslus ir, beabejo, 
skaitlingai lankytųsi Į juos, 

| jei tik jie butų keno palai- 
ikomi. Bet iki šiol Lietuvo- 
jje tos rųšies biznierių nesi- 
rado ir gal bufc, kad bijojo 

| tokiu bizniu užsiimti, kad 
! neprarasti sutaupintus savo 
1 auksinėlius. 
j Amerikoj krutamųjų pa- 
sveiksiu industrija užima la 
;bai svarbią vietą ir visoj ša 
! lyje prasiplėtus. Berodos, 
i penkta didžiausioji Ameri- 
kos krutamųjų paveikslų, in 
dustrija. Anglijoj, taipgi ji 
žimią vietą užima. Lietuvo 
je irgi krutamųjų paveikslų 
industrija galėtų stipriai lai 
kyties,-pletoties ir dikčiai 
pasipelnyti. 

žodžių sakant, iš bizniš- 
ko atžvilgio krutamųjų pa- 
veikslų industrija Lietuvo- 
je, jei ne pirmą, tai antrą 
vietą užimtų. Bet dabar 
dar pažiūrėkime, ar yra nau 

dingu daiktu krutamieji pa- 
veikslai? Ar pravartėtų 
juos tarp Lietuvos gyvento 
jų platinti. Ar jie yra dai- 
lės tvariniai? ir t. t. 

Kaip ko ne kiekvienas da 
lykas, kuris randasi ivykdin 
tas žmonių gyvenime, taip 
ir krutamieji paveikslai tu- 
ri abi pusi, t. y., gerąją ir 
blogąją. Daugelis Amerikos 
mokslavyrių, ir šiaip apsi- 
švietosių gyventojų pastebi, 
kad Kinematografą (krut. 
paveikslais) perstatomos 
kriminališko, plėšikiško ir 
tam panašaus turinio apysa 
kaitės labai didelę įtekmę 
i aro ant jaunų ir, buk, daž | < 

nai pasitaiko, kad lengvos |( 
salios jaunuoliai prisižiurę- -į 
ię panašių perstatymų j 
)ando juos pamėgdžioti ir; į 

laugelis jaunuolių tik pa- 
sidėkavojant kinematogra- 
fai tampa žmogžudžiais, 
plėšikais arba kitikios su- 
kies žemais žmonėmis. 

Kad einematografa daro 
didelę Įtekmę ant savo žiu 
rėtojų, tai jau neužgincėja 
ma tiesa. Ji daro didelę 
įtekmę netik ant jaunų, ma 

žų, bet ir ant suaugusių. 
Gal but ir tas tiesa, kad 
kaip kurie jos prisižiūrėję 
ir ją pamėgdžiodami tampa 
blogais žmonėmis. Bet 
niekas negali užginčyti, kad 
krutamieji paveikslai neda- 
ro ant žiūrėtojų įtekmės iš 
gerosios pusės. O, jog pa- 
čios apysakaitės, koki ji ne- 

būtų, tikslas tai, kad ką ge 
ro, pamokinančio, perstatar 
'cio gyvenimą mesti į žmoni 

ją; ir kas ten blogo persta- 
toma, tai vėl geromis ypa- 
tybėmis pasmerkiama, nu- 

rodama, kad tas blogas žmo 
nijai yra pragaištingu daik 

! tu ir savo žingsniuose netu- 
1 ri pasisekimų,-vėliaus ar 

jankseiaus suklumpa ir žlun 
ga. Todėl tos gerosios kru- 

namųjų paveikslų perstaty- 
i tos ypatybės gali padaryti 
i ant žiūrėtojų keleriopai di- 
desnę įtekmę. Todėl kru- 
tamieji paveikslai gali buti 
labai tinkami vesti žmoniją 
prie augštybių, prakilnumo, 

1 

idealų, morališko gyvenimo, 
I meilės ir nesuminėtų pra- 

1 kilnių dalykų. 
I 

Iš dailos atžvilgio kruta- 
: 

mieji paveikslai, taipgi, svar 

'bią vietą užima. Dargi ii 
savotišką. Sakysime rašy- 
tojas tulą gyvenimo bruožą 
išveda raštu, atpasakoja žo 
džiu, gi cinematografa tą 

! patį padaro paveikslais. Ką 
'rašytojas pasako žodžiuose, 
; tą ji-paveiksluose. Ir tai 
nesulyginamu greitumu. 

Duokim sau, jei rašytojas 
; norės atpasakoti apyskaitės 
japystovp, joj telpančių ypa 
tų budą, jis tuom gali už- 

| pildyti keliolika puslapių, 
; kas skaitytojui imtų daug 
laiko iki perskaitysint, kuo 

! met krutamieji paveikslai 
tą visą suspės neblogiaųs, 
jei negeriaus, i ke]etą se- 

|kundų. Iv krutamųjų pa- 
veikslų žiūrėtojas daug ge- 

jriaus sau persistatys nupie- 
šiamą paveikslą į keletą se- 

kundu, negu skaitytojas j 
visą valandą. Čia jau rei- 
škia didelis laiko sutaupi- 
mas. 

Be to yra daugelis tokių 
žmonių, kurie prie knygos 
jokiu budu negali prisirišti, 
nors ir moka skaityti; kuo- 
met krutamieji paveikslai 
jiems maloniausias sielos už 
siganėdinimas ir be vargo) 
prie krutamųjų paveikslų iš 
sėdžia po kelias valandas. 
O Lietuvoje, iki kas, tas bu 
tų didžiamoje. 

Drama ir gi ne užima kru 

tamųjų paveikslų vietą, nors 

dramos aktoriai-veikėjai var 

toja veiksmą ir kalbą. 
Dramos aktoriai išėję 

prieš didelę publiką turi 
mintyje, kad nesuklysti, 
kad pasekmingiaus savo ak 
tą atlikti, kad padaryti ant 

žiūrėtojų įtekmę užsipelnyti 
sau garbę ir t. t. Su tokio- 
mis mintimis dramos ak- 
;orius lošdamas veikei a-' 
nas dažnai susinervuoja, pa 
Maro nenaturališkas ir to- 
lei atsakančiai ne perstato, 
ą, kas norima. 

Visai kas kito su cinema- 
ografos aktoriais. Pastarie 

ji lošia vieni sau, be publi-Į kos, kuri jiems nesukelia to 
kių minčių, kaip pirmie- 
siems ir jie tuom puikiaus 
perstato statomąjį paveik- 
slą. Dargi krutamųjų pa- 
veikslų aktoriams nereikia 
taip greitai veikti,-jie Ve- 
dami veiksmą dėl cinemoto 
grafijos privalo nulengvinus 
judėti, negu paprastai. Taip 
gi krutamieji paveikslai ve 
da į gilesnį gyvenimą ir įsi- 
vaizdinimą. ! 

