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Rezignavo Lietuvos Ministerija 
Petlura paskelbe 
kare Denikinui. 

Denikinas užeme Voronežą. 

Kolčakas užeme i 
Tobolską 

k' ;— 
Atstovas Baltiko šalysna 
Riaušes Parodoje New Yorke 

REZIGNAVO LIETUVOS | 
MINISTERIJA. 

Londonas, spalio 6 d. — 

Specialė agentūra laikraš- 
čio Christian Science Moni" 
tor aplaikiusi iš Vokietijos 
bevielinį telegramą, kuria- 
me pranešama, jog rezigna- 
vo Lietuvos ministerių kabi- 
netas ir kad Lietuvos prezi- 
dentas sudarimą naujo ka- 
bineto pavedė taikos dele- 
gacijos atstovui Galvanaus- 
kui. 

Vokietijos telerafas taip- 
gi praneša, kad Finliandi- 
jos valdžia pranešusi, jog 
derybos su bolševikais pra- 
sidės po 25 dienai spalio. 

(Turime pažymėti, kad 
per porą dienų, nuo šios ži- 
nios pasirodymo laikraštyje 
Christian Science Monitor, 
nepasirodė niekur patvirtin 
čio pranešimo). 

PETLURA PASKELBĖ 
KARĘ DENIKINUI. 

Londonas, spalio 8 d. — 

Pirmiau buvo pranešimų, 
kad ukrainų vadas genero- 
las Petrula yra paskelbęs 
kare kazokų vadui Deniki- 
nui, kuris kariauja prieš bol 
ševikus pietinėje Rusijoje. 

Čionykštė ukrainų misija 
šiądien patvirtino minėtus 

pranešimus, nes ji gavusi 
oficialį telegramą iš Kame- 
nec-Padolski, kuriame Uk- 
rainos valdžia informuoja 
savo misiją apie paskelbi- 
mą karės Denikinui. 

DENIKINAS UŽĖMĖ 
VORONEŽ 

Londonas, spalio 8 d. — 

Čia gauta šiądien iš Mask- 
vos sovietų bevielinis teleg- 
ramas, kuriame pranešama, 
kad Denikino armija užė- 
musi miestu Voronež, kuris 
randasi 275 mylių į pietry- 
čius nuo Maskvos. 

Pranešime priduriama, 
r kad Denikino kavalerija jau 

eina ant Usman, 30 mylių į 
šiaurę nuo Voronežo. 

KOLČAKAS UŽĖMĖ 
TOBOLSKĄ. 

h ■: 

Lndnas, spalio 8 d. — 

Šiądien gauta oficialis tele- 

gramas iš Omsko valdžios 

štabo, !:ad 5 diesą spaHc 

Kolčako armija užėmusi 
miestą Tobolsk, kuris ran- 
dasi susijungime upių To- 
bol ir Išim. Užėmimui Šio 
miesto, sakoma, daug pri- 
šelbėjusi ir Omsko valdžios 
flotilija, kuri atvyko į vietą 
musių iš upės Ob. 

ATVTOVAS BALTIKO 
ŠALYSNA. 

New York, spalio 8 d. — 

Šiądien laivu America iš- 
plaukė Brestan John Al- 
ieyne Gade kaipo komisio- 
nierius Estonijon, Latvijon 
ir Lietuvon. Valstybės de- 
partamentas apie jo paski- 
rimą oficialaii dar neprane- 
</ mm 

se. 

J. A. Gade yra architek- 
tas ir buvo du metu prie Su- 
vienytų Valstijų legacijos 
Kopenhagene. Gi siunčiant 
pereitą pavasari talkininkų 
komisiją Baltiko šalysna 
buvo jos nariu. 

RIAUŠĖS PARODOJE 
NEW YORKE. 

New York, spalio 8 d. — 

Šiądien ant 5-ta Ave. raito- 
ji policija išvaikė keleto 
tūkstančių parodą, kuri ne- 

turėjusi parodai leidimo. 
Parašai tapo suimti. Paro- 
dą, sakoma, organizavo ru- 

sų laikraštis Novyi Mir. 
Sakoma paroduojanti ture 

jo :arp daugelio ir sekan- 
čius parašus: "Kruvini Ru- 
sijos gančiar," "Departuoki- 
te mu3 į sovietus," "Jus no- 

rite duoti mums demokra- 
tybę, bet pasilaikykite tai 
sau ir "Atidarykite kalėji- 
mus." 

Riaušės prasidėjo vos per 
ėjus parodai porą blokų, 
kada policistas pareikalavo 
parodai leidimo, kas jam 
neparodyta. Tuoj pribuvo 
raitoji policija ir išvaikė de- 
monstruotojus. Manoma, 
kad yra apie šimtas sužeis- 
tų. 

BULGARAI PRAŠO PA- 
ILGINTI LAIKĄ. 

Paryžius, spalio 8 d. — 

Bulgarijos atstovybė taikos 
konferencijoje šiądien pra- 
šė pailginti laiką davimui 
atsakymo į paduotas išlygas 

1 nors dešimčia dienų. 

Parveže ir rado lauktuvių 

Generolas Pershing Sugrįžęs sostinėn Washing tonan parvežė užtikrini- 
mą pergales; gi jis buvo .sutiktas iškilmėmis ties Pergalės arka. Washingtone. 

MERGINA JŪREIVIO 
ROLĖJE. 

New York. Tula Elzie ! 
VVilsoii 22 metų, anglikė, ke ] 
turis sykius važiavo į Suvie- ] 

nytas valstijas, bet vis ne- ] 
pasekmingai. Pagaliaus ji ] 

lusikirpo plaukus, apsitaisė 
jureivo drapanomis pašto- i 
jusi ant laivo vieton jūreivio ] 

darbininko laimingai pasie- ] 
kš savo tikslo. Ji teisme pra 
3ė nesiųsti jos atgal į Angli- i 

ją, nes dalykai taip susidė- ■; 
jo, kad ji turės sėdėti 5 me-|i 
tus kalėjime. |i 

FRANCUZIJA N EREI K A" | 
AUJA MEDIŽAGOS 

IŠ AMERIKOS. 

CIeveland, Ohio, spalio 
8 d. — Buvusis Suvienytų 
Valstijų ambasadorius Fran : 

ccuzijoje W. G. Sharp va- 

kar vakare viename pra- 
monės atstovų posėdžių už- 
reiškė, kad Francuzijai, jos 
darbe atstatymo šalies, nė- 
ra reikalinga žalia medžia- 
ga iš Suvienytų Valstijų. 
Girdi, neapsimokėtų žalios 
medžiagos gabenimas į Eu- 
ropą, nes ji ten atseitų pi- 
giau. 

GOLTZ KAREIVIAI NE- 
PAISO TALKININKU. 

Berlynas, spalio 8 d. — 

Čia gauta proklamacija ge- 
nerolo Goltz kareivių, ku-' 
rių talkininkai niekaip neiš-j 
prašo iš Baltiko provincijų. 
Šioj proklamacijoje, karei-į 
viai užreiškia, kad jie, ne- 

paisant nieko, pasiliksią ta- 
me fronte, idant apsaugo- 
jus Vokietiją nuo bolševiz- 
mo ir leidus ten vystytis tik- 
rąjam socializmui. 

Bet ši proklamacija išleis 
ta pirm paskutinio talkinin- 
kų reikalavimo. Dabar ma- 

noma, kad vokiečių "karei- 

vių" gims naujas būdas link 

ginirnosi nuo bolševikų. 

IŠ ORLAIVIU LEKTYNIU. i- C 

Chicago, III., spalio 8 d. 
Šiądien 5:53 vai. vakare 
įusileido leitenantas May- 
lard, atvykęs pirmas iš da- 
yvaujančių orlaivių lenkty- 
įėse per Suvienytas Valsti- 
jas, nuo Atlantiko iki Ra- 
niojo vandenyno. Lenkty- 
įėse viso dalyvauja 63 la- 
ainai. 

Jau pranešama, kad lenk 
,ynėse atsitiko keletas ne- 

aimių ir trjs ypatos tapo 
ažmuštos ar mirtinai sužeis- 
tos. 

BULGARIJA UŽGINČINA 
rALKININKU KOMISIJOS 

RAPORTUI. 

Washington, L. C., spalio 
3 d. — Bulgarijos ministe-1 
ris Stepan Panaretov kate-! 
^oriškai užginčina buvu- 
siam pranešimui talkininkų1 
komisijos Belgrade, buk! 
100,000 serbų buvo inter-į 
nuota Bulgarijoje ir buk pu 
3ė jų išnyko. 

Panoretov užreiškia, kad, 
sulyg oficialių užrašų, skai- 
čius serbų, internuotų Bu1- 
garijoje, neperviršyjo 34, 
973 ypatų, kurių mirė nuo 

Įvairių ligų 5,449 asmenis. 

MOTINA NUNUODIJO 
KŪDIKIUS. 

Detroit, Mich., spalio 8 d. 
Šiąnakt dvi mažos mergai- 
tė kovoja su mirtimi Provi- 
dence ligonbutyje. Jas nu- 

nuodijo motona, kuri ran- 

dasi kalėjime; gi tėvas ran- 

dasi prie mirštančių kūdi- 
kių. 

Ant pirmo užklausimo 
motina užreiškė, kad tai 
dariusi, nes mergaitės netu- 
rinčios gyvenime geros da- 
lie? ; dabar gi norėtų atiduo- 
ti savo gyvastį už kudikius. 
Tėvas manąs, kad motina 
buvo laikinai nustojusi pro- 
to. 

PATVIRTINAMA ŽINIĄ 
KAD LENINAS 

KALĖJIME 

Londonas, spalio 8 d. — 

Kopenhageno koresponden- 
tas Associated Press gav^s 
žinią iš Helsingforso, kad 
Rusijos bolševikų lyderis 
Leninas esąs suareštuotas 
Trockio. Buk Leninas įsa- 
kęs suareštuoti bolševikų 
karės ministerį Trockį, bet 
jam tas nepavyko ir tapo 
suaretuotas pats. 

/OCH PERSPĖJA LEN- 
KUS IR LIETUVIUS. 

