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Ruso-Vokieėiai jau užeme Ryga 
1 -r*-..-.—■ —■—————— 

Estonai pagelbon Latviams. 
Japonai užgirs taikos sutarti. 
Suėmė keturis pulkus bolševiku 

Deninkias užėmė tris miestus. 
RUSOVOKIEČIAI 

PAĖMĖ RYGĄ. 

Kopenhagenas, spalio 13 
d, — Patvirtinama, kad ru- 

so-Vokiečių armija tikrai 
užėmusi Rygą ir kad pulki- 
ninkas Belmondt siūląs lat- 
viams ir estonams pradėti 
taikos tarybos su ruso-vo- 

kieciais, kad išvengus toli- 
mesnio kraujo praliejimo. 

Pranešime nepažymima 
ar ruso-vokiečių armija 
kiek veikia j rytus nuo 

Rygos. 1 

Apie latvių armiją iš 50, 
000, kuri išsėdo Liepojuje 
nuo angly laivų irgi nieko 
nesigirdi. 

Teisybė laimes, sako 
Latviai. 

Ryga. spalio 9 d. (per 
Kopenhageną spalio 13 d.). 
Vakar vokiečiai pranešė su 

lapeliais iš orlaivių, kad 
jie bus Rygoje apie vidur- 
nakį. 

Latvių pozicijos bombar- 
duojam ir ssunkiųjų kanuo 
lių, jie, beveik, neturi kuo; 
į tai atsakyti ir priversti ap- 
leisti viena po kitai pozici- 
jas Rygos priemiestyje. Vie 
nok latviams šią naktį pa- 
sisekė atstumti ruso- vokie- 
čius į jų senasias pozicijas. 

Latviai vis nenustoja vil- 
ties atsilaikyti prieš vokie- 
čius, nes, girdi, vokiečiai šį 
sykį turi susidurti su teisin- 

gais latvių reikalavimais, 
už kuriuos latviai kovos iki 

pergalės. 
Pulkininkas Belmondt 

pranešė, kad jis paimąs •vi- 

są valdžią Latvijoje vardan 
Rusijos imperijos. Toliau 
ciniškai pabriežia, Vad ko- 
vodamas prieš bolševikus 

primos latvius praktikuoti 
apsisprendimą. 
Estonai pagelbon Latviams. 

Revelis, spalio 9 dd. (per 
Kopenhageną spalio 13 d.). 
Ir vel visi Estonijos vyrai 
stojo po ginklu, kad ginus 
savo laisvę. Jie jau stojo 
eilesna šeštą sykį. 

Estonijos kariumenė už- 

pludo gražų miestą Revel 
ir bus gabenama į pietus 
link Rygos, kur vokiečių ge- 
nerolai pradėjo užpuolimu1 
ant latvių ir eina linkui Es- 

tonijos rubežiaus. Estonijos 
valdžia mananti, kad vokie 

čiams daugiau rupi pa- 

glemžti Estoniją negu Lat 

viją- 

Estonai keliauja Liepojun. 

Paryžius, spalio 13 d.— 
Iš Basei pranešama, kad 
viena dalis Estonijos kariu-; 
menės eina sausuma pagel-l 
bon latviams linkui Rygos; 
gi dalis laivais keliauja 
Liepojun, kad susijungus su 

tenykštėmis latvių spėko- 
mis. 

Latviai laikosi rytinėje 
Rygos dalyje. 

Kopenhagenas, spalio 13 
d. — Vėliausiai atėjo žinių 
iš Helsingforso, kad latviai 
smarkiai kariauja su ruso-: 

vokiečių spėkomis ir vis j 
dar laikosi rytinėje Rygos 
dalyje, neperlendami prie- 
šų per Dauguvą. 

Sakoma daugelis gyven-! 
tojų apleidę Senąją Rygą1 
(vakarinę dalį) ir vyksta 
į šiaurvakarius Estonijos 
link. i 

JAPONIJA UŽGIRS TAI 
KOS SUTARTI. 