Męs nurodę kintamųjų pa 
veikslų geras ypatybės ir, 
kad jie kaip kuriose vieto- 
se atlieka tokius dalykus, 
kuriuos rašytojas, bei dra- 
mos aktoris neįstengtų at- 
likti, visai neturime tikslo 
pasmerkti, ar žemesnę vie- 
tą duot-' rašytojams, bei dra 
mos lošėjams, nes yra tokių 
dalykų, kuriuos krutamieji 
paveikslai negali perstatyti, 
kuomet raštas ir dramos ak 
toriai tai atlieka. Pavyz- 
džiui, poetiškos dramos, 
kaip' tai Shakespeare, Ib- 
sen, Shiller, niekuomet ne- 

padarys, (greičiaus silp- 
noms pasirdys) tokio Įspū- 
džio perstatytos krutamųjų 
paveikslų, kaip, kad jas 
skaitant, k ei gyvu aktorių 
atvaidenant. Tokiose dra- 
mose yra žodžių galybė,-jų 
skambėsis, reikšmė ir gilios 
mintjs. 

Aplamai sakant, cinema- 
tografa-krutamieji paveiks- 
lai yra savotiška daila ir 
jie užima svarbią vietą, 
kaip iš dailos, taip ir iš biz- 
niško atžvilgio. Taipgi yra 
'labai pageidaujama, kad jie 
įeitų į Lietuvos gyventojų 
papročius ir užviešpatautų 
tą dailos šaka Lietuvoje, 
kuri iki šiol buvo tamsumoj 
ir tenykščiams gy\ jams 
veik nežinoma. 

Tulelis. 
i 

VIEŠPATIS. 

(Eilės prozoj). 

Ir kuomet tamsuma ap- 
siautė žemę, Arimathejos 
Juozapas užsidegęs pušies 
balaną nusileido nuo kalno 
į slėnį. Nes turėjo užsiėmi 
mą savo namuose. 

Ir rėpliodamas per Vienu 
mos slėnies gaurctus akme 
nis jis pastebėjo jauną žmo 
gų, kuris buvo nuogas ir 
verkė. Jo plaukai turėjo 
medaus spalvą, ir jo kūnas 
buvo, it baltos gėlės. Bet 
jo kūnas buvo akstinų su- 

žeistas, ir ant savo galvos 
jis nešiojo pelenus vietoj 
karūnos. 

Ir jis, kuris buvo didis 
pavaldėjas, tarė jaunam 
žmogui, kuris buvo nuogas: 
"Aš neabejoju, kad tavo nu 

liūdimas yra baisus, nes iš- 
tikimųjų jis buvo teisingas 
žmogus." .į 

Ir jaunas žmogus atsakė: 
"Ne jo aš verkiu, bet pats 
savęs. Aš, taipgi, perkei- 
čiau vandenį į vyną, ir su- 

gidžiau raišą, ir regėjimą 
sugrąžinau neregiui. Aš 
vaikščiojau vandenų pavir- 
šiu ir iš karstų gyventojų 
išvaikiau velnius. Aš tyruo 
se, kur nebuvo maisto, pa- 
valgidinau alkanus, ir prikė 
liau numirusius iš jų mažu- 
čių gritelių; ir mano noru, 
ir prieš didelę žmonių mi- 
nią, bevaisys figos medis 

, 

nudžiuvo. Viską, ką tas ( 

žmogus padarė, aš taipgi 
padariau. Ir vienok jie ma 

nęs nenukryžiavojo." 
Oscar Wilde-Vertė Tulelis. 

23-oje dienoje 
Lapričio-Nov. mėnesio ^ 

1919 metų 
Sueis vienas metas 
Nuo pasirodymo 

"LIETUVOS" dienraščio 
Pirmo numero. 

Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių 
Metą laiko atgal 

Užsirašė "Lietuvą" ir 
"Lietuva" buvo jų 

Kasdieninis svečias. 
Dabar-gi, 

Po metų laiko 
Vėl tūkstančiai 

Amerikos lietuvių, 
"Lietuvos" skaitytojų 
Užsirašys dienraštį 

Sekantiems metams. 
"LIETUVOS" ofisan, 
Apie Lapkričio 23 d., 

Suplauks 
Daug tūkstančių laišku 

Su PINIGAIS 

Už "LIETUVOS" 
prenumeratą. 

Kas gi išdrįstų 
Palikti be geriausio 

laikraščio 
"LETUVOS?" 

Bus daug tokių, 
Kurie prisius 
Po dešimkę, 

Po dvidešimkę, 
Po penkdiešimkš ir daugiau 

Už "Lietuvos" šėrus, 
Kurių dar šiek-tiek 

Bendrovės ižde pasiliko, 
Bet turi but parduota. 

Jog reikia didinti 
"LETUVOS" šeimyną! 
Oi, bus darbo-darbelio 

"LIETUVOS" ofiso 
darbininkams! 

Na, dirbsime išsijuosę. 
Prakaituosime, 

Bet 
Kad greičiau ir geriau 

"LTUVOS skaitytojams i 
Priimant jų pinigus 

Už "LIETUVĄ" sekantiems 
metams, 

Kad tinkamiau 
Atsakyti i jų laiškus, 

Kad sumažint ofisui darba, 
"LIETUVOS dienraščio 

" 

Administracija v 
Nuoširdžiai prašo 

Dienraščio skaitytojų 
Pradėti nuo šios dienos 

Rūpintis 
Atnaujinimu prenumeratos. 

Nelaukite 
Lapkričio 23 dienos. 

Šiądien išpirkite 
P. O. Money Orderi, 
Parašykite čekį arba 
Popieriniais pinigais 

(Registruotame laiške 
ŠIĄDIEN, 

SIŲSKITE. 
"Lietuva kainuoja 

Chicagoje, metams $6.00 
pusei metų 3.50 
trims mens. 1.85 

Kitur metams $5.00 
pusei metų 3.00 
trims mėns. 1.65 

Canadoje, metams $7.00 
Lietuvoje, $8.00 

Tai-gi 
Šiądien 

Užsirašykite "Lietuvą ir 
Siųskite pinigus 
Sekančiu adresu: 

"LITUVA" 
3253 S. Morgan St., n< 

Chicago, 111. 

/ALENTiNE fcSSMAKiNG 
COT.LEGF 

Bluvlrao trirplaac ; 
llonpmii vakarai* <161 hiav'.j u 
iKrruj. PaHudijlirii.1 i&<luoŪa~.1 ir vi*> 
r'oa rąžykite, o mv? paRistnrms'mi 
nfollctl Jr.iss v>atiHrrni. 
33 pariipInomoR flvkaf. AlHliaakykitfl 

2407 W, Madlion St. 
SARA F A-TKK, Principą! 
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Žinios 9š Lietuvos 

ŠVĖKŠNA. 

Kaip visur, taip ir čia 
daugelis žmonių nepasitiki 
kai kuriais valdininkais, o 

valdininkas žmonėmis. Vie- 
tinė vyriausybė dažniausiai 
dirba taip, kad žmonės nie- 
ko nežino, kas paskelbta, ar 

nutarta. Be to, valstiečių 
susirinkimai nebedaromi, j 

Paskutiniais laikais vals- 
tiečiai pradėjo labai kalbėti, 
kad reikia būtinai daryti su- 

sirinkimai. Bet to neklauso 
"ponai." Jie sako, kad tai 
bus galima daryti tada, 
kada sušauks St. Seimą, o 
dabar kentėti reik. 