Washing*on, D. C., spalio 
d. 8 Čionykstis lietuvių ek- 
zekutyvis komitetas paskel- 
bė maršalo Foch laišką Lie- 
tuvos taikos delegacijai, ku- 
riame reikalauja, idant kaip 
vieni taip ir antri skaitytusi 
su talkininkų nuospren- 
džiais ir laikytųsi nuskirtos 
demarkaeijinės linijos, nes 

talkininkai nepripažins, tei- 
sotu užgrobimus žemių spė- 
ka. ,, 

VOKIEČIAI PALIUOSUOS 
LENKUS. 

Varšava, spalio 8 d. — 

Pranešama, kad Lenkijos at 
stovai Berlyne priėjo prie 
sutarimo su Vokietijos val- 
džia, kad butų paliuosuoti 
'suimti lenkai, kurie yra kal- 
tinami politiškame, kariška- 
me tautiniame veikime, ši 
sutartis, kaip pranešama, 
paliečia netik pačią Lenkiją 
bet ir Augštutinę Sileziją. 

100,000 VYRU KAREI 
SU CHOLERA. 

Simla, Indija, spalio 8 d. 
Anglijos valdžia pradeda 
karę su besiplatinačia chole- 
ra. Jau yr? paskirta apie 
100,000 vyrų, kurių užduo- 

timi bus prašalinti priežas- 
tis, kurios gelbsti choleros 
platinimuisi. 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA į 
BALTIKO ŠALIS. i 

Kopenhagenas, spalio 8 
d. — Iš Berlyno pranešama, 
kad Vokietijos valdžios pra 
šymas į gen. Goltz kariume- 
nę, kad pasitrauktų iš Bal- 
tiko šalių turėjo geraj pasek 
mes, ir jau, girdi, vkiečiai 
kareiviai laivais grįžta Vo- 
kietijon. Tik dalis vienos de 
vizijos dar nėra nuspren- 
džiusi kaip ji pasielgs. 

PASTORIUS STREIKO 
LYDERIS KANDIDATAS 

I MAYORUS. 

Wini»~«5g, spalio 8 d. — 

Pastorius įvens, pasižymė- 
jęs kaipo streiko vadas pe- 
reitame berželio mėnesyje, 
išstatytas kandidatu į mies- 
to mayorus. įvens šiuo laiku 
išleistas iš kalėjimo po už- 
statu; mat jis patrauktas 
atsakomybėn kaipo maišti- 
ninkas. 

KALTINA S. V. MENKOJ 
PRIEŽIŪROJ NELAISVIŲ 

Kopenhagenas, ,spalio 8 
d; — Sulyg pranešimų iš 
Berlyno Vokietijos valdžia 
pasiuntusi reikalavimą švei 
carijai, reikalaujant pageri- 
nimo sanlygų gyvenimo vo- 

kiečiams nelaisviams, kurie 
randasi amerikonų stovyk- 
lose. i 

SENATAS UŽGIRĖ PRI- 
VERSTINOS BLAIVYBĖS 

BILIU. 

Washington, D. C., spalio 
8 d. — Suvienytų Valstijų 
senatas šiądien be jokių gin 
čių užgirė priverstinos blai- : 

vybės bilių, visokiems lai- 
kams. Šis bilius dabar perei 
na užtvirtinimui atstovų bu- ; 

tui. 

UŽ PARDAVNĖJIMĄ 
SVA'GALU $2,480 

BAUSMĖS. 

Foreston, 111., spalio 8 d. 1 

Tūlas vaistininkas Haller 
užsimokėjo bausmės net ; 
$2,480 už pardavinėjimą 
svaigalų. Halieris buvo areš 
tuotas kelio sąvatės atgal; 
jo name rasta 1,180 pain- 
tės degtinės. 

SAKO, FORDAS STEIGS 
LAIVŲ LINIJĄ. 

Detroit, spalio 8 d. — 

Yra gandai, kad žinomas 
automobilių dirbėjas Henry 
Ford ketinąs įsteigti 'aivų 
liniją. Airijon. Bet, nega- 
lint susieiti Fordo, negauta 
tame platesnių informacijų. 

NORVEGIJA TAPO 
SAUSA. 

Christiania, spalio 8 d. 
Vakarykščiame visuotina- 
me šalies balsavime nuspęs- 
ta įvesti šalyje priverstiną 
blaivybę. 

SVARSTYS BILIŲ LIUO- 
SU PORTU AMERIKOJE. (> V 

V/ashington, D. C., spalio 
8 d. — Sekančioje pėtnyčio 
je prasidės svarstymas at- 
stovų buto susinėsimų ko- 
misijoje bilius apie liuosus 
portus. 
Gvildenant šį bilių bus iš- 

klausyta daug Suvienytų 
Valstijų įvairių komersantų, 
kurie išreikš savo nuomonę 
ar butų pageidaujama turėti 
Suvienytose Valstijose liuo- 
31 portai. 

MADRIDO ŽURNALiSTAI 
RENGIASI STREIKUOTI. 

Madridas, spalio 8 d. — 

Vietos žurnalistai stengiasi 
sudaryti savo uniją ir tokiu 
budų pasistengti pagerinti 
savo buvį. Jie sakoma, yra 
pasiryžę net streikuoti, jei 
neišsiderės pakėlimo algų 
geruoju. 

SOVIETAI NUŽUDĖ 200 
SAVO KARININKŲ. 

Washington, D. C., spfc Ho 
3 d. — Valstybės departa- 
mentas, sakoma, yra gavęs 
pranešimą, kad, sulyg Mask 
vos specialės komisijos 
nuosprendžio, tapo nužudy- 
;a 200 bolševikų, kurie kal- 
binami už atdavimą prie- 
šams Krasnaja Gorka (drut 
vietė netoli Petrogrado). 

NUSKENDO LAIVAS; 
INGULA IŠGELBĖTA. 

Ha!ifax, spalio 8 d. — 

Gauta bevieliais telegramas, 
kad nuskendo prekibinis 
Anglijos laivas Lizegh Cast- 
!e. Priežastis nuskendimo 
įepaduota. Amerikos laivas 
\fel išgelbėjo nuskendusio 
aivo ingulą. 

DŽIAUSTO SKALBINIUS 
PARKUOSE. 

Lndonas, spalio 8 d. — 

ruluose parkuose pasirodė 
išdžiaustyti skalbiniai. Tai 
^ra protesto demostracija 
prieš pabranginimą už skal- 
bimus. 

SUFRAGIZMAS SER- 
BIJOJE. 

New York spalio 8 d. — 

Ponia Catt, prezidentė su- 

fragisčių organizacijos, ga- 
vusi kablegramą, kad Ser- 
bijos valdžia išleidžiusi 
"ukazą" jog Serbijos mate- 
rjs turi balsavimo tiesas ly- 
gias su vyrais. 

ORAS 
Cbicagoje ir apielinkėje. 

Šiądien oras nepastovus 
ir gali but kiek lietaus; ma- 

ža atmaina tempearturoje; 
vidutiniai šiaurių vėjai. 

Saulėtekis, 6:57; 
Saulėleidis, 6:17. \ \ 
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Kas LIETUVOS PRIEŠAI? 

Rusų kolčakininkai, matydami, kad susi- 
dariusios tautinės lietuvių, latvių, estų kariuo- 
menės tesiekia vien tik savo sienas apginti ir 
pasiryžusios ne tik su bolševikais, bet ir su vi- 
sais kitais, kas tik ant jų laisvės kėsįnsis ka- 
riaut, — didžiai sustiprino. Paryžiuje ir kitur 
pasipylė "protestų" eilia, kur rusų ''demokra- 
tai" pradedant nuo Dragomirvo ir baigiant 
Kerenskiu amerka santarvės bandymus pripa- " žinti Baltijos valstybių nepriklausomybe. 

Žodžiu kampaniai paremti kolčakininkai, 
nutarė pasi j ieškoti durtuvų. Iš visokių "prieš 
bolševikinių fondiį, prisigrabstę dideliausias 
pinigų sumas ėmėki Organizuoti kariuomenę, 
kuri turėsianti grūmoti bolševikams iš vakarų 
šono ir, reikalui atėjus atšaldyti separatinius 
"buvusiųjų Rusijos vasaros vakarų krašto gu- 
bernijų siekimus". 

Tuo budu, iš gryžtančių iš Vokietijos ne- 
laisvės kareivių, iš Lietuvoje buvusių žandarų 
ir šiaip žmogystų, mėgstančių lengva duona 
valgyti, susidarė "rusų" kariuomenė. Viena 
tos kariuomenės grupė "operuoja" prieš Petra- 
piliu, vedama buvusio senosios caro Dūmos, 
pirmininko Rodztankos brolio. 

Kita tos kariuomenės grupė, vedama ku- 
nigaikščio Lyveno, kaip jį Kolčakininkai aukš- 
tina, buvo išsikėlusi prieš laiką Liepojun ir šiaip 
taip darbavosi latvių fronte. Čia kolčakininkai 
itin gerai jautėsi. Vokiečių generolo von der 
Holtzo ir Latvių baronų padedami ėmė visai 
kai namie šeimininkauti su Latvių valdžia ne- 

siskaitydami. Įsisteigė Liepojui ir Rygr>j savo 

laikraščių, kurie ėmė varyti atviriausią agita- 
ciją prieš latvių ir kitų Baltijos tautų nepri- 
klausomybe. Kentėjusi, kentėjusi Latvių val- 
džia galų gale buvo priversta santarvės misijų 
padėdama įsagyti neprašantiems svečiams iš- 
sikraustyti. Jų dalis anglų laivų, tuojau buvo 
perkelta į šiaurės Rodziankos frontą. Bet tar- 
navusieji aficieriais Latvių baronai nepano- 
rėjo skirtis toli nuo savo dvarų ir dalis jų per- 
ėjo į baltų landverą, o dalis sudarė ''nepriklau- 
sa/nąją diviziją", kuri pasiskelbė jokios vald- 
žios nepripažįstanti... 

Mums besekant sita visa kolčakininka ka- 
rnavalą, kaip perkūnas giedrame danguje ate- 
jo žinia: Kolčakininkų burvs iš poros tukstan 
čių žmonių apsistojo Kuršėnuose ir apielinkė- 
mis 10 varstų aplink. Mano liktis ilgesniam lai- 
kui. Daro kratų, rekvizicijų, nesiskaito su vie- 
tos valdžia, plėšia gyventojus. 