Tokyo, spalio 11 d. (Suvė- 
imta nelaisvėn 1,500 bol- 
taryba uzgyrė taflcos sutartį su 

Vokietija ir įteikė ciesoriui 
dėl užtvirtinimo. 

SUĖMĖ KETURIUS PUL- 
KUS BOLŠEVIKŲ 

Londonas, spalio 13 d.— 
Laikraštis Daily M iii gavo 
žiinų, kad baltgvardiečių 
arimja po vadovyste gene- 
rolo Jliideničo jau pradėjo 
savo užpuolimus ant Pet- 
Irogrado ir kad jau ištiko 
! smarkus susirėmimas su 

| bolševikais ties Jamburgu. 
Sulyg pranešimo, baltgvar- 
diečiai ties Jamburgu suėmę 
net keturis pulkus bolševi- 
kų aramijos; taigi sakoma 
kitoj vietoj baltgvardiečiai 
suėmę apie 2,000 bolševikų. 

DENIKINAS UŽĖMĖ 
ČERN1GOV. 

Londonas, spalio 13 d.— 
Bevielinis telegramas iš De- 
nikino štabo praneša, kad 
Denikino armija užėmusi 
miesą Čemigov 75 mylios 
į šiaurius nuo Kievo. 

Gi netoli Orio bolševikai 
atakavę Denikiną su žymio- 
jmis spėkomis, bet buvo at- 
! mušti ir dargi tapo suimta 
3,500 bolševikų nelaisvėn 
ir užimta miestas Krony. 

Irukdo kelione. 

1 I—l 

Dėdė Šamas buvo besirengęs^ gaminti prekes, bet nuolatiniai streikai trukdo įvykdinti 
;, plianus. 

Denikino armija, kaip 
pranešama taipgi turėjusi 
geras pasekmes fronte tarpe 
Orio ir Kievo, kur tapo su- 
imta nelaisvėn 1,500a bol- 
ševikų. 

NAUJI TURKU VADA! 
APSAUGOS ARMĖNUS. 

Sivas, spalio 13 d. — 

Kernai Paša, galva turkų 
nacionalistų, kurie nese- 
niai suorganizavo valdžią 
Mažojoj Azijoje, užreiškė, 
kad nacionalistinė turkų 
valdžia išleidusi manifestą,1 
kuriuo užtikrina armėnams1 
saugumą ir kad kurdai, ku- Į 
rie daug vargindavo armė- 
nus irgi su tuo sutinka. 

NORI DEPARTUOTI NE 
MOKANČIUS KALBĖTI. 

Washington, D. C., spalio 
13 d. — Senato darbo ko- 
misija ims svarstyti projek- 
tą dėl amerikonizavimo atei 
Įvių. Projekte labai rekomen 
jduojama, kad ateiviai, ku- 
rie neišmoks angliškai ra- 

jšyti ir skaityti bėgyje pen- 
kių metų, idant butų depar- 
Ituojami. 
DEGTINDARIAI ĮTAISĖ 

POLICISTAMS SLASTUS. 

! Selma ,Ala., spalio 11 d. 
Vietos degtindariai, kad 
apsisaugojus nuo šerifo per 
sekiojimų, Įtaisė kalnuose 
keletą meškinių slastų. Vie- 

inas policistų vos nepapuolė 
|i slastus, iš kurių nėra vil- 
|ties sveikam išeiti. 

PULKININKAS HOUSE 
SERGĄS. 

NEW YORK, spalio 13 
d. — Pulkininkas House, ypa- 
tiškas \Vilsono draugas vakai 
pargrįžo iš Europos liguistas 
ir dar vis jaučiasi nesveikas. 

ATMETA VOKIEČIU 
PASITEISINIMUS. 