Bet 22 birž. Jonikaičių so- 
diečiai savo sueigoje nutarė 

pasiūlyti viršaičiui tokį pro- 
jektą: sušaukti viso vals- 
čiaus valstiečių susirinkimą, 
kuriame butų išrišta visoki 
nesusipratimai, tokia prog- 
rama: 1) kaip patogiau bu- 
tų prieti prie svarbesnių 
sprendžiamų klausimų pa- 
tiems valstiečiams, 2) kaip 
rinkti sodžiaus viršaičius ir 
t.t. Čia jie mato dvejopos 
naudos. Viena: kada dau- 
guma bus prileista savo rei- 
kalais rūpintis, tad daugiau 
susipras, antra: kad dau- 
guma vis mažiau apsirinks, 
negu mažuma. O jei ką pa- 
gadins, tai greičiau ir pa- 
taisys. 

Tą projektą su parašais 
jteikė viršačiui. Bet negir- 
dėti dar lig šiol, kas ma- 

noma daryti su juo. 

STAKLIŠKIAI. 

Liepos 17 d. š. m. lenkai 
atvykę į Stakliškius norėjo 
padalyti susirinkimą ir per- 
rinkti Komiteto Valdybą, 
bet žmonės atsisakė rinkti 
kitą valdybą ir paprašė len- 

kų nesikišti į lietuvių reika- 
lus. — "Čia yra Lietuva, ne 

lenkai, ir mes nerikalaujam 
jokios lenkų globos ir jų pa- 
tariu." Po to lenkai norėjo 
patvirtiniti tą pačią Komite- 
to valdybą, bet ir su tuo 
žmonės nęsutiko, nes Ko-tas 
patvirtintas yra Lietuvos 
Valdžios, o kitos — jie ne- 

pripažįsta. Dar vienas atsiti- 
kimas. Susirinkus kaimo mo 

terėlėms pasikeisti tarp sa- 

vęs "Gyvojo Rožančiaus" 
kortelėmis atėjo kaž koks 
senis ir pradėjo dalinti pro- 
klamacijas. Bet moterėlės, 
supratę kuo einas, pareika- 
lavo senio tuojau su savo 

"tajemnyčiomis" išeit. Tuo- 
met jis išėjęs atsivedė kele- 
tą kareivių ir išvaikė mote- 
rėlės, tris suėmė ir nusivedė 
į komendatą, kuris gerai jas 
išbaręs išvadinęs "pagonė- 
mis litvomanėms" paleido. 

Liepos m. lenkai padarei 
mitingą; per mitingą vienas, 
lietuvis paklausė kalbėtoje,' 
kuris gana daug kalbėjo: 
"Kodėl lenkai taip begėdiš- 
kai skverbias j Lietuvą? Tuo 
met pirmininkas jį nutrau- 
kė ir nebeleido daugiau kal- 
bėti, nors anksčiau buvo 
Jeid«:s. Negalima klausti to, 
kas priešinga lenkų val- 
džiai; už tokį paklausimą 
gali buti tuojau suimtas. 

Vietinis klebonas Saba- 
liauskas bičiuliuojasi su dva 

rininkais lenkais: Čižienė, 
Gelionių dvaro, Bauijos dv. 

Joralicnių dvarininku Vui- 
kauski i; šitie dvarininkai 
prieš legionų atėjimą darč 

klebonijoj slaptų pasitari- 
mg*. 

Paskutinių laiku prokla- 
cijy meto daugiausia lenkų 
kareiviai, užneša kiekvie- 
nam gyventojui į pirkią ir 
jei namie nieko neranda, tai 
išmuša skylę lange ir įmetą. 

ALUNTA. 

Utenos apskr. Naktį atjo- 
jo 8 lenkų žvalgai gerai ap- 
siginklavę. Vietos žydai 
apie tai ankščiau pranešė 
lietuvių valdžiai. 

Sužinoję tai, penki mili- 
ciončininkai ir trįs civiliai 
žmonės apsiginklavę prisi- 
rengė juos sustikti. Jie taip 
atsistojo, kad apsiautus at- 
einačius, o vienas tiesiai ėjo 
jų pasitikti. Priėjus len- 
kams, milicininkas liepė gin 
klus padėti ir eiti drauge 
į valsčių. Lenkai iš karto 
manė pasipriešinti, bet pa- 
matę, kad jie apsiausti, nu- 

ėjo. Iš čia juos nuvarė į Utė 
ną, iš kur netrukus paleido. 

Netrukus po to atėjo 2 vo- 

kiečių poznaniečiai. Juos 
taip pat suėmė. Jasirodė, 
jog jie plėšikauti atėję. Pas 
vieną iš jų rado 2 aukso žie- 
du, apie 8 tukstančius rusų 
pinigų ir dar kai ką neseniai 
pavogtą, vienam vietos gy- 
ventojui. Jie patys prisipa- 
žino. Juos nuvežė į Uteną, 
iš kur grąžino lenkams. 

Apskritai lenkai dažnai 
užpuola Aluntos miestelį. 
Vietos valdžia kaip įmany- 
dama ginasi. 

(Iš Kauno "Lietuvos") 

TRAŠKUNAI. \ 

Vietinės jaunuomenės 
kuopa buvo sutaisiusi gegu- 
žinė. Buvi prakalbų, tauti- 
nių žaidimų iš šokių. Kitur 
tokios gegužinės ne naujie- 
na, bet traškuniečiams tai 
tikra šventė buvo. Širdis 

ėmė smarkiau plakti ir upas 
pakilo, kai pirmą kartą su 

tautinė vėliava ėjome per 
mišką Jei dažniau butų to- 

kių pramogėlių, tai musų 
žmonės greičiau susiprastų 
ir butų pasiryžę dirbti kraš- 
to gerovei. 

Gegužinės pelnas, kurio 
sulinkta per 200 mr., skiria- 
mas knygynėliams taisyti. 

ROSALIŠKIS. 

Netoli nuo Želvos. Vietinį 
seniūną Kazimiera Puoknj 
lenkai pasikvietė į Giedraičius 
ir liepė surašinėti žmonės prie 
lenkų, bet Puoknys griežtai 
atsisakė ir pranešė, kad žmo- 
nės Lenkų valdžios nepripažįs- 
ta ir tik pripažįsta viena val- 

džią: Lietuvos valdžią. 
Netoli Želvos į vienkiemį at- 

važiavo keturi legioninkai ir 
pareikalavo pilietį Šimėną. P. 
Šimėnui atėjus, legioninkai is 

jo reikalavo, kad jis duotų ar- 

klį, karvę ir kiaulių. Šimėnas 
nenorėjo duoti, tad legioninkai 
tuojau ištraukė revolverį ir grą 
sino nušauti. Šimėnas papra- 
šęs, kad p nežudytų, atidav< 
arklį, karvę kiaulių ir daugiai 
valgomu daiktų. LSB. 

O v- w 

ŽELVA. 

Lic;>os 24 d. Netoli šio mies-j 
telio į Dvareliškių sodžių atva- 

žiavo keturi tegioninkai apipie- 
šė ūkininką Joną Maticjuną, 
paėmė jam batus, kurie atsiėjo 
jam 350 rublių, be to, lašinių, 
sviesto ir 1; itokių daiktų, ir iš- 
važiavo. 

I Želvos miestelį atvažiaavc 
apie 24 k'g'ioninkai; norėjo su- 

žinoti Lietuviu kariuomenės 
c 

da1)kus. Tuojau apiplėšė žyde 
lius, jaėmė cukraus, papirosu, 
cigarų, degtuku, prisikrovė 
vežimus duonos ir išvažiavo. 

LSB 

LENKU OKUPANTU 
DARBAI. 

S K UD1TJŠKIS. 

Skuditiskio dvaro savinin- 
kas Kurminas iš pradžių, kai 

išėjo bolševikai, laukė ateinant 
lietuvių kariuomenės, bet atėjo 
legioninkai. Kurminas dabar 

tai]) susibičiuliavo su lenkinin- 
kais, jog tapo tikras jų agentas. 
Kasdien į juos vaikščioja ir 

prikalba, kad Aluntos valsčiaus 
Valdybės nariai yra lietuviai 
ir dideli patriotai. Taip antai 
Kurminas skundžia legionams 
Skudutiškio mokytoja, kad yra 
lietuvis patriotas — tokį suė- 
mus reikia sušaudyti. 

Skundžia taip pat Skudutiš- 
kio kleboną, kuri jau lenkai su- 

skubo apiplėšt. Padarius Sku- 
dutišky lietuviu milicininkai;* 

J c 

susirinkimą išrinkti įgaliotinį 
Aluntos valsčiui, Kurminas 

pranešė legioninkams, kurie 

atėję, tuojau suėmė miliciniu 
kus ir žadėjo sušaudyti. 

Kurminas važinėja po so- 

džius ir kalbina žmonės, kad vi 
si rašytųsi lenkais ir kalbėtų 
lenkiškai. Bežemius su legionų 
pagalba priverčia dirbti savo 

dvare. Lietuviškai kalbantiems 
moka iik po 2 mark. dienai sv« 

savo valgiu ir dažnai muša, sa- 

kydamas to za poganski jenzyk 
tai už pagoniška kalba. LSI5. 

ŠIS-TAS. 

Juozapas Juzumas garsus 
"lenkų" mokslavyris. Daug 
labo tautai atnešęs žmogus.! 
O jis gimė Rubikų kaime, 
Telšių apskr., vasario 15 d. 
1827. 1 ivo begalo garsus sa 

vo laiku chirurgas, klinikas. 
Daug literatūros lenkams pa 
liko ir visi jį už lenką skai- 
tė, vien todėl, kad jis savo 

lietuvio pavardę Juozas Ju- 
zumas perkeitė j Polikarp 
Girsztowt. 

Daugelis musų didvyrių 
lenkams kliuvo. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWN 
C33 West West 18th Str. 
3601 S. Halsted St. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefforson & 12th Str. 
2050 W. 23rd Street 
Cor. Halsted Cz Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
S. W. Halsted & Madison 

3903 S. Halsted St. 
S. W. Halsted & 181h Str. 

NORTH SIDE DISTR1CT 
S. B. cor. Halsted &. Mil\vaukee 
Cor. Milvvaukee & Paulina. 
S. \V. Cor. Milvvaukee & Robey. 
Cor. Fihvaukee & Division. 
1615 North \Vood St. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. \ 
1C56 Wabausia Ave. 

ROSELAND & KENSINGTON. 
DISTRJCT. 

10701 S. Michiga.i Ave. 
10803 S. Wabash Ave. 
Cor. 93rd & Cotta^e Grove Ave. 
Cor. 12th & Homan ave. 
373 Kensington Ave. 

W. Pullman. 
720 W. 120th St 

S. CHlCAGO DISTRICT 
8756 Houston Ave., J. Trijonis. 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 

[ BRIDGEPORT, DISTRICT 
3246 Eraerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 

, 3417 So. Union Ave. 
3437 S. Union Ave. 
3603 S. Union Ave. 

,3220 S. Wallace St. 
556 West 35th St. 
030 \V. 35th Place. 

13416 \Vallace St. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & Wells 
Cor. Van Buren & Clavk 
Cor. State & g. V7. ISth 
834 Wcst 33rd Street. 
837 -W. 33rd St 
3358 S. Auburn Ave. 

'3222 Auburn Ave. 

Jfrraternai 

The Problems of 

Peace and tKe Right3 
of Lifctle Nations. 

Mažol knygelės formoj žar 
nalas o4 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tauti; 
klausiniai, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

8 i 

WHO i\RE THE 
LITHUANiANS? 
$ 

THE NEW LITH- 
UANIA. 
f 

AM APPEAL TO | 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

& 
Geriausia proga tupažindi-' 

nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo j kaimynui. Pasiskubink, nes, 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 1/>c. j 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO. ILL. 

Tel. Ya"ds ,3654. AKUšEpK'; j 
Krs.A. Michaiewiw tf> ■■■llll lllllll I 1 

Baigusi Akušerijo 
kolegiją; ilgai pruk* 
kavusi PenusilvanJ 
jos hospitalčse. Pa 
seluningal patarnaa 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą. visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Si 

(AnL antru lubu) j 
Chicagi, III. j 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki m,u T.r.a; j 

Fradik Nauji-j Aletui su tobulu aidu rt 

gijimu, taip. kad acpraleistumei per » 
tu s metus, kas tnu buti naudinga. 
priei einant kur kitur. Kgzamlnacija D\'KA1 

Gerai pritaikinti a^i ial prašalint akių U 
galvos skaudJjin-.ua, irumparcjysti Riba t»!i 
reįosiė prašalinama, pasitarkite su ■aasin' 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAG' 
eitu* iuOoe, viru Pl.-.tt'o aptiekos. Tčaykltc 

i paraš? 
Kasapas l^tor. Gatrėa. 

Valandos: nuo 9toa ?al. iį t». iki ?. vai. vok. 
Ncdclioj: c.uu -J r"'. įjto iki 1~ %al. £-<>** 

j Pliones? Vards 155—E51 
! Residcnce Pliene Drover 7781 

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

! Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. HALSTED st. chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«r.tŲ, Rėinų Ir Stogams Fop'Brlo 

BPECiALlAi; Maleva malevojimul stiibu i5 vidaus, po $1.50 ui jslionį 
CARR BiCOS. WRECKING CO. 

3C03-3039 RO. HAL3TED STREET. CHICAGO, (LL. 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 
5437-39 S. ROBEY ST. 

BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTF.C ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieng. ir naktį. Prititntu automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

Te1 Drovcr 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DEN'/'ISTAS 
Valandos: nuo 'J rjto iki 9 vale 

NedėliomiB pagal suta"rim«* 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tuneliui pradūlinami. Kreivos akja 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki G. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St.r Chicago, III. 

Telephonp Drover 6052 
DR. A. JUOZAITIS 

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

Nedėliomis pagal sutapti.. 
3261 S. HALSTED ST.C CHICAGO 

5 Telephoiu Yards 1532 I 
DR. J. KŪLIS 

! LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIKBF.iAS 
j (lydo visokias ligas motetu, vaiky ir vyi j. I 

(Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų liga3. 

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

Or, Virpia Narbutt 
Physician & Sur£«m 

goor West asrid Street 
axn Marshali Elvd. 

Ofise valandas: 
nu 4 po plet 
? iki 9 T*kar« 

r£i^ Lawnf!t1a 660 
$yv jftimr.sj 

T<S. P\QcJtwtll 15S1 

Di\ M. iierzinan 
2S RUSIJOS 

Ccrni lietuviam* žinomai per 16 *< 
tų ?r<ipo patyri* g> aytojai, chirurgą 
ir akušeris. 

Gydo aitria* ir chroniškas ligas, rj 
n] motertj ir Taikų, pagal r;.njni^ii 
metodas. X-Ray ir kltckiut ekktro 
[ rietaisuf. 

Ofisas ir Laboratorija: 10^5 W. 18tk 
Strc-t, netoli I'iak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 'r 
6—S vakarpR Te'.cphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Halele^ 3t. 
VALANDOS: S—o Hknd. 

A. Masalskis 
LIETUVIS BBABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai lr daug 
pigiau, kaip kiti, delio. tad 
męs patjs dirbame grabas ir 
turime Havo karpjonuB ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius *auk 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien^ ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave, fcl. Grover 4139 

iHKHCTaSHHHS^S SS1 

Dr. G. M. Glaser 
PralrtikTiojR jau l>v met&l 

S149 8. Morgan 8t., ktrti 32 »t 

£>peclall3ta* MoterlžaŲ, Vyrišku, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos; 8—10 ryto, 12—1 fo 

plot. b—8 vali., Hedol. S>—S. 

TELErOMAii YAKD9 617. 

į DR. I. E. MAKARAS. 5 j 
j I 
♦ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas, j 
j Perkėliau savo ofis$ į mirusioj 
♦ Dr. D J. Bagočiaus ofisii, 10900 So.J 
iMichigau Ave., Roscland, III. kur» 
ir praktikuosiu tarpe lietuvii; šiame) » 

J mieste ir apielinkoje. Telefonas ofi-j 
so Pullman 342, I 

» 

{Rezidencija: 4515 So. "\Vood Street.| 
|Telefonas \ards 723 Claicago | 

r-f-t rys rys »Y» rf* ** T* 'r ^ 

UBERTY BONDS 
M?a pertame Liberty Boads u f~-y ^^X_T pilnę "casb" Terię. Atneškite w -L X 
arba atsiųskite. J.G. SACKHE1M & CO. Atdara kasdien nuo 9—i ««.i 

_ .v \ U tara i n kai a Keivergabi ir 1335 Mllwauke AvC. 
Subatomts i)—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvltjt riAArt/uY/m y 

SVARBU 
Iš priežasties išvažiavimo parduodu labai pigiai kambarių ant. cementinto fondamento namas vėliau 

sios mados, elektros svLsa, puikus porčiai ir prie tc 
namo 5 lotai. Lotai pavieniai šioje vietoje parsiduo- da po $900 ir $1000. Pardosiu viską už $4,500. 

Ten pat 5 prie kampo lotai, už kurios užmokėjau $2,500.00 parduosiu už $2,000.00. Viskas randasi neto- li 59-tos ir Westem Ave Puikiausia vieta. 
Atsišaukite vakarais arbanedėlioje iš ryto iki 3 yal, 

S. ŠOKALSKIS, 
3343 Lowe Ave. 3 lubos 

Sustiprinimas 
Virškinimo 

Jusu virškinimo organas laikas nuo laiko 
reikalauja sutaisymo kuris sustiprintų 
sveiką, veikimą vidurių ift duotų jums tik- 
rą užsiganėdinimą, jaučiantis sveiku; grą J 
zinan*" jums apetitą; prašalinnant vidu- 
rių užkietėjimą ir kitus nesveikatingumus 

evera's 
alsam 

of 
(Severas Gyvasties Balsamas"). ditoK Gy- 
duolės pilnai ahako savo vardui, nes męs 
žinome iš gyvo patyrimo, kad jos yra 
vienos iš geriausių gyduolių nuo ci. o- 
niško vidurių užkietėjimo, nevirški hno; 
dispepsijos; skilvio nesveikatlngumų ir 
abelno nusilpnėjimo. Jas reikia imti po 
kiekvieno valgio. Kaina 85 centai ir 4 
centai karės mokesčių. Gaunama visose 
vaistinėse. 

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IA. 

SEVERA'S MEDICA- 
TED SKIN SOAP. 

(Severos Gylantis Odi- 
nis Muilas) yra puikus 
ir antiseptiškas mull?j, 
prausimu!, maudymuisi 
trinkimui galvos ir sku- 
timui. Labai tinka mau- 

dymui vaikų. Kaina 25c 
nėra Jokių mokesčių 

SEVERA'S SKIN 
OINTMENT. 

(SeveroB Odinė Mostis) 
yra labai gera mostis 
nuo niežėjimo, arba nu- 

šašimo. eczemo9, deder- 
vinių, ivy poison, nuri- 
pimo ir t. p. Kaina 50c 
Ir 2c karės mokesčių. 

SEVERA'S TABLETS 
FOR HEADACHE AND 
NEURALGIA. 

(Severos Plotkelės nuo 

Galve j Skausmo), Joa 
yra patariamos vartoti 
nuo galvos skaudėjimo. 
Jos prigelbstl greitai ir 
tikrai Kaina 25c ir lc 
karės mokep&ų. 

SEVER.AS 
REGULATOR. 
(Severos Reguliatorius) 
jis yra rekomenduoja- 
mas kaipo abelnas visj 
kuno sustiprintojas ir 
tinkamas gydymui ligų 
ir nesveikatingumų pri- 
klausančiu moterims. 
Kaina $1._'3 Ir 5c mok. 

£ ~ 

V E R A' S 
"' 

R H EUmX 
TIC REMEDY. 
(Severos Gyduolė nuo 

Reumatizmo) yra gy- 
duole nuo reumatizmo 
podargos, sustyrusiu są 
narių, st-enų skaudėji- 
mo ir roumatiko galvos 
skaudėjimo. Tik pamė- 
ginkite jsj.. Kaina $1.25 
ir 3c mokesčių. 
SEVERA'S KIDNEY 
AND LIVER REMEDY 
(Severos Gyduolė nuo 

Inkstų ir Kepenų) pa- 
gelbsti nuo sutinimo 
inkstų arba puolės, no- 

rt'guiiariako šlapinio&i 
geltligės, surugimo vi- 
durių ir strėnų skaudė- 
jimo. Kaina 73c ir $1.25 

Geras 
Lšnimentas 

Ingaukite paprotį perspėjimo nelaimingų 
atsitikimų laikydami visuomet po ranka 
gerų, laiko išbandytų, pasekmingų ir pa- 
gelbstant} linimentų; kokj kad męs jums 

siloumc sutaisymų kuris gerai žinomas 

Severa's 
j Gothard 

011 
(Severos Gothardiškas Aliejus). Jis labai 
pagelbsti prušalinimul visokių paviršuti- 
nių skausmų ir gėlimų, kur paprastai yra 
žinoma, kad linimentas pagelbsti. Mėgin- 
kite jį gydymui reumatizmo ir šitokiuose 
nesveikatingumuose, kaip: etrėnų gėli- 
mas, dieglių, galvos skaudėjimo, sutini- 
mo, sustingimo eųnarlų arba raumenų ir 

panašių nesveikumų. Kaina 30c ir 60c 
su 2—3 c mok. Gausite vaistinėse 

W. F. SEVERĄ CO. C^OAR RAPID8, IA. 

'h Big "G" Cloak & Suit House 
S u bato j, Rugsėjo 27 

0* 

OPENIKG 
■JHHKHtBKK X>£K*£> 

NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 
BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprčdalais 
merginoms ir moterims. 

Pas mus viskas pigiau, nes męs 
patis siuvame. 

3631 SO. HALSTED ST., 
CH1CAGO, ILL. 

Telephone Boulvard C 09. 



Vietinės Žinios 

POLICIJA SURADO 500 
PORŲ ČEVERIKŲ. 

Tris detektyvai automo- 
bilių važiavo Warren AVe. 
Ir kuomet atvažiavo netoli 
1938 Washington Boule- 
vard, pas daržins pamate 
bemiegančiu du vyru, kurie 
kišeniuose turėjo revolve- 
rius. 

Kuomet detektyvai visai 
arti privažiavo ir tuotu vyru 
užkalbino, tuomet jiedu pa 
šokė su bėgo į daržinę, prie 
kurios gulėjo. 

Detektivai Įsibriovė į dar- 
žinę ir ten atrodo 500 porų 
čeverykų. 

Toudu vyru tapo suareš- 
tuoti. Jeis yra. VVilliam Bar- 
nes, 2100 W. Emerson Ave. 
ir William Deavitt, 2445 W. 
Chicago Ave. Dabar jiedu! 
sėdi Chicagos kalėjime. 

Policija mano, kad jiedu 
tuos čeverykus pavogė iš ta- 
vorinių karų. Ir jau Kelius | 
kartus vagilius saikimo, bet 
kol-kas prie kaltės neprisi- 
pažįsta. >t ; | 

DIDELĖ NELAIMF. 

Echvard Žilvitis, 18 mene- į 
sių, 933 W. 33-čios gatvės, 
vakar vakare netikėtai liko 
pašautas. 

Kambarietis valė revolve- 
rį, kuris buvo pilnas kulip- 
kų. Plaktuką užgavus pasi- 
girdo suvis. Edvardas tuo- 
met buvo ant grindų ir ku- 
Jipka patikė į jį. 

Dabar policija jieško vy, 
ro, bet nesuranda. Yra vil- 
tis. kad vaikas pagis. 

PRIŽADĖJO 50,000 TONU 
CUKRAUS. 

Didžiosios Vakarų Cuk- 
raus kompanijos, prašant 
Chicagos Cukraus kompa- 
nijos viršininkui H. H. Ra- 
iapp, prižadėjo atsiųsti 50, 
000 tonų, už kurį cukraus 
taupimo kompanija mokės 
po 10 centų už svarą. Publi- 
kai bus pardavinėjamas po 
12 centų svaras. 

Komisionierius H. H. Ra- 
lapp greitų laikų mano gau- 
ti cukraus iš Cubos ir vaka- 
rinių valstijų. Kaip tai: Co- 
lorado, Utah ir Nebraska. 
Tik kaina, sulyginus su da- 
bartiniu siuntiniu, bus daugį 
augštesnė. 

Mat, šiom laiku Cubiečiai 
išdirbta ir žalia cukraus me- 

džiaga daugiusiai sunčiama 
Europon. Dėlto S. V. iš Cu- 
bos cukraus negali gauti. 
Naminėse valstijose ir nega 
li užtektinai cukraus pada- 
lyti, nes neturi ganėtinai ža- 
los medžiagos. 

VIEŠA PADĖKA 
DR. STRIKULIUI. 

Du metai, kaip jaučiausi 
nesveiku ir pradėjau eiti 

pas gydytojus pagelbos jieš- 
kotų. Eidauvau pas visokių 
tautų gydytojus: francuzus, 
vokiečius, žydus ir čekus, 
ir kas tik kokį daktarą pa- 
girdavo. Bet nevienas ma- 

nęs nepagydė ir mano svei- 
kata vis silpnėjo. 

Kažin kas patarė man 

eiti pas Dr. Striku]}. Nuėjau. 
Dr. Strikulis išegzeminavo 
mane ir davė vaistų, nuo ku 

rių išprmo karto jaučaus 
daug geriau. Ir kelių vasai- 

čių bėgyje ijs mane padarė 
sveiku. 

Dėlto aš tauriu tau ši vie- 
šos padėkos žodį, ačiu! 
Kaip aš tamstai atsimokė- 
siu už toki brangų turtą— 
sveikatą, nežinau. Bet esu 

tikras, kad iki mirties neuž- 
mršiu tavęs. 

SMAGI IR LŽIUGINANTI 
ŽINIA. 

Linksmu ir amlonu ma- 

tyti lietuviškus krutamuo- 
sius paveikslus. Paveikslai 
buvo nuimti lakė Lietuvos 
Laisvės Varpo išleistuvių pa 
rodos. 

Ir dabar jau prasidėjo jų- 
jų rodymas po Chicagos lie- 
tuvių kolionijas. Nekurie 
jau turėjo progą matyti 
juos. Ii- kurie mate visi gė- 
rėjosi. Ištikro yra ai milži- 
niškas darbas, kuris pasi- 
liks Lietuvos istorijos lapuo- 
se. 

Tie lietuviški krutamieji 
paveikslai nepoilgo atlankys 
ir musų kolioniją. Ir tie, ku- 
rie dar neasate mate turėsite 
progą juos pamatyti. 

Tik tėmykite paskelbi- 
mus ir rengkitės, kad kuo- 
didžiausias skaičius susirink 
tu jusų, o užtikrinu, kad visi 
turėsite malonu įspūdį, ku- 
rio iki mirties negalėsite už- 
miršti. 

Kuomet ėmė krutamuo- 
sius paveikslus Ciceros lietu- 
viai, rodos nekaip buvo su- 

sitvarkė, bet paveikslai ga- 
"a puikus. Jei nenorite ne- 

tikėkite man, bet kuomet 
bus rodomi ateikite patis ir 
pamatysite, kur yra teisybė. 
Ir tuomet savo blaivomis 
mintis galėsite spręsti. 

Ciceronas. 

VAIKAI UŽKABINĖJA 
PRAEIVIUS. 

Pėtnyčioje 11 vai. nakti 
J. F. G. eidamas iš darbo 
ėjo 33-Čia gatvė. Ir atėjus 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, 
tik antras namas nuo šven- 
toriaus, iš ulyčaitės išbėgo 
du vaikėzu, apie 14 ar 15 
metų, ir eina paskui jį. 

Kuomet atėjo ties šven- 

toriaus vartais. Vienas iš 
i jų sviedė praeiviui su plyta. 
jMatomai norėjo pataikyti i 

galvą ir potam iš jo pinigus 
'atimti. 

Tuomet praeivis užkeikė 
ir dar paginejo juos. Vaikai 
nubėgo i ulyčaitę. Ir prasi- 
vis nei vieno nesugavo. 

Matomai, tuodu vaiku gy- 
vena, 922 V/. 33-eios gatves 
Jeigu kita karta dar taip at- 
sitkartos, tuomet J. F. G. 

pašauks policiją ir tuodu 
vaiku suareštuos. 

Tėvai ir mtinos valdykite 
savo vaikus, kad netranky- 
tusi po gatves ir neužkabi- 
nėtų praeivių. 

Vietinis. 

Draugijų Pranešimai. 

PRANEŠIMAS. 

Visų kolioniju Laisvės Sąvaitė6 
Komitetams. 

Gerbiamieji Laisvėn savaitės veikė- 

jai. Malonėkite gu.°nvinkti utarninko 
vakare. Spalio 7 d., 8 vai. vakare. "Lie 
tuvos" Bendroves Svet 3249 S. .Mor- 

gan S t. 
Malonėkite susirinkti skaitlingai, 

nos yra daug reikalų apkalbėjimui— 
pasirengimui prie La i. v/c? Sęvaites 
Šventės. Malonei kvieCia vinu komi t c 

tus ir veikėjus 
A. L. Lukss. kom. narys. 

Eridgeport. 
Bridgeporto namu savininkų susirin 

kimas įvyks panedėlyj, spalio 6tų d., 
8 vai. vak., P. Wodmano svetainėje, 
33čia ir Lime gatvės. 

Visi namu savininfc ii esate kviečia- 
mi atsilankyti. J. V Evaldas, rašt. 

Cicero, III. 
Dienine Vaikų Prieglaudos Draugi- 

jos susirinkimas jvyks panedėlyje. 
spalio 6 d., 7 .30 vai. vak. Parapijinėje 
svetainėje 

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
esate kviešiami atsilankyti. 

J. Mikalonis. 

Tarybos Ekstra Susirinkimas. 
Chicason Lietuvių Tarybos Pildan- 

čio Komiteto 21 nario jvyks ekstra su 

sirinikimas serrdoj, 8 dieną, spalio 8 

vai. vak., \Vodmano svet. Susirinkime 
svarbiuoju klapsimu svarbiuoju Iriau 
•imu bus apka'bfijimas IJuosybėa Sa- 
vaitės reikalų. J P. Eveldas, Sckr. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičiui 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. RaSt Petras Kenutls 
815 8o. Kolman Ave. 

Finansų Ra6t. Antanas Jonlkls 
148 E. 107th &r. 

Kaaierius 8. F. Martlnkue 
3342 8o. Hnlsted St. 

Kasos Glob&Jal: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfor>ea8 Kaulakls 

Knygiai: 
T Komas Janu'ta 

Wf LIETUVOS ZEMLAP1S. 
ORIGINALAS 8UTEIKTA8 PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOU8ANNI, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: vlsijs kaimelius, bfifcnytkiomius, raleatus ir miestelius, gelž- 
Iielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškollus, krasos kcMut\ kanalus 

Visas Lietuvoje gyvonanClas tautas Ir JuJų kalbts. 

ŽEMLAPI8 yra su daugeliu paaiškinimų ir rucidsda Iš 8 dalių. 

1) Lietu/a ir Europines Valstijos. 
2) PrieS IstorinS Lietuva. 
3) Lietuvos Karalyste po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalyste po Gedemlnu (1316—1341). 
E?) Lletavos Imperija po Algirdu ir KeistuCiu (134B—1377). 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1302—14J#). 
7) Lietuvos Valstyb§ prieš Padalinimą,. 
5) DabartlnS Lietuva. 

Miera 23x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS 8AVAITRASTI8 

Kaica metama 12. Pusei metų $1. Kanadon metame |2:60 
Numerius pažiurfijimul siunčiame dykai. 

Turime dideli knygų sankrovą lr katalogu slunCiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampu. 

Vflliausla indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Hų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord«rtci» v 
ba registruotuose laiškuose. 

Eina penktadieniais: 

7907 Superlor Street Cieveland, Ohlo 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

p. Beišys, Pirmininką.", 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jeuue Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt. 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 JBroad Streot, 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, Iii. 
Juozapao Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vlce-Plrmlnlnkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugarls, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šark^, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jenas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 \V. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 

4441 So. Washtenaw Ave. 
Petras Šarka, Iždo Globėjas. 

4600 So, Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
•Juozapas Legnugaria Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Sl' iet 

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

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4dth St. 
Lud. Šimulis, Pagelbininkae. 

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

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stan'sauskls, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

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

Pirminiiikao I. KasevlClus, 25 Hln- 
dia av. 

Vice-plrmininkaa E. Sugeųtas, 38 
Laura St. 

protokolų raštininkas B. Balutis, 
68 Melvilla av. 

Finansų rašt. iurgls SalaaeviCius 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokus, 217 Cardo 
n i av. 

Maršalka Juozas šalaaevlCius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkaur.!as, 151 Car 
doni av. 

Knygų ved8jas D. Kadys. 79 Mel- 
»llle av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevlfiius, 195 
Cardoni av. 

Draugystes korespondentai: 
Juoaas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkeviftius 195 Cardoni ar. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini n«161dionJ kiekvieno mėne- 
sio lietuvių pobažnytlnfijo svetainėje 
prie We&tmenlstcr lr Cardoni gatvių, toj po pamaldų li: 80 vai. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA 
JAUNU VYRU 

PRIE 
Darbo musu merchandise 

Departamente. 

LENGVAS DARBAS 

PILDYMAS ORDERIU 

VYNIOJIMAS IR 

PAKAVIMAS PREKIŲ 

PUIKIOS ALGOE. PUIKIOS 

PROGOS ISIDIRBTI GERA DARBA 

VALANDOS: 8 IKI 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ IR MER.GINU 

nuo 16 metų ir augščiau. prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAIR AND 
RIDGWAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

REIKIA PAGELBOS 

MOTERŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
MERGINU 

ir 
MOTERŲ 

VALANDOS: 8 |K| 4:45 
SUBA'i'OVIIS IKI PIETŲ 

Prie lengvo, švaraus ir žingeidaus 
Darbo 

POPIERINIŲ B AK SU DIRBTUVE 
SKRYNIŲ DIRBTUVE 

SIENINIU POPIERIŲ DIRBTUVE. 

PAV'YRIMAS NEREIKALINGAS 

PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALGOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMENT 

REIKIA 
MERGINU 

IR 
MOTERŲ 

VALANDOS: NUO 8 IKI 4:45 
SUBATOJ IKI P!E7'U 

Gera vietr energingoms Ir darbščioms 
merginoms ir moterims, kurios nori 

moklnties darbo musuShipping 
Departamente. 

Stai kokis darbas vyniojimas ir riši- 
mas pundeliu, svčrimas s:utinių ir tt. 

PASTOVUS DARBOS 

PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKES7IS. 

GEROS PROGOS ItiSIDIR.BTI 

GERA DA'.IBA. 

SEARS ROE3UCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEBERIŲ 
TROKER1U 

WERHOUSEMANU 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SKAITYKITE 
"LIETUVA" 

REIKIA PAGELBOS. 

MOTERŲ. 
^ 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ IR MbR.G'NU 

nuo 16 metu ir augščiau. prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

1418 W 22nd St. 

REIKALAUJU BUČERIO. 
Roikalingas geras buferis, supran- 

tantis savo darbą. Turi kalbėti lietu- 
viškai. Atsišaukite greitai, laišku ir 
kitaip. 

John Corey, 
Kewanee, III., 

REIKALINGAS aunas j vyras dirbti 
aptiekoje. Turi buti patyręs Darbas 
pastovus. Atsišaukite tuojaus: F. A. 
Juozapaitis. 3601 S. Halsted Street, 
Chicago, 111. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusiu i Ken 
tuoky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą, darbo nereikia F^kėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Catial Street. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaua ne 25 merginu prie lengvo 
dirbtuvėp darbo. $14.00 j sq.vaitę oesi- 
mokinant Ant šmotuku (piece \vork) 
nuo $16.00 iki $20.00 j savaitę. Moka- 
me bonus kas tris mėnesius, 
American Insulated Wire <4 Cable Co. 
954 W. 21 st Street. 

REIKALINGA MERGINA ANT 
FARMU. 

Reikalinga mergina dirbti ant far- 
mii prie stubos darbo Savininkas ne 
vedęs. Gerai merginai yra gera proga. 
Labai puiki "ieta ir labai linksma gy* 
venti. Reikale tolimesnių naMšKinimų 
rašykite šiuo adresu. Martin Shareiva. 
Cissna Tark, 111. 

PATEMYKITE 

PAJIEŠKAU kambario vienai j;pa- 
tai tarpe 51mos ir 69t s gatvflj, ir tar- 
pe Halsted ir Kedzie A ve. Geistina, 
kad butu su valgiu Jeigu kas nors tu 
rite tokį kambarį, malonėkite pranešti, 
šiuo adresu: Mr. P. Paul, 4438 So. 
Fairfield A"o., Chicago. 111. 

Pajieškau Antano Valionio ir Mor 
tos Kijauskienės, abu paeina iš Vai- 
nunŲ kaimo Seinų apskr., ir pašto, 
Suvaiką redybos. Meldžiu juos pačius 
atsišaukti a:ba kas apie juos žinote 
malonėkite pranešti; nes turiu labai 
svarbų reikalą. 

Mot. Verbyla. 
872 Bank St., V/aterbury, Conn 

Pirm.is lietuviškad Hotelie Chicagoj, 
prie 1606 South Halstod St. Si^al Ho- 
telie nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženoėiams ir priimame pakoiedviuB. 
Ruimai par&amdoml nuo dion >3, wjval- 
tėa, a"ba įnėnetiic. Kainos prieinamos, 
taipgi bu valgiu. Naminė valgykla* 

ONA PETRULIS, Savininkė. 

BULVES IR KOPŪSTAI 
Tlk-kų parvežta karais iš Wisconsin 

Bulvės labai gražios ir miltingos. Par 
siduoda labai pigiai. Meldž!-i kreiptis 
pas. 

Feliksas Bielowskas, 
Kilevičiaus name, 

3239 So. Lime St., Chicago. 

Parsiduoda Studebakor trukas. Geras 
tinkamas posunkiam darbui. Pigiai 
Reikalaudami pamatyti kreipkitės į 
"Lietuva'', 

PARSIDUODA FOTOliR.AFIŠK AS 
BIZNIS (STUDIO). 

Puiki 30x20 pėdų moderniška gale- 
rija, su aparatais ir fotografiškais 
rakandais. Pragyvenimo kambariai 
prie vietos Biznis randasi vakari- 
nėj adlyj Chlcagos. tirštai apgyven- 
toj lietuvių ir įvairių .autų kolionijoj. 1 

Kito tos rūšies biznio art nėra. 

Krepkitės antrašu: 

1435 S. 49th Ct.. Cicero, 111. 

Telefonas Cicero 3051. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bttters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrų 
ir geriausia gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučias vidurių nesveikata, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilv-io nedirbimę. neskanaus atsiruęi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viskį prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- i 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėris iš šaknų žievių žo- ' 

lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų kiek reikalaunat tai prisių ] 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit' 
tikrų ir aiški; savo antrašų"lr rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE I 
P. A. BAL7'R.ANAS CO Į 

316 W. 31 st St., Chicago, III. n 

Reikalingas aut.'cs ran'zos Ford'as 
Praneškite "Lietuvai". 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- / 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė laba! derlinga, ant kurios viekas 
gerai auga, ir žpmė randasi prie ge- 
ležinkeliu gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. Męs esame savininkai 5<\C jO 
akrų 7 'mės, ir turime paskyrę 5,'jOO 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimiera Gad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj koliouijoj ir padeda 
kiekvienam apsi0-yvent.i. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80, 
120, 160, aker} Galite pradėti dirbti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmą išmokėtą. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilnų vertę 
ir lotus kaipo dali {mokėjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, Wisconsin. 

Farmos.. 
Extra Bargain Extra 

Firkitošj rudonj farmas didžiausio] 
Lietuvių Ųkininkų kolonijoj, Ameri- 

koje, kurioj yra per 450 lietuvių ūki- 

ninkų. kur šjmet vasarą Ciasuvirš 50 

pirko farmos lietulai, kurie turime sa 

vas ūkiškas draugijas laisvas ir kata- 

likiškas, turime bažnyčią, ir kunigą. 
Anglai farmerial matydami tokj dide- 

lį skaitlių lietuvių čionais pereinant 

šventi mufuojas laukan iš tos Lietu- 

vių Kolonijos, palieka mums savo pui 
kia ijtalsyta "suksč, kad parduotume 
lietuviams ,kad ir u žpgTens kęanią 
ne snaglam sneslnor itarpe lieutvių 
gyventi kaipo jums l'f>d nesinori tar- 

pe svetimų gyventi. Broli lietuvi, ku- 

rie mylit savo kalbą ir fautą, Jums ge- 

riausi prcga apsigyventi musų koloni- 

joje kuri yra patogesni 'r geriausi 
vieta del Lietuvių ant ūkių gyvenimo 

Amerikoje apielinkė puikaus turgauno 
miesto Scottvillės, Mich. Kolonija 
randasi prie pat Miehigan Leikos van 

lenyno 1 kur galima laivai ir trauki- 

nlais atvažiuoti žemo derlingiausi 
lol visokių javų. daržovių, rodų ir pie 

rų. Mohs su Juodžemių, upeliais ir 

sžerais geri žviravoti kel'ai. puikio- 
:nia farmomls apgyventa. Mos tv.rime 

50 farmų paėmę iš anglų farmerių, 
viirie mufuojasi laukan iš tos lietuvių 
iolonijos, vienos yra mažos, titos di- 

lesnės farmos; vienos yra su menkais 

mdinkaai. pigios, kitos yra su pui- 
ciausiais jt-ankiais; cu pelningais* ao- 

iais. Turimo supirkę dabar iš rudens 

'ann^ gausit nuo kelių šimtų iki tuks- 

ančio dol. pigiaus. Rudenies gyvulius, 
sėklas ir ūkio mašinas antrų rankų 
jausi už pusę kainos. Naudokis proga 

atvažiuoki tuojaus mes apvežiosimo 
su automobiliu tas farmas veltui, iš 

airių galėsi pasirinkti tinkamesnę 
j 

'armų. Priimsime Liberty Bondsus už 

)iln$ kainą, kad dabar pirksitv už li- 

uisių skolų nereikės mokėti procentų 
r taksų, kol pareisi gyventi pavasary. 

Garantuojame, kad viskas taip yra tei- 

ilngai, kaip mos rašome, Jeigu notai- 

>os rasite, kaip mes čia garsimane, 
nes jusų gelžkelio lėšas apmokėsime. 

Pilnai galito pasitikėti mumįs, nes 

nes esamo tos kolonijos uždėtojais 
r jos apgyvendintojals lietuviais lr 

nes drauge su savo lietuviai: ūkinin- 

kais gyvenome po šiuo adresu: 

A. KIEDIS CO. 

^obinson Building, 
Scottville, Mich. 
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