To tik ir betruko. Iš pietų lenkai, iŠ rytų 
bolševikai, iš vakarų tebesiaučiantieji vokie- 
čiai, iš šiaurės kolčakininkai. Yra Lietuvoj duo 
nos, tai ir svečių netrūksta. Musų valdžiai 
griežčiausiai beprotestuojant, atvažiuoja Į 
Kauną vėl nauja "misija'1. Šį karta iŠ Kuršėnų 
su generolu Bogdanovu prišaky, iŠ kurios pa- 
tiriama, kad Kuršėnuose apsistojusi kariuo- 
menė yra vedama pulk. Virgoličo ir kad Yir- 
goličas prašo lietuvių valdžios leisti jam for- 
muotis Lietuvos žemėj. Iš pašnekėsiu paaiškė- 
jo, kad ponai kolčakininkai mano darbą gana 
plačiai varyt, tarp kitko mano leisti Kaune at- 
sakomos "demokratinės" pakraipos rusų laik- 

} fa.štį ir tt. 
Jie ne juokais buvo bepradedą kurtis ir 

Lietuvoj savo guštą. Bet energingas ir aiškus 
musų valdžios atsakymas, rodos dalykus visai 
į kitą pusę bus nukreipęs. Kolčakininkam dar 
kartą paliepta išsikraustyti, o jei žodžiai ne- 

gelbėtų, valdžia bus priversta griebtis labiau 
tinkamų priemonių. Mums nė kiek negeresnis 
Icolčakininkas už bolševiką. Męs su bolševikais 
kovojame ne dėl to, kad jie bolševikai, ne dėl 
fo, kad pasaulio kapitalistams nepatinka, bet 
dėl to. kad jie kėsinasi pagrobti musų kraštų, 
kad jie bando uždėti Lietuvos darbo liaudžiai 
komisarų jungą. Bet. teatmena tie, kurie lenda 

>u caro vėliava į Lietuvą ir tie, kurie jtios ]w 
laiko, kad mums ''uredninkų" ir "stražnikų" 
jungas nė vienu nago juodymu nemalonesnis 
už komisaro leteną. Koleako "sievero zapad i 

nii krai", mums nei kiek nemeilesni už Leiiin« j 
"sievero zapadnaja komuna". Šiame klausime! 
ne tik męs, bet ir mūsų kardo, vargo ir sieki | 
mu draugai, latviai ir igauniai vienokio nusis- 
tatymo laikosi. Tas mums duoda dar daugiau 
galios, patvarumo ir pasiryžimo tvirtai sto 
veti ir išlaikyti krrtą pasibrėžtos ir vienatinės 
vedančios tikslą linijos — kovoti su visais mu- 

šu laisvės priešininkais. 

'Svetimoj© Spaudoje 
i Ap!e 

TYPIŠKAS LIETU3GS MIESTAS. 

"Slobodkas yra ypatingas žydų-lietm ių 
miestas, visas pastatytas iš vienu medžių. Pir- 
ma šios karės jame radosi 7,000 žydu gyven- 
tojų, gyvenančių :i]>ie 600 grįčiose. Kuomet 
žydai verčiami apleido šį miestą, jų visas tur- 
tas ten tapo išvogtas. Apie 2,000 pasprukę su- 

grįžo atgal į Slobodką, bet ne visi iš jų atrado 
stogą, po kuriuom galėtų permiegoti. 105 na- 

mai tapo sulyginti su žeme, kuri jau suarta 
ir suakėta. Todėl, nė ženklelio nepasiliko ant 
tos vietos, kur 185 šeimynos seiliaus gyveno. 

"Taipgi, 142grįčios taapo labai apgriautos 
t. y. kai]) kurių durįs ir lagai pavogti, kitų 
grindis išplėštos stogai nuplėšti. Prie to 203 
grįčios tapo taip baisiai apdraskytos, kad var- 

giai bebus galima jas pataisyti. 
Toliau ponas Asch pastebi, kad sugrįžęs 

į tą miestą radęs komerciją ir industriją nevei- 
kiant. Amatninkai, biznieriai, bankieriai žr 
tam panašus žmonės yra sunkiame padėjime. 
Ypatingai, darbininkai la1)ai apsunkinti. 

Jis rašo: 
"Ant Kauno gatvės tūkstančiai bedarbių 

žvdjH amatninkų, dailydžių, kalvių, šaltakalvių, 
langadėitt ir panašių. Kaip kurie iš jų rankose 
nešiojasi įrankius ir bevilčiai jieško darbo. 
Labai skaudu regėti žmones su nublankusiais, 
alkanais veidais ir nubudusiomis akimis be- 
sėdinčius ant Kauno gatvės ir laukiančius, kad 
kas juos pasamdytų. Bet kas čia tau juos sam- 

dys ! 
"Dažnai darbininkai parduoda paskutinį 

savo įrankį už duonos kąsnį. Aš pastebėjau 
šaltakalvius parduodant savo įrankius, nes jau 
jie ilgiaus nebegalėjo žiūrėti į savo alkanus 
vaikučius. Stengdamiesi ant minutės numal- 
šinti alkį, jie neteko savo įrankių, su kuriais 
pelnijo sau pragyvenimą. P>et iš lengvo toji 
nelaimė mažėja ir žmonės pradeda atsigauti. 

Iš(iTacoma (IVasJi,) Lcdgcr". 

ŽYDŲ IŠTRĖMIMAS IŠ LIETUVOS. 
Labai žaidžia musų širdį, kuomet pažvel- 

giame į žydų istoriją, kurią dabar galima pa- 
stebėti Lietuvoje gyvenančiu žydu. 

Žydai Lietuvoje turės didelį vargą, iki 
atgaus morališką stovį, atsistatys savo namu-, 
mokyklas ir kitokius dalykus. 

''Ištrėmimas musų iš Lietuvos ilgai pasi- 
liks musų širdyse", — rašo ponas Asdh'\ Pra- 
sidėjus karei rusų militariško autoriteto, visi 
žydai tapo išvaryti is Kauno ir Suvalkų rėdy- 
bų. Lietuvoje gyvenusieji žvdai rimtai tvirti- 
na, kad jų ištrėmimas iš Lietuvos buvo baises- 
nis, negu ištrėmimas iš Ispanijos, keli šimtme- 
čiai atgal. 

'Tūkstančiai žydų buvo priversti apleisti 
savo namus, kuriuose jie gyveno tai]) ilgus ra- 

tus, j dvidešimt keturias valandas. Zyda; i 
vieną parą, tie žydai, ką senovėj ir daba:\ės 
atsižymi ypatingumais, tapo išrauti iš ša\uų. 
Lietuvos žydai paliko savo turtus ant vietos, 
ir tėvai nešiodami rankose mažus vaikučius 
iškeliavo iš savo gimtinės. 

Iš "Tacoma (IVash.) Lcdcjer". 

Po dirvonus nelankytus, 
po darželį nuteriota 
musų kraujas ašarotas... 
Liudnus kaulus nužudytų 
slaugo vėjas ir nešioja, 
ir su varnu jiems dainuoja... 
Ir kiti, kiti ateina... 
Visas laukas — svečio diena... 
Visos širdys — gėla viena... 
Šaukias kaulai nelaidoti... 
Šaukias dulkės vaideliotų... 
Mirtj—džiaugsmą—vieną diena... 

Balys Sruoga 
(" Sant.)" 

Ad. Juodasai. 
Už degančių ažių, 

už skausmo rubežių 
per Lietuva joja kvieslys 

ir skelbia jis žinią, 
kad jau nusiminę 

tautiečiai ginklus nuvalys; 
kad jau susispietę 
jie tauta pilietę 

į vieškelį platų išves, 
kad jau susitarę 
net pudvmus aria, 

ir saulėtas veizi erdves. 

»—ĮIII MM m n ĮUMKfi innn» 

Mūsų Armijos Veikimo ; 
Apžvalga. 

Santykiai su lenkais. 

Betarpininkaujant San- 
U "s misijoms, daug tu-1 
iv 3 šiokiu tokių demar- 
kat ui linijų su lenkais, 
kurviis musu valdžia, tai- c 

kingumo idealu vadovau- 
jantis, su dideliu skausmu 
širdyje priimdavo, bet Ur- 
baitės tariamieji tarpinin- 
kai pateikė nepaprastų do- 
vanų, kelintos iš eilės de- 
markacinės linijos pavida- 
le- 

Toji paskutinioji dcmar-j kacinė linija, tai tikras pei- 
lis Lietuvos nepriklausomy 
bei, jos laisvei, jos sunų 
valiai. Sunku sau įsivaiz- 
dinti didesnį smūgį, kaip 
su jų apylinkėmis, kurių 
patys gyventojai dega did- 
žiausia legioninkų neapy- 
kanta nieku budu neįsileis 

| žiauirų atėjūnų. 
Kad ši nauja linija yra 

grynai pikčiausių priešinin 
kų "brolių" darbuotės pa- 
daras, visiems aišku, bet 
nė kiek nenuostabu. Pavy- 
das, plėšrumas ir kiti toly 
gųs privalumai, tai prigim- 
tos lekų ypatybės. 

Vien priseina stebėtis 
Santarvės politika. Kur 
tieji militarizmo nugalėto- 
jų iškilmingai apreikšti vi- 
sam pasauliui apsisprendi- 
mo ir tautų laisvės obal- 
siai? 

Nejau tai buvo akių dū- 
mimas? 

Reiškia Santarvė prita- 
ria musų priešininkams, 
pataikauja jų planams, o 

tuo tarpu neteisėti impe- 
rialistai lenkų legionieriai, 
perėję galimas sienas, kas- 
dien plečiasi ir baisiau 
kaip bolševikai grūmoja 
musų tautos gyvybei. 

Kad tai nenuginčijamas 
raktas, laiduoja "širdin- 
Įn;as" Pilsudskio ir kitų ka- 
, vuomenės vadų nesenai 
u uotas pasižadėjimas — 

! K žingsnio pirmyn, net 
t. is atvejais, kuomet pir- 
r.-i 'i puls lietuviai. Ta- 
čia ta besakydami, lenkų 
vac' i atgalia ranka tvėrė- 
si naujo savo dalių paskir- 
stymo ir rugpjučio 15 d. 