Paryžius, spalio 13 d. — 

Aukščiausia talkininku taryba 
šiądien svarstė situaciją Bal- 
liko kraštuose. Vokietijos pasi-j 
teisinimas dėlei neatšaukimo | kariuinenės iš I>altiko šalin ras 
ta bevilčiu ir griežtai pareika- 
lauta, kad be jokių atidėlioji- 
mų vokiečiai tuojaus butų iš-1 
tiaukta iš Baltiko šalių ir Lie- 
tuvos. 

Talkininkai permato, kad da 
bartinė suirutė Baltiko šaly-j 
si? buvo plianuojama nuo seno 

Vokietijos valdžios su pagelba 
Baltiko baronų. 

PRASIDĖJO VATOS 
KONFERENCIJA. 

New Orleans, spalio lv| 
d. — Šiądien čia prasidėjo kon 
ferencija vatos ekspertų įvai- 
riose šakose. Pribuvo atstovai 
iš 31 šalies. i 

__________ 

FRANCUZIJOJE PA 
1 

SKELBTA TAIKA. 

Paryžius, spalio 13 d. — 

Šiądien oficialiai paskelbta tai-1 
kos pradžia, nes nuimta kariš-j 
ika cenzūra ir kariško apgulimo 
[stovis šalyje. 

NEBAUDŽIA MERGAI 
TĖS ŽMOGŽUDĖS. 

Chicago, 111., spalio 13 d. 
Vakar vakare buvo leismns 
Ma r gar e t Seitliamier 16 metu, 
kuri neseniai užmušusi iš re- 

volverio advokatą Burr, jo o- 

fiae. 
Ji kaltina, kad Burr ją su- 

viliojęs ir paskui atsisakęs ją 
vesti, kn pirmiau žadėjęs- 

Vakar vakare tapo praneš- 
ta, kad prisaikintojai teisėjai, 
1«t trijų valandų tarimbsi, 0 

prTeš 3 nusprendė 
žmogžudės nebausti. 

CLEMENCEAU NU- 
SPRENDĘS REZIGNUOTI 

Paryžius, spalio 13 d. — 

Pranešama, kad Prancūzijos 
premieras nusprendęs rezig-^ 
nu ti iš savo urėdo, kuriame 
jis išbuvo pačiais sunkiausiais 
Prancūzijos istorijoje metais. 
Jis buk rezignuosiąs po sekam 
čių rinkimų, kada šalis pilnai 
pradės valdytis sulyg ramių 
laikų sistemos. 

2,000,000 PUNDU PASIŪ- 
TA EUROPON. 

New York, spalio 13 d. 
Pranešama, kad iš Nc\v Yor- 
ko pasiusta luiropon Amerikos 
Raudonam Kryžiui net du mi- 
lijonai pundu su Įvairia me- 

džiaga. Statistika paduota nu t 

pradžios karės iki siu taiku. 
Taipgi buvo siunčiama Raudo 
nam Kryžiui ir per kitus {vir- 
tus* 

ATSISAKĖ Ki.AUTI 
LAIVAN GINKLUS. 

Setle, Wash., spalio 13 f\ 
Šiądien kareiviai krauna lai- 
vau penkis vagonus šautuvų, 
kuriu >s atsisakė krauti dokų 
darbininkai, nes tie šautuvai 
yra skiriami Vladivostokan, 
tai, girdi, bus naudojami prieš 
balševikus. 

LAIVAS ATIDUOTAS 
JUGO SLAVIJAI NU- 

SKENDO. 

Rymas, spalio 13 d. — 

Iš Zara, Dalmacija, praneša- 
ma, kad Austrijos laivas Franc1 
Jozef, kuris buvo atiduotas Ju-| 
go-Slavijai, nuskendo Dalma-i 

eijos pakraštyje, bev'eždamas 

amuniciją Jugo-SlavijOs armi- 

jai. Laivas gulįs 100 pėdų gi- 
lumoje- Jis ;ra saugomas fran- 
i euzijos kareivių. 

RAIUŠĖS DĖL STREIKO 
BRESTE. 

Brest, Prancūzija, spalio 
13 d. — Čia susidarė opus pa- 
dėjimas dėlei streiko arsenalo 
darbininkų. Vakar buvo sma. 

kiii susirėmimu tarpe streikie- 
ri 11 iš vienos pusės ir policijos 
ir kareiviu iš kitos pusės. Šią- 
dien miesto judėjimas beveik 
sustabdytas. Gatvėse matosi, 
beveik \ieni streikierini; kran- 
tinės didižumoj uždarytos. Si- 
tuacija paima revoliucioninį 
pobūdį- 

WILSONO SVEIKATOS 
STOVIS NESIKEIČiA. 

Washington, D. C., spalio 
13 d. — P>uvo gandų, kad pre- 
zidentui, susirgęs iš nervų su- 

judimo, las atsiliepia ir ant 

smegenų, šiądien daktarai tiž- 
reiškė, kad prezidento sveika- 
toje nėra atmainų ir užgin- 

ei no gandui, buk prezidentas 
sergąs smegenų liga. 

JAPONAI PROTESTUO- 
JA PRIEŠ DARBO 

DELEGATUS. 

Tokyo, spalio 1 d. (Suvė- 
linta). Japonijos darbininkai 
užprotestavo dėl valdži s kiši- 
mosi j rinkimą a t s t >vų nuo dar 

bininkų da-iTTo kmgresan \Va- 
•diingtonan. Delegatai išpiaukC 
i> Japonijos spalio 9 dieną* 

NEW YGRKE STREIKUO 
JA I0U,OOO. 

I New York, spalio 13 d.— 
Xe\v Yorke ir Brooklyne strei- 

kuoja apie šimtas tūkstančių 
darbininkų ii* dėl jų streiko 
apie šimtas tūkstančių notrei* 
kti ijančių negali dirbti. 

ORAS 
Chicagcje ir apielinkėje. 

Šiądien debesiuota ir gali bu 
t i kiek lietaus; maža atmaina 
temperatūroje; vidutiniai piet- 
ryčių vėjai. 

Lenkai griauna Lietuvos Mokyklas jo vieton Steigia Teatrus 
Egzekutyvis Komitetas 

gavo iš Paryžiaus kable- 
gramą, kurioje praneša iš 
Lietuvos Taikos Delegacijai, 
kad Šležiavičiaus kabinetas 
rezignavo. Prezidentas Sme 
tona pakvietė Galvanauską, 
sudaryti naują kabinetą. 
Organizacija dar neužbaig- 
ta; tiek šiuo tarpu galima 
pasakyti, kad sekantis kan- 
didatai vra Įvardyti: E. 
Galvanauskas ministerių 
pirmininkas ir Finansų mi- 
nisteris. Valderamas užru- 
bežinių reikalų ministeris. 
Leonas justicijos, Tūbelis 
apšvietos ministeris, Seilin- 
skig vidaus reikalų ministe- 
ris, Žadeika apsaugos mi- 
nisteris. 

Galvanauskas yra mode- 
retyvis socijalistas, trisde- 
šimts septynių metų am- 

žiaus, jisai yra kasyklų ir 
elektros inžinierius, pasižy- 
mėjo didžiamjame Vilinaus 
seime. Jisai gyveno Pa- 
ryžiuje septynius metus. 
Yra didelis alijatų šilinin- 
kas; žinomas rašytojas eko- 
nomijos srityje. Pastaruo- 
ju laiku buvo nariu Lietu- 
vos Delegaciios laikos Kon 
ferencijoj. 

Vokiečiai užpuolė ant 
Šiaulių gimnazijos, rugsėjo 
30 dieną, sužeidė trisde- 
šimts mokinių, direktorių 
ir jo sekretorių. 

Lenkai uždarė lietuvių 
mergaičių gimnaziją Vil- 
niuje. Švenčionių gimnazi- 
ziją irgi uždarė, o namus 

pavertė į krutamųjų paveik- 
slų teatrą. Seinų apskrity- 
je lenkai suareštavo virš 
penkių šimtų lietuvių. Jie 
areštuoja tuos visus, kurie 
kąnors pasako prieