
ORGANIZUOKIMES PRIEŠ 

LENKŲ VERŽIMĄSI 

LIETUVON. 
LITHU ANIAN DAILY 

NEPRIGULMINGA 
r4* 

LIETUVA 

DABAR ARBA NIEKADOS I 

METAI:d?enrT«!' No- 237 CHICAGO, ILL., SEREDA, SPALIO OCTOBER 8 d. 1919. 
__ 

put>ll8hed and digtributad under Permlt 582, authorlzed by thc act of October 6, 1917, on flle at the Pogt Cff'ce of ChlęaBO, Illinois. By order of the Prcsldent. A: 9. B ŲRLESON, Po^ma»ter Panorai 

KOPIJA COPY 2c. 

Italijos Karalius 
užtvirtino Sutarti 
Generolas Goltz jungiasi su 

bolševikais 

Estonija mobili- 
zuoja atsarginius 

■ 

Turkai seka Annunzio 
pavyzdį. 

Dcnikinas suėmė 15,000 bolševikų. 
ITALIJOS KARALIUS 

UŽTVIRTINO SUTARTĮ. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

IŠ Rymo pranešama, kad Ita- 

lijos karalius pasirašė po de- 
kretu užtvirtindamas taikos 

sutartį su Vokietija, taipgi 
Austrija. 

Dabar Italija, Francuzija ir 

Anglija jau dalinai užgiruaios 
taikos sutartį. 

Anglijos parlamentas jau 
užgire taikos sutartį, tik rei- 

kalingas karaliaus užtvirtini- 
mas, kas neabejojama bus pa- 

daryta. 
Prancūzijos atstovų butas 

jau užgire ir tik reikia pritari- 
mo nuo Prancūzijos senato,] 
kuris, sakoma, tai padarys šio-! 

je savaitėje. 
Gi Italijos karaliaus dekre- 

tą turės patvirtinti sekantis 
parlamentas, kuris susirinks 

gruodžio 1 d., ir tikimasi, už- 
tvirtins. 

GENEROLAS GOLTZ 
JUNGIASI SU BOLŠE- 

VIKAIS. 

Kopenhagenas, spalio 7 d. 
Iš Berlyno gauta pranešimas 
kad Petrogrado telegrafo a- 

gentura pranešusi, jog Vokie- 

tijos generolas Goltz su savo 

štabu prisideda prie bolševikų. 
Bet pranešime nepažymima 

ar Goltz vis dar esąs BaltiKo 
šalyse, lik sudarąs sąjungą su 

bolševikais, ar jis visai išsine- 
šė į boišcvikiją. 

ESTONIJA MOBILIZUOJA 
ATSARGINIUS. 

Kopenhagen, spalio 7 d. 
Čia gauta žinia, kad dėlei gan- 
dų, kad vokiečių generolas 
Goltz vėl pradėjo smarkiau 
veikti apielinkeje Mintaujos, 
Estonijos valdžia paskelbusi 
mobilizaciją visų atsarginių. 

Pranešama, kad komanduo 

tojas Gade grįžta Revelin 

kad vedus Suvienytų Valstiji 
niilitarės misijos reikalus ta- 

me krašte. 
Yra nuomone, kad P>altiko 

šalių j Finliandijos konferen 

ctja įvyksianti pirm spalio 2 

dienos, Dorpate. 

TURKAI SEKA ANNUN- 
ŽIO PĖDOMIS. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

Pranešama, kad Mažojoj Azi-' 

joj šiuo laiku susidarė naciona 
listų armija apie iš 300,000 
vyrų, kuri, kaip pianesama, 
nepripažįsta Konstantinopolio 
valdžios autoriteto ir ši yra j 
bejiegė suvaldyti buvusius iš-1 
likimus savo tarnus. 

Ši turku riacionolistu armi- c c 

ja, kaip manoma, ketinanti pa 
'sekti pėdomis Annunzio ir su 

spėka užimti jiems pageidau- 
damas vietas. 

Su tokiu judėjimu, kaip per 
matoma, turėtu nemažai keb- 
luinu ir talkininkai, nes turku i, c 

užsispirimas, kada jis surištas 
su tikybiniu sentimentu, esti 
didelis. 

DENIKIINAS SUĖMĖ 

15,000 BOLŠEVIKŲ. 

Londonas, spalio 7 d. — 

Šiądien gauta bevielinis tele- 

gramas iš Denikino generalio 
štabo, kuriame pranešama, 
kad generolo Denikino armija 
veikdama apielinkėje Yoro- 
niežo, suėmė nelaisvėn j 15,- 
000 bolševikų. \Toroniežas ran 

Į dasi į pietryčius nuo Orio, kur. 

kaip vakar buvo pranešama, 
Denikino armija smarkiai stu- 
misi linkui Maskvos. 

S. V. LAIVYNAS APLEI- 
DŽIA SPALATO? .. 

j Wasnington, spalio 7 d. 
1 Iš Rymo atėjo žinių, kad Su-1 
vienytų Valstijų laįvynas, ku- 
ris nuo laiko buvo Dalmaci- 
jos pakraščiuose, apleidžia 
Spalato ir Adriatiko jūres. 

Tas daroma Įsakant admiro 
lui Andrews, kuris buk už- 

reiškęs, kad tokis yra noras iš 
YYashington. idant apsisaugo- 
jus kivirčų tarp Suvienytų 
Valstijų ir T talijos. 

P>et laivyno sekretorius Da- 
1 niels užreiškė, kad jokio įsa- 

kymo šiame klausime admiro- 
lui Andrews neduota. Tr jei jis 
ką panašaus daręs, tai "daręs 
su sava iniciatyva, kacl pasi- 

\elgė išsodindamas jureivius 
'mieste Trau. 

Rudens Vargai. 

COBLENZ CENTRAS 
AMERIKOS PREKYBOS 

VOKETIJOJE. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad jie gavo žinių jog Su- 
vienytos Valstijos ketinan- 
čios paradyti dabartinę sa- 
vo kariumenės stovyklą 
Coblenz centru Suvienytų 
Valstijų prekybinių susinė- 
simų su Vokietija. Sakoma, 
kad tam daug gelbės dabar 
tinių Amerikos kariškų vir- 
šininkų triūsas, kurie pavyz 
dingu elgimąsi artina vokie 
čius prie amerikonų. 

AMERIKONAI IŠGAUDĖ 
50,000 MINŲ. 

t 

Washington, spalio 7 d. 
Šiądien laivyno sekretorius pa 
siuntė pasveikinimą admirolui 
Straus, komanduotojui Suvie- 
nytų Valstijų laivyno, kuris 
nu-o pertraukos mušiu gaudė 
minas šiaurinėse jūrėse. 

Šiaurinėse jūrėse buvo su- 

leista net 50,000 minų ir jau 
tapo išgaudytos. Nelaimių at- 
sitiko tik su vienu minų gau- 
dytoju, kuris sprogimo tapo 
suplaišintas; sykiu su juo žu- 
vo keletas jūreivių. 

AŠTUONI METAI SUTAI- 
SYMUI KASYKŲ. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

Vokietijos ekspertai, kurie 
lankėsi Šiaurinėn Francu- 
zijon apžiurėjumui sugadin 
tų laike karės kasyklų, pra- 
nešė, kad sutaisymui minė- 
tų kasyklų, link tokio stovio, 
kokiame jos buvo prieš ka- 
rę, reikia darbuotis arti aš- 
tuonių metų. 

AMERIKA JIEŠKO 
RINKŲ ŠVEICARIJOJE. 

Geneva, spalio 7 d. — 

Čia atvyko agentai nuo firmų 
j iš Suvienytų Valstijų, kurie 

j' stengiasi čia įtaisyti pardavi- 
* ne j imą amerikoniškų prekių. 

| ATIDĖJO POLITIŠKAS 
DEMONSTRACIJAS. 

m m 

San Francisco, Cal., 
spalio 7 d. — Tarptautinė dar- 
bininkų apsiginimo lyga plia- 
navo padaryti dideles demons- 
tracijas d 51 kalinimo įvairių 
politiškų ir mlitariškų prasikal 
tėlių. Demonstracijos buvo 

plianuojamos ant 8 dienos 
spalio. I 

Bet minėtos lygos sekreto-' 
rius, kuris organizavo demons 
tracijas, pranešė, kad, dėl dau- 
'gybės streikų Suvienytose 
Valstijose, butų nepraktiškas 
panašus judėjimas. 

RAGINA BENDRAI JIEŠ- 
KOTI ATLYGINIMO. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

Atstovų buto taikos komisijo- 
je tapo įnešta ir užgirta pasiu- 
lijimas talkininkams sudaryti 
tarptalkininkų komisiją, ku- 
rios tikslu butų atgauti nuo 

centralių valstybių sutartus 
karės nuostolius. 

Taikos komisijos nariai 
tvirtina, kad jei nebus padary- 
ta bendra komisija, tai pavie- 
niai bus sunku išgauti iš cent- 

ralų valstybių reikalaujamu., 
tulus atlyginimus už nuosto- 

lius karėje. 

PREZIDENTAS SVEIKSTA 

Washington, D. C., spalio 
7 d. — Daktarai gydanti pre- 
zidentą Wilsoną išleido prane- 
šimą, knd prezidentas eina vis 
sveikyn. 

BOLŠEVIKAI PATVIRTI- 
NA NUSTOJIMĄ 

DAUGPILIO. 

Stockholmas, soalio 7 d. 
Iš Revelio pranešama, kad 
tapo perimta bolševikų bevie- 
linis telegrafas, kuriame pa- 
tvirtinama žinia, kad bolševi- 
kai apleido Daugpilį. Girdi, 
bolševikai apleido Daugpilį 
po smarkaus mūšio, kuriame 
jie tapo pergalėti. 

REIKALAUJA IŠDUOTI 
BISMARKO SŪNAITĮ. 

Paryžius, spaalio 7 d. — 

Pranešama, kad Lille kariš- 
kas teismas pareikalavo iš 
Vokietijos valdžios išduoti 
grafą Birsmarką, sūnaitį gar-Į 
siojo Vokietijos kanclerio. Jis 
kaltinamas, kad lx> jokios prie 
žasties, tik dėl pavyzdžio su- 

šaudęs 14 gyventojų sodžiaus 
Vicoigne ir sudeginime to sod- 
žiaus triobėsių. 

Sykiu reikalaujama išdavi- 
mo ir kitų 8 vokiečių kariškių, 
kuriems užmetama panašus į< 
l>ismarko apkaltinimai. 

SAKO, RUSAI TETVAR- 
KOSI PATĮS. 

London, spalio 7 d. — 

Generolas Ironside, tik-ka su- c. 

grįžęs iš Archangelsko, užreiš 
kė, kad anglai apleido Archan 
gelska, nes rusai gali patįs 
save tvakyt, tai lai ir tvar- 

kosi. 

SU PIANAIS SUDEGĖ 
2 ŽMONĖS. 

Baltimore, Md., spalio. 
7 d. — Čia sudegė Standard 
pianu dirbtuvė, kur padaryta 
noustolių ant pusantro milijo- 
no; žuvo taipgi 2 gyvas'tįs. 

STREIKLAUŽIAI SUVA- 
ŽINĖJO 6 YPATAS. 

Oakland, Cal., spalio 7 d. 
Elektriškas traukinys, kurį 
tvarkė streiklaužys, ~mogė ai: 

tomobiliun su pasažieriais; 6 
užmušti ir vienas sunkiai su- 

žeistas. 

TURKIJA TARIASI SU 
SUKILĖLIAIS. 

Paryžius, spalio 7 d. — 

Naujas Turkijos didisai vi- 
ziras Riza Paša pradėjo de- 
rybas su nacianalistų vadu, 
kurių kariumenė neseniai 
užėmė miestą Konieh ir ne- 

pripažįsta dabartinės Kons 
tantinopolio valdžio. 

DARBO KONFERENCIJA 
RENGIASI VEIKTI. 

Washington, D. C., spalio 
7 d. — Darbo konferencijos 
antras posėdis praėjo tik nu- 

statymui Taisyklių, kad sulai- 
kius įsikarščiavusius kalbėto- 
jus nuo betvarkės. 

Konferencijoje dalyvauja 
šešiosdešimtįs atstovų r.uc dar 

bininkų ir darbdavių. 

PASTATĖ 1,468 NAUJUS 
LAIVUS. 

Washington, D. C., spalio 
7 d. — Pranešama, kad Su- 

vienytose Valstijose tapo pa- 
statyta nuo karės pradžios 1,- 
468 pagelbiniai laivai su 8,- 
109,059 tonų intalpos. 

| MUITAI VOKIETIJOJE 
MOKAMI AUKSU. 

Hamburg, spalio 7 d. — 

Apmokėjimui muitų Vokieti- 
joje vartojama tik auksas, nes 

mokant popieriniais pinigais 
reikia mokėti taksų kelis syk 
daugiau negu muito. 

S V. UŽMOKĖJO 
LUXEMBURGIJAI .. 

$200,000. 

Luxemburg, spalio 7 d.— 
Pranešama, kad Suvienytos 
Valstijos užmokėjusios Lu- 
xemburgo piliečiams net 

$200,000 už įvairius nuosto- 

lius, kuriuos Suvienytu Vals- 
tijų kariumenė padarė bežaiz- 
dama su Fricu. 

SUNAIKINO KRAUTU- 
VĘ, NEBOIKOTAVUSIĄ 

JAPONU. 

Tunkian, Chinija, spalio 
7 d. — Tūlas krautuvninkas 
atsisakė boikotuoti japoniškas 
prekes, todėl minia užpuolusi 
sunaikino jo krautuvę. 

AUSTRALIJA PRIEŠ 
AMERIKONIŠKAS 

PREKES. 

Sydney, Australija, spalio 
7 d. — Australijos valdžia už 
vdėjo drausmę ant įvežimo A- 

merikoniškų chemikalu, vais- 
tu ir nekuriu kitu išdirbiniu. C c c C 

TIRINĖS KAINAS MOTE- 
RIŠKŲ SKRYBĖLIŲ. 
New York, spalio 7 d. — 

Valstijos maisto administra- 
torius Williams tuoj pradės 
tyrinėti vis kįlančias kainas 
ant moteriškų skrybėlių. 

186 AIDOBLISTU BUČIA- 
VO S. V. VĖLIAVĄ. 

Weirtan, W. Va., spalio 
7 d. — Šerifas su 50 polic«s- 
tų apsupo ir Iškratė vieną 
daržinę, kur buvo nužiuri- 
ma kaipo vietą I. W. W. 
narių susirinkimo. Daržinėje 
rasta nemažai literatūros ir 
surašas narių, kurių buta 
186. 
Policija surinkusi visus mi- 

nėtus narius ant plėčiaus ir 
liepė jiems bučiuoti Suvie- 
nytų Valstijų vėliavą. Pa- 
skui 180 paleido ir liepė 
nešdintis iš miestelio; liku- 
sius gi suareštavo. 

D!RBA PO PRIEDANGA 

Į KANUOLIŲ. 
Gary, Ind. spalio 7 d. — 

Čia tapo atidarytos kelios 
plieno dirbtuvės, bet jos dir 
ba apsistatę lengvomis ka- 
nuolėmis, nes prisibijoma 
streikierių sukilimo. 

PRAPUOLĖ BALIONAS. 
St. Louis, Mo., spalio 7 d. 

Jau češios dienos kaip išlė- 
kė iš čia 10 balionų lenkty- 
nėsna. Vienas iš minėtų ba- 
lionų dar niekur nepasirodė 
ir manoma, kad jis bus din- 
gęs Michigano ežere. Balio- 
nu lėkė du vyrai ir turėjo 
su savim maisto trims die- 
noms. 

ORGANIZUOJA UNIJĄ 
ANGLIJOS PASTORIŲ. 

Londonas, spalio 7 d. —• 

Čia pradedama organizuoti 
pnstorius j darbo uniją, Kad 
iškovojus geresnes algas. Sa- 
koma, kad didesnė pusė An- 
glijos dvasiškių gauna algos 
nedaugiau $1,000 Į metus, kas 
girdi, nėra užtektina tinka- 
mam aprupinimui kasdieninių 
reikalų. 

NARLAIVIU NAIKINTO- 
JAS PRAŠOSI PAGELBOS. 

Boston, Mass., spalio 7 d. 
Kariškoji stotis aplaikiusi be 
vielenį telegramą, kuriame 
narlaivių naikintojas Talbot 
prašo pagelbos, nes jo liki- 
mas yra pavojuje. Kur ran- 

dasi minėtas laivas tikrai 
nesusekta, bet manoma šone 
New Yorko. 

VALDŽIA ATMETĖ PA- 
SIULIJIMUS UŽ MIESTĄ. 

Washington, D. C., spalio 
7 d. Valdžia gavo tris pasiu- 
lijimus už miestą Nitro, W. 
Va. kuris valdžiai atsiejo 
net 70 milijonų. Augšeiau- 
sias pasiulijimas buvo vos 

$5,000,000; gi žemiausias 
$2,508,750. Valdžia pasiu- 
lijimus atmetė. 

PO MUZIKA KARVĖS 
PIENINGESNĖS. 

New York. Čionykštėje 
parodoje tapo prademon- 
struota, kad melžiant kar- 
ves prie fonogafo muzikos 
karvės duodančios pieno 
daugiau negu paprastai ko- 
kia 10-12 nuošimčių. 

KETURIU TŪKSTANČIŲ 
METŲ KARIELIAI. 

Glen Cove, L. I. Ponai 
Leaman pranešė apie jung- 
tuves savo dukters su p. Lan 
sing. Jaunoji šeimyniškame 
pokilyje buvo pasipuošusi 
karieliais nuo keturių tūks- 
tančių metų senumo, nes jie 
paeina iš Egipto, ir jie puošė 
egiptiečių kaklus net už 2, 
000 metų pirm Kristaus. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien giedra; maža at- 

maina temperatūroje; vidu- 
tiniai įvairus vėjai. 

Saulėteliis, :6:55; 
Saulėleidis, 6:^0. J 
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v IŠTVERMINGA LIETUVIO SIELA. 

Suprantama ir pateisintina yra tasai neri- 
mastis, kuris apėmė visa Lietuvos visuomenę 
nuo didelio iki mažo. Visur rūpestingas klau- 
simas "kas bus rytoj?" Kada, pagaliau, liausis 
bandę lietuvių kantrybę, lietuviu nervų stipru- 
mą tie, kurie dėl Lietuvos jau senai turėjo at- 

virą žodį tarti? Kada, pagaliau, baigsis žod- 
žiai ir prasidės darbas? Jei dar nepasibaigė 
Taikos Konferencija, tai jos pabaiga jau ne už 
jūrių marių, o Lietuvos klausimo nusprendi- 
mas atidėtas iki giedrios dienos, kurios nema- 

tyt iki to laiko, kai bus svarstomas Rusų klau- 
simas, o Rusų laimė galinti buti tik tuomet 
nuspręsta, kai rusai susitvarkysiu, o rusai tvar- 
kos namie daryti ir rengtis nesirengia. Rusų 
jau būdas toks: jie visuomet turi rietis ir vai- 

dytis, daug norėti ir nieko nedirbti. Tikra 
''plataus vieškelio" psichologija. Xe nuosta- 

bu tatai, kad kasdien, juose randas naujų schiz 
mų, naujų politikos sektų, naujų mirtties scho- 
lastų ir idėjos akrobatų. Ir kada rusai tiek kul- 
turos pasiūgės, kad galės kitas su kitu kalbė- 
tis kai žmogus su žmogumi, tai tolimos atei- 
ties klausimas. Atidėti Lietuvos klausimo 
sprendimas, kol bus galima spręsti rusų klau- 
simas — ar ne reikia tatai persilaužimo metą 
tęsti be galo? Pagaliau, šis praktinis dalykas 
nėra tiek svarbus, kiek svarbi yra jo principinė 
pusė. 

Sprendžiant Lietuves klausimą, tarytum 
yra laukiama, ką pasakys rusai. Tarytum rusu 
žodis galėtų turėti kiek privalomos reikšmės 
Lietuvos žmonėms! Tarytum Lietuvos žmonių 
valia butų galima laužyti patenkinti rusų im- 
perialistų siekiniams! Rusai pasauliui pakakti- 
nai aiškiai yra pasakę: Vieninė—Rusija—Vie- 
ninė rusų kultura. Pradedant nuo juodašimčių, 
pervadinamųjų socialistų ir demakra'tų galvas 
ir, atsiprašant inteligentijos, — baigiant bol- 
ševikais. Rusai, be to, ką yra jau pasakę, nie- 
ko daugiau pasakyti negali kuo plačiausia au- 

tonomija! Lietuvos darbo žmonės, be to, ką 
yra rusams pasakę ir pasauliui parodę, nieko 
kito pasakyti negali: turime buti laisvais ir 
nepriklausomi! Cia jokių kompromisui buti ne- 
gali. 

Tačiau yra laukiama... Aišku gi pagaliau, kad nūdien mums rusų tariamas žodis negal 
turėti į imtos, neįroningos prasmės. Galime ti- 
kėti, kad susirinks rusų ir Steigiamasai Seimas, 
gal dar ir dešimt panašių jstaigų, tačiau mus 
tai nei šildo, nei šaldo. Mušu laimnulėms musų 
Steigiamasai Seimas, kuris jau šį rudenį bus 
išrinktas, o rusai mums rūpėti negali. O kaip Lietuvos laimę, nulems musų steigiamasai Sei- 
mas, šiandie jau yra aišku. Pradedant nuo 
1914 metų visa eilė konferencijų, kongresų, Sei 
m'ų — Vilniuje, Kaune, Petrapily, Maskvoj, Švedijoj, Šveicarijoj, Amerikoj, Anglijoj, da- 
lyvaujant visoms Lietuvos politinėms partijoms ir tautoms, tąjį Lietuvos žodį yra aiškiai jau 
pratarę. Ir Steigiamasai "Seimas jo jau nebe- 
tars, tiktai savo galinga valia sankcionuos jį! 
Karžygiška kova su plėšriais bolševikais ir dar 
plėšresniais, lenkais ir ypač paskutiniųjų die- 
nų reiškiniai ar nėra pakankamai kietas pa- 
grindas, kad statytum ant jų džiaugsmo ir pil- 
nybės kupinus rumus! Tai daryti męs nūdien 
turime visiškos moralinės teisės. 

Antra vertus, nūdien aiškiai nujaučiama 
yra, kad pasauly yra objektinga dora, ir netik 
objektinga teisė, bet ir objektinga tiesa, vi- 
siems žmonėms privaloma. Ir toji objektinga tiesa šios dienos viešpačiams — kultūrinėms 
tautos uždeda dvigubą pareigą. Ne mums, tuos 
galiunus teisybės ir išminties mokyti, tačiau 
gyvenimas rodo, kr'* męs nuolat turime "kaž- 

ką" jiems atminti ir reikalauti "kai ko" nepa- 
miršti... Sakys, męs negalime manyti taip, kai 
nekartą yra pasakę Anglų laikraščiai, kari nu 

būtumėm lyg įrankiai prieš bolševikus, kad R 
siį ekonominiai reikalai, rusams prieit prie (ii;i 
taro juros reikalingun as hutų aukščiau, negu 
objektinga tiesa, tačiau... gyvenimas yra bai- 
siai liūdnas. Nauja demarkacinė linija, vokie- 
čiai, kolčakininkai Lietuvoj, o męs girdime tik- 
ta, kad Paryžiuj esanti sudaryta komisija Bal- 
tijos pajūrio kraštų laimei spręsti... Komisija, 
kurioje Baltijos kraštų atstovų visai nėra. 

Męs einame savo keliu. Męs, seniausioji 
tauta Europoj, galėtume daug rūsčios tiesos 
pasakyti vėlyvesniems ateiviams, tačiau męs 
laukiame... Ir tikimės kad tie žmonės, kurie 
iskcle žmoniškumo ir laisvės obalsį, nepamirš 
savo tiesioginių pareigų. Tiktai męs turime 
aiškiai pasakyti, kad atidėliojimas spręsti Lie- 
tuvos klausimą, kol bus sprendžiamas Rusų 
klausimas, kad tasai elgesys nuskaudžia musų 
dvasios esme, nuskaudžia musų tautos suvere- 

ninę valią! Mes niekuomet neprivalom pamirš- 
ti, ką Lietuvos žmonės pasakė rugpjūčio 17 
dieną Kaune musų valdžiai: "Neduos nepri- klausomybės geruoju, mes ją patys pasiimsim!'' 

Skaudus ir krupulingas yra C'etuvos sunų susirūpinimas! "Kas bus rytoj?" Laukiame'. 
Esame pasiryžę: tegyvens objektinga tiesa ir 
žmoniškumas pasauly! 

Męs — ištesėsim! 

Svetimoj© Spaudoje 
Apie; Lietuvius 

LIETUVIAI GERBIAMI. 

Kuomet lietuviai sutraukė Rusijos ir 
Vokietijos jungą ir apsišaukė neprigul- mingais, sudarė republiką ant tų senų Baltijos pakraščių, mes sužinojome, kas 
senovėje garsių žmonių buvo apie juos iš- sireikšta. 

Tacitus šitaip apie lietuvius išsirei- škė: "Dideli, geltonplaukiai žmonės, pri- lankys ir meilus gyventojai užsiimą žem- dirbyste ir medžiokle. Neužsipuldinėja ant kitų, — stipriai prisirišę prie žemės, kurioj jie yra gimę." Herodotus į j:ios atsikreipė, kaipo į žmones prakilnaus ir 
stipraus budo ir gyvenančius augštam civi- 
lizacijos laipsnyje. 

Mazurijos kunigaikštis Kondrotas, kuris kardu geidė lietuvius perversti i 

krikščionišku tikėjimą, pastebėjo, ka 
"lietuviai baisiausi priešai, kuomet su ja užvedi kovą. Drąsus, stiprus, nepaisai • 

pažeidimo, nenuvargstanti, per dienas ir 
dienas neatbodami alkio kariaujanti." 

Per du šimtmečiu lietuviai vedė kovą su teutonų vyčiais ir tik kryžiokams susi- 
jungus pavyko lietuviams apgalėti. 

Elisee Rečius, didis francuzų geogra- fistas sekančiai rašė apie lietuvių kallDą: "Jeigu mes padalytumėm Europos gy- ventojus sulyg jų kalbos, tai lietuviai už- 
imtų pirmą vietą." 

Garbingas filologistas Karlowięz iš- 
sitarė: "Lietuvių kalbos žodžiai daro di- 
džiausią įspūdį. Jų skambėsis, forma pri- mena senovės indus, persus, graikus, go- tus ir keltus. Dar pasididina Įspūdis, kuomet tuos žodžius girdžiame iš kai- 
miečio lupų, kurių skambėsis parodo, jog tai yra labai sena lietuvių kalba ir kilus iš Aryjonų (Aryan)." 

Profesorius Schlicher introdukcijoj į lietuvių gramatiką rašo: "Lietuvių kal- 
ba jau senai pasiekė augščiausiąjį išsivy- stymo laipsnį. Iš visų gyvoujančių kalbų 
yra viena, kuii senai, senai išsitobulino." 

Francuzų istorikas Gauthiot išsitaiė: 
"Jų (lietuvių) tolerantiškumas linkui ki- 
tų žmonių papročių, idėjų ir religijos yra labai pavyzdingas Europoj. To dau- 
giau, kuomet jų kaiminai (gudai, vokie- 
čiai) yra žiaurus ir plešriški." 

Emanuel Kant, vokiečių f'ilozofas, "Sveiko mąstimo kritika" ("Critic of 
į Pure Reason") autorius "Kategoriško Im- 
perativio" farmulatorius, filozofijoj rašė 
apie lietuvius ir Lietuvą taip labai prie- lankiai, kad tolaikis Teskien užklausė jo, 
ar nebuvo jis prisigėręs, kuomet riišė lie- 
tuvių gramatikai introdukciją. Aš lin- 
atsiliepė jis, — "aš mažai tokių blaivių 
momentų turiu, kaip tą, kuriame rašiau lie- 
tuviu gramatikai introdukcija. Aš j n- 
kiir tau to pačio. Blaiviai žiūrėk Iii 
Lietuvos." Teskien paklausė to patari 
mo ir vėliaus maloniausiai rašė apie Bal- 
tijos pakraščio gyventojus. 

IŠ "Rochester (N. Y.) Demokrat" 

Penki Didieji Lietuvos žingsniai, i 
Padavimai mums sako: 
Senai senai lietuviai jieš- 

kodami iš vargų vedančio 
kelio atkeliavo į balose 
ežeruose, miškuose 'pas- 
kendusį kraštą, tai j tą, 
ką dabar Lietuva vadina- 
mas. Ir čia Baltijos pa- 
jurėje apsigyvenę vedė ko- 
vą su gyvenimo aplinkybė- 
mis. Šalis žemdirbystėj bu- 
vo netikus, nes miškuose ir 
vandeniuose buvo pasken- 
dus. Lietuviai ir čia tos 
jieškomos laimės nesurado. 
Be to, kad pragyvenimas 
sunkus, dar priešai juos 
pradėjo užpuldinėti ir tarp 
jų pačių visokie nesusipra 
timai, pavydai, saumylystė 
vargai auga ir lietuviai vil- 
tį nustoja ir aptemsta 
lietuviams dangus. Nami- 
nės tvarkos nėra. Vietos 
gyventojai tarp savęs ko- 
voja. Baisu! Ar čia griebs 
lietuvius amžina pražūtis? 

Ne! Per migluotą, er- 

škėčiuotą kelią neaiškiai, 
netikėtai atslinko baltas še- 
šėlis : Senas, bet išminties 
ir sumanumo milžinas, ku- 
ris žiūrėdamas į savo ša- 
lies, savo brolių nepalai- 

mą, kerštą, pavydą ašaras 
braukė ir mąstė per ilgą 
laiką, kokiu budu duoti 
jiems labai reikalingą pa- 
gelbą, kaip sutvarkyti tos 
šalies gyventojus. Jis jo 

j jo gyveno, jis jos gyvento- 
įns savo stipriu protu pcr- 

f: vė ir užtai jis žinojo 
k< jai labiausiai reikia. Ii 
ji. sušaukė daugybę Lie- 
tu gyventoj } į vieną vie- 
tą šventu ižuolu. Su- 
siriii įsieji jį pažino, gir- 
dėjo jo gerus darbus, nes 

jis buvo senas lietuvių kri- 
vys Pn tenis. 

Jis gyventojus sušaukęs 
išdėstė jų vargus, nelaimes 
ir tuom pačiu sykiu pa- 
rodė iš ko jos kįla. Jis 
.lietuviams pastebėjo, pir- 
moj vietoj, jei norite lai- 
mingai gyventi privalote iš 
sirinkti išmintingą žmogų, 
kuris butų ant jusų galva 
ir mokėtų jumis tinkamai 
ir padoriai tvarkyti. Jis 
pastate lietuviams bites 
kaipo pavyzdi. Anot jo, 
tas menkas vabalėlis turi 
tiek išminities ir išsirenka 
sau vadovą-tvarkytoją bi- 
tiną, o jus žmonės to netu- 
rite. 

Lietuviai parodyti su- 

prato savo klaidą. Greitu 
laiku išsirinko savo šalies 
tvarkyt ją, tai Vaidevutį, 
kuris vaduodamasi senelio 
Prutenio patarimais sugebė- 
jo pasekmingai lietuvius 
tvarkyti ir kelti pačią šalį. 

Kuomet betvarkiai gyven 
tojai išsirinko savo tvarky- 
toją, tuomet buvo pirmas 
jų žingsnis linkui kulturos 
ir laimės; tuomet tarp lie- 
tuvių atsirado meilė, pro- 
gresavimas ir taip mažais 
žingsneliais, rinkdami nau- 

jus kunigaikščius vis žingė 
pirmyn ir pirmyn. 

Bet laikas bėgo, priešai 
[iš visų pusių lietuvius už- 
puldinėjo, šajTĮ naikė, ku- 
nigaikščiai vieni mirė, kiti 
jų vietas užimdavo. Paga- 
liaus kun. Ringaudui pasi- 
mirus vėl Lietuvoje gyva 
T"etvarkė ir pasibaisėtini 

nykai apsireiškė. Kuni- 
gaikščio sosto daugelis pa- 
g. do, o tas atnešė tarp gy- 

>jų vaidus ir naminę ka 
j-i. Brolis ]į pradėjo žu 
dy'ies, turtus aikvoti. At 
U'-ė. kad jau sietuva, ku- 
ri prac! .jus praspe- 

ruoti, turės čia žuti. 
Bet ir dabar tas dar ne 

buvo Lietuvai lemta. Iškį- 
lo vėl didvyris išmintingas 
žmogus Ringaudo sunus 

Mindaugis, kuris iš naujo 
numalšino ir sutvarkė gy 
ventojus. Paskui atsisuko 
ant priešų; su tais buvo 
sunkoku, nes priešai iš visų 
pusių krikščinybe prisiden- 
gę ant Lietuvos plūdo ir 
naikė ją, neva tai norėdami 
jos gyventojus ištikimais 
Dievui — krikščioiais pa- 
daryti. 

Nežiūrint į tai, išmintin 
gas Mindaugis apėjo savo 

priešus ir Lietuvą nuo pra- 
žūties bei vergijos išgelbėjo. 
Lietuva jau ant stipresnių 
kojų atsistojo. Bet daug, 

dar daug ko jai stigo, gi 
Mindaugio spėkos tapo pa- 
dėtos ant to, kol gyventojus 
sutvarkė ir priešus apmalši- 
no. Tolesnį Lietuvos labui 
darbą varyti reikėjo naujo 
žmogaus. 

ras naujas žmogus, ku- 
rio Lietuvai taip didžiai 
reikėjo, buvo Gediminas, 
Tai trečias didvyris, kuris 
pažangdė Lietuvą tretį žin- 
gsnį. Prutenis davė Lietu- 
vai valdžios pamatą, Min 
daugis išgelbėjo Lietuvą 
nuo pražūties ir apmalšino 
jos priešus, gi Gediminas 
užėmęs kunigaikščio sostą 
rūpinosi, kad atgaivinti gy- 
ventojus, nes jam atsisėdus 
kunigaikščio suolan Lietuva 
buvo labai nubiednėjus ir 
dideliam skurde. 

Gediminas pirmiausia 
griebėsi pilis statyti. Pasta- 
tęs keletą parubežiuose, 
kad butų lengviaus nuo 

priešų apsiginti, statė po 
visą Lietuvos valstiją. Pas- 
kiaus Gediminas pradėjo 
mpinties, kad praplatinti 
Lietuvoje pirklybą ir ama- 
tus. O, kad patįs lietuviai 
prie tų dalykų nebuvo pra- 
tę ir neužsiimdinėdavo, tai 
Gedminas parkvietė amat- 
ninkų ir pirklvninkų iš ki- 
tų šalių, kurie ir užmezgė 
Lietuvos pirklybos ir ama- 
to pradžią. Taipgi Gedi- 
minas daug prisidėjo prie 
dvasiško Lietuvos pakilimo. 

Gediminas mirdamas Lie 
tuvą paliko jau kur kas ge- 
riasniam stovyje. Vienok 
dar visko Lietuvai truko. 
Dar priešai nesiliovė ją už- 
puldineję ir draskę ramių 
gyventojų namus. Dar rei 
kėjo šaunaus vyro, kuris su 

gebėtų tinkamai visus Lietu 
vos gyventojus sutvarkyti ir 
ta spėka nulaužti savo prie 

I šų ragus. Dar reikėjo Lie 
tuvai vyro, kuris suskam- 
bintų Lietuvos varpą. Bet 
taip suskambintų, kad jo 
skambesį visas pasaulis iš- 
girstų; kad prieš Lietuvą 
visi jos kaimynai rankas nu- 

leistų ir pripažintų priderą 
jai garbę. 

Lietuvai reikėjo tokio vy 
ro ir Lietuva susilaukė jo. 
•Jis atėjo, kaip ir pirmieji 
trjs. Jo vardas Vytautas. 

Didysis Lietuvos kunigaik 
štis Vytautas iš pat savo 

jaunystos su tėvu Keistučiu 
ėjo į didžiausias kares ir 
gumesi ir pergalėdavo 
priešus. Už tai jis užėmęs 
Lietuvos sostą nenusigando 
priešų, kurie kėsinosi ant 
Lietuvos ir laukė ją vergi 
jos retežiais apkalti. 

Jis pradėjęs Lietuvą val- 
dyti graičiausia sutvarkė, 
suorganizavo gyventojus ir i 

stojo kovon su priešais. Ap| malšino savo pusbrolį Jėgai 
lą, totorius, rusus ir kitus, 
kurie tik buvo Lietuvai pa 
vojus. Vytautas praplėtė 
nuo marių iki marių Lietu 
vos rubežius, iškėlė Lietu- 
vos garbę ant didžiausio 
laipsnio. Lenkai, m .1' ', 
kryžiokai, ir visi kiti, : .trio 
pirmiaus vis tikėjosi I.. Ota- 

vą pavergti, sunaikinti, da- 
bar nusiminė ir patys prade 
jo drebėti nuo Lietuvos 
galybės. O jau apie Lietu 
vos pavergimą, tai nei sap 
ne nebesapnavo. Lietuv? 
patapo viena iš garbingiau 
siu ir galingiausių šalių. Eu 
ropos tautų įvairus valdo 
vai atvažiuodavo pas gar- 
bingą Lietuvos kunigaikštį, 
kurį jie jam gerindamiesi va 

dindavo karalių, tarties ir 
patarimų iš Vytauto prašyti 
ir tt. 

Bet Vytautui pasimirus 
iš galingos ir garbingos Lu 
tuvos kas kits virto. Tuorr 
laiku Lietuvoje nebuvo ki- 
to tokio žmogaus, kaip Vy- 
tautas, kuris išmintingai ii 

i pasekmingai galėtų šalį val- 
dyti, bei tvarkyti. Iš to tarę 

| gyventojų kilo vaidai-bet- 
tvarkė. O lenkai, kurie ii 
dabar geidžia musų tėvynę 
Į retežius sukaustyti, tik tc 
ir laukė. Kaip graitai lietu 
visuose kilo betvarkė, taip 
giuitai ponai lenkai pasi- 
naudojo proga pavergti nu; 

jsų tėvynę. Ir, kaip mate 
me, lenkai lietuvius privilie 
jo prie Liublino junijos, kas 
reiškia lietuvius priviliojo 
buti jų vergais. 

Tiesa, lietuviai nuo tos 
Liublino unijos visokiais 
budais kratės ir daugelis 
suprato ką gero lietuviams 
tas žingsnis atneš. Bet de' 
šalies betvarkės ir lenkų st 

ktų pastangų lietuviai si 

lenkais padarė uniją. Ta: 
tą uniją, kuri lietuvius nu- 

stūmė į vergijos gyvenimą, 
praryjo Lietuvos galybę ii 
garbę ir, kuri išlaikė lietu- 
vius vergijoj per ištisus 
penkis šimtmečius i>* Priver- 
tė lietuvius atsilikti kultu 
turoj, bei civilizacijoj nuo 

tokių tautų, kaip ^glija, 
Amerika, Šveicarij; i; > is 

panašios. 
\ 

Del Liublino unijos Lie- 
tuva tapo per penkis šimt- 
mečius nuo pasaulio akių 
paslėpta. Daugelis Lietu- 
vos genijų (Ad. Mickevi- 
čius, Juzumas ir kiti) žlu- 
go, arba kitiems savo talin 
tus paaukavo, — dirbo len 
kams, bei gudams, žodžiu 
po Liublino unijos Lietu- 
va patapo silpnutė, mažutė 
užmiršta — bemirštanti tau 
telė. Jau daugelis buvo 
priskaitę ją prie tolymų ry- 
tų tautų, kurios jau senai 
pragaišę. 

Bet tas Lietuvai dar ne- 
buvo lemta, — dar Lietuvai 
žadėta iš nupuolimo penk- 
tą sykį pakylti ir praskam 
bėti visam pasaulyje, ir vėl 
iš naujo patapti savystove 
tauta, ir vyties kultūringes- 
nes tautas. 

Tas pinktas Lietuvos iš 
pelkių išbridimas, bei penk- 
tas žingsnis, tai dabartinis. 
Dabar Lietuva pasinaudojo 
proga ir numetus nuo savęs 
vergijos jungą pradėjo sa- 

vistoviai valdyties. Išsirin- 
ko sau demokratišką vald 
žią, į kurią įeina visų partij 
jų nariai ir kuri sątarmėj i 

noka tvarkyti savo tėvynės! 
— Lietuvos reikalus. 

Dabartinis išrinkta? Lie 
;uvos prezidentas Antanas 

Smetona yra vienas iš pra- 
kilniausių ir išmintingiausių 
Lietuvos piliečių, kuriam ne 

rupi menki partijų tikslai; 
bet, kuriam rupi augštieji 
tėvynės reikalai ir, kuris 
šventai atsidavęs savo tėvy- 
nei-Lietuvai. Tokis žmo- 
|<rs, kaip Antnas Smetona, 

•ioku, kad galės Lietuvą pa- 
vyzdingai tvarkyti ir vesti 

i civilizacijos ir gerbuvo ke- 
liu. Kaip augščiaus pami- 
jnėti keturi Lietuvos didvy- 
| riai Lietuvai davė keturis 
: istorijoj ir iš musų širdžių 
neišdildomus žingsnius — 

pakilimą, taip ir pastarasis 
penktas musų didvyris duos 
Lietuvai penktą didelį žings 
nį pažingti ir pasivyti tas 
tautos, kurios nūnai mumis 
palikę civilizacijoje. 

Neims daug metų, iki mu 

su tėvynė bus lygi su kito- 
mis kultūringomis tautomis, 
ir stipri, graži ir pavyzdin- 
ga tauta. Tą liudija dabar- 
tiniai pirmieji jos žingsniai. 

Nors musų priešai lenkai 
ir gelanda mums peilį; nors 

stengiasi išnaujo musų tėvy- 
nę geležiniais retežiais ap- 

, kalti; nors jie visokiomis 
melagystėmis prieš pasau- 
lio akis mus šmeižia ir už- 
griebę laiko musų sostynę 
Vilnių, kuris Lietuvai šven- 
tai priklauso, bet tas visas 
mums pragaištės neatneš, 
gi autokratiškai Lenkijai už 
tokius barbariškus darbus 
visuomet. Jau pasaulis daug 
toliau pažingęs negu lenkai 
sau persitsato bei supranta. 
Taipgi ir musų lietuvių, jog 
ne vergų dvasia. Jau kaip 
buism, kaip nebūsim; bet 
suskių lenkų vergais tai 
nebusime. Musų dvasia 
laisvės paragavus jau nebe- 

1 grįž atgal Į vergiją. Mes, 
nors iki paskutinės gyvas- 
ties kovosime už savo lais- 
vę gerbūvį ir tiesą. Ir mes 

laimėsime. Tulelis. 
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Jiye 
The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj tur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šluos straipsnius; 
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Geriausia proga supažindi- 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHiCAGO, 1LL. 



LIETUVOS ATSTATYM 0 BENDROVE Corporatoin Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje Jau importą j Lietuvą pradėjo. Tuoj pradės Euportą iš Lietuvos, Kaune skyrius veikia kuopuikiausiai: Jis susidarė iš itekmingiausiu žraonių Lietuvoje, Vedeju L. A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 
Tamstos bukite draugais Garbingu 

Lietuvos Atstatymo Bendrove, kad patarnauti Lietuvoje Atstatymu darbuose, su- tvėrė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir įtekmingiausi žmonės Lietuvoje. I valdy- ba parinkti šie asmenjs: arranomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo No- belio firmos Varšavoje, poto buvęs organizatorius ir vedėja.? "VILIJOS;" A. PRU" SAS, buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taip gi ir Lietuvos valdžios banku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgą laiką ""Žagrės," Marijampo- lėje ir gerai žinom&a vaisbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijojs" fabri- ko vedėjas ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 
Kiti nariai: 
ST. ČIURLIONIS, preziednto Smetonos asmeninis sekretorius ir Lietuvos val- stybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS, Mažosos Lietuvos Tarybos pirmi" ninkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. DR. J, ALEKNA, Lietuvos Tarybos nurys ir iLetuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. SELEMONAS BANAI- TIS, žinomas spaustuvninkas !r knygų leidėjas Kaune, narys Lietuves Tarybos, bai- 

gęs Petrogrado Komercijos Institutą. Dr. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pramonės ministerijoje. AGRONOMAS J. KRIAUČIUNAS. Žemės Ūkio Ministerijos direk- torius. J. KAUNAS, Lietuvos intendantūros Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lietu- 
vos valdžios paskirtas direktorius prie Pramonės ir Prekybos Banko. P. TAMOŠEVI" ČIUS kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninikas J. GUSTAITIS (brolis kun. A. Gustaičio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninikas iš Vilniaus. P. LEONAVI" 

ČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir K. 
Lietuvos Atstatymo Bendrove turi viso 50 n'*rių Lietuvoje. Ar Tamstos nenorėtumėt ir gi rastis tarpe jų ir veikti Lietuvai naudingą darbą? 

LIETUVA CELBJAMA DAIKTAIS, 
Lietuvoje trūksta daug reikalingų daiktų. Nebuvo žibalo, nebuvo gaželino nei automobiliams, nei airoplanams. LietuvosAtstatymo Bendrovė šiame darbe daug vė- la pagelbėjo. Pasiuntė į Lietuvą: 

10,000 bačkų keroaino 1,000 bc-.čkų gesolino. Visą siuntinį paima valdžia arba ko operatyvai. Jau visas siuntinys yra kelionėje į Lietuvą per Liepcjų. Neužilgo rengiamasi prie didesnio siuntinio. I 
* 

VISI CELBEKIME. 
Dabar turite progą gelbėti Lietuvosvaldžiai ir žmor.šms. Stokite visi j darbą ir stengkitės palįs tapti nariais LietuvosAtstatymo Bendrovės taip"gi prikalbinkite kitus. Šeras $10.00. 
Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. Už įdėtus uinigUs j Lietuvos Atstatymo Bendrovę visi gauna 4%, Jau buvo išmokėtą dividentai per 2 metus. Šįmet už pirmą pusmetį ir-gi apkėjome. Dividentai išmoksima iš pelno. KAS PERKA IŠ LIETUVOS BEND ROVĖS ŠERU, TAI REMIA LIETUVOS REIKALUS KUODAUGIAUSIA IR PA TSAI SAU GELBSTI. 

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA ŠĖRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA 10 DOVANŲ. Visais reikalais kreipkitės: LITHUANIAN DE\ELOPMENT C0RP0RAT10N-LIETŪV0S ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fifth Ave., New Ycrk, N. Y. 

I§ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
NEWARK, N: J. 

Vietos cicilikai, paidėvinė- 
danii šerį po $10.00 tokiu bu- 
du surinko apie $1,000, ir su 

organizavo kooperativė valgo- 
mu daiktų krautuvę. Bet neil- 
gai tąja krautuve gėrėjosi. 

Kaip vištos, dešros ir skilau 
džiai, kaž-kur dingo. Šeriniu 
kai atėjo į krautuvę nusipirkti 
daiktų, rado tik vienas sienas. 

Taip Adomo gatvės gražiojo 
krautuvė, nuvažnvo pas Abra 
omą. Daug netu 'tingų darbi- 
ninkų sudėti pinigi.*' žuvo. 

Kelios šeimynos buvo įdėję 
visą savo turtą. ManidamOs 
susilaukti geresnės ateities likc 
prigautos. Tų svajotojų kurie 
nori pasaulį ąugštin kojomis1 
pastatyti. 

Dabar draugučiai randasi 
vargingame padėjime. Neku- 
rie iš jų dabar yra bombarduo- 
jami, kurie kitiems bandė pan 
čius uždėti. 

Korespondentas.. 

NAUGATUCK, CONN. 

Šiame miestelyje lietuvių y- 
ra gana daug ir visi sutikime 
gyvena. Ir partijos tarp savęs 
r.esivaidija, nė vien kitus už» 

gaulioja. 
JČia yra suorganizuotas L. 

G. IX (R. K.) skyrius, kuris 
ispradžios gana puikiai dar- 
buodavos ir geras pasekmės 

turėdavo. Tik vasaros karš- 
čiams užėjus buvo sustojęs. 

Vėliaus prasidėjo streikas. 
Ir laiką streikuojant žmo- 

>nės suvargo. Dėlto nieko nega 
Įėjome veikti dėl labo Lietu- 
vos. 

Praėjus visiems nesmagu- 
mams. L. G. D. sumanė sureną* 
ti ferus, kurie prasidės 21 d., 
spalio ir tęsias iki 25 d.,-spa- 
lio. 

Visų lietuvių ir lietuvaičių 
priederme yra remti šn.% feras. 
Nes \isas pelnas vra skiriamas 
L. R. IC 

Kas ką turite ir galite esate 
kviečiame paaukauti ir atnešti 
pas rengimo komitetą, 19 So. 
Main St., Naugatuck, Conn. 
Ir 27 Spring St., Union City. 

Kviečiama visus prisidėti. 
Komitetas. 

NEW HAVEN, CONN, 

Visi vietos lietuviai pradėjo 
me veikti bepartyviai. Išrinko- 
me Lietuvai Gelbėti Komitetą, 

į kurie pasirašė ant tam tikrų 
l popierių, kurie buvo padaryti 
j pas advokatą. Kad kuris iŠ ko 
miteto narių, surinktus pinigus 
nenorėtų savo iždan pasiųsti. 
Męs nutarėme surinktus pini- 
gus pasiųsti tiesog į Lietuva, 
o ne per kokius fondus. 

Kalbėtojais buvo advokatas 
F. Bagočius; vietinės Vale ko- 
legijos prof. K. Šliupas ir "Gar 
so" redaktorius L. Šimutis. 
V'si kalbėjo rimtai ir daug į- 
spudžių į kalbėtojus padarė. 

Laike prakalbu buvo renka- 
mos aukos. 

Aukų surinkta $400.M) 
Ir ant ryto, vokiškomis mar 

kčmis 9410 markių, per banką 
'liko pasiųsta Kaunan, Lietuvos 
prezidento vardu A. Smetona. 

K. A, Saikus, rast. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Šiomis dienomis p. M. Juo- 
dis gavo laišką nuo pusbrolio 
i." Toniškės. Laiškas rašytas 
rugsėjo 7 d., 1919 m. 

Mielas broli! 
Pranešu, kad šią valandą 

esame sveiki ir gyvename po 
senovei. Iš jusų namų matušė 
mirė. Gal jau žinai, Kazimiero 
duktė Agota ir sunus mirč. Da 
bar tik keturi namie. Staponas 
Rusijoje — adreso neatmenu 

Juodis dar gyvas—dirba žemę. 
Aukselis mirė pernai meta. 

Domininką karėje užmušo. 
Aš gyvenu savo namuose ir 

vienas užimu visa narna. Turiu 
kas padeda prekiauti, Pranciš- 
ka Mikalaičiunų. Karės laike 
buvo neblogai; prekyba gerai 
ėjo. Prekių, nors ir maž buvo, 
bet ir krautuvių nedaug bu- 
vo. 

Žydeliai beveik visi buvo iš 
'varyti Į Rusiją. Dabar jau pra 
dėjo grįžti. Prekės irgi prade- 
da eiti pigin, bus daug nuosto 
lių. Maistas irgi kiek atpigo, 
nes daug atvežė iš Amerikos. 
Bet kas turi didele šeimyną, o 

reikia gyventi iš pinigų visgi 
brangų. Duonos svaras 60 fei- 
ningių, mėsos svaras 4 mar- 
kiai. Drabužiai irgi pigįn eina. 
Garnitorius, kur pirmu mokėjo 
30 markių, dabaiv moka 8 iki 

'10 markių. Cukrus, kur buvo 
ICt m. dabar yra 8 m. ir ta'p vis 
kas pinga. 

Toliau seka šeimyniškas pa- 
sikalbėjimas, dėlto apleidžia- 
me. 

Red. i 

KNYGYNŲ NAUDA. 

| Beveik kiekviename miesU 
Suvienytose Valstijose galia- 
ma rasti knygynus. Jie yra vai 
džios instaigos ir vi^i, neišski- 
riant amžiaus nė lyties gali jais 
naudotis veltui. Bet neužtekti- 
nai žmonių jais naudojusi 
ypač mažai ateiviai. Kiekvie- 
name didesniame knypyne j- 
vedami departmentai, kur ga- 
liama rasti knygų visose kalbu 
se. Tarp jų yra ir lietuvių kal- 
boje. Kurie knygynai to dar 
nepadarė, stengiasi daryti, ir 
yra vilties, kad kiekviename 

[didesniame mieste, bus galia- 
ma gauti pasiskaityti knygų vi 
sose kalbose. 

Dabar knygynuose galiama 
rasti įvairių knygų, laikraščių, 
beveik visose kalbose, ir anglų 
kalboje, kurios taip lengvai j 
parašytos, kad žmogus mokau] tis ir mažai angliškai skaityti,! 
gali lengvai suprasti. Galima 
gauti knygų apie visokius ama] 

KAREIVIŲ DAINA. 
Tautos vėliava iškėlę, 
Męs i kovą iškeliausim; 
Savo mielą Tėviškėlę. 
Gint nuo priešu nepaliausiu!. 

Pirmyn į kovą, pirmyn! \ 2 
Priešą vysim šalin. J kariu 

Męs, kareiviai, esam jauni, 
Tiek daug turim tvirtybių, 
Mušti Tėviškė taip šauni 
Turi tūkstantis gėrybių. 

Pirmyn, į kovą, pirmyn! 2 
Priešą vysim šalin. j kartu 

Mes Lietuvą išvaduosim 
Nuo priešų, visų skriaudikų, 
i:' jos vežti nebeduosiu!. 
Kruvinų musų skatikų. 

Pirmyn, į kovą, pirmyn!) 2 
Priešą vysim šalin. \ kartu 

Lietuva perdaug kentėjo, 
Daug vargeli ji išvydo, — 

Tautos šventės jai atėjo, 
Laisvės obalsis pasklydo... 

Pirmyn, j kovą, pirmyn M 2 
Priešą vysim šalin. kartu 

tus, kurie pagelbsti žm gui į- 
gyti geresnį darbą ir gauti di- 
desnę algą; knygų apie daržus, 
auginimą vistų, apie virimą 
siuvimą, kad pagelbėti jam ir 
10 žmonai, knip p.rgalėti pra- 
gyvenimo 1) r a ngumą; k n y gu 
apie Amerikos valdžią ir gyvc 
ninio reikalavimus, kad pagel- 
bsti tapti geru piliečiu. Tai kny 
gos, kurias galiama gauti visuo 
se viešuose knygynuose ir visi 
pteiviai yra raginami naudo- 
tis. ; 

Žmogus gali turėti ir pirmus 
popierius, dirbti kasdieną ir 
leist savo vaikus reguliariškai 
j m,'kyklą, o gal ir pats lankyti 
mokyklą vakarais, \ s viena 
jam butų sunku kovoti su pra- 
gyvenimu ir Įsigi jimu savų na 

mu svetimoje žemėje. Knygos 
jam daug pagelbėtų. Ir tik kny 
gynu se tegalima rasti tų kny- 
gų. Kad pasiskolinti knygų, rei 
kia išpildyti blanką, ant kurios 
pasauli knygą švariai užlaiky- 
ti ir sugrąžinti paskirtu laiku, 
net nereikia nei to, nes galima 
tomis knygomis naudoti;} kny- 
gyno skaityklose. 

Knygynuose visumet yra y- 
pata, kuri pasirengusi atsaky 
ii i visokius kiausinms. Xevi- 
suomet galima surasti knygą, 
k-kios norima, todėl niekad ne 

reikia bijotis pasiklausti. 
Karės laiku Amerikos Kny- 

gynu Sąryšis pristatydavo sto 
vykiose ir ligonbučiucse tuks- 
tanačius knygų įvairise kalbo 
se. ir lengvai anglų kalboje,, y- 
pae svetimtaučiams. Daugu- 
mas kareiviu nejauzdavo nuo- 

bodumo turėdanr knygų savo 

kalbjc. Knygynai Suvienytose 
Valstijose tą patį siūlo visiems 
ir visi turėtų tą proga naudo- 
tis. 

Parsiduoda 4 kambarių namas 

už $1100. Didelis liotas, baltos 
sinkos, naujas pliumbavimas. 
Tikras bargenas. 48 PI. netoli 
nuo \\rclls St. Atsišaukite: 
Curry, 54-44 Wentworth Ave. 
Telefonas Yards 191. 

Telephone Drovor "052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki R vakare 

NedSliomia ragai sutartį. 
3261 S. HALSTED ST.f CHICAGO 

Thones: Varais 155—551 
Restdence Phore Drover 77dl 

F.A. JOZAPAITiS, R. Fh. 
DRIJG STORE—APTIEKA 

riidoine \ isuWi-:s Rpctptus oGOl SO. IIALST.ED ST. "HlCAGO 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
arr: ru'u, L^nt^, Rainų Ir Stogams Pop'Ho 5PE«jiaLiaI: Maleva muievojimul stutjų iš viuaut, po $1.50 už galioną 
CARR liktos. VVRioCKING CO. 

£003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

I i^i 1-3 K; i-e'r 
! pevizaaic Llterty Bonds h 
; pilnį "capb'' Terię. Atnefckfte 
į arba a'-siųskita. 

Atdava kasdien nuo 9-~i 
UtamiakaiB Keiverguia »r 
SubatomiB 9—9. 

Y t3CJiND» 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Mižwauke A ve. 
tarpe Woc<J Ir Paulina gatvių: 

f... 

NAUJOS DAINOS SU GAIDOMIS ST. šlMKAUS. Vienam Balsui 
Era Mano Brangi 
Ne del tavos Aš Mergelė 
Miegok Mano Balandėli 
Sunku man gyventi 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. Užask.vi""s siųsdami ad- resuokite: 

F. J. BUDRIK. 
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO. ILL. 

50c. 
50c. 

60c. 
60c. 

———. iihiimm-—pnawMMaaBBBOWiMEE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ EAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinim&s gvarantuotas Vyru ir vaikinų siuatl ir overkota', padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir oveikotai nuo $15.00 iki $23.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfciau.\ Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšCiau Pirkite sau overkotus dabar, lcol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augSčlau FuJl dr-^ss, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšCiau? Krautuvo atdara kas vakaru iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po piety. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Iusteigta 1902 
į S. GORDON 

1415 SO. HALSTED STREET 

Aš ADOMAS A. KARALIAUo&AS SEKANČIAI RAŠAU: Aš Icbal sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pi'vells buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnf jiuas. Kraujo, it.kstų, Nervų ir abelnas sf*;oj nuattjimas viso .ino, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. \ i»ur jiejkojau »au pav-lbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau sveikatai pag 'bos 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaing, Blttsrio, Kraujo valytojo, Ncrvatona, ln!:?tg ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui mindos gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas fTanyko, diegliai nebebadė po k:utin^. Vidurių rėžimas išnyl o po užmušimui visu Tiku. Be- 

(.•u o iiicnoių išgerdavau kas t;vaiti po butelį Sa ltitaras, Bitterla, ir po 3 mčn. savo paveiksle pama čiau t kį skirtum* kaip t:irp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smasiai ir esu linksmas ir 1CC0 sykiu dS!«-ju Silutans mylistų poradčjistei ir linkiu vi-si<"is savo draugams i- paijsc jiem* su tokiais atsitikimais patinu nuoširdžiai kreiptis prie 'utaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALYKENAf.. Prcf 

1707 So. Halsted St.» Phone Canal 6417 ChiMflo, Illinois 
tifmiiffhmiiii 



Vietines Žinios 

PAŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
PASIPJOVĖ. 

Lietuvis Jonas Streinis, 
30 metų amžiaus, gyvenan- 
tis prie 3151 S. Halsted gat 
ves, utarninike 8:30 valan- 
dą vakare; pas moters sese- 

rį, pašovė pačia ir pats pa- 
sipjovė. 

Tragedijos priežastis ta- 
me. Jo moteris sugyveno su 

kambariečiu Jurgių Liuber- 
tų. Ir rugsėjo 25 d. pavogę 
nuo vyro $1,500 ir rakandus 
pabėgo į Cleveland, O. ir 
ten apsigyveno. 

Aną dieną, kuomet vy- 
ras sužinojo, kur jo mote- 
ris gyvena, nuvažiavo Cle- 
velandan ir Jurgį Liubertą 
suareštavo. Ir pats pargrįžo 
Chicagon. 

Kada Jurgis buvo suareš- 
tuotas jo moteris irgi viena 
nenorėjo Clevelande gyven- 
ti. Ir todėl utarninke su- 

grįžo į Chicagą,pas &avo 

seserį, kuri guvena 3428 S. 
Halsted St. 

Jonas Streinis gavo ži- 
noti, kad jo moteris parva- 
žiavo. Vakare nuėjo į jos 
sesers namus ir lahai išmin- 
tingai kalbėjo. Prašė savo 

moters, kad ji grįžtų prie jo 
ir gyventų, kaip nieko ne- 

būtų su jais atsitikę. Ir pa- 
darytą klaidą prižadėjo 
dovanoti jai. 

Tuomet jos sesuo paėmė 
kibirą ir išėjo alaus par- 
neštį. Ir jiedu vienu pasili- 
ko jos name. Kuomet sesuo 

parėjo, savo sesutę Marytė 
rado peršauta per petį, o 

jos vyras jau negyvenąs. 
Pašaukta policija, velio- 

nio kuną nugabeno prie 
85 gatvės į grabarnę, o mo- 

terį pas Dr. Markei, 3337 
So. Morgan St. 

Gydytojui išėmus kulp- 
ką iš moters petlos, buvo 
nuvežta į ligonbutį, bet pa- 
pasakojus, kui sužeidimo 
priežastis jos ligonbutin ne- 

priėmė. Dabar ji serga pas 
seserį 3228 S. Halsted St. 

Yra viltis, kad greitų lai- 
kų ji pagįs, nes visai nepa- 
vojingai sužeista. 

Policija ir apielinkės gy- 
ventojai spėja, kad jis pats 
negalėjo pasipjauti. Kadan- 
gi žaizdų ant kaklo daugy- 
bė. Visas kaklas lyg su ki- 
rviu sukapotas. Ir galva lai- 
kėsi tik ant vieno kaulo. 

Yra manoma, kad jiedu 
turėjo didelį susirėmimą. Ir 

grjiciau, kad ji nužudė jį. 
Jeigu naujo išgirsime 

ar priešastį žmogžudystės 
tikriau sužinosime, aparšy- 
sime kitą dieną. 

LAISVĖS VARPO KRU- 
TAMIEJI PAVEIKSLAI. 

Tas varpas buvo užmany- 
tas ir nulietas prieš A. L. 
Seimą, kuris atsibuvo, bir- 
želio 8 , 9, ir 11 dd., Chica- 
goje. 

Seimas į kurį buvo suva- 

žiavę delegatai iš įvairių lie- 

tuviškų kolionijų,tą suma- 

nymą užgyrė. Ir davė jam 
vardą Lietuvos Laisvės Var- 

pas. Ir nutarė pasiųsti Lie- 

tuvon, kaipo simbolą nuo 

z^merikos lietuvių, kuris per 
amžius skelbs Jai Laisvę ir 

Neprigulmybę. 
Rugpjučio 24 d. atsibuvo 

varpo išleistuvės. Tuomtiks- 

lų buvo surengta didelė pa- 

rodą, kurie dalyvavo apie 
18 tūkstančių žmonių. Tuo- 
met buvo imami krutamieji 
paveikslai, kurie šiomis die- 
nomis yra rodami Chicagos 
lietuvių kolioonijose. 

Ir kelias kolionijas jau 
atlankė. Kaip tai: West 
Side, Bridgeport ir Tovvn of 
Lake. Ir visur publika turė- 
jo puikų įspūdi. Visi žmo- 
nės labai aiškiai matosi, 
kaip jie maršavo gatviemis 
ar ką kitą veikė. Kas Įdo- 
miausia, kuomet maršuoja 
pulkas lietuvių kareivių tik- 
rai puikiai atrodo. 

< Tik vienas dalykas stebi- 
ną publiką. Kas atsityko su 

tuomis ypatomis, kurios, 
kuomet varpas buvo užma- 
nytas ir jau riangiamas, 
spjaudė ir niekino jį; to var- 

po už manytojus žydais va- 

dino, o dabar ant krutomų- 
jų paveikslų pirmą vietą už- 
ima. Ir net Lietuvą persis- 
tato. Čia ir tinka kristaus 
žodžiai: "Dievė mano, Die- 
ve mano atleisk jiems, nes 

nežino ką daro." 
Tikiosi, kad Laisvės Var- 

pas greitu laiku surinks mi- 
lijoną doliarių ir pats su tais 
pinigais plauks per jūres 
nes Lietuvai pagelba ir sa- 

vo skardžiu balsu skelbs Lie 
tuvai laisvę. 

M K. Š. 

SEPTYNIOLIKOS METU 
MERGINA TEISME. 

Margaret Seithamicr, 17 111c 

tų, kuri yra kaltinama užmuši 
nic advokato Benjamin Burr, 
šiandien stojo teisman, Valsti- 

jos advokato pagelbininkas R. 
L. McGarry veda bylą. 

M. Seithamici ir jos pusese 
r ė p. Hermes sako, kad advoka 
tas B. Burr buvo įsimylėjęs ir 

įžag? ją. potam jis pamylėjo ki 

ta, ir ant Margaret'os visai ne- 

beatkreipč domos. 
Vėliaus ji sužinojo, kad 

Burr yra pasirengęs važiuoti į 
Buffalo ir su tik ką įsimylėju- 
sia mergina apsivesti. Tuomet 

Margaret'a suprato kad jis 
suvedžiojo ją. Ir paėmusi re- 

volverį nušovė jį. 
Poni Hermes sako, kad ])oli 

cijantas J. F. Kakuska ir jo 
brolis Robertas, padrąsino Mar 
garet'ą prie žmogžudystės. Jie 
du turi kiek supratimo apie tei- 
sės ir sakė jai, kad nieko tau 

nebus, kuomet tu ji užmuši. 
Dėlto, kad tu dar per jauna, 
o iis tave įžagęs nenori vesti. 
Ką ji ir padariusi. 

Dabar visi, J. F. Kakuska, 
jo brolis ir Mary Hermes sė- 

dėjo kalėjime. Kaip teismas už 

sibaigs nežinia. 

ANGLU KALBOS LEKCI- 
JOS UŽ DYKĄ. 

Moterįs, kurios nori mokin- 
ties anglų kalbos dienos laiku, 
ir kurios gyvena Walsle Public 
School 20-tos ir Peoria gatvių 
apielinkėje, gali ateiti ntarnin- 
kais ir Ketvergais nuo 1 iki 
2:30 po pict. Mokinama už- 

dyka. 
Lekcijos prasidės uatrninke, 

spalio 14-tą dieną. Moterįs 
kurios turi mažus vaikus, gali 
juos sn savim pasiimti. 

Marč Jurgelionis. 

IŠ VEIKIMO CH. L 
TARYBOS. 

Chicags Lietuvių Tarybbs 
i susirinkime 3 d. Spalio svar- 

styta ir tarta sekantil idaly- 

kai: 
1. — Darinkta Pildantin 

Tarybos Komitetas Į vie- 
tą išvažiavusių p.p. Norkaus 
ir Damijonaičio adv. F. P. 
Bradchulis ir p. M. Tamu- 
liunas. 

2. Raportai prakalbų 
reikale atidėta. 

3. — Skaityta ir priimta 
atsišaukimas link Liuosybės 
Sąvaitė". Veikimui Chcago- 
je iširnkti sekanti asme- 

nis. 
..Brdgcport: A. Lukas, J. 
Dimša ir J. Šidlauskas. 

Town of Lake, pavesta 
sudaryti komitetą Tarybos 
nariui p. Kareivai. 

18 gatvė: P. Jakubonis, 
St. Grisius ir J. Santeris. 

West Side, pavesta suda- 
ryti komitetąrytiiET ETA 
ryti komitetą Tarybos na- 

riui p. Milaševičiui. 

North Side, pavesta suda- 
ryti komitetą Tarybos na- 

riui p. Karlikauskui. 

Cicero, pavesta sudaryti 
komitetą Tarybos nariui p. 
Deveikiui. 

Brighton Park: J. Biežis 
ir M. Dūdas. 

So. Chicago, Roseland 
Kensin£;on, W. Pullman ir 
Pulman: J. Trijonis, M. 
Kasnauskis ir A. Jonikas 
So. Englewood: J. Griga- 
liūnas ir Brr. Janulis. 

4. — Informacijos loka- 
lio veikimo reikale suteiks 
Tarybos sekretoriaus pa- 
galbininkas p. R. Adžgis, 
"Lietuvos" erdakcijoje. 

| 5. — Specialj visuotiną 
Į Chicagos Lietuvių susirin- 
kimą šaukti 10 d. Spalio, 
1919, 8:30 v. vakare. 

6. — Tarybos susirinki- 
mų tarimus atspausdinti 
dienraštyje "Lietuva." 

7. — Speciali susirinki- 
mą Pildančio Tarybos Ko- 
miteto šaukti Spalio 8 die- 
ną, 1919. 

8. — Ižde buvo, $72; 
įplaukė, $20; viso yra $92. 

J. P. Evaldas, 
sekr. 

Draugijų Pranešimai 

PRANEŠIMAS. 

Tarybos Ek6tra Susirinkimas. 
Chicagos Lietuviu Tarybos Pildan- 

čio Komiteto 21 nario jvyks ekstra su 

sirinikimas seredoj, 8 dieną. spal'o 8 
vai. vak., Wodmano svet. Susi.inkinu 
svarbiuoju klausimu svarbiuoju klau- 
simu bus aplcalbėjimas Liiuosybė3 Sa- 
vaitės reikalų. J P. Eveldas, Sekr. 

BRIDGEPORT. 
S. L A. 208tos Moterų Kuopos susi- 

rinkimas jvyks seredoje, spalio 8 d, 
7:30 vai. vakare. Fellowship svetainė- 
je, 8?1. W. 33rd Place. Visos narės mel 
džiame atsilankyti, nes yra daug svar- 

bių reikalų dėl apkalbėjimo. 
E Šatkauskienė, sekr. 

TCVVN OF LAKE. 
Pranešimas Teatr. Klinbo "IAc 

tuz'a" nariams ir lošėjams. 
Seredoje, spalio 8, atsibus 

paskutinė repeticija veikalo 
"Maža Poni Niekas", kuris 
bus loštas ned., spalio 12, C. 
S. P. S. svet, 48 ir Honore s t. 

Atsilankykite visi. 

J. J. Palekas, rež. 

PRANEŠIMAS. 
18/o.ę kolionijos Lietuviams. 
Lietuvai Gelbėti Dr-jos 3 

skyriaus susirinkimasa įvyks 
ketv. palio 9 cl., 1:30 vai. vak. 
D. Šemaičio svet., Union Ave. 
ir 18 gatv. Skaitlingai atsilan- 

kykite. Valdyba. 

Parsiduoda 8 kambarių plytų 
namas (cottage) prie 3424 S. 
Auburn Ave. Atsišaukite: pas 
savininką 5525 Peoria St. 

TCOJAUS TURI BŪTI 

PARDUOTI 
2 LOTAI ANT 

\VASHTENAW AVE. 

tarpe 63rd ir 64th St. 

3 bliokai i Šv. Kazimiero 

Vienuolyną 
Prekė ^1200 Casli arba 

Jšmokeseiais 
FRANCIS KIBORT & CO. 

2402 W. 63rd Street 

Telephonc Republie 923 

Aš, Jonas Valasevičius, 1'š Lie- 
tuvos, pajieškau savo vaikų A- 
merikoje, Adonio ir Antaninos 
Yalascvieių, Suvalkų rčd., Ke- 
turvalakių valse. Marijampo- 
lės par. Svetlicos kaimo. Jie 
patys ar kas juos žino, malone 
kite atsišaukti. Pirmiaus gyve 
no Eric, Pa. 

■ 

REIKIA PAGELBOS. 

MOTERŲ. 
i4 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ |R MER.GINU 

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

RATHBORr H Al K; AND 
RIDGVVAY CO. 

1418 W 22nd St. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ IR M E R»G INU 

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

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMENT 

REIKIA 
MERGINU 

IR 
MOTERŲ 

VALANDOS: NUO 8 IKI 4:45 
SUBATOJ IKI PIE7'U 

Gera viet? energingoms Ir darbščiome 
merginoms ir moterims, kurios nori 

moklnties darbo musųShipping 
Departamente. 

štai kokis darbas vyniojimas ir riši- 
mas pundelių, svėrlmas s'utinių ir tt. 

PASTOVUS DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA 

•GERA MOKESTIS. 

GEROS PROGOS IŠSIDIRBTI 

GERA DARBA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

reikalaujame merginu. 
Tleikalauame 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 j savaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (piece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 J savaitę. Moka- 
ine bonus kas tris mėnesiu?. 
American Insulated Wlre & Cab'e Co. 
954 W. 21 st St-eet. 

REIKIA PAGELBOS 

MOTERŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
MERGINU 

ir 
MOTERŲ 

VALANDOS: 8 |K| 4:45 
SU BATO VIIS IKI PIETŲ 

Prie lengvo, švaraus ir žingeidaus 
Darbo 

POPIEPINIŲ BAKSU DIRBTUVE 
SKRYNIŲ DIRETUVE 

SIENINIU POPIEWU DlrlBTUVE. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALGOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

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 

PP.OGOS ISIDIRBTI GERA DARBA 

VALANDOS: 8 IKI 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEBERIŲ 
TROKERIU 

WER'H0USE1V1 ANU 

SEARS ROEEhJCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusių j Ken 
turky valstijų. Didelis užmokestis, už 
gavimų darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

BARGENAI. 

Mūrinis, geras, 2 augštu, 2 
flatu namas, po 6 kamba- 
rius Namas ant Bridgeporto. 
kaina $2500.00. 
Mūrinis, geras, 2 augštu na- 

mas, 2 flatu po 5 kambarius. 
Ant Bridgeporto, 
kaina $2300.00. 
Mūrinis, gražus, 2 augštu 
namas, 2 flatai po 6 kamba- 
rius su vanomis, ant 40 pė- 
du platumo loto. 
Ant Bridgeporto 
kaina $4800,00. 

A, PETRATIS &CO 
3249 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611. 

BULVES IR KOPŪSTAI 
Tik-k;j. parvežta karais iš WisconsIn 

Bulvės labai gražios ir miltingos. Par 
siduoda labai pigiai. Meldžiu kreiptis 
p a 3. 

Feliksas Bielo\vskas, 
Kilevičiaus name, 

3239 So. Limo St., Chicago. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštu, šeimynoms pagyveni 
mas. geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
apielinkėj, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirkau 
farmg. reikalingi pinigai. Atsišaukite 

J. Viskant 
1809 West 46th St., Chicago 111. 

Parsiduoda Stiniebaker t rūkas. Geras, 
tinkamas posunkiam darbui. Pigiai 
Reikalaudami pamatyti kreipkitės į 
Lietuva'', 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. Michniewic7 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai pataruau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
so ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERKA 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki veuu~TTT!aio 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 
av^nto. Męs ėsanle savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimieru Gad* 
liauskų tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmų 40, 80, 
120, 160, akerĮ Galito pradėti dirbti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farmų išmokėtų. Ir męs duodamo dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mamo Liberty bondsus- už pilnų vertę 
ir lotus kaipo dali {mokėjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle Rlver, Wisconsin. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DEN'HSTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomis pagal suta*rima 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos GiitvCs. 

VALENTINE DRE8SMAKINC 
COT,LEGB 

Mokina eluvimo. Urpiimo, dfeBigrilng 
dienomli ir vRkarstu dėl btzuio Ii 
namų. Paiiudljlm&l išduodami ir 
rba raiyklte, o męs pa3lPt.ongflIme 

nutalktl jums paU1ra%. 
*03 parūpinamos dykai. Atfilankyk.lt® 

2407 W Madlton «t 
SARA F A TEK, Principal 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Vaianods nuo 4 iki 8 .akaro 

<125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL. 
arti Kedzie Avo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystGs, ste- 
nografijos, typowriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, polit.nės ekono- 
mijos, piliety9tėg, dalliarašystfcs. 
Mokinimo valandos• nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. Vrkarais nuo 6 iki 
10 valandov. 
3106 S. Haisted st., Chicago 

Phone Canai 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau I? metai 

1149 8. Morgan St., karti 12 afc 
Speclallata* MotertSktj, Vyrlilnj, 

ir Chroniškų Ligų. 
į Valandoe: 9—10 ryto, 13—I to 

plet. 6—1> vTjJl, Nod$l. 9—S. 
TELEFONAS YARD8 M7. 

DR. I. E. MAKARAS. 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas. 

Perkėliau savo ofisą j mlruslt 
Dr. D J. Bagočiaus 10910 Sc 
Michigan Ave., Roseland, III. ku 
ir praktikuosiu tarpo lietuvių fiam< 
mieste ir apielinkčje. Telefonas ofi 
80 Pul'man 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street 
Telefonas Yards 723 Chicago 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gersi lietuviam žinomas per 16 n* 
tų kaipo patyręs gydytojas, ckirurga lr akušerio. 

Gydo aitriai ir chroniškai ligas, rj 
rtj moterų lr Taikų, pagal naujausia 
metodas. XRay ir kitokius elektra 
rrietaisut. 

Ofisas ir Laborsterlji: tt>2J W. »8tk 
Street, netoli Fislt Strret. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta Ir 
6—8 vakaroja. Te'.ephone Canal 3110 

GYVENIMASi 3412 So. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 tv*. tiktai. 

Telcphon: Yardg 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHlRUSGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir vyt ^ Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 3259 80. Halsted St., Chicago, III 

1 Cfisas: Tel. Drover 7042 

IDR. 5. NfllKELIS 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i Chicagos .4712 S. Ashland Ave 
; Cicero 4847 W. 14th Street 
j Ofisas: Tel. Cicero 5961 
j Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone Prospect 8585 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSTSENEJl'SIOS 

ligos 

Valandos: 9 Iki 12 lr 4 Iki tf 
vakarai*. 

3303 SO. MORGAI STREET 

Nuo visokiu skaus- 
mu raumonyso 

Pain-Expeller 
yra pagelbingiausis. 

Žiurčkito, kad bu- 
tu su INKARO žen- 
klu I 

? 
Galima qnnt vlsoso 

aptiokoso uz 35c ir 65c 
arba ldsisluzdlnt nuo 

F. AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Broidvty, N«w York 

PradCk Naujui Metui tu tobulu akli) rt> 

Rijimu, taip. kad ninJrę nspraleistumai per r 
iui metus, kas tiu sali uuti naudinga. 
prieš einant Ini"* kitur. Egzarolnaeija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalina akiu 'i 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regzti prašalinama, pasitarkite su aaūr, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND «.VE.. O-MCAG' 
Jliot bot, virš PlatVo aptfekoa> Tiayklte 

« •»«uae paraSa 
Kam na t !*tę« Gatvė*. 

Valandos: nuo 9tm vai. ryto ik! H vai. vala 
Nedėiioj: Cdb v »HI. ryto iki 12 vai dieta* 
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