Merkinės-Daugų-Stakliškių 
linijon vieton 11 ulonų pul- 
ko permetė 5 pėstininkų 
pulką, kuris pamainė pas- 
tarąjį. Taigi sakytoji lini- 
ja buvo dar gėriau sustip- 
rinta. Kaip patyrta, šio-, 
mis dienomis Butrimonyse 
yra 40 pėstininkų, Stakliš- 
kiuose 60 pės., Dauguose 
40 pės., Raudonojoj Alo- 
vėj 20 pėst., ir raitelių, 

i Merkinėj 200 pėstininkų ir 
vienas būrys raitelių ir tt. 

Tuo pačiu laiku Širvintų, 
Aluntos, Balnikų, Želvos 
Šešuolių apylinkėse nuola- 
tos siautė legioninkų bū- 
riai, o Maišogaloj sutrauk- 
ta žymios pajėgos — į 800 
pėstininkų ir raitelių. 

Naujomis žiniomis rug- 
piučio 17 d. iš Vilniaus bu- 
vo permesta Maišogalon 
200 pėstininkų, kurie slen- 
ka Širvintų link užimti 
miestelį Čiobiškiu tiltą. 

Tą pačią dieną Aluntoj 
legioninkai netikėtai užpuo 
lė musų milicciją ir nuginkla 
v§ ją? išplėšė valsčiaus ka- 
są į 10000 rublių, nukirto j 
telefono vielas ir suėmė te- 

lefonų aparatus, milicijos j 
arklius, vežimus, balnus ir p 
valsčiaus valdybos knygas. < 

Tad prie kokios galuti-l 

uos "sutarties" krypsta ] ginklų sulaikym? paliau- 
bos, kuomet po susitarimo 
lenkai rimtai ruošia žygį į 
Širvintus, Balnikus, šeimi- 
ninkauja, piešia Alutoj ir, 
tiesdami jvdošiškas ran- 

kas, tyko pagrobti Seinus. 

~ 

* 

i Ru',ų frontas. 

Raudonarmiečių užpaka- 
ly, ypač Rusijos centre ne- 
ramu. 

Vis dažniau ir dažniau 
pasikartoja organizuoti 
ūkininkų sukilimai. Bolše- 
vikų pastangos ginklu nu- 
malšinti tąsias žemdirbių 
riaušes nevisuomet pavyks- 
ta. Tuo tikslu pasiųsti ka- 
reiviai dažniausiai peerina 
sukilusiųjų pusėn. 

Dabarties ištisas savaites 
tęsiasi mūšiai su kiniečiais.! 
Įraudonarmiečių terorą pa- 
starieji atsiliepė dar pašė- 
lesniu žiaurumu. 

Apskritai, visi sukilusieji 
nepaprastai žiauriai elgiasi 
su įsitikrinusiais komunis- 
tais. Neretas atsitikimas, 
kad įniršę partizanai bolše- 
vikus gyvais užkasa i žemę. 

Daugpily viešpatauja ne- 
rimas. 

7-VIII buvo susprogdin- 
tas Poguliakos tiltas. Lai- 
ke sprogimo raudonarmie- 
čių eilėse ištiko didžiausia 
panika. Kareiviai be ato- 
dairos bėgo iš miesto. Taip 
dalykams stovint raudonar- 
miečiai, berods, galutinai 
atsisakė nuo aktyvaus žygio 
Lietuvos gilumon, tuo la- 
biau atsisakius eiti pirmyn 
mobilizuotiems kareiviams. 
Išis faktas lieka tikrenybe. 
Pagaliaus fronto srityse 
bolševikų darbuotė patikri- 
na, kad jie šiuo neramiu 
momentu išimtinai pasiten- 
kina apsigynimo įmonių 
aprupinimu ir neturi jokių 
užpuolimo planų. 

Paskučiausiu laiku Ja- 
lo vkos stoty rusai ardo ge- 
ležinkelį ir visą medžiagą, 
gabena savo pozicijų užpa- 
kalin. Be to visose pafron 
tės srityse jie patys ir ku- 
lia javus, kasa bulves, ne- 

žmoniškai plėšia gyvento- 
jus. Tad šioji išsilaikimo 
pobūdžio priešininko sku- 
bota darbuotė ryškiai pa- 
reiškia, kad jie laukia iš 
musų pusės puolimų. 

Svrbiausi'us įvykius čia 
peržiūrėsime. 

Šiaurės fronte: Laikotar- 
py rugpiučio 13—15 d. die- 
nomis buvo ramu. Bet išti- 
sas naktis darbavosi abiejų 
pusių žvalgai. Svarbesnių, 
susidurimų buvo viduri- į 
niame bare, kur Žirnėjų j darė klastų suimti musų 
kaimo kryptin, priešinikas 
sargybą. Ten Įvyko smar- 

kus 2 valandų mušis. Prie- 
šininko įnoriai veik sugiu- 
žo į musų žvalgus energin- 
gus priešpuolimus. Tuo tarpu 
veikiančioji Paberžių kai- 
mo srity musų žvalgai pa- 
stebėjo priešininko pajėgų 
traukimą Jalovkos—Raute- 
žerių linijoje. Berods, del 
vidujinės netvarkos rusų 
rinktinės puoliman neper- 
ėjo. Vėliau, tie patys žval- i 
ąjai, įdėmėję rusų kulka- 
;vaiddžių guštas, netikėtai ] 
prisiartino ir šautuvų gra- ; 
įatomis atakavo jas. Išsi- j 
randęs priešininkas skubiai 1 
pasitraukė iš Kaupiškių kai s 

no ir ilgą laiką palaikė j 
markią ugnį. 

Rugpiučio 15 d. dešinia- a 

a 

ne bare Kampalių kaimo 
cryptimi raudonarmiečiai 
10 raitelių ir 60 pėstininkų 
skaičiuje, susistiprinę kul- 
tasvaidžiais, darė bandy- 
nų pulti Aleksandravėlės 
iniją. Atkaklios kovos tę- 
sėsi ištisą valandą. Ilgai- 
niui raudonarmiečiai neiš- 
laikė mūsų intensyvės arti- 
lerijos ugnies ir buvo pri- 
versti paistraukti į Trum-' 
pančių kaimą; kur veikia 
apsikasė. 

Naktį nuo musų priešaki- 
nių dalių buvo išsiųsta stip- 
ri žvalgyba Savėnų kaimo 
kryptimi. Po trumpos ran- 

kinių granatų kovos rau- 

donarmiečiai buvo išsklai- 
dyti. Žvalgai užėmė Savė- 
nus. Kita dieną musų pės- 
tininkų būrys pasiekė Gudų 
kaimo linijos. Įvyko ne- 

paprastas durtuvą it' vuikl- 
nių granatų mušis, komu- 
nistai buvo nugalėt' ir veik 
pasitraukė ties Tribuliškių 
kaimu, kur apsikasė aukš- 
tumoj 91. 

Tose kraujingose durtu- 
vų Kovose mes paėmėm at- 
skiro komunistų bataliono 
belaisvių ir karo grobį: 3 
arklius, šovinių vežimą ir 
kito smulkaus karo turto. 

Laikotarpy rugpiučio 16 
—18 d. pirešininko žvalgai 
keliose vietose mėgino slin- 
kti priekin, bet be vaisių. 
Kiekvieą kartą jų žvalgai 
buvo priverčiami pasitrauk- 
ti. Kiek žymesnių pirmu- 
tiniu daliu susidurimu buvo c C i* 

Aleksandrovėlės kryptimi. 
Turim belaisvių 29 rusų 
pulko. Praslinkus kai ku- 
riam laikui buvo išsiųstos 
stiprios musų žvalgų parti- 
jos su kulkasvaidžiais, va- 

dovaujant karininkams. 
Žvalgybos gaviniai dar ne- 

paaiškėjo. 
Pietų frontas. Rugpiu- 

čio 13-15 d. kairiajame ir 
dešiniame bare buvo ramu. 
Viduriniame bare nuo Bru- 
žų pusės rusai šaudė armo- 

tomis musų kasamus. Bet 
jų ugnis jokios žalos mums 

nepateikė. Paskui rusai bu- 
vo besiskverbia priekin, bet 
taip pat be vaisių. Rugpiu- 
čio 15-18 d. raudonarmie- 
čiai protarpiais armotomis 
šaudė vidurinio baro liniją. 
Kituose baruose visą laiką 
buvo ramų. 

("Kariškių Žodis.") 
AR LIETUVIAI ATNAU- 
JINS LIUBLINIO UNIJĄ. 

New Yorko World'e tū- 
las Arno Dosch- Fleurot ap- 
sirgo nesavo liga, todėl jo 
svajonės nei kiek mus lie- 
tuvius nestebina, vien tik 
parodo, kad tas žmogus ne- 
turi mažiausio m •■animo 
apie Baltijos Vaišu \ h,: 

lietuvių praeitį ir dabartinę 
jų dvasią, jei jis i svajo- 
nes įpuolęs išdrįsta viešai 
calbėti, kad Lietuvių Vals- 
tybė gali nuspręsti atnau- 
jinti su lenkais senąją fede- 
raciją, suprantama, Liubli- 
no Uniją. 

Lietuvis Mikas Stadetas 
(gal Stakenas Tulelis) jam 
atsakydamas "New York 
Wolrd'e" labai teisingai 
pastebėjo, sakydamas, kad 
ietuviai jau neikuomet ne- 

Demano su lenkais jungties 
r vėl patapti autokratiškos 
Lenkijos vergais. O, tas 
aikas jau senai, senai prae- 
o. Sykį lietuviai pastebė- 
ę vanago nagus, jau mokės 
taip su jeis apseiti ir kaip 
įaugoties, kad nepapulti į 
uos antrą sykį. 

Liublino Unija lietu-j dams buvo amžina lekcija. ; 

Liublino Unija parodė, kad 
lenkai tai baisus vilkas a- 
vies kailiu prisidengęs. 
Liublino Unija parodė, kad 
lenkai baisus saumyliai, be-^ 
širdžiai ir, kad tos uni«"35^ 
tikslas buvo, kad amžinami 
pavergti Lietuvos gyvento- 
jus ir garbingą Lietuvos 
vardą paslėpti nuo pasaulio 
akių. Taipgi, pastaruoju 
laiku lietuviai, ir visi kiti, 
kurie, nors kiek susipažinę 
su lenkų politika, gali pa- 
stebėti kokie lenkų tikslai 
lir ką jie rengia Lietuvos 
[gyventojams. 

Kaip seniau, taip ir šian- 
dien lenkai visas pastangas 
ir juodžiausias priemones 
vaitoja, kad tik pavergti 
demokratiškus, laisvę my- 
linčius Lietuvos gyvento- 

jus. 
Lenkai per spaudą skel- 

įbia apie lietuvius neteisin- 
gas žinias; lenk J samdo į- 
vairius. agentus, kad šie 
jiems pagelbėtų Lietuvą pa- 
vergti. Lietuvos gyvento- 
jai matydami tokius žiau- 
rius lenkų darbus tose vie- 
tose, kurias lenkai yra nuo^i 
lietuvių užgriebę, su pa*- 
baisėjimu žiuri į imperialr ( 

stiškus lenkus ir deda visasv 
pastangas, kad atsikratyti 
nuo jų. Mes amerikiečiai 
Įtai galime pastebėti iš Lie- 
Ituvos laikraščių, iš laiškų, 
kurie jau pradėjo ateiti ir 
jau gyvą žodi išgirdome iš 
kun. Laukaičio, kuris tik 
čia Amerkon atvyko. Lie- 
tuvos laikraščiai, musų bro- 
lių iš Lietuvos laiškai ir 
kun. Laukaitis mums, kaip 
diena, nušviečia Lietuvos 
gyventojų atsinešimą linkui 
lenkų. Mes matome, kad 
alei vienas Lietuvos pilietis 
(išskyrus keletą dvarponių) 
eina išvien, kovoja už savo 

laisvę ir remia dabartinę 
Lietuvos valdžią. 

Ar jus nors kuomet re- 

gCjote, kad gulbė paspru- 
kus iš ankštaus tvinkiiro į 
laisvę Į platų vandenyną, grį 
žtų at ;al Į tą ankštų tvinki-) 
n j, kur baisus žvilgsniai' 
link jos metami? Ne, to ne- 
buvo ir nebus! Tas pats ir 
su lietuviais. Jei jie jau 
syki sutraukė vergijos rete.*la žius, jei jie jau sykį nume^ 
tė sunkią naštą nuo savo 

v 

pečių, jie nekuomet jau ne- 

jbegeis grįšti į seną stovį ir 
vėl apsikalti save vergijos 
retežiais ir užsidėti ant sa- 
vo pečių sunkiausią sveti- 
mą naštą, 

Jei jau Lietuvos valdžia 
tokį kvailą žingsnį pada- 
rytų — bandytų atnaujin- 
ti Liublino Uniją, tuomet 
visi Lietuvos gyventojai 
tam pasipirešintų ir vei- 
kiai išsirinktų sau naują 
valdžią, kuri tikrai rupin- 

Į tusi Lietuvos reikalais ir 
vestų Lietuvos gyventojus 
laimingais keliais. Bet mes 

žinome, kad Lietuvos val- 
džia susidėjus iš prakilniau- 
sių iLetuvos piliečų- 
tevynainių, kuriems rupi, 
ne savo ypatiška gerovę, 
bei garbė, bet visos Lietu- 
vos gyventojų. Todėl mes 

pilnai pasitikime, kad Lie- 
tuvos valdžia, kaip ir pa- 
tys gyventojai toliausia sto- 
vi ir stovės nuo ponų len-jr kų ir atnaujinimo tos 
nos federacijos — LiublincNJ 
Unijos, apie kurią tūlas 
žmogus, augščiaus paminė- 
tas, kalba. Tulelis. 

relepfcone Prover 6052 

DR. A JUOZAITIS 
... DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis pagal sutarti. 

1261 S. HALSTED S7., CHICAGO 



MEILE. 
Meilė negali buti dirbti- 

na. Niekas negali privers- 
ti mylėti tą, ką tu nemyli. 
Meilė yra Dievas. Meilės 
nėra ten, kur tavo motina, 
tėvas, brolis, sesuo, ar drau 
gas puva. Meilės nėra ten, 
kur tave griausmingu žo- 
džių ir kumščiu priverčia 
mylėti, — kaip, kad daro- 
ma šventoj bažnyčioj. Mei- 
lė negali buti pas tą, kuris 
turi devynes karves ir nu- 

skurusio vargdienio prašo 
paskutinės , kad jam susi- 
darytų dešimts; kaip kad 
klebonai daro. Meilė ne- 

gali buti tuose, kurie iš 
baimės stengiasi ką mylėti. 
Pavyzdžiu, parapijonas 

Dievą myli, kad bijosi pra- 
garo kančių... | 

Meilė yra Dievas. To- 
dėl kur nėra meilės, ten nė- 
ra ir Dievo. 

Meilė yra dūšia. Todėl 
kas netiki meilės, tas netu- 
ri ir dusios. 

Meilė yra Amžina. To- 
dėl kas turi meilę, tas yra 
amžinas — nemirtinas ir, 
todėl kas neturi meilės tas 

yra mirtinas; tas amžinai 
žūsta tuomet, kuomet jo 
kuną žemės užkloja. 

Žmogaus kūnas niekur 
nuo žemės neparžuva, tik 
perkeičia savo pavydalą. 
Meilė, taipgi, nuo žemės ne 

atsitolinta, — ji amžinai pri 
siryšus prie gyvųjų ji penia- 
ma ir auginama gyvųjų 
jausmais. 

Meilė yra amžina, bet 
tik ant tiek amžina ant 
kiek pats pasaulis amžinas. 
Kada mirs visa musų že- 
mės gyvybė — mirs ir mei- 

lė, nes žus jos prieglaudos 
namas ir jos maistas. 

Meilė yra Dievas. Mei- 
lė yn> Dusia. Meilė mirs 
su žemės gyvybe. Todėl 

Z)he 
J*rcitc r na i 

Jtye 
The Problema ot 
Peace andl the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelSa formoj žur 
nalaa 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. 61s numeris velk 
visas paskirt"* lietuviu rel- 
kalms. čia rasue apart ki- 
tų šluos stralpsDiua; 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

8 

LISTEN TO THE 
CLA1MS OF 
LlTHUANlA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio au mūsų 
tauta ir musij reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savO 
kaimynui. Pasiskubink, nea 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

Dievas mirs su žemės gyvy- 
be; todėl dusia mirs su že- 
mės gyvybe. 

Meilė yar ten, kur vieš- 
patauja gyvybė ir prakilni 
dvasia. Jei ant Urano yra 
gyvybė ir parkilni dvasia 
ten yra ir Meilė. Jei ant 
mėnulio yra gyvybė ir pra- 
kilni dvasia,, ten yra ir mei- 
lė. Taip pat ir su kitais 
dagaus kūnais. 

Meilė yra Dievas. Mei- 
lė yra dūšia. Tatai, jei ant 
planetų yra meilė, ten yra 
Dievas, ten yra ir dusia. 

Kiekviena planeta yra 
skirtingas kūnas: Ji turi 
savo kelią, savo ypatybes 
ir savytai valdosi. Planeta 
nesusisiekia su kita plane- 
ta. Kiekviena planeta yra 
savystovė. Jei kiekviena 
planeta turi meilę; tuomet 
kiekviena planeta turi Die- 
vą ir dusią. 

Kiekviena planeta yra 
savystovė — atskiras kū- 
nas; todėl kiekvienos pla- 
netos meilė yra skirtinga. 
Planeta su antra planeta ne- 

susisiekia; todėl meile vie- 
nos planetos su antros ne- 

susisiekia. 
Nuo vienos planetos gy- 

vybes mintis skrenda lin- 
kui kitos ir meilė ten skren- 
da. Bet jų sparnai persil- 
pni, — neneša jas taip to- 
li, nekelia jas taip augštai. 
Todėl mintįs su meile, it 
žaibai ratu apie savo pla- 
netas skrieja ir neikur ne- 

nuskrieja. 
Miri^dų-miridai plane- 

tų Visatoj-Kosmoj 5r jei 
jos turi gyvybę su prakil- 
nia dvasia, tuomet tiek 
pat skirtingų meilių bei 
dievų. 

Gyvybės protas ir mintįs 
silpnučiai ir jie visai mažai 
apreibia. Gyvybės akįs 
dar mažiaus mato,, todėl 
ką mato, tas baisiausiu mil- 
žinu atrodo. Todėl žmo- 
gus iš to sudaro didžiausias 
berybos dangų, pragarą, ir 
kitokius nebutus dalykus 
prasimano ir pasako, kad 
Dievas yra vienas ir Dievas 
yra visur. Tai yra melas; 
tai tos esybės užnuodytas 
tai tos esybės užnuoodytas 
portas. 

Žiūrėdamas į žvaigždes, 
į mėnesėlį paskendi j sva- 

jonių berybę, J didžiausią 
misteriją. Ir tie, ką sako: 
"Dievas yra vienas, Dievas 
yra visur," yra apsvaiginti 
tos misterijos. 

Nėra Dievo visur ir nėra 
Dievas vienas. Kiek ple- 
netų turi gyvybes su pra- 
kilnia dvasia, tiek yra ir die 
vų. Nėra Dievo kalėjime; 
nėra Dievo grabe; nėra 
Dievo dvokiančioj dirbtu- 
vėj, nes ten nėra meilės. 

Meilė yra Dievas. Mei- 
lė yra dūšia. Ar reikia 
mums mylėti Dievą? Ar 
reikia mums mylėti dusią? 

Taip, reikia. Reikia, 
kad mumyse rastųsi Dievas 
ir dusia, nes jie yra meilė. 
O meilė? Meilėje randasi 
geriausios ypatybės, ko- 

kias tik męs galime žinoti. 
Meilėje randasi ir tokiu 
ypatybių, kurias męs ne- 

galime suprasti. Dargi ran- 

dasi meilėje daug tokių 
ypatybių, kurias mes nei 
sapnu nepaliečiame. Ta- 

tai mums reikia jieškoti 
meilės. 

Jei mes gyvename žemų 
gyvenjmą-neturime meilės, 
mes mirdami numirštame 
ir digstame amžinai. Jei 
mes gyvenome augštą gyve-, 

nimą — turime meidlę, tuo- 
met musų kūnas dingsta, gi 
musų meilė pasilieka tarp 
gyvųjų. Ji yar taip labai 
neapreiškiama, arba kaip 
mes papratę vartoti, dieviš- 
ka, kad mes jos negalime 
suprasti. Mes negalime sau 

persitatyti kokiu budu gali 
pasilikti žmogaus, bei gy- 
vybės meilė, kuomet pati 
gyvybė jau mirus. 

Bet taip yra. Tulelis, 

MYLĖKIME SAVO 
DAILĄ. 

Atėjo ruduo, artinasi 
šaltos dienos. Įvairus iš- 
važiavimai, pasilinksmini- 
mai jau užsibaigė. Jau 
mums prisieina jieškoti ki- 
tokio budo pasilinksmini- 
muos, — tokio, kuriuom 
butų galima linksminties 
šiltam name, užsidarius du- 
ris. Ir to budo pasilinks 
minimai jau praisdėda. Tai 
įvairus koncertai, teatrai, 
baliai ir tolygus vakarėliai. 
Darbas jau pradėtas. Jau 
lietuvių apgyventose kolio- 
nijose vakarai rengiami, te- 
atrai lošiami, koncertai iš- 
pildomi. 

Teatrų pasitaiko viso- 
kių: Vieni jų esti labai pa- 
vykę ir pageidaujami, kiti 
pasitaiko silpni ir nepagei- 
daujami. 

Lietuviuose dar daugelyj 
vietų randame draugijų, 
bei kuopų, kurios ar tai ne-l 
pažindamos tikrą dailą, ar 

tai jausdamosios silpnomis, 
perstato menkos vertės 
veikalus, kurių turinys viek 
tuščiomis frazomis užpildy- 
tas. Bet linksma pastebėti, 
kad abelnai, jau lietuviai 
pradeda suprasti tikrą dailą 
ir žingsnis po žingsnio arti- 
nasi linkui jos. Jau kartas 
nuo karto tai čia, tai ten 
tampa atvaizdinti svarbesni 
veikalai tai čia, tai ten iš- 
pildytas koncertas. 

Jau šį metą Chicagos 
lietuviai pasirodė su pora 
ar daugiau labai puikių va- 

karų. Vienas jų buvo kon- 
certas, kurį nepersenai iš- 
pildė 'Birutės" choras. 
Koncertas labai pavyko ir 
pageidaujama, kad pana- 

šus koncertai kas nedėldie- 
nį lietuviuose atsikartotų. 
Antras vakaras praitos 

nedėlios vakare tapo išpil- 
dytas Lietuvos Vyčių 13- 
tos kp. Panašus vakarai 
irgi pageidaujami, nes mi- 
niamame vakare tapo su- 

loštas labai gražus veika- 
las tai "žmogžudis." 

Tiesa, šį veikalą persta- 
tant, buvo galima pastebė- 
ti, kad lietuvių publika dar 
nelabai pratus prie pana- 
šaus budo veikalų. Bet te- 
atro ir tikri dailos mylėto- 
jai neprivalo ant to atsi- 
žvelgti. Jau laikas atėjo 
publiką pratinti prie svar- 

besnių veikalų, prie tikres- 
nės dailos. 

Todėl, vakar^ rengėjai, 
ir stengkitės, kad pareng- 
tam vakare butų perstato- 
ma, kas nors naudingesnio, 
svarbesnio, kuris vestų 
žmoniją prie grožės ir aug- 
štesnio gyvenimo. Sten- 
kimės mylėti savo dailą, — 

nesubstituokime ją menkos 
vertės dalykais, kurie kito- 
se tautose jau senai išpa- 
pročių išėję. .. Tuleiis. 

ifTelcphon? Yards 1532 

DR J. KUOS 
j LIETUVIS CTPYTOJAS IR CHIRURGAS ♦ 
♦ Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyij. | • Specialiai pydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų lieas. 
{ 3259 So. Halsted St., Chicago, III.J 

DETROIT, MICH. 

Koncertas, maršurtas. 

Ger biamas Pranas Rim- 
kus tenoras) jaunas daini- 
ninkas; baigs kompozito- 
riaus M. Petrausko konser- 
vatoriją kaipo dainininkas 
ir chorų vedėjas, apsigyve- 
no Detorit, Mich., ir šį se- 

zoną duos koncertus: pir- 
mas įvyks Detroite, 12 d. 
Spalio, Grand Rapids, 
Mich., 15 d. Spalio. Teip- 
gi P. Rimkus norėttų ap- 
lankyti šias lietuviais apgy- 
tas kolonijas: Chicago, Iii., 
Kenosh a, Wis., Racine, 
Wis., Cleveland O., Day- 
miestuose lietuviai veikėjai 
te musų jaunam daininin- 
kui koncertus, 
tus susižinojimui, kas link 
išlygų ir laiko, kreipkitės į 
maršrutų raštininką , V. 

Motuzas, 195 Cardoni Av., 
Detroit, Micch. F. M. 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

VALENTINE DičESSMAKJN! 
COY,L EG3 

šlavimo. kiiy'iiio, ir -: 

ale-coml* !r vpfcarais dėl bizuio ii 
narni;. Paliudijimu Išduodami ir rlo 
rrba raiyklte, o męs pasistonpsint 
Buteikti Jums patarimu, 
tos parūpinamos dylial. AtsliaakyklU 

2407 Wr Madluon ftt. 
SARA F 'VfKK, Principal 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENV'ISTAS 
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vale 

Nedėliomis pagal BUtariiną. 
4712 SO. ASHLAND AVENUF.. 

arti 47-tos G..tvčs. 

OHCrtKHJTBKtma CH-1--5 VDC: EHfcCHKI 

| Dr. G. M. Glaser , 
2 Praktikuoja jan 2'i mete* \ 
j? 8149 S. Morgan St., kertfi Z2 et. 
q Specialistas Moterišku, Vyrlfc*ę, •- 

X ir Chronišku Ligų. 
S Valandos: 9—10 ryto, 12—3 $o f 
g plet. fl—« vate., Ned?l. fc--2. 
g TELEFONAS YAHD9 687. g 

i)r. i, Heran Į B RUSUOS j Gc.- ii lietuviams žinomas per 16 wc 
ig kaipj putyręa l£y<Jyojas. chirurgą ir Akušeris. 

Gydo astiiaa ir clironijkas ligas, rf 
rg moterų ir vaiki}, pagal naujausia 
metodą*. X-K»7 tr kitokiu* elektra 
r netaisai. 

Ofisas ir Luborurarlja: 102S W. 16tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarois. Te'.ephone Canal 3110 

GYV ENIMAS: 3412 S«. Hahtefl Sfc 
VALANDOS: *r*<\ tiktai. 

U tisas: Tel. Drover 7042 

M. S. Nfl!KE>LI-S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos 4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14t n Street 
Ofisas: Tel. Cic.ro 5961 

Reridencija 3336 W 66-th Street 
Tclaphone Frospect SoSO 

Phove Boulevard 2160 

Dr. fl. j. Karaliiis 
U£STSEN ĖJUSIOS 

L I G O 8 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 lkt 9 
vakaraia. 

3303 30. MORGĄ h STREET 

Tel. Yrrds 3654. AKUŠEFIKA 

Mrs.A. Mishniewic?( 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai piak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospitiilėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu redQ. visokie 
s<i ligose moterims i] 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubij) 
Chicagi, III. 

! Nuo G iki 9 ryto ir 7 iki vUT.u \ir!a:-: 

Sevoros Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
sitęsiančiu ir jkyriusių ligų. kurios 
nelengvai" gydymuisi pasiduoda. 
Tad. neiauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk 

Severa's 
Kidney and Liver Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo stre- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekese. 
Kainos: Z5 ct. ir 5 ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

W. F. SEVČRAc CO 
Hpp p 

.1 >r* >r'. >^w Vi M 

Lietuviška Gydykla D R. DiCKSON 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

£rydau visokias ligas naujausiais buda.is ir su pageiba 
naujausi') ir tobuliausiu elektrikiuių Jtaisu. Ofico valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 v ak. Nedėldienlals 10 Ik1 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Av#. 

1^1 BERTY BONDŠ 
perkame Litiorty iiotiilR -.i 

pllngi "casb"' vert$ AtcnfV.11 p 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nu 9-1 

Milvrauke Ave Utarninkais Keivorgais lr llU»iweUKe rvvC* 
Suimtomis 9—9. tirpo Woofl lr Paulina gatvių!' 

Jr.G. SACKHEIM & Ct). 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Puru, L^nty. ir Stogams Popkrlc SPEuiaLiAI : Malcva malevojirnul stubų Iš vidsuoj po $1.50 ui galionu 
CARR EROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTEP STREET, CHICAGO. ILL 
frTTTin rrTifciN.Įi 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

a FliiloOS Į LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gari preke3 jjinigij ir kitų ž'mių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank ̂  

141 WasKington Street, New York, N, Y. 

tt LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie la* 
kosi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią. knygelę. Puslapių 79 Vaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Krištajus ir viekas apie krist't. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslajpių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'u. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proc e- 

so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 55C< 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny« 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, metiž<ų, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gaintos istoriją Pusi. 
209, kaina —75c. Tapati audinio apdaruose Si.m 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795). Parašė J. Šliupar, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta. 
tiltas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lic< tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.ou Ta pati audimo apdaruose $3.00 

H. Raštato Istorija. Kokiu badu žmonės rašyti išmoko, koktu budu išdirbo sau rašla kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitncr, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius. apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagai savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 23b, kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose -i.'-, 

i?' ^as^aI3tys rnag:jos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra t;* išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padarj. Su dauf,< liu pateiksiu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $x'c 
n. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų spie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš Įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $175 Ta pati audimo apdaruose $2.5c 
12. Indepenriance for tlie Lithuania nution by T. Norus and Žilius. Issucd by Lithuanian Nationol Council in U. S. of Americi- Washington, D. C. Price \2įc. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar sveti1' ne. 

žinvstė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vert^ j. Lau- 

! kis. Kaina -r-... 25Ci 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai yamoki- 
nanti knygelė kaip susideda /.mogaue kuno organizmas, kaip už- 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvo? Istorijos. LLbai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c, 
Ta pati audimo apdaruose 75^ 

1^5. Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damija* 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose it 
patiems per save mokinties. Popieros kietais \iršeliais 45^ 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $7 oc 
Tos pačios gražiais audinio apdarais ,... $3-c* 

i8. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: oriaiv'iit 
Zepelinų, vagonu, tiltų, submarinų, Automobilių ir kitų. Ap*.valg* 
pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemCs ir vandenų užkariavimu 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išra.io, fu.- 
dirbo ir praktikon j vedė-. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas Išleiuc 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisi 
bernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, ji 
vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių ik 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Ci« 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių., pasakaičių, mo 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina 75c 

21. V v Lči vos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne 
lietuvių kalbon vertė j. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mi- įninku p< vandeniu jūrių gilumoje. Šitie sefcbuklai yra tuomi kibai žingeidus kad tada jie huo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilna 
išsipildė. Šią<iieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šio 
apysakos pasirėmė, tokius sub uarinus, su kuriais nuveiks tokiu, 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rišėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio meti 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoj- kalboje. Puslapių 211, kaina Žt.oi 

22. Širdis. Parašė italu kalboje Ed.,de Amici, vertė j lietuvii 
kalba i>fatac Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Ta 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tink 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visa 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvi* 
namuose. Pusi. 362, kaina $i.0i Ta pati gražiais audimo apdarais $T 5 

23. 71ie Fraternal Age. The Problems o? Peace and The Rig'*t of Littlf Nations. šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tam 
Amerikonų, kad susipažintų su niurni ir mūsų tautos pageidavime Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink sa kaiminams amerikonams. Kaina i^v. 

24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, r.u< 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioj ra<i viską kas per to metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yn lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ke* virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir ko su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatu darbai žymių lieluvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, D?u kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dagininkų ir kitu žym i 
vvrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25 Ta pati audimo apdaruose 50c Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda mi adresuokite: 

— T" r-»<" 

3252 South Morgan St., CHICAGO. ILL 



Vietines Žinios 

18 K0L10NIJ0S LIETU- 
VIŲ DOMAI. 

Praeitą ketvirtadienį, 
spalio 2 d. atsibuvo susirin- 
kimas Amerikos Lietuvių 
Kareiviu. Jo tikslas buvo 
sutverti S. L. A. Kareivių 
kuopą. Kas gerai pavyko 
Kuopa liko sutverta. 

Ši draugija turi gerus tiks 
lus ir ateityje mano daug 
ko veikti ddėl Lietuvos ir 
darbininkų labo. ši organi- 
zacija yra nevien kaerivių, 
jon bus priimami ir neka- 
reivai, visi vyrai nuo 18 iki 
45 metų. 

Sekantis susirinkimas i- 
vyks petnyčioje, spalio 10 

d., 8 vai. vakare, šiemai- 
čio svetainėje. 

Pageidaujama, kad ka- 
reiviai ir šiaip jau vyrai 
kuoskaitlingiausiai atsilan- 
kytų ir prie šios kuopos ra- 

šytųsi. 
Valdyba. 

TOYVN OF LAKE. 

K rulonui jų paveikslų pasek 
m ės. 

Čikagieč'ams yra žinoma, 
kad praeitą pėtnyčia, 5 d. spa- 
lio šioje kolionijoje buvo 
rodomi krutamieji paveikslai, 
kurie yra nuimti laikė A. L. 
Seimo, Lietuvon Laisvės Var- 
po išleistuvių ir t. t. 

Mes tikime, kad vietos lietu 
viai žingeidauja ir nori žinoti 
kokias pasekmės, trs milžiniš- 
kas "The Peoples Tlieaire;" 
kuriame buvo rodomi aug- 
šėiaus minėti paveikslai, da- 
vė. 

Dėlto mes ir paduodam at- 

skaitą, kuri seka: 
Tikėtų parduota už $844.28 
L. L. Varpo ženkleliu už 

$335.41 

Kartu įeigų buvo $1,179.69 
Išlaidos. 
The Peoples Theatre už sve- 

tainę muziką ir kitus patarna 
vintus. $300.00 
Už tikietus, $8.50 7 

" išdalinimą apgarsinimu$3.00 
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P-lei M. Rakauskaitei ^ 10.00 

Kartu išmokėta $321.50 
Gryno pelno lik » $858.19 
Likęs pelnas ir surinktos au 

kos greitu laiku bus pasiustos 
Lietuvon. 

Publikai už toki skaitlinga 
atsilankimą ir tiems, kurie 
kuom n^rs prisidėjo; vietos 
renginio komisija taria ačiū! 

Komitetas. 
Jonas, J'iskontas, 

Jonas Jucius. 
A. J. Kareiva. 

P. S. Aukuotoju vardus 
skelbsime vėliaus. 

DOMA! T. M. D. KUOPOS. 

T. M. D. Chicagos apskri- 
čio susivažiavimas, kuris at- 
sibuvo rugsėjo 14 dieną. Nu 
tarė sekanti susivažiavimą 
laikyti spalio 1 2d., 1919 m. 

Lietuvos Bendrovės svetainė 
je, 8253 So. Morgan gatvės, 
Chicago, 111., 

Tas bus tai pamatinis, T. 
M. D. Chicagos apskričio su-, 

sivažiavirnas. Jame yra ma- 

nomą daug ką nuveikti. 
Kaip tai: kaip geriąs sutvar 
kius Šerno raštų išleidimą. 
Pakėlimą agitacijos, rinkti 
knygas ir siųsti Lietuvon. 
Rengimą moksliškų ir ap- 
švietą platinančias paskai- 
tas. Tiems tikslams bus ren- 

kamos komisijos. 
Dėlto pageidaujame, kad 

visos Chicagos apskričio kuo 

pos, kaip tai: Indiano, Illino 
jaus ir Wisconsino Valstijos, 
jau išanksto rengtųsi. Ir kuo į 
met apskričio susivažiavi-1 
mas įvyks spalio 12 d., kad j 
kuodaugiausiai delegatų pri- 
siųstų, arba kuopų valdy- 
bos pribūtų i susivažiavimą 

Laikinąją apskričio 
valdyba: Pirm. J. Vaišvilas, 

Rast. M. K. Šilis. 

VISUOTINAS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos visuotinas susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, 10 dieną 
Spalio, Woodmano svetai- 
nėje, W. 33 ir Lime gat- 
vės. Šis susirinkimas yra 
ekstra ir draugijų atstovai 
kviečiami skaitlingai atsi- 
lankyti. 

J. P. Evaldas, 
sekr. 

i 

NORTH SIDE. 
L. G. D. 47 skyrius susi- 

rinkimas atsibuvo rugsėjo 
19 d., kuriame prisirašė ir 
pilnai užsimokėjo, šie: po 
$2.00 M. Lukauskas, A. 

Deksnis, F. Žukas, A. La- 
pinskas, J. Čepaitis, M. Ju- 

I skis ir F. Juškis. Po $1.00: 
1 J. Sakalauskas, P. Išlaukas, 
ir M. Mtelis. A. C. W. of 
Amerika 269 skyrius auka- 
vo $10.00. 

Tame pačiame susirinKi- 
me tapo išrenkta komisija, 

; kurios piredermė yra rinkti 
aukas ir drabužius, del nu- 

vargintų Lietuvos gyvento- 
jų. 

Malonu pranešti, kad draj 
bužių rinkimo darbas turi I 

geras pasekmes. Komisija 
ir rinkėjai dar maža dalį 
kolionijos teapvaikščiojo, 
drabužių surinkta jau dide 

le krūva. 
Malonu, kad geri tėvy- 

nainiai pasišventę Lietuvos 
labui, nors nuvargę parei- 
na iš savo kasdieninio dar- 
bo, eina ir renka drabužius. 
Tuo labiaus mes turime 
stengtis aukauti. Ir tuomi 
pridengsime savo brolius ir 
sesutės vargstančius Lietu- 
voje. 

Todėl North Side lietu- 
viai, pas kuriuos dar nebu- 
vo atėję rinkėjai ir kuomet 
jie ateis aukaukite jiems 
kiek kas galite ir ką galite. 
Pas kuriuos rinkėjai neatei- 
tų, o turite garnitorių, če- 
verykų ir t.t., malonu butų, 
kad atnestumete pas F. Do- 

valga,, 1712 N. Lincoln St. 
ant pirmu lubų. 

Visi apielinkės gyvento-j 
jai, lietuviai esate kviečia- 
mi prisidėti prie šito svar- 

baus ir naudingi darbo. Nes 

jau ateina žiemos šalčiai ir 
Lietuvos gyventojams yra 
reikalingos drapanos, dra- 
bužiai. 

L. G. D. Centras nori 
kuogreičiausiai surinktus 
drabužius pasiųsti Lietuvon. 
Dėlto visi prie pamatinio 
darbo. 

F. Dovalgas, rašt. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CH1CAGOJE. 

DOWN TOWN 

Cor. State & 8. \Y. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 

Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madiaon £ Stato 
B. £ cor. Mndison & Frankliu 
Cor. Van Burcn & Fr«»ulcltn 
Cor. W. Adams & La Salle 
Cor. Van Buren & \Vella 
S. W. Ilaiočed k ISth Str. 

726 Wcst 18th Street 
633 We«t West ISth Str. 

Cor. Halsted & W. 14th Str. 

N. W. Corner Halsted & 12th Str. 

Cor. Jefferson & 12th Str. 

S. E. Co Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 

Cor. Hals-ted & Jackson Blvd. 
i. W. Halsted & Madlson 
N.: E: Cor. Halst.d & Madlson 
N. W. Cor. Kalsted <fe Archer. 

3903 S. Halsted St. 
8. W. Cor. Halsted & Ezcbange. 

BRIGHTON, PARK DI3TRICT 

4504 Washlenaw Ave. 
1358 S. Fairfield Ave 
4140 S. Maplewood Ave. 
4015 Arteslan Ave. 
4111 So. Rlchmond St. 
3137 West 38th Place. 
2900 West 40th Street 
3953 S. Rockwell St. 
3813 Kedzlo Ave. 
N. W. Cor. 44th M^zart St 
2603 West 45th Place. 
4418 8. Ricbmond Ave. 

NORTH SIDE DISTRICT 

S. h. cor. Halsted & Mllwaukee 
1C56 Wabansla Ave. 
1615 North Wood St. 

I Cor. Mllwaukee & Paulina, 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 

| S. W. Cor. Milwaukee & Robey. 

10803 S. "VVabash Ave. 
373 Kenslngton Ave. 
Cor. 12th & Homan ave. 
Cor. So. Ashland & Gross. 
Hor. So. Ashland & 43rd St 

|Cor. Haisted & 47th St 
Cor. 26th &■ Western ave. 
4458 S. Hormltage Ave. 
2462 Wes< 4bth Place. 
4505 So. Paulina St. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 

14537 S. H.jrmitage Ave. 

Aš, Jonas Valasevičius, iš Lie- 
tuvos, pajieškau savo vaikų A- 
nicrikoje, Adomo ir Antaninos 
Valasevičių, Suvalkų rėd., Ke- 
turvalakių valsč. Marijampo- 

i lės par. Svetlicos kaimo. Jie 
j patys ar kas juos žino, malone 
.kitę atsišaukti. Pirmiaus gyve 
j no Erie, Pa. 

TOWN OF LmKTE 
Susivienijimo Lietuviu Kareivių su- 

sirinkimas įvyks ketverge spalio i), 
7:30 vai vak. p. Juraškos h v et.. 4415 
S. Wood gatvės. 

Visi ex-kareivial ir šiaip jau vyrai, 
malonėkite atsilankyM ir prisirašyt ar 

nors pamatyti kareiviii veikimą. 
Valdyba. 

WEST SIDE. 
Draugijų Tarybos susi- 

rinkimas įvyks spalio 9 d., 
M. Meldažio svetainėje. 

Tarybos delegatai ir 
draugijų valdybos malonė- 
kite susirinkti. 

V. Duoda Tarybos rast. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių moterių Apšvie- 
tos Draugija atidarys viri- 
mo mokyklą, spalio 10 d., 
7:30 vai. vakare, Mark 
White Squar' svetainėje. 

Visos narės ir kitos, ku- 
rios norite išmokti naujus 
valgius virti, meldžiu atsi- 
lankyti 

M. Svarlienė. 

BRIDGEPORT. 
A. L. Kareivių Chicagos 

centralis susirinkimas įvyKS 
spalio 9 d., 7:30 vai. vaka- 
re. "Lietuvos" Bendrovės 
svetainėje, 3249 So. Mor- 
gan St. 

Visi kareiviai ir nekarie- 
viai esate kviečiami atsilan- 
kyti. 

Dr. S. Naikelis, pirm. 
J. Zamkus, aršt. 

TO\YN O F LAKE. 
Pranešima s Tcatr. Kliubo "Lic 
turą" nariams ir, lošėjams. 
Sercdojc, spalio 8, atsiims 

paskutine repeticija veikalo 
''Maža Poni Niekas", kuris 
bus loštas ned., spalio 12, C. 
S. P. S. svet, 48 ir Honore st. 

Atsilankykite visi. 
J. J. Palekas, rcž. 

PRANEŠIMAS. 
1 Stos kol i o n i jos L ictuz'iams. 

Lietuvai Gelbėti Dr-jos 3 

skyriaus susirinkimasa įvyks 
į ketv. spalio 9 d., 7:30 vai. vak. 
!'D. Šcjnaičio svet., Union Avc. 
ir 18 gatv. Skaitlingai tsilan- 

! kyk'te. Valdyba. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Ooat makcr" atsišaukite 

greitai. 
J. Razgaitis, 

3103 So. Halsted St., 
ant 2-ru lubų, roam 1. 

Dakt&i &s 

Jonas W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 Iki 4 popiet 7 iki 9 vai 

Teitifonai 
O'isas Yards 2544 

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

Perkfiliau savo ofisą į mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofteą, 10900 So. 
Michigan Ave., Roseland, 111. kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
mieste ir apielinkčje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

1 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street. 

Telefonas Yards 723 Chicago 

LIETUVIU MECHANIKU 
SĄRYŠIO 
skyrius 

rengia įdomias 
PRAKALBAS 

Brangus Lietuvi! šios prakalbos bus visai skirtingos nuo visų kitų 
prakalbų, nes čionais bus aiškinama, kaip tamista galėsite pastoti 
metalo išdirbystės savininką ir vietoj auginti ir penėti "kapitalistus^ 
galųsi dirbti sau ir savo ėvynėi; tėvynei ir savo naudai. 

Jeigu fau, brangus Lietuvi, rupi tavo ir tavo šeimynos gerovė, 
tad b- atidėliojimo atsilankyk ant prakalbų, kurios atsibus 
SUBATOJ, SPALIO-OCTOBER 11, 7 vai. vak. 

P. Maiinauskio Svet., 1843 S. Haisted St. 

SAUGOKIS! 

Sveikatos komisionieriai pra 
11 o; i kad šią žiemą vėl influen- 
v.a sugrįž, jeigu publika neim- 
sis visu reikalingų būdų apsi- 
saugojimui nuo jos. Išvengi- 
mas atsikartojimo tos epidemi- 
jos yra labai svarbu, kiekvie-i 
nam yra žinoma jau iš pernkš- 
:ių metu ji nusinešė žmonių į 
kapinės su savimi. Valgikite 
reguliariškai, valgikite maitin- 
ta maistą, geriau eiti pėsčiam 
negu važiuoti susikimšus gat- 
vėkariuosc ir vartokite Trina- 
rio American Elixir of Bitter 
\Yine, kuris visuomet regulios 
jūsų vidurius ir sustiprįs visa 
kūną. Raumenų, reumatizmas 
ir sąnarių, galvos skaudėjimas, 
—tai rudens ligos. Todėl yra 
išmintinga ir kaip tik dabar lai 
kas gauti Trinerio Linimentą, 
kuris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą. Nuo kosulio ir 
slogų Trinerio Cough Sedative 
yra vienų iš geriausių. Jusų ar 

timiausis vaistininkas turi už- 
tektinai šių Trinerio gyduolių. 
Jcseph Triner Company 1333- 
43 So. Ashland Ave., Chicago. 

(Copyright 1919, 1)y Joseph 
Triner Company.) 

KAS RADOTE? 
PAMEČIAU utarninke spalio 7 d 
apie 1 niij vai. po pietų ant Auburn 
Avc., tarpo 32nd PI. ir 33rd Stroet 
$35.00 pinigais ii $100. Liberty Bond- 
sus. Bondsas vienas 4th Uitas 5th. 
Kas radote meldžiu ugrąžinti, aš esu 
biedna moteriškė Duosiu radybų. Ve- 
ronika Tamašauskienė, 3223 Auburn tv 

Parsiduoda 8 kambarių plytų 
namas (cottage) prie 3424 S. 
Auburn A ve. Atsišaukite: pas 
savininka 5525 Pcoria St. 

PARSIDUODA Pečius, geras, kaip nau 
ias tik 3 mč'iiesius naudotas. Apšildo 
r> kambarius. Galima kurti kietomis ar 

minkštomis anglimis. K..ina $27.00. 
George Palilionis, 4t)15 W Van Buren 
Street. 

REIKIA PAGELBOS 

MOTERŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
MERGINU 

ir 
MOTERŲ 

VALANDOS: 8 |K| 4:45 
SUBA7'OMIS IKI PIETŲ 

Prie lengvo, švaraus ir žingeidaus 
Darbo 

POPIERINIŲ BAKSU DIRBTUVE 
SKRYNIŲ DIRBTUVE 

SIENINIU POPIERIŲ DIRBTUVE. 

PA'/'YRIMAS NEREIKALINGAS 

PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALGOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTH1NGTON ST. 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalauame 25 merginų prie lengvo | 

dirbtuvės darbo. 314.00 j savaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (pioce work) 
nuo $10.00 iki $20.00 j sųvaitę. Moka 
mo bonus kas tris mėnesius. 
American Insulated Wire & Cab'c Co. 
954 W. 21 Jt Street. 

J Phonps: YarHs 155—551 
Rosidcnca Phone Drovrr 77R1 

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

Pildome Visokius Recrptus 
3001 SO. HAI/STED ST. HIIICAGO \ 

SEaRS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMENT 

REIKIA 
MERGINU 
IR 

MOTERŲ 

VALANDOS: NUO 8 IKI 4:45 
SUDATOJ IKI PIETŲ 

3era viet? energingoms ir darbščioms 
merginoms ir moterims, kurios nori 

mokinties darbo musuShipping 
Departamente. 

Štai kokis darbas, vyniojimas ir riši- 
mas pundelių, svėrirms siutinių ir tt. 

PASTOVUS DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS. 

GEROS PROGOS IS3IDIR.BTI 

SEARS 

GERA DARBA. 

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 

PROGOS ISIDIRBTI GERA DARBA 

VALANDOS: 8 IKI 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 

riij su šeimynomis ir nevedusių j Keti 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRU 
4- 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEBERIŲ 
TROKERIU 

VVERHOUSEMANU 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

PARSIDUODA medinis narr.ns su ?> ar 
5 lotais, labai pigiai iš priežasties, 
ltad esu priverstas išvažiuoti j, kit.-j 
miestįi. Netoli gatvckuriij arti mokyk- 
lų. Atsišaukite pas savininku 110 St. 
auti Troy A ve. Mt. Greenwood 111. 

TUOJAUS TURI BUTI 

PARDUOTI 

2 LOTAI ANT 

WASHTENA\V AVE. 

tarpe 63rd ir 64th St. 

3 bliokai Į Šv. Kazimiero 

Vienuolyną 
Prekė $1200 Casli arba 

Išmokesčiais 

FRANCIS KIBORT & CO. 

2402 \\r. 63rd Street 

Telephone Republie 923. 

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 &CG. 
3249 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611. 

Parsiduoda Studebaker trulcas. Geras, 
tinkamas posunkiam darbui. Pigiai 
Reikalaudami pamatyti kreipkitės i 
"Lietuva'', 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausia gyduolę dėl kiekvieno, 
kat.as tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbiiną neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busito 

užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.23, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 honkų $14.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk moiey 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 

užsakymą klek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: * ifclfl 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO 

616 W. 31st St.( Chlcago, III. 

FARMOS! 
Tie, kurio norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis* 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mo labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge« 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau ž^mę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. M?s ėsame savininkai 50,000 
akrų žemos, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir papkyrėm Kazimieru Gad- 
liauskų tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farm?. 40, 80, 
120, 160, akerį Galite pradėti dirbti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmų išmokėtų. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mamo Liberty bondsus už pilnų vertę 
ir lotus kaipo dalj jmokėjimo ant far- 
m Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
višKaf. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, VVisconsin. 
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