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Sudaryta Amerikonu 
w Brigada Lietuvon. 
ji r 

! Anglai Atakuos Petrogradą. 
Meksikonai apšaudė Attie- 

| rikes lakuni-s 
Alba*.:., /.udo Italijos kareivius- 

! LIETUVIAI APSUPO 
BOLŠEVIKUS. 

Kopcnhagenas, rūgs. 2 d 
Lietuvos Žeg^cija šiadi^r 
pranešė, kad bolševikai lie- 
tuvių fronte tapo apsupti. 
Bolševikai kreipesi prie lie- 
tuvių prašydami padaryti 
taiką, nes lietuvių pulkai vis 
eina pirmyn. 

SUDARYTA AMERIKO- 
NŲ BRIGADA LIETU 

VON 

Paryžius, rugs. 2 d. IJe- 

»uvos kariškoji misija pra-i 
leša, kad sudarymas arneri 

konųbrigados tamystėn Lie; 
tuvon eina labai pasekmin-l 
gai. Jau girdi, sudaryta, 
visas reikalingas afcierių 
štabas ir taipgi atsišaukė 
didelis skaičius šiaip buvu- 
siii aficierų ir kareivių. 

Lietuvos valdžia plianuo 
ja amerikonų brigadą ap- 
drausti kokioj nors rimtoj 
amerikoniškoj apdraudos 
kompanijoje prisilaikant 
pamatų amerixoniškos val- 
diškos apdraudos. 

Amerikos Raudono Kiy- 
žiaus viršininkai Paryžiuje 
kreipėsi prie Raudo.io Kry- 
žiaus Washingtonan prašy- 
dami įgalioti pasiųst R. K. 

skyrių su minėta bvigada 
Lietuvon. 

ANGLAI ATAKUOS 
PETROGRADĄ 

Berlynas, rugs. 2 d. — Iš 

Rygos atėjo pranešimas, 
kad Anglijos generolas 
Gough paskelbęs Petrogrado 
gyventojams, jog nuspręsta 

►ližatakuoti Petrogradą. Gir- 
di atėmus miestą nuo bolše- 

vikų bus pristatyta gyvento-' 
jams maisto užtektinai. 

Generolas Gough yra tal- 

kininkų atstovu Baltiko pro 

vincijose. Jis neseniai buvo 

iššauktas Londonan ant kon 

ferencijos ir po to, manoma, 

prasidės talkininkų priešbo! 
ševikiškas veikimas. 

, MEKSIICONAI APŠAUDĖ 
AMERIKOS LAKUNUS. 
Laredo, Texas, rugs. 2 d. 

Du lalcimai leidosi orlaivyje 
apžiūrėti rubcžių. Kiek pa- 
lėkėjus juos apšaudė būrys 
meksikonų. vienas tapo su- 
žeistas gi kitas laimingai 
nuleido orlaivį žemyn. Su- 
žeistasai nunešta ūkininko 
stubon, kur nusiskubino ka- 
riškas ambulansas. 

ALBANAI ŽUDO ITALI- 
JOS KAREIVIUS. 

Belgradas, rugs. 2 d. — 

čia gauta žinių, kad sukilo 
albanų giminės ir užpuolė Italijos kareivių burius. 
Daugelis kareivių tapo išžu 
lyta; gi likusie, kaip pra 
nešama, skubiai traukia lin-j kui drutvietės, Durazzi ir: 
kitu. 

BOLŠEVIKAI APIPLĖŠĖ 
AMERIKOS BANKĄ 
Stockholmas, rugs 2 cl.— 

Vietos švedų laikraščiai pra 
neša, jog gauta žinių, kad 
bolševikai Maskvoje užpuo- 
lė amerikonišką banką, kuri 
buvo Švedijos konsulato na 

me ir apiplėšė ją. Minėtas 
bankas turėjo nuosavą na- 

mą, bet pertraukus Ameri- 
kai ryšius su bolševikais per 
sikėlė Švedijos konsulato na 

man ir pasidavė jo globon, 
bet, matomai tas negelbėjo. 

Kalbama, kad bolševikai 
turi užstatan paėmę ir ke- 
letą švedų.' Švedijos valdžia 
šiame reikale kreipsis Mask 
von su užklausimu, reikalau 
dama platesnių paaiškini- 
mų. 

MAINO GYVULIUS ANT 

SĖLENŲ. 
Bern, rugs. 2 d. — šeica- 

rijos valdžia sutarė su Itali- 
ja mainyti gyvulius ant alie- 
jinių sšlerų. Šveicarija siųs 
Italijai 4,000 gyvulių už ką 

i gaus keletą tūkstančių va- 

jgonų aliejinių sūrių. 

Pagelba laiku 
v M£l>'■ 

Brangumrs pragyeni mc- jau baigė amerikonams kišenius tuš^yti, bet naujas 
derlius skubinasi gyventojams gelbėti. 

įteikė austrams 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžius, rugs. 2 d. — 

Austrios kancleris K. Ren- 
ner aplaikė nuo talkininkų 
tarybos taikos sutartiem teks 
tą ir išvažiavo Austrijon. 
Jis užreiškė, kad Austrija 
tur but prašysianti prailgin- 
ti atsakymui laiką, talkinin- 
kai ketina suteikti, jei tik 
tam svarbus reikalas. 

UŽGINČIJA JUODKAL- 
NIJOS REVOLIUCIJĄ. 
Washington, D C., rugs. 

2 d. — Šiądien gauta iš Ser 
bijos oficialis kablegramas, 
kuris užginčyja pirmesnes 
žianias buk Juodkalnijoj įvy 
ko revoliucija. Girdi ten ne 

buvo jokio sukilimo ir tą 
tik sufabrikavo Serbijos 
priešai, kurie nenori prilei- 
sti Jugo-Salvų prie unijos. 

PLIANAS APSUNKINAN- 
TIS GELŽKELIU 
DARBININKUS 

YVashington. D. C., rugs. 
2 ci. Šiądien įteikta senato 
komisijai plianas linkui gelž 
kelių. Sulyg šio pliano gelž 
keliai t ampa pirvaeia nuosa 

vybe, bet po valdžios kont- 
vole. 

Išrišimui kivirčių tarp 
kompanijų ir darbininkų re 

komentuoja koflunsiją iš 
18 ypatų keturių nuo darbi- 
1 
ninku ir keturių nuo gėlžke 
llių. Bet sulyg pilano drau- 
•džiami streikai ir lokautai. 

DEDEGAČ BULGARIJOS 
UOSTAS 

Paryžius, rugs 2 d. — 

Tapo žinoma, kad talkinin- 
kai nusprendė, jog reikia 
duoti Bugarijai išėjimą i 
Agejaus jūres per uostą De- 

degač. 

ATŠAUKTA ČARTERIAI 
24 UNIJOS LOKOLAMS. 

Springfield, III., ings. 2 d. 
Šiądien tapo pranešta, kad 
angliakasių unijos viršinin- 
kai atšaukė čarterius 24 uni 
jos lokalų, kurie steikruoja 
prieš padavadijimą unijos 
centro valdybos. Gi penkio- 
lika kitų lokalų esą suspen- 
duoti. 

BALTIŠKOS TAUTOS 
BOLŠEVIKĖJA. 

Revelis. rugp. 31 d.—Spe 
cialis korespondentas Chi- 
cago TriKine praneša, kad 
baltiškos tautos dikčiai su- 

bolševikėjo. Koresponden- 
tas priežastį mato tame, tal- 
kininkai paliko mažąsias 
tautas Estoniją, Latviją ir 
Lietuvą pačioms vienoms 
nuversti Rusijos bolševižmą. 

Gi nors talkininkai priža- 
dėjo joms savo pagelbą, 
bet tos tautos pagelbos ne- 

mato ir, matomai yra 
linkę nejudinti bolševikų, 
jei tik bolševikai joms nie- 
ko nesakys. Jau dabar ga- 
lima užtikti tenai bolševikų 
massmitingus, ko pirma ne 

simatė. 

TALKININKAI GRASINA 
UŽIMTI REINO PRO- 

VINCIJAS. 

Paryžius rugs. 2 d.— 

Talkininkų augščiausia ta- 
ryba praneša Vokietijos vai 
cižiai aštrioj formoje, kad 
talkininkai užimsią daugiau 
žemių Reino provincijose, 
jei vokiečiai neatšauks nu- 

tarime kuriuo leidžiama 
austrams turėti atstovybę 
Vokietijos parlamente. 

Mat sulyg taikos sutarties 
vokiečiai privalo palikti 
Austriją pilnai neprigulmin 
ga šalimi. Gi dalyvavimas 
Austrijos atstovų Vokieti- 

jos parlamente jungia i vie- 
ną bendrą abi šali. 

Berods talkininkai duos 
Vokietijai laiko 15 dienų, 
idant atšauktų minėtą link 
Austrijos atstovybės punk- 
tą iš savo naujos konstitu- 
cijos. To neišpildžius talki- 
ninkai užims daugiau že- 
mių Reino provincijose. 

GRAFĄ KAROLYI KAL- 
TINA L7MUŠYSTĖJE 

Berlynas i*ugs. 2 d. — 

Giminės užmuštojo Vengri- 
jos premiero grafo Tiša kal- 
tina grafą Karolyi, pasižy- 
mėjusi savo veikimu kaipo 
premieras atsiskirus nuo 

Austrijos prisidėjime prie 
grafo Tiša užmušystės. Sa- 
koma, buk grafas Karolyi 
prisidėjo agitacijoje prieš ' 
Tisą ir dargi dalyvavo už- 

! mušystėje. 

SPARTAKU LYDERI IŠ- 
| LEIDŽIA RUSIJON. 
i Londonas, rugs. 2 d. Su- 
lyg pranešimo rusų laikraš 
čio, spausdinamo Berlyne, 
Vokietijos valdžia leidžia 
Kari Rodekiui išvažiuoti 
Rusijon. Rodek pasižymė- 
jo sparktakiška agitacija 
Vokietijoje. 

BOLŠEVIKAI NUSKAN- 
DINO ANGLIJOS LAIVĄ 
Londonas, rugs. 2 d. — Bal 
tiko jūrėse bolševikai sutor- 

pėdavo Anglijos narlaivių 
naikintoją Viktoria. Laivas 
nuskendo taipgi nesuranda- 
ma aštuonių iš laivo ingulos. 

AMERIKOS ADVOKATU 
KONGRESAS BOSTONE. 

Boston, rugs. 2 d. — Čia 
pradeda rinktis advokatai 
iš visų kraštų Suvienytų Vai 
stijų. kurių kongresas prasi- 
dės rytoj, likimas susilauk- 
jti kongresan į 900 atstovų. 

VENGRAI PRIEŠ SENA- 
TO KOMISIJĄ 

Washington, D. C., rugs. 
į 2 d. — Šiądieii senato už- 
I rubežinių reikalų komisija 
(nusprendė išklausyti reika- 
lavimų Amerikos vengrų 
sanryšyje su taikos sutarti- 
mi. 

TALKININKAI REIKA- 
LAUS RUMUNIJOS 

PASIAIŠKINTI. 
Paryžius, urgs. 2 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- 

iryba svarstė Riununijos ne- 

į pristatymą raštiško paaiški- 
nimo link veikimo Vengri-, 
joje, ko reikalavo augščiau 

• sia talkininkų taryba. Kal- 
įbama, kad talkininkai pa- 
siųs Rumunijon specialę pa- 
siuntinystę su aštriu reika- 
lavimu, kad Rumunija, 
urnai atsakynėtų į talkinin- 
kų užklausimus. 

KARALIŠKI DVARAI 
SODIEČIAMS. 

Milanas, rugs. 2 d. — Ita-( 
lijos karalius Emanuilas pra 
nešė premierui Niti. kad jis 
ketinąs visus karališkus (pri 
klausančius karūnai) dvaru,1 
išdalinti sodiečiams. 

Toliau pranešime pabrie- 
žiama, kad karalius pranešė, 
jog namai, esanti Tnt tų že- 
mių yra padovanojami lab- 
daringoms įstaigoms, kurios 
užsiima sušelpimu nukentė- 

1 jusiu nuo karės. 
; T aigpi pranešama, jog kv 
ralius užreiškę's, kari Tr, įb 
privačis turta's bus lygiai ap 

| taksuojamas, kąjp ii' tiktas 
! kiekvieno Italijos piliečio. 

PENNSYLVANIJOS LIE- 
TUVIŲ SEIMAS. 

(Speeialis telegramas 
"Lietuvai". 

Pennsylvanijos Lietuvių 
Seimas atsibūva Mahonoy 
City. Pa. Pirmsėdžiauja M. 
M. Šlikas; jo pagelbininkų 
Jonas žamaskas; Sekreto- 
rius Thomas Shamis ir Juo 
zas Karalius. Seime daly- 
vauja 435 atstovų, atstovau 

į darni 250,000 lietuvių, Penn 
sylvanijos valstijose. 

Lietuviška Komisija. 

HOOVER1S RAGINA 
LIETUVIUS VEIKTI. 

(Speeialis telegramas "Lie- 
tuvai"). 

Atstovai įvairių lietuviš- 
kų labdaringu organizacijų 1 turėjo šiądien susirinkimą 
Waldorf Astorife viešbuty- 
je, New Yorke. šiame su 

sirinkime nuspręsta pradėti 
, visoj šalyj didelę kampa- 
niją sušelpimui vaikų ir mo- 

terų Lietuvoje. Susirinki- 
me dalyvavo ir ponia Tur 
činovičienė. 

Amerikos maieto admi- 
nistratorius Herbert Hoover 
kablegramavo komitetui, 
kad maistas, nupirktas už 
aukas Amerikos lietuvių su 

šelpimui Lietuvos gyvento- 
jų išsibaigs iki lapkričio 
mėnesio; ragina Amerikos 
lietuvius remti pašalpą Lie- 
tuvai. 

Jona« Ragdžiunas. 

DIDELĖ AMERIKOS PA- 
SKOLA ESTONIJAI 

Kopenhagenas, rugs. 2 
d. Estonijos spaudos biuras 
šiądien pranešė, kad Su- 
vienytos Valstijos yra su- 

teikusios Estonijai paskolą 
ant 50 milionų doliarių. Bet 
paskola tik reikmenims, ku 
rios paimta ant išmokeečio. 

SPARTAKAI KALTINA- 
MI KANKINIME IMTINIU. 

Munich, rugs. 2 d. Fritz 
Leidi žymus spartaku va- 
das ir kiti penkiolika spar- 
(takų yra kaltinami kanki- 
nime imtinių užstatan. Sa 
koma, jie suvalydavę imti- 
nius rusin ir maitindavę 
tik duona ri vandeniu; gi 
dėl blogo su imtinias ap- 
siėjimo keli jų mirė. 

ORAS 
Chieagcje ir apielinkčje 
Šiądfep debesluot*; klok 

Saldau; 

ftaiiUMris. 6:15; 
Saulėleidis, %*31. 
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NAUJI ŽABANGAI LIETUVOS 
GYVAVIME. 

v* * ą 
Užvakar kabelis iš Paryžiaus prane- šė, kad Lietuvoje apie Šiaulius ir kitose 

vietose susirinko 40 tūkstančių vokiečių kareivių, kurie atsisakė klausyti bent ko- 
kios valdžios ir kurie save vadina "kolča- 
kais" ir žada eiti ant rusų bolševikų, kad 
padėti jsigalėti Kolčakui. Jie neklauso 
neigeneralisimo Focho, neklauso nei Lietu- 
vos valdžios. 

Apart to, tie vokiečiai "liuosnoriai" gel bėtojai Kolčako atvirai kalba, kad pada- 
lyta sąjunga tarp Vokietijos, Rusijos ir Ja- 
panijos. 

Kuomet taip dalykai virsta, politikos bėgis visai įeina į kitas vėžias ir aiijantai stovi priešakyje naujo klausimo. Tie vo- 
kiečiai liuosnoriai einanti pagalbon Kolča 
kui, tai niekas daugiau,, kaip tiktai naujas vokiškasis "triksas." Dabar juk taip išei- 
na: 

Jei aiijantai griežtd pareikalaus tų vokiečių "liuosnorių" išsiskirstymo, tai tuo 
met Kolčakas arba ir bolševikų nedraugai pasakys, kad aiijantai prigelbsti bolševi- 
kams, neduoda vokiečiams liuosnorbms pa dėti Kolčakui kariauti prieš bolševikus. 

Iš kiotos pusės-palikti tuos vokiečius 
ir leisti kariauti prieš bolševikas, tai vis 
vien kaip jungti Vokietiją su Rusija ir tai 
dar neatsižvelgiant ant Lietuvos ir Latvi- 
jos. 

Vienu žodžiu, jei aiijantai prievarta išvaikys tuos vokiečius, vokiečiai ir rusai 
alijantų nedraugai išnaudos tą faktą ir va- 
rys prieš alijantus stipriausią agitaciją. Jei 
paliks juos,—jie padarys daugybes blėdies. 
Ir vienaip negerai, ir kitaip blogai. 

Kasgi pasilieką alijantams daryti? Iki šiol aiijantai maž daug nesikišo į rusų reikalus ir jie dabar tos protingos politikos 
prisilaiko. Kaip rusai nori, taip jie sau lai 
valdosi, tai jų naminis reikalas. Bet nesi- 
kišant į rusų reikalus, aiijantai negali dalei 
sti, kad vokiečiai pavidale vokiečių liuos- 
norių kareivių galėtų savo naudon įsikišti. Todėl aiijantai privalo taip padaryti, kad 
nesikišant į rusų reikalus butų išsklaidyti tie vokiečių liuosnorių būriai. 

Tą atsiekti galima tiktai vienu keliu, tai yra turi tą reikalą pavesti Lietuvos val- 
džiai ir Lietuvos kariumenei. Pavesti tą Lietuvos valdžiai galima tiktai tuomet, 
kaip Lietuva liks pripažinta kaipo valstybė. Prie to Lietuvos kariumenė nėra taip stip- ri, kad ji galėtų vienu kartu muštis su len 
tais, su bolševikais ir dar su vokiečiais 
uosnoriais. Todėl alijantai kogreičiau- 
ai turi suteikti Lietuvai militarę pagalbą. 
Alijantai vilkindami su pripažinimu Lie 
Tos ir Latvijos jau nemažai iki šiol pra-i Jei dabar Lietuva butų pripažinta, 
ji turėtų militarę pagalbą nuo alijantų, 
oanašųs "triksai" iš vokiečių pusės vi- 
ii nebūtų galimi. Lietuva butų taja 

, kuri skirtų Vokietija nuo Rusijos, 
nepripažinta Lietuva, vokiečiai ir ru- 
^siskaito net su Focho padavadij?- 

Alijantų vilkinimas su Lietuvos pri- 
nu jioms patiems daro nesmagumus. 

Iuns išrodo, Kad alijantai jau yra 
laryti kokius nors žingsnius Lietu- 
vi jos ir Rusijos klausimuose. Koks 
nutai im^s, to negalima žinoti, ži- 

nia tiktai tie*, kad, kaip pranešama iš Ka 
raiiaučiaus, didelė Anglijos eskadra pra- 
plaukė pro Karaliaučių ir nuplaukė linkui 
Liepojaus. Bene alij,antai dabar ištikrųjų 
ruošiasi duoti tikrą pagalbą lietuviams ir 
latviams. Bet čia ir vėl iškįla tas j ripažini 
mo klausimas; juk kad alijantai galėtų gel 
bėti kokią šalį ir josna siųsti kariumenę, 
turi pirmiau pripažinti tas šalis. Vienok 
dabar negalima spėlioti, tik trumpa atei- 
tis parodys, kokius žingsnius alijantai pa- 
ims: ar jie dar ilgiau vilkins su Lietuvos 
ir Latvijos pripažinimu ir sau kenks, av jau 
tikrai veiks tą, kas geriausiai išpuola. 

Svetimoje Spaudoje 
Apie Lietuvius 

VIDUNAS--DIDIS LIETUVOS GENIJUS. 

Viduno vardas galima užgirsti iš be 
veik kiekvieno lietuvio lupų. Baltijos pa- 
kraščiuose, kame neseniai tapo suorgani- 
zuota Lietuvos respublika, vyrai ir moterįs 
kasdieną taria viršminėią vardą. Vyrai 
priesaikas daro juomi, o moterįs meiliai žiu 
ri į savo vaikus su slepiama viltimi, kad jų 
vaikučiai butų ateityje Viduno idealų vykin 
tojais. 

Dabartinėje valandoje Vidunas yra žy 
miausis asmuo lietuvių literatūroje, pasek- 
rr.ingiausis lietuvių mokslininkas, kurio vei 
kalai apie sulyginamąją kalbotyrą yra be- 
galo didžiai vertinami, ir taipo gi vienu 
žymiausiųjų veikėjų dainos srityj. Lietu- 
vių teatars žiuri į Viduną kaipo į didžiausį 
savo dramaturgą. Laikraštininkų tarpe jis 
įgijo gabaus rašytojo ir redaktoriaus var- 

dą, o kuomet išmušė svarbiausia valanda 
Lietuvos neprigulmybės klausimo rišimo, 
tai Vidunas stojo į pirmas mūšio eiles, ra- 

šydamas, kalbėdamas, redaguodamas už 
Lietuvos laisvę ir neprigulmybę. 

Vidunas gimė Tilžėje penkis-dešimtįs 
vieni metai atgal iš pusėtinai pasiturinčių 
tėvų. Dar jaunu būdamas jis pradėjo va- 
dovauti lietuviams. 19 metų amžiuje Vi- 
dunas įsteigė Lietuvių Giedorių Draugiją 
Tilžėje, kurios vienaitinis tikslas buvo dai- 
nuoti ir studijuoti tautiškas dainas. Šios 
draugijos įsteigimas buvo tik pradžia pa- 
našios rūšies judėjimui. Vėliaus tapo įsteig 
ta daugelis tokių draugijų Lietuvoje. Ne- 
mažinkim jųjų naudos. Lietuviai sako, kad 
lietuviška daina buvusi vienu svarbiausiu 
įrankiu sužadinti žmonėse patriotiškumą. 
Nepasitenkindamas tik tuomi darbu, Vidu- 
nas taipo gi pagelbėjo rinkti žmonių melo 
dijas ir skiepijo į lietuvių širdįs karštą mei 
lę prie savos dainos. Dabar išviso esą su- 
rinkta virš 200,000 tautiškų dainų. 

Uždėjęs minėtąją Giedorių Draugiją 
Tilžėje Vidunas kaikurį laiką mokino Fran 
cuzų ir anglų kalbas, o paskui tapo suligina 
mosios kalbos (Comparative Philology) 
profesorium Berlyno universitete. Laike 
savo profesoriavimo Vidunas parašė kelio- 
liką dramų, komedijų ir net farsų, kurios 
džiaugėsi gan geru pasisekimu. Bet di- 
džiausiais Viduno dramatiškais veikalais 
yra dvi teologijos iš lietuvių gyvenime: 
"Amžina Ugnis" ir "Prabočių šešėliai". 

Bet pasišventusis Viduno darbavima-i 
sis Lietuvos neprigulmybės dėlei padarė iš 
jos "persona non grata" Berlyno Uinversi 
tete. Bet tas nenubaidė jo nuo darbo. Jis 
tapo redaktoriumi dviejų lietuviškų laik- 
raščių: "Jaunimas" ir "Aušra," kūmose 
jis nuolat žadino skaiščią tautiško atgimi- 
mo dvasią. Ir jo daininkų draugijos, ir 
iš kalbos filosofijos veikalai, ir jo dvamos 
visi sukasi apie vieną bendrą centrą~tau 
tos dvasios budinimą. 

Jo filosofiškas veikalas "Musų Užda- 
viniai" ir jo istoriška knyga "Lietuva. Da- 
bartyje ir Fraeityje" užpelnė Vidunui vie- 
no didžiųjų Europos mintintojų vardą. 

Lengvai valdydamas pluksną kelio- 
mis kalbomis Vidunas pastatė Lietuvos li- 
teratūrą l jai prideramą papėdę. Jis taip o 

?i yra viens žymiausiųjų asmenų moderniš 
koje Europos literatūroje. Jaunieji Lietu- 
vos poetai ir rašytojai pradeda dabar žengti 
Viduno pėdomis. i 

Laike penkiolikos metų Vidunas buvo 
Reichstago nariu (tai netiesa. Red.). Vi- 
sas jo politiškas veikimas ir taipo gi jo na- 

šus darbai mokslo, literatūros, istorijos ir 
filosofijos srityse pasižymi dideliu atsidavi 
mu Lietuvos neprigulmybės reikalams. 

Dabar Vidunas yra Lietuvių Unijos 
Vyriausiojo Komiteto pirmininku. 

Iš Brooklyn Standard Union. 

Pasidairius Po Margą 
Svietelį... 

Balkanų katilas včl kunku- 
liuoja. 

Paskučiausios telegramos is 
Europos praneša, kad išnaujo 
sužvangėjo ginklai tarp Juod- 
kalnijos ir Serbijos. 

Serbai nori užgriebti juod- 
kalniečių kraštą. Su įvairiau 
siu machinacijų pagelba Ser- 
bijos politikams pasisekė iš- 
gauti nuo talkininkų paveliji- 
mą. kontroliuoti Juodkalniją. 
Dabar gi juodkalniečiai sukįlo 
prieš neprašytus svečius ir ve- 

ja juos lauk. Mat, ir jie n./li 
laisvę, ir jie nori patys šeimy- 
ninkauti savo name... 

Ak, kaip liūdna, girdžiant 
apie tuos šviežius žmoniško 
kraujo upelius nelaimingą ja- 
me Balkanų pusiaucilyj. 

Ir Juodkalnija ir Serbija 
yra mažos kaimyninės šalįs, 
mažesnės už Lietuva. 

Jas abi lygiai spaudė ir Tur 
ki ja, ir Bulgarija, ir n-et Vokie 
tija pastarosios karės metu. 

Jos abi yra išnaikintos, al- 
kanos, apdriskę. 

Bendri vargai jungia žmo- 
nįs, sako žmonių patarlė. 

Bet aš nepasakyčiau tu apie 
Serbiją. Nepasakyčiau to ir 
apie Lenkiją. 

Vos šiek tiek Serbija atsiga 
vo ir štai ji, besai matė, lenda 
su visomis keturiomis j mažu 
tę, karės nualintą Juodkalniją, 

Nesuspėjo musų kaimynas 
Lenkija galutinai pasiliuosoti 
iš rusiškų ir vokišku žabangų, 
užpludo ji savo raiteliais Lietu 
vą. 

Ar tik jau neperdaug "kariš 
ko upo" kaikurios tautos prisi 
gėrė laike penkių karės metų 

Vili i i i ijc—Padcrci 'sk is. 

Baisus dalykai dabar deda- 
si musų sostinėje. Daug žinii; 
apie tai paduoda neseniai atė- 
jusi iš tėvynės "Lietuvos", lei- 
džiama Kaune. 

% gyventojų ten'be darbo, 
Žmonės alksta ir miršta nuo 
šiltinės ir kitų ligų. Brangu- 
mas didesnis negu prie bolše- 
vikų. 

Lenkų žandarmai Vilniuje 
esą neapsileidžia buvusiems 
caro pakalikams. Beveik kas 
na k t mieste kratos, rekvizici- 
jos, suėmimai, mušimai, spar- 
dymai gatvėj žydų, lietuviškai 
Įkalbančių žmonių ir kitu ma- V O 4* 

žesnių tautelių, kurias lenkai 
vadina "ludki.*' 

Per 10 kilometrų nuo Vil- 
niaus lenką: kasa apkasus ir 
tveria spygliuotąsias tvoras. 
Kasdieną esą traukia per Vil- 
nių vežimų gurguolės spygliuo 
tų apkasų link. 

Prastai pradeda lenkai savo 

naująją erą. Gėda, nekaltu 
lietuvišku ir ukrainietišku 
krauju jie sutepė Naujosijs 
Lenkijos kūdikystės lopšį. 

j Bet aš nepykstu labai už tai 
ant paprastų Lenkijos žmonių. 
Jų vadai, politikieriai—štai di 
džiausi kaltininkai! 

Yį/ č gi aš esu įtūžęs ant 
dabartinio Lenkijos premjero 
Paderevskio. 

Ir kaili jam reikėjo pakeisti 
tylų ir garbingą pijanist'(-mu- 
ziko gyvenimą į audringą ir 
nuolat susirupinusią valstybi-i 
nio vyro buitį. 
• Būnant pijanistu ir tikrai 
virtuoziškai skambinant savo 
sonatas iš garsiosios operos 
"Manrii" ir kitus muzikos vei, 
kalus, Paderevskis žadino 

žmonėse tik gerus jausmus 
prie savęs; tapę? gi politikos 
veikėjų šis vyras dabar vieto- 
je meilės dažnai užsitraukia 

ant savęs nuo daugelio panie- 
ką ir net pagieža. 

Jei aš bueiau dailininku aš 

truko-plyšo nemainyčiau šio 

augšto pašaukimo ant kreiva- 
dušio politiko kailio. 

Mes turime gan didelį skai- 
čių gerų, suktų diplomatų, bet 
mes mažai turime gerų muzi 
kantų. 

O iš Padereviskio yra labai 
mizernas diplomatas. Vienas 
Chicagos Universiteto profe- 
sorius lenkas, kuris per ilgą 
laiką ypatiškai pasipažinojo 

su garsiuoju Lenkijos Ignan- 
eu, sykį man pasakojo, kad 

Paderevskis esąs begalo ne- 

praktiškas savo asmeniniame 
gyvenime, kaip ir visi dailinin 
kai dažu'\usiai, buna. Girdi, 
beveik kiekvienas jį apgauna, 
pradedant nuo... pačios ir bai 
giant paskutiniuoju papirosų 
ir cigarų krautuvės savininku. 
Neseniai jis pirkęs Lenki jo j-e 
didelį dvarą ir u i jį taip ap- 
gavo, kad turėjęs kelias de- 
šimtįs tūkstančių nuostolio. 

Jeigu šis kompozitorius 
taip ves Lenkijos reikalus, 
kaip jis ligšicl vedė savo ypa- 
iiškus "biznelius'\ tai greit 
jo "YVielka Polska," nueis po 
galam. 

Mažulių Vaikų Paroda. 
Dabar parodos madoje, 

įvairiausieji dalykai išstato* 
mi parodose. Neseniai prade 
ta ruošti ir mažų kūdikių pa- 
rodas. 

Tokios rūšies pramoga su- 

batoje prasidėjo Chicagoje, 
Coliscumo svetainėje. 

Dalyvauja joje apie 40 tau- 
tų. Tik iki dviejų metu vaikai 
yra priimami parodon. Ir mu 

sų lietuvių vos replinėjautieji 
Jonukai ir Onytės pakviesti 
ten buti ir save parodyti. Pa- 
roda tęsis 16 dienų. Žada su 

važiuoti apie 100 senatorių ir 
kongreso narių. 

Žodžiu sakant, įvyksta 
"something extraordinary.'' 
Ką ir sakyti, tik džiaugs- 

mas ima matant kad geri.žmo- 
nės pradeda rupinties vaikų 
likimu. 

Juk vaikai tai—ateitis, 
dviejų, trijų, keturių metų mu 

sų broliukai ir seselės yra gn> 
žiausiu žemės papuošalu. 

Kaip liūdna butu be jų! Ne 
me'lųs man tie namai, kur nė 
ra mažų vaikų. 

Reikia rupinties vaikais. Ir 
labai reikia. 

Laike karės mūsų kūdikiai 
nepaprastai sumenkėjo: pra- 
stai auga, mažai sveria, išblis 
k«- 1 i, '4 Karė pakenkė... daugeliui 
vaikų ateiti j musų pasaulyj. 

Ypač gi Europoje skaudžiai 
yra jaučiamas vaikų truku- 
mas. Kir-kurie sugrįžę ke- 
leiviai sako, kad daugeliuose 
kraštuose sunku yra rasti vai- 
ką jaunesnį, ka'j> keturių me- 

tų. 
Taigi, visi protingi žitionės 

dabar labiausiai privalo rupin 
ties tinakmu kūdikių .auklėji- 
mus. 

'J ik aš k'>l kas mažai tikiu 
iį tas vaikų parodas. Neatneš 
jos dideles naudos* nors jų 
siekiai butų kuogeriausieji. 

Jeigu tauta nori turėti ge- 
rų. sveikų vaikų, tai pirmiau- 
siai reikia pasirūpinti, kad U~- 
vai ir vaikai galėtų gauti už- 
tektinai pigios duonos, šviežio 
pieno, gerų kiaušinių. 

Taipo gi reikia pasirūpinti, 
kad žmonės—darbininkai ga- 
lėtų gyventi sveikesniuose na 

muose, kad dirbtų trumpesnes 

valandas ir tt. 
Čia labiau reikia radikališ- 

kumų rėfor.:ių, bet ne paro- 
dų. 

Čebatiška Ironija. 
Vargas Lietuvoj. Visko 

ten stinga. 
Stinga mažų kūdikių, stin- 

ga maisto, stinga parako pa- 
vaišinti neprašytus svečius pa 
liokus ir daugelio kitų dalykų 
ten nėra. 

3et gal užvislabiausiai ten 
jaučiamas avalo trukumos. 

Nėra čebatų Rusijoj, nėra 
ir Lietuvoj. 

Dar prieš revoliuciją viena 
mokinė Marijampolės "Žibu- 
rio'' gimnazijos, kuri buvo iš 
sikėlusi į Tambovą, rašė savo 

draugams Amerikoje, kad jas 
apart aritmetikos, geografijos 
ir prancūzų kalbos dar mokina 
kurpiauti arba kaip sau čeba- 
tus pasisiūti... 

Neseniai atvažiavusi iš Lie 
tuvos taip vadinama grafienė 
Laura de Gozdwa Turczyno- 
\vicz patvirtina tą patį. 

Ji matė kaip Kauno Augš- 
tesniosios Moter į Mokyklos 
mokinės dirbo sau lauke per- 
traukų kurpes. 

Esą jos atrado tam tikrą 
budą iš senų laikraščių pada- 
ryti popierinį minkšti, iš ku- 
rio "lieja'' padus. Paskui tuos 
padus pariša po kojomis su 

pynėmis nupintomis iš žolių. 
Jau nėra abeonės. kad stin- 

ga avalo Lietuvoje. 
Bevartant atėjusius & Kuro 

pos lietuviškus laikraščius ga- 
lima užtikti sekančių apgarsi 
nimų: 

Kauniškės "Lietuvos" 110 
numery j (Gegužės 24, 1919) 
vienas ponas džiaugsmingai 
skelbia, kad jis gali nebran- 
giai parduoti vieną porą čc- 
batų. Štai jo apgarsinimas: 

'TORA GERŲ CEBATŲ 
pigiai parduodu. Sužinoti So 
boro gatvė Nr. 9 Šutovo kir- 
pykla." 

Kitas panašios rūšies apgar- 
sinimas "Lietuvoje iš gegužės 
9 d., 1919 ni. dar įduoniesnis 
tuomi, kad ten ir "toji nebran 
gioji" kaina paduota—125 
rubliai. 

ČEBATAI (PUŠNYS) be 
veik nauji, minkštos odos tin-- 
ka nedidelei kojai 125 rub. 
Totorių 3, kieme pas namų šei 
mininkę Medževičiene." v 

Kitur tenka patėmyti apgar 
sinimai su siulijimais "rudens 
sezonui," šiltus, nepermirk- 
stamus mediniais padais ba- 
tus įmanomis kainomis. 

Dar kitas "frantas" siūlo 
per laikraščius pirkti apigerų 
dvi poras kelinių... 

Ir taip toliau. 
Tai miestuose. 
O musų sodžiuose vėl tam- 

pa žmonių draugais gero:, 
senos žemaitiškos klumpės, 
plungiškės vyžos ir kiti musų 
tautiški avalai. 

K. Gineitis. 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 

Posėdis Rugpjūčio 26: P ra 

nešimai Tarybon: 1) Išpild. 
Komitetas iŠ \Yashingt no 

praneša, jogei sulyg p. Cald- 
\vell pasidarbavimo tapo ap- 

turėta 4-rių Tautų Ligiai i;- 
klausimas tų tautų bylos prie- 
šais Foreign Relation Conimi- 
ttee kongrese, Rugp. 29. Tą 
pačią dieną bus ir Lietuvių bv 
la atskilai išklausyta. Todėl 
mes turime surinkti sąmoniu- 

gą delegaciją, kuri Lietuvos 
nepriguhnybės klausime fak- 
tus kongresui inteiktų ir ant 

išklausinėjimų atsakytu. 2) 
Agitatyvė Komisija priduoda H 

suvirs 30 laiškų nuo įvairių se 

natorių ir kongresman kurie 
iš įvairių mūsų kolionijų re- 

zoliucijas apturėję, duoda at- 

sakymus ir prisižada Lietuvių 
klausima remti. 3) Per buvu 
sį lnf. Biurą gauta visas pluoš 
tas kabelių iš Paryžiaus. Ra- 
šo: kad L°.nkai pradėjo ne- 

žmoniškus persekiojimus Bal- 
tarusių iš Vilniaus, Gardino, 
Baltastogės ir Yolkoviškio už- 
imtųjų vietų; kad Vokiečiai iš 
Lietuvos atsitraukdami viską 
grobia nuo vietinių gyvento- 
ju; kad santarvininku nevvkes J C f c J c 

planas išėjo aikštėn: atimti 
nuo Lietuvių Xantino upę; 
kad Prancūzų rašytojas ir re 

daktorius Henry de Chambon 
išėjo į visuomenę su karštu 
Lietuvos neprigt ^nvbę apgin- 
ti ir godžius Lenku apetitus 
pasauliui išaiškinti. 

Nutari m ai: 1) 
Sustatyta \Vashingtonan de- 
legacija iš šių veikėjų: Adv. 
J. Lopatto, Adv. F. Bradcb^ lis, V. F. Japku5, R. Karuža, * 

M. J. Vinikas, P. S. Villman 
tas, Dr. A. Bacevičius, K. Šliu 
pas, Adv. S. Kodis, J. 1 iertma 
navičius. Taipgi prikviesta iš 
šalies Lietuviai veikėjai, kurie 
kaipo pridėtinė delegacija in- 
eis: Dr. J. Joaikaitis, J. Skri- 
tulskas, A. Mikalauskas, A. 
Kundrotas, Adv. B. Yankus, 
J. Mikalauskas, V. Ambroze- 
vičius. Katalikų sriovei nuro 

(lyta, kad mes pageidaujame 
šių iš jų pusės veikėjų: Dr. 
Bielskis, kun. Jakaitis, Kun. 
Kaulakis, P. Molis, Kun A. 
Iūsaitis, Nuo Prūsu Lietuviu w 

,w užkviesta W:i<*hlngtanan pri- 
būti: Kun. J. Razokas ir p. II- 
gaudas. Kandidatai Į kalbėto- 
jus \Yashingtone: Adv. Lo- 
patto. Keletas išvardintųjų 
veikėjų telegramais sukviesta 
Ncvv Yorkan. sustatymui tam 
tikro memorandumo kong>"> 
sni nuo Lietuvių tautos atski- 
rai ir nuo 4-rių Tautų Ligos 
bendrai. Memorandumas bus 
sutaisomas no vadovyste vie- 
no iš geriausiu Amerikos ju- 
ristu. p. ratile. 

t J. u. Sircydas. 
T. T. Sekretorius. 

TRUPINIAI. 
Ne tas turtingas, kuris daug 

turi, bet tas, kuris gera* moka 
turtą valdyti. 

Mokslas gimdo Žinija ir pa- 
slaptį, nes paslaptis yra ne kas 
kitas, kaip tik ateities žinijos 
pranašystė. 

Sunkios pastangos daro 
žmogų geresniu. Oi, \» > 

Neužmiršk smulkmenų svar- 
bumo. Už mažo akmenuko už- 
kliuvos prisieina sugriuti. 

Ralph E. Madsen iš Ranger, 
Tex. Jo nėpričnie i kariu menę 
—esą perdidclis, 7$ colių. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
TORONTO, CANADA. 

Per tulą laiką vietos lietu- 
viai buvo lyg ir apmirę aukų 
rinkime, nes buvo įsibriovęs 
nesusipratimas tarp Sąjungos 
komiteto, kuris susidėjo iš dvy 
lekos ypatų, nuo trijų vietinių 
draugijų. 

Minimo komiteto nesusipra- 
timo priežastis, tai aukų siun 
time. Aštuoni komiteto na- 

riai spirėsi, kad aukas pasių- 
sti Lietuvon, gi keturi, kad ne. 

Pastarieji buvo socialistai ir 

priešingi dabartiniai Lietuvos 
valdžiai, tat jie ir laikėsi prie 
šingos pozicijos. Ant galo 
Sąjungos komitetas suskylo į 
dvį dalį—keturi socialistų or- 

ganizacijos nariai atsiskyrė, 
gi tautininkai su katalikais pa 
liko santarmėje ir darbuojasi 
Lietuvos gerovei. Jau ir pi- 
nigų $150 Paryžiun Lietuvos 
delegacijai per Valdemarą ir 
Žilių tapo pasiųsta. 

Tikimės, kad likęs komite- 
tas vėl uoliais pradės Lietuvos 
naudai darbuoties. Ir męs nuo 

savęs velijame ir šaukėme vie 
tos gyventojus, kiek išgalint 

darbuotis dėl savo tėvynės nau 

dos. 

Sąjungos, 
Sek. V. Y ūsaitis. 

Pirm. V. Čiurinskas. 
I 

CIIICAGO, ILL. 
LIETUVIU- KAREIVIU 
TELEGRAMAS SENATO- 

RIUI LODGE. 

Giicagos lietuviai kareiviai, 
kurie uoliai darbuojasi tėvy- 
nės labui, Rugpj. 28 d. pasiun- 
tė YVashington, maž-daug, se 

kančiai skambanačią telegramą 
Senatoriui Lmlgc, Užrube- 

žinių Reikalų, Sjnato Komite 
to pirmininkui, Senatas, Wa- 
shington, D. C. 

Męs lietuviai ištikimi Ame- 
rikos piliečiai, kariavę po Arne 
rikos vėli?'v a pasaulio karėj pri 
sideję ir atsižymėję isgelbėji- 
me pasaulio demokratijos ir 
laisvės, atydžiai sekdami dieni 
nius Europos bėgius matome, 
kad Lenkija, kuriai buvo pa- 
stebėta nelaužyti istorinius 
Lietuvos rubežius, briaunasi i 
Lietuvą, ir tai dar su pagelba 
vienos alijantų tautos, kurios 
žemę męs pasekmingai ir ge- 
nojiškai apgynėme. Todėl męs 
vienuolika šimtų Lietuvos sū- 

nų, Amerikos kareivių giliai at 

jausdami ir užtardami savo tė- 

vų žemę ir atsimindami, kad 
Amerikos gyventojai ir jais pa 
sitikenčios UhiLds laike karės 
paskell)ė principus, būtent, 
kad duoti laisvę ir teise?'tau- 
tomis prisilaikant galimų ir 

teisingų teisių, laikytam susi- 
rinkime Rugpjūčio dvidešimt 
ketvirta diena išnešeme rezo- c c 

liuciją su maldavimu, kad sti- 
pria Amerikos tauta sulaikytų 
tą tyronišką, autokratišką tau 

ta, kuri neprisilaikydama jo- 
kių teisių mina Lietuvos žemę 
ir tas prasiskolinęs apsigink-! 
lavęs priešas nori uždėti ant 

Lietuvos autokratišką viešpa- 
tystę. Taipgi męs nutarėme tą 

♦rezoliuciją pasiųsti garbingam 
musų Prezidentui ir užrubeži- 
nių reikalų komiu to pirminin- 
kui ir į abudu kongreso namu. 

Licut. S. Biezis, 
3125 W. 38th St. 
Licut. S. Wikclis, 

4712 So. Ashland Avc. 
Licut. V. Sraicnąs. 
3323 So. Halsted St. 

Sgt. J. 7Mmkus. 
4121 So. Rockvvell St. 

BRIDGEPORT, CONN. 
Rugpj. 21 d. vietos lietuviai 

sutvėrė Mechaniką ir Amat- 

ninku draugiją ir jau įmokė- 
jo dalį Šerų. 

Ponas A. Stankevičius įga- 
liotas T. M. A. centro valdy- 
bos sušaukė susirinkimą, pa- 
sakė įdomią ir raginančią pra- 

j kalbą, nurodydamas mechani- 
kų, bei amatninkų organizaci- 
jos reikalingumą ir mierius. 
Dar ir kiti kalbėjo. Taipgi bu 
vo paklausta ar Mechaniku ir 
Amatninkų Draugija kuom 
skiriasi nuo esamųjų bendro- 
vių. Atsakyta, kad skiriasi. 

Čia streikai jau mažėja ir 
žmonės grįžta į darbus. Bet 
moterįs nepersenai dar tris 
dirbtuves iššaukė ant streikų. 

V. Vaitkunskas. 

PANESDALE, MICH. 

Rugpj. 17 d. atsibuvo lietu- 
viškas vakaras, su įvairiu pro 
gramu; kaiptai prakalbomis, 
dainomis, eilėmis ir t. t. 

I tą vakarą buvo atvažia- 
vęs iš Chicagos Tvarkunas, ku 
ris daug prisidėjo prie minė- 
to vakaro programo pagrą- 
žinimo. 

Publikos buvo* prisirinkę 
apie 400 ypatų ir visi likos už- 

ganėdinti. 
Ivanauskas. 

LAWRENCE, MASS. 
Rugpj. 27 d. čia kalbėjo ne- 

senai iš Lietuvos atvažiavęs 
kini. Laukaitis. Žmonių prisi 
rinko apie tūkstantį. Prakal- 
bos tęsėsi apie pusantros va- 

landos. 
Daug žmonių buvo užsiin- 

teresavę Laukaičio prakalba, 
bet taip pat daugelis neturėjo 
mandagumo ir bandė trukšmą 
sukelti. Del tų ponu net poli- 
cija prisiėjo pašaukti, kad pa- 
darius tvarką. 

Kun. Laukaitis pasisakė, 
kad yra Amerikon atsiųsta 
"Žiburėlio" draugijos. Bet 

jis išvažiuodamas pasisakęs ir 
Lietuvos valdžiai,, kad išvažiuo 
jąs Amerikon rinkti aukas dėl 
•Lietuvos gyventojų. Taipgi 
kun. Laukaitis šviesiai persta 
tė, kaip pavyzdingai susitvėrė 
Lietuvos valdžia ir, kaip tvar 
kiai ji moka valdytis. Paste- 
bėjo, kad dvarininkai, bei len- 
kai, kurie priešinas dabartiniei 
Lietuvos valdžiai tuojau tapo 
suareštuoti ir priversti sutikti 
su Lietuvos valdžia. Tiems 
prirodymams vartojo pavyz- 
džius.^ 

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Manoma, kad dikčiai 
ta])o surinkta, nes kun. Lau- 
kaitis ačiavo už gausias aukas. 

Jonas Žukauskas. 

PITTSBURGH, PA. 

Rugpj. 24 d. įvyko Lietuvių 
F'ilicčitj draugijos ir Augščiau 
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj 4-tos kuopos narių 
susirinkimas. 

Po apkalbę j imui Lietuvos 
reikalų, tapo sutverta Lietu- 
vos Gelbėjimo Draugijos 
(Liet. Raudinas Kryžjfis) 36 
-tas skyrius iš 50 narių. Val- 
dybon įėjo sekančiai: Pirm.— 
F. Piksris, Vice-pirm.—I. Že 
maitis, Rašt.—A. Žemaitis, 
Ižd. I. Paleckis, Kasos globė- 
jais—P. Tupia, P. Žaris ir K. 
Andriukaitis. 

Pradėjus tam darbui dirvą 
L. G. D. 36-tas skyrius atšįL 
šaukia i visus lietuvius vietas- 
gyventojus prisidėti prie jo—: 
patapti nariais ir veikti iš'vie- 
no Lietuvos labui, nes toji or- 

ganizacija tai nėra koki ten po 
litiška partijos organizacija, 
bet ji yra ta, ką tik' rūpinasi 
vienu Lietuvos gyventojus šel 
pimu. 

L. G. D. 36 skyriaus susi- 
rinkimai atsibuna kiekvieno mė 
nesio paskutinį nedčldienį, 

7:30 vai. vak., 2741 Liberty 
ave., Lietuviu Piliečių name. 

L. G. 1). 36 skyriaus nariai, 
kurie užsimokėjo duokles: Po 
$5.00 F. Pikšis, A. Kazlaus- 
kas, T. Sriaubis, B. Liesis, K. 
Lukša, J. Lukša, 1). Kapšis, 
J. Kavaliauskas; I. Kelia, 

,$3.00. 
Po$2.00: 

J. Žemaitis, A. Žemaitis, J Pa- 
leckis,, K. Andriukaitis, J. l'a- 
plauskis, F. Jurpalis, M. Šikš- 
na, j. Stasiulis, J. Janulis, K. 

Zupka, R. Paplauskas, P. Zio- 
fis, L. Kapsis, K. Stroga, J. 
Beliavičia, P. Dongvecki, I'. 
Biliūnas, J. Drutenis, Y. Pe- 
čiukėnas, J. Šeštokas, A. Aliu- 
kas, T. Andruška, J. Budris, 
J. Kirstukas, J. Slaminskis, J. 
Lukša, M. SkriabiA, P. Don- 

geveckiutč, A. Sabalsky, F. 
Pratušis, L. Tiaškus, j. Sku- 

pas, A. Diediala, A. Jodianis, 
F. Bagdzis, E. Noreikaatč\ J. 
Kraikauskas, A. Alinski, M. 
Ubaviče, S. Krikščiūnas, 

Viso $123.00. 
Pranas Piksis. 

PITTSBURGH, PA. 

Pranešimas A. P. L. A. d kp. 
Nariams. 

A. P. L. A. 4-tos kp. atsi1)iis 
susirinkimas kas pirma utar-j 
ninka kiekvieno mėnesio, 7:30 
vala. vak., 1525 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa. 

Meldžiame visus narius at- 

silankyti į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių dalykų. 

Komitetas. 

Seniau ir Dabar. 
Pora desėtkų metų atgal už 

klaustas kaimietis lietuvis, kas 
jis per vienas, drąsiai atsaky- 
davo: "Katalikas." Netik taip 
sakydavo, bet ir drūčiai tikėjo, ( 

pasakytan sakinyn. Dabar jau 
kas kita, kiekvienas žino skir- 
tumą tarpe tautos ir tikybos ir 
užklaustas žiopliai nebeatsakys 
tečiaus, kad jaustųsi kuomi iš 
tikrųjų yra, dar nevisi supran 
ta. 

Nevienas gali paabejoti žo 

clžių teisingumui, juo labiau, 
kad prie dabartinio lietuvių 
spartaus žengime apšv;eton, 
rastųsi tokių, kurie nežinotų 
kuomi esą. Vienok yra neuž- 

ginčijamų faktų, k,ad, dalis lie 

tuvių, ypač amerikiečių nepa- 
žįsta savęs. i 

Žinoti prie kokios tautos 

žmogus priklauso, dar neuž- 

tenka. Patsai žinojimas dar 
nieko nereiškia, jei nėra tam 
tikro prisirišimo, kaipo vienu- 
tės prie abelno tautiškojo žy- 
dimo. Kad šito viso lietuviuo 
se trūksta, tai galima pastebė- 
ti iŠ atsinešimo Lietuvos Nepri 
gulmybės reikaluos. 

Rodos nereikia nei kalbėti, 
kad šių dienų ir kūdikiai žino 
apie lietuvių pasiryžimą tapti 
nepriklausomais nuo kitų val- 
stijų. Bet klausimas kįla: Ar 
daug męs Lietuvoje likusiems 
broliams, tame prakilniame 
darbe padedame? Atsakyti j 
tai nesunku. Visai mažai. Del 
išgalės? Ar mums Lietuvos 
laisvė nerupi? Rūpėti, kaipgi 
nerūpės, bet tam rupesniui yra 
kliūtis, kuri neduoda rupesnio 
išvėtyti veikiman ir vien dėl- 
to;, mes tankiai net labai svar- 
bius riikaiks paminam po ko- 
k* 

Kame-gi to viso- priežastis ? i 

Nesunku ja rast1", jei tik ban-i 
dysi-me priežasčių jieškoti. Bet: 
kam to reikia:? Ir be i ieškoji- 
mo i akįs duria. 

Jau ne vienam teko; patirti 

iš trumpaus pasikalbėjim » su 

lietuviais, kad po senovei pa- 
sivadina kataliku; nuc jų dau- 
giau nieko negalima ir geisti, 
nes jiems yra inkalta dvasiški- 
jos, kad pirmoje vietoje Die- 
vas, o po tuom jau seka tauta. 
Taigi šiaip ar kitaip męs ban- 
dytume ta obalsį pakeisti, tai 
visgi pageidaujamu pasekmių 
nesulauktumėm, kadangi mušu O t- 

dvasiškija nuo Rymo priklau- 
so, 10 iie nuo tautos. Drąsuo- 
liu gi dvasiškijoje labai mažai 
ir tie patįs jųjų luomo perse- 
kiojami. 

Antri mūsų broliai kurie 
prie pirmos progos vadinasi: 
''Susipratusiais" kur kas aršes 
ui už pirmuosius. L'as juos 
tautybes nei ne j ieškoki, nes už 
gesus, be vilties ku unet nors 

tėvynės meilės ugnelei užsiliep 
snoti. Jųjų galvose sukasi yt 
malūno ratai: Markso teori- 
jos; Lenino ir Trockio vykdo- 
masis "rojus". Jie daug ge- 
riau velija gerbūvio pietų kal- 
ninis, negu lietuviams. Tie vy- 
rukai ir moterėlės baisiai bijai 
pasivadinti lietuviais. Užtaigi 
kuomet pasitaiko, pasimaišyti 
panašiau būreliu, tai daugiau' 
nieko Heišgirsf kaip tik: bolše- 
vikas, menševikas, accialrevo- 
liueijorius, materijalistas ir 
daugybė kitokių vardu, bet ne 

lietuvio, jie matoma\ bijo nu 

sidėti prieš tarpiauti-kus prin- 
cipus. 

Na ir Šitokiu Babilono mi- 
šinin šiaukiasi iš už jūrių Lie- 
tiniai pagelbos; verkdami pra 
50 palengvinti jųjų sunkia kovą 
su priešais. Tuli net prisių- 
stuose giminėms laiškuose ra- 

šo, kad lietuvių,amerikiečių ar 

mi fa plaukia per vandenyna 
Lietuvai pagelbon. 

Jie mano, kad amerikiečiai 
lygiai, kaip iu; I/etuvoje liku- 
sieje lietuviai, vienomis pėdo- 
ms eina prie Neprigulnūngos 
Lietuvos. Betdėja! Kaip bai 
šiai apsirinka. Kuomet jie de 
la viltį mumyse, ,męs tuo tarpu 
ramia širdimi ginčijamės už 
)irmenybę, lyg tarytum, nieko 
svarbesnio nėra, kaip tik pirmi 
ninkauti. 

Ak reikia ir visuomenės prie j 
šakyje vyrų, bet jau neparti- 
iintų, o tik lietuvių. Tokių 
lietuvių, kurie stato tautas rei- 
kalus pirmoje vietoje, o savo 

pakraipas, bei įsitikinimus au- 

roje eilėje. 
Kad šitą visa atsiekti, bū- 

tinai reikia pasiekti Lietuvoje 
ikusius viengenčius; tai yra 
tapti: Lietuviu kataliku, lietu- 
viu socialistu, lietuviu demo- 
kratu. Kolei t > nepadarysime, 
tūlei niusu pagelba Lietuvai 
bus nežymi. Kolei pirmoje 
vietoje stovės partijų reikalai, 
tolei Lietuvos reikalams teks 

trupiniai. Tečiaus reikia at- 

minti, kad jei savo nuomonių 
nepakeisime, tad galime susi-' 
laukti labai negarbaus vardo iš! 
anos puses vandenyno, galime 
buti pavadinti: "nupuolusiais 
dvasioje vergais." Tadgi idant 
išvengti užpelnytos negarbės, 
lai kiekvienas pasijunta pirm 
visko lietuviu; kitokio išėjimo 
nėra ir negali buti ir tam ky- 
kas labai pribrendęs. Jei nori- 

ma praeities klaidas atitais\ii, 
tai kolei dar nevėlu tapkime ne 

tik žodžiu, bet ir darbu tikrais 
lietuviais. 

T arabilda. 

PAVEIKSLAS. 
LAI GYVOJA LAISVA 

LIETUVA 
šitas paveikslas dluumo ,15x20 la- 

bai .gražiai• atspausdintas 7 spalvose, 
kur\ koziias lietuvis gerbiantis Lietu- 
va. tųi'i; įsigyti, kaina 25 c. 

Taipgireikalingi agentai juos pur- 
davinėti. 

National Press 
S Vine S t. Monielio, Mass. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

S. Cor. Halsted & Excliange. 
1805 West 46th Street. 
2162 West 4Gth Place. 
Cor. So. Ashland & Grose. 
Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street. 
4536 So. Paulina SLree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Hermitage Ave. 

j 1601 S. Paulina St. 
į 4622 S. Marslifleld Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St- 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
, 2S58 \V.est 39th Street. 

2900 West 40th Street. 
2502 liVest 45tli Place. 
2422 West 69th St. 
3953 S. Rockwell St. 
4418 S. Ilichinond Ave. 

; 4358 S. Fairfield Ave. 
4140 S. Map!e\vood Ave. 
N. W. Cor. 44 Lh Mozart St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. Richmond S t. 
1504 Washtenaw Ave. 
N. W. cor. State & Vau Buren 
S. E. Cor. State & Adama. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Madison & Stato 
S. E. cor. Madison & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washington. 3903 S. Halsted St. 
S. W. Halsted & 18tL Str. 

NORTH S1DE DISTRICT 
S. E. cor. Halsted & Mihvaukee 
Cor. Mihvaukee & Paulina. 
S. W. Cor. Mihvaukee & Robey. Cor. Mihvaukee & Division. 
1615 North Wood St. 
Cor. Mihvaukee & Linc^'u, 
1056 Wabansia Ave. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS R CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 VV. 47th STREET. Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M: 

Tlefonas: Boulcvard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wocd Street Telefonas: Vards 723. 

tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

c 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 

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

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

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 

l Užsisakimus ir pinigus siųs-1 
kite sekančiu adresu: 

. WILTRAKiS 
3332 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

Savininkas išvažiuoja r.nt Farmų, 
todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton Parke. 

Medinis namas ant ?-jų lubų po 
6 kambarius, maudyklės, gazas, elek- 
tra telefonai ir visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kamba- 
rių. Garadžius vienam automobiliui; 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
per visą vasarą. Ateikite pasižiūrėti 
ir pamatysite kad jums patiks, nes 
yra šviesu iš visų, pusių ir puikus 
medžiai prie namo. 1 blokas nuo bul- 
garo. 

2511 W. 45th Place. 
CHICAGO, ILL. 

N O R I N 7 I E J I PIRKTI 

VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUSŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES • I 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHQNE DRCVER 4825:. 

♦ ❖ 

Pmiežimas. Sįjf 
Chieaga, laikinai priiminėju li- 
gonius savo į gyvenimo vieto- 
je: 3125 \V. 38th St., arti lved 
zie Ave. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet 
vakaimo kampo Leavitt ir 23 
gatvių. Vai.: iukv 4 iki 7 vaL 

DR. S. BIEŽIS 
Telefonas McKinley 4988. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽolSENŽJUSIOS 

L I G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 iki 9 
vakaraia. 

3303 S0 MORGAN STREET 

VALENTINE D3ESSMAKING 
COLLEGJt 

Mokina slurimo, tirpJitO; dtslgnJtig 
dlenomi* ir vakarais flC-l Wiuio u 
uamų. Paliudijimai išduoda jui ij yj» 
arba rašykite, o męs pa^iouuigslma 
suteikti Jums patirim*. 
tos parupinamoB dykai. AtaLankykltt 

2407 W- Madlson St 
SARA FATEK, Principal 

įel YAP.D8 15S| 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVOYVOJA8 

IR CHIRURGAS 

■r7do visokias ligas moteri% 
vaikų ir vyrų Spectaliikai gy- 
do limpančias. užsisengjosla# 
Ir yaslaįV'ngas yyrų ligaa 

3259 So. Halsted St, Chictyo, fa 

Dr. G. M. Glaser 
mtkuiraojt jca 2f metai 

IKc 8. Morgan 8t., kerti 12 <t 
8pecJall«taa Moteriškų, Vjrilki, 

ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 8—10 ryto, 12—2 to 
pret. e—» v ak., NedSl. S—l, 

TELEFONAS YARD1 M7. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai psr 16 me- 
ti) kaipo patyrei gydytojas, ckirurjai 
ir akušeris. 

Gydo aitriai ir chroniškas ligų, Ty- 
rų. moterį) ir vaiky, pagal naujaariu 
motoda*. X-Rajr ir Idtoldui elektra 
frietaibnf. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fiik Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pleU. ir 
6—8 vakarais. Tclephonc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 t/i*., H<rttL 

A. Mas aiškia 
LIETUVIS fiRABDRIUS 

Patarnauju Laidotuvčse koge- 
rlausiai, teisingiausiai ir dang 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonua ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Baak- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 

tliktj. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

jyLIETUVOS ZEMLAPI8. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
Iielius, upes, eaorus. kalnus, kelius, vieškelius, krasos kolius, kanaSUs 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
2EMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europines Valstijos. 
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 (1345—1377), 
*0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1439), 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
3) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 So. Mcrgan St. Chinago, 111. 

Iu-.ii Plaukai reikalauja sutvirtinančiu gy- 
įdUKai įUOiįy ]\ięs tikime, jog nėra 

geresniu gyduolių šiam tikslui kaip SEVERAS 
HAIR TONIC (Sevehos Plauku Sutvirtintojas), 
nes gerai yra žinoma, kad jis sulaikė plaukų slin- 
kimą ir pažadino jų gausu augimą. IV. a Ca centai 
ir 3 centai karės mokesčiu. 

■i 

n pi .. reikia sau mažiau vieną kartę iDurna r I dUtl j dieną., ilant užlaiknin burną 
sveikame stovyje. Jųs patirsite, kad SEVERAS 
ANTISKI'TOL (Severos Antfseptol) yra vienas iš 

atsukančiausiŲ šiam tikslui. Pamėginkite jj. Kli- 
ntį 35c ir 2c karės mokesčių. 

Ar Diegia Jums Kryžius? 
• 

Tai rodo, kad jusų inkstai netvarkoje ir kad kokios nors gyduolės turi buti 
imtos i vidurius, idant prašalinti priežastį skausmo ir grąžinti sveikatą. Męs 
iš savo patyrimo atrandame, kad 

Severa s Kidoey and Liver Reraedy 
(Severos Ke penų ir Inkstų Gyduolės) yra pikiausios gyduolės nuo uždegimo 
inkstų arba.pūslės, sulaikimo arba sutirštėjimo šlapumo, nuo skausmingo 
šlapinimosi, geltos ir užputimo vidurių, sutinimo kojų, arba kyžiaus skausmo, 
paeinančio nuo inkstų neveiklumo, Jos buvo labai pageidaujamos prašalini- 
mui šlapinimosi vaikų lovoje. Parsiduoda visose aptiekose. Kaina 75e. 3e. mo- 

kesčių, arba$1.25 ir 5c. mokesčių. 
—— ■ —— 

ni3galitė gaūti-Sfev.crp.s Gyduolių,savj^aptiekoj, ra-^rr *«. cpVFRA PO P J** RanSJ 
gyltite 'mums pnsiųšdahn reikahmjanly. fcuaiy.'. tiū'"mokesčiais ** * r w., veaar ivdpia 

r c turi liuti* veidrodžiu syęikht^s ju.ju * eiad» liuosas nuo visokio'" suterši- 
mo. Jeigu jis neatsako visiems tiems reikaUtvi-. 
uiams, privalote laikas nuo laiko padaryti'-masaž;} 
bu SEVFRA'S FACE C RE A M (Severos Veido Kri- 
nias) tain tikslui. Jis padarys skaistesniu jusi] vei- 
dą, Kaina I3Ę.C ir 20 mokesčiu. 

1.4**.>AAU< 

Muilą* Priiucimiii turi buti sutaisytas i/iuiiab rrausimui 
laip> kad jiS; butų antį- 

scptišku. Jų s rasite SEVERA'S MKDICATED 
SKrN SOAP (Severos Gyduoliškas Odos Muilas) 
atsaknčiai sutaisvt;j. ]>amėginkite jj. Kaiua 25c. 



v 

Vietines Žinios 

TOVVN OF LAKE 

Kun. Bučio paskaitos. 
Kun Bučys, daug pasidar| 

bavęs Lietuvos naudai ir se- 
nas laikraštininkas, ant se- 
natvės užsigeidė <<faktiškai^ 
prirodyti, kad visos dog- 
mos, j kurias katalikai tiki 
ir kaip jos švento rašto- 
Egypto legendų paduoda- 
mos yra absoliutiškai tei- 
singos. O tai "faktiš- 
kai" prirodyti ima laiko. 
Gerbiamas kun., Bučys ta- 
ri laiko. Tat jau tretis 
mėnuo, kaip jis vargsta ant 
to klausimo. Kiekvieną 
sąvaitę panedėlio ir pėtny- 
čios vakaVu jis pašvenčia 
paskaitoms, kurios atsibūva 
bažnytinėje svetainėj, ant 
Town of Lake. 

Iš pradžios jo paskaitos, 
(jis kalba oraliai) būva 

gan įdomios ir kievieną 
užinteresuojančios ir pirma-i 
sias paskaitas jam pasek-1 
mingai vyko išvesti linkui 
taikomo taško, nes jos su-, 

tiko su gamtos patyrimais 
bei žmogaus išminčia. Vie- 
nok toliaus, kuomet kun. j 
Bučys nubrido j migluotą 
lauką, kur ar tai su žibu- 
riu, ar tai be žiburio reikia; 
klaidžioti, pasijuto, kad jo 
rogių pavažos svyla prie 
žvirgždų ir nebeskrenda 

taip, kaip iš pradžios. Bet 
kelionę pradėjus reikia žir- 

gą baidyti. 
Kada kun. Bučys daėjo 

savo paskaitose iki vietos, 
kur mąstantis protas 
tas nebesutinka, visas gam- 
tamokslis griežtai priešina 
si, tai ką jis padarė? O gi 
Štai ką! Jis, kaip Graiki- 
jos geometrai, išdirbo for- 
mulą. Geometro formula 
sako, kad: "du dalyku, ku- 
rių prilygsta vienam, yra 
taipgi lygus vienas kitam" 
ir priešingai. O kun. Bu- 
čys pradžioj keblių savo pa 
skaitų nukalė šitokią formų 
lą: "Bažnyčia yra dieviška, 
tcdel ką ji mokina, tas yra 
teisinga." O panaši formų 
la Bučio paskaitose neišven 
giamai reikalinga. Tat jis 
dabar ją kiekvienose savo 

paskaitose ir kartoja, kaip 
mokinys geometrijos mezgi- 
nį išrišęs. Čia daug gudru- 
mo, tik dėja, Bučio formų- 
Ja negauna tokio kredito, 
kaip geometro. Su geomet- 
ro formula sutinka kiek vie 
nas. kuris atkreipia domą j 
ją. Gi su Bučio toli-gražų! 

Bet tiek to. Čia nėra 
vietos. Gal platesniam strai- 
psnyje pakalbėsim apie tai. 
Dabar cik dar prisiminkim 
vieną, antrą Bučio išsitari- 
mą iš praeito Panėdelio pa- 
skaitų. * 

Panedelio vakare kun. 
Bučys "prirode", kad žmo- 
gus turi dušią-vėlę. Tam 
prirodymui pamatą jis pa 
statė savo nukaltą formulą 
ir dar prie to prilipdė, kad 
pats žmogus jaučiasi, jog 
•is nėra gyvulis ir, kad kuom 
tokiu viršija kitus gyvu- 
nus. Čia nėra dyvo. Mat 
žmogus nebūdamas kitu 
kuom negali ir jaustis ne 

sau prilygstamu dalyku. 
Padangėje skraidantis 

aras gal but, kad jaučiasi j 
kur kas už žmogų prakil-j 
nesnis. Bet jei jis tai pasi- 
girtų ži ogui — žmogus 
nusispjautų ant to. 

Kun. Bučys praeito pa ne 

elėlio paskaitose uoliai pa- 

sipnešino žmogaus evoliu- 
cijai. Kada jam vienas iš 
kalusytojų nurodė, kad gam į 
tos patyrimai nesvyruojan-! 
čiai mums prirodo žmogaus 
rituliavimosį iš žemesnio 
gaivalo į augstesnį, tai jis 
sušuko: "Koks pirmas žmc 

gus buvo, tokis ii dabar yra. 
Žmogus evoliucijos keliu 
neeina". 

TuleMs. 

DARBININKU DIENOS 
IŠKILMĖS NEBUVO. 
Užvakar pripuolė švęsti 

brangiausią darini nkams 
šventę, tai Darbininkų Die- 
ną, arba Labor Day. Bet 
Chicagos sukuryje tos šven- 
tės iškilmių nebuvo, kaip 
kad praeityje būdavo. Mat 
darbininkų nenusistatymas 
Įbaugino ^aidžią, kad laike 
parodų neįvyktų kokis nema 

lonumas-trukšmas. 
Vienok South Chicagoje 

bei Pullmane buvo laikomos 
tos šventės iškilmės. Taip- 
gi krasa ir kitos valdžios in 
stitucijos pilnai šventė. 

1 PERSIDIRBĘS BANDĖ NU 
SIŽUDYTI. 

John M. Hart. John M. 
H art kompanijos užveizda, 
37 W. Van Buren St., Su- 
batoj po pietų sunkiai per- 
sidirbęs įpuolė į melancho- 
liją ir bandė nusižudyti pul- 
damas nuo Chicagos Atle- 
tic Club stogo, kuris yra dvį 
lioks lubų augščio. Bet jam 
nepuolant pasitaikė palies- 
ti telefono vieJį, kuri ste 
buklinjgai išgelbėjo jo gy- 
vastį. Viela nutrukdama iš 
sykio elektros spėka apsi- 
vyniojo apie p. Hart kele- 
tą skių ir išmetus jį kelio- 
lika pėdų į orą, paskui pa- 
siliuosavus elektros spė 

kai p. Hart nupuolė ant 

septynių lubų ugnies atsar- 

gos (fire esc?pe), o ten jam 
buvo duota tulo darbinin- 
ko pagelba. 

Dabar p. Hart yra pri- 
žiūrimas daugelio daktarų 
ir manoma, kad išgis. Am- 
žinos žaizdos ant jo nėra 

padaryta. 
Paskutines tris sąvai- 

tes p. Hart buvo labai ner 

vuotas ir melancholiškas ir 
lankėsi pas gydytojus. Sa- 
koma, persunkiai jis dir- 
bęs. 

PRANEŠIMAS KAREI- 
VIAMS. 

j Gerbiamieji kareiviai gy- 
venantieji Chicagoje bei jos 
apielinkėse, taipgi ir neka- 
reivia^, kurie atjaučiate šių 
dienų padėjir.ą musų tėvy- 
nės Lietuvos ir norėtute 
veikti bei prigulėti prie vei- 
kimo dėl naudos musų tėvy 
nės Lietuvos ir jos laisvės, 
visi esate širdingai kviečia- 
mi atsilankyti j sekantį Ame 
rikos Lietuvių Kareivių su- 

trinkimą, kuris atsibus 
Rugs. 4 d. 7:30 vai. vak. 
"Lietuvos" svetainėje, 3249 

So. Morgan St. 
Medlžiame atsilankyti ko 

skaitlingiausiai, kaip karei- 
viai, taip ir nekareiviai. 
Stokime visi į eilę ir prie 
darbo iki dar yra aliko, nes 

gailėsimės, kada jau bus per 
vėlu. Nelaukime broliai 
lietuviai, kad kiti nuveiktų 
viską dėl musų ir, kad męs 
galėtumės gėrėtis kitų dar- 
bais. Bet bukime patis dar 
bininkais ir veikėjais, sto- 
kime į eiles ir vienybėj pra 

dekim darbą, trda galėsim 
kurią dieną gėrėtis iš savo, 
darbų ir Lietuvos Laisvės. ] 

Rast. J. Zumkus. j 

BRICHTON PARK. 
Lietuvių Politiškas Pašel- 

pinis kliubas laikys mėnesi 
nį susirinkimą Rugs. 4 d., 
P. Wingelew?kio svetainėj 
4500 S. Talman ave. 

Visi nariai malonėkite su 

sirinkti, nes yr? daug svar- 

bių dalykų ant apsvarsty- 
mo. Taipgi kviečiame at- 

silankyti ir tuos, kurie *iori 
le prisirašyti. Dabar pigus 
įstojimas. 

Rast. J. Wikart. 

PRAI.EŠIMAS. 
S. L. A. Moterų 208 kp. 

susirinkimas įvyks Seredoj, 
3 d. Rugs. 8 vai. vak., Fel- 

lowship House, 831 W. 33- 
rd PI 

Gerbiamos moteris, ma- 

lonėkite atsilankyti, ypatin 
gai tos, kurios turi užsimo- 

! keti extra mokestis, nes ku 
rios neateis bus išbrauktos. 

Valdyba. 

NORTH SIDE. 
£XTRA. 

Lietuvių Kareivių Globo- 
jimo Lr-jos susirinkimas at- 
sibus seredoje, 7:30 vai. 
vak., rugs. 3 d. Šv. Mikolo 
parapijos svetainėj, 1644 
Wabansia Ave. 

Atsibus nepaprastas susi- 
rinkimas. Malonėkite visi a t 
silankyti ir užsimokėti užsi- 
likusias mokestis. Taipgi ir 
nauji yra kviečiami prisira- 
šyti. Nepraleiskite progos at 

silankyte. 
Valdyba. 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 
Laiškas iš Lietuvos Justi- 

nui Pečiuliui, randasi pas 
F. KarvovskĮ, 2301 W. 22nd 
PI., Chicago, 111. 

Laiško savi.rinkas atsišau 
kite. J. Kilikevičius. 

1 Pradek Nauji'.* Metu.) su tobula ald<< r< 

įf&jimu, taip. kad au "•» napiaieistuno*! per » 

»us ruetus, kas tiu aaii outi naudinga. 
(iries einant Kii* kitur. TCgziiminačijii u/KA 

Orai pritaikinti akiniai prašalint akių *» 
ęalvos skaudfjircus, trumparegystė trba t«li 
■rg-j jti prašalinama, pasitarkite su manir 

JOHN SMETANA 
SFECIAL1STAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., CHICAG' 
Kampas :Kton Gatvė*. 

3čici lubos, vivi via".'o aptiekus. TlmyUn 
• VKtTLi-Ą 

Valandos: nuo 9to* vu>. u» ik. i vai. vak. 
Nedalioj: tuo -j jyu» ilci 1X ral. <]>n»s 

Extra! 
Dideles 

Prakalbos. 
atsibus credoje ir Ketverge, 

Rugs -Sept. 3 ir 4 d., 1919 
Šv. Trejybės Bažn. Svet. 

Liet. Tauat. Katal. Bažn. 
Kamp. 35 ir So. Union Ave. 

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga Dykai. 
šiose prakalbose k?.lbės J. M. Kun. 

Vysk. Mickevičius, D. C., D. T. temo- 
je: KAS TA' YRA BAŽNYČIA? bus 
apkalbama seredoj"; o Ketvergo va- 
kare temoje: DEL KO GYVENAME? 
Ant virsminėtu prakalbu Kviečiami e- 
sate visi, kaip vyrai taip ir motorįs, 
nes bus !aba. svarbios prakalbos. Atsi 
lankykite visi skaitlingai. Kviečia 
visus. Komitete*. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos' 
kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste- 
nografijos iypewriting, pirklybos, Si 
Vaisi, istorijos, ubelnos istorijos, geo- 
grafijos, politinės ekonomijos, pilie- 
lystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo !• ryto iki -1 
valandos po piet. Vakarais nuo ti ik' 
0 valando1. 

3106 S. Halsted st,, Chicago 

REIKALAUJAME MOTE- 
rų ir merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbu. Patirymas 
nereikalingas. Atsišaukite: 

Marshall- 1454 So. 
Sangamon St. 

Reikalinga Mergina pi ii namų 
darbo, gtra mokestis, maža šei 
myna, plauti rjipancų nere.kės. 
Kreipkitės adresu: \Y. Miseviclft, 
3548 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 2100. 

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
merginos prie namų darbo, maža, 

šoimvna geros sąlygos. Alga ir kitos 
sąlygos suderesirneant vietos. Atsi- 

šaukite* 
3343 So. Wallace St., 2-ras fletas. 

PARSIDUODA (ui mediniu namu, 
po du fletų, su nu iynėmis; gražioj 
vietoj; lietuvių apgyventa miesle Ci 
cero, 111. Parsiduoti geritai; nepraleis 
kite progos. Parsiduos pigiai, nes sa- 
vininkuas turi išvažiouti ant fer- 
mos. Jeigu kam reikėtų kokiu pa ai S- 
kinmų, malonėkite krei{ s j savinin 
kįi ant pirmų lubų prie 1435 — 4Sth 
Ct., Cice-c 111. 

PARSIDUODA 8-NIŲ KAMBARIŲ 
plytų namas ir du lotu. Gali buti 

pertaisyta pagvveniinui dviejų šeimy- 
nų. Parduosiu labai pigiai, gera vieta 
del garažiaus. kaina $2,500. Atsišauki- 
te prie: 

3618 So. Unicn Ave., 

I ANT. PARDAVIMO 
| PARSIDUODA ant dviejų 
lubų plytų namas, namelis ir 

I biznis. Skersai gatvės mokyk 
į La, netoli nuo baznykeios At- 

jsišaukite i krautuvę. 
636-.63S \\ est 3/tli St. 

PASIRANDAVO.!A MŪRINE BARNĖ, 
Uiiiele, cimentiniu flioru didelėmis 

(ii'rimj.i. Laibai tinkama garažiui, mil- 
kmonui ir 1.1. 

Jon?.s Juzėnas, 
3809 Ijovve Ave. 

ČIA JUSŲ GERIAUSIA PROGA! ^ Parsiduoda naujas mūrinis namas 
vienam pagyvenimui 2 metri kaip sta-, 
tylas su gr u, ulele t ra ir maudynė; į 
namas randasi lietuviu apgyventoj 1 
apielinkėje j vakaru.-; už Kedzio Ave.. 
vienas blokus nuo Archer Ave., g;it- 
vekariu. Atsišaukite ]"s savininko šo- 
kančiu aaatra.š;. 

J /us!ikewilz, 
3114 S. HalBtvd fci. Chiėago, Ui.) 

DIDELIO EARGANAS. 
Parduodu | >A('KARD automobiliu, G Cilindru uždarytas, 4 durimi;, ga-", 

Įima vartoti d'i pagrubu, krikštinu ir; 
vestuvių, ir dar tris automobilius ir j (ordą, uždaryta:- t rokas. Taipgi parsi-i 
duoda automobiliu Repairing Shop ir 
Livery, b'.znis išdirbtas, hibai gera I 
vietn. Pa t duosiu pigiai. Dirbtuvė ran- 
dasi prie p1.t liCuvli.1 bažnyčios. 
7U8 NVest IStli St.. Telaphone ('anai 
::348. 

PAJIEŠKAU GENČIŲ. JO- 
no ir Juozapo Jonaičių. 

Jonas paeina iš Direjų kai- 
moPanevežio puv., o Juoza- 
pas C ražaičių kaimo, Šiau- 
lių pav. Pora metų atgal 
Jonas gyveno Benton, II.., 
Turiu svarbu reikalą molo- 
nekite atsišaukti patis arba 
kas žinote pranešti, o busiu 
labai dėkingas: 

Chas. Karskis, 
| Discoverv, B. C. Canada. 

PAJIEŠKAU SAVO BRO- 
lio, Juozo Bružo, kaimo 

Vidgirių, Keturvalakių gmi- 
no, Vilkoviškio pavieto, Su- 
valkų gub. Pirmiaus gyveno 
Nevvark, N. J. Paskui Pan- 
nsylvanijoj, dabar nežinau 
kur. Kas apie ji žino ar jis 
pats meldžiu pranešti ant 
adreso: 

Kazys Bružis, 
756 Attlantic St. Stanford, 

Conn. 

pajieškaų savo pjsbroliu jo- 
no ir Zigmonto SkerstoiiŲ jie abudu 

paeina iš Kauno gub., šiauliu pav., 
Papilles parapijos, Triksių kaino. Ma- 
lonėkite atsišaukti patis ar kas ži- 
note, meldžiu pranešti man aar jie gy- 
vi yra. ar mirę. Taipgi pa j ieškau savo 

pažįstamu arbagiminiu visu prašau 
atsišaukti šiuo adresu: 

Jonas Jurašaiti, 
925 E. Kenton St. Springfield, Oliio. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. | ant Durų, L®ntŲ, Remy ir Stogams Pop5sr!e 
SPECIALIA!: Maleva malevojimui ctubų iŠ vidaus, po $1.50 ui'jalion? § 

CARR BROS. VVRECKING CO. J 30C3-3039 SO. HA'-STED STREET, CHICAGO, ILL. y 
įtinu i.".!"..... 

OI Bfi^R T Y h-?();\l)iS Mę:' periame Liberty Bonds u f * S\ '"*• I I pilna "ciish'' vertę. AtneSldte ^ 1 J arta .tęskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9-H5 
t^ne »*•* Y * UtarnlnkaiB Ketver^aia Jr 133o Mllweuke Ave. Subatorais 9—9. tarpe Woo0 Ir Paulina gatvių: 

----- 

VYRIŠKU DRABUŽIU BARGENAS 4. 
t. 

Teisingos Kainos. 
Užganėdinimas gvarantuotas Vyri] ir vaikinu siuati ir overkotai, padaryti aut orderio, liet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyvišku modeliu $20.00 iki ^45.00. Vyri.i ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $1 n.OO iki $28.50. Vyriškos kelinės $o.OO ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų Ir overketų nuo $8.50 ir augščiau FuJl dress, tuxedo, frakai Ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. Sufontomis Iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI KASAU: 

A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis i buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sjėkų nus»»jiraas viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkoj&u Eau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bit niekur negavau »avo 
sveikatai pagelbos. 

Det kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valytojo, Nervatonq, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, ttiprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. = 
Vidurių rėiimas išnyko po užmušimui visu lion R*. = 

giu J mčnesl'j išgerdavau kns savaitė po butelį Sa- lutaras, Bitterla, ir po 3 min. savo paveiksle pama čiau tekį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bnr jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 3»lutaiis mylistų geradėjistei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 Sc. Halsted iit., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois 

Naujas Dienraštis 
"VIENYBĖ LIETUVININKŲ" ištarnavusi# vi- | 

suomenei 34 metus savtitraščiu, trumpoje ateityn 
pradės išeidinėti DIENRAŠČIU. Tapo sutverta dien 
raščio leidimui bendrovė su kapitalu $75.000.00. ! 

Dienraščio bendrovės šėras $10.00. Pirkti gali 
kiekvienas. Geriausias pinigų investinimas nusi- 
perkant dienraščio "Vienybė" šėrų. Savaitinė pre- 
numerata už "Vienybę Lietuvninkų" kol dinraštis 
pradės išeidinėti palieka tą pati $2.50 metams. Ki- 
tose šalyse metams $3.50. Nealuk, užsirašyk šian- 
die. Dienraščio prenumerata bus pakelta. Siųsda- 
mas pinigus už prenumeratą arba dienraščio šėrus 
adresuok: 

"Vienybe Lietuvninkų" 
120- 124 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

• Mes patariame gatavas Kombinacijas Jusu Giminėms Lietuvoje. 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- 

čiamųjų dalykų, baksą, visus iškaščius dedant i baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiėk, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet bak- 
sas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5.svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto -pjeno. 
1 tuzinas spulių siuių. 
2 pakeliai adatŲ. 
5 svarai cukraus. 
5 niatkaia vilnonių siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų smalčiaus. 

No. 3. Kombinacija uz $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalkaus. 
6 s vara j jautienos. 
10 šmotn muilo. 
1 tuzinus špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopu. 
Pusė svaro pipirų. 
5 matkal vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinių. 
5 svarai smalčiaus. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50 
12 svarų lašini,,. 
10 svaru smalčiaus. 

15 svaru cukraus. 

6 svarai jautienos. 

10 svarų fasolių. 
3o svaru kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 

2 tuziną; špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
lo svarų ryžių. 
1 svaras picini. 
2 L arai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 malkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija uį $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svaru smalčiaus. 

20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pjeno. 
12 svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai smalčlaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
lo svarų miežinių kruopų, 
24 šmotai muilo. 
6 švara; kavos. 
2 švara,i arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalčlaus. 
25 svarai ryžių. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
.1.8 svarU jautienos. 
24 šmotai muilo. 
r> svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
Irt matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numer,, kuri norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 
HTHUANIAN-AMERICAN TRADING CO. 

6 WeSt 48rt»i Street, New York City. 

pinigai bus sugrąžinti'lai ̂ arantuoja^LieiuTOS-AmeJikos arba susid'iužytu, W 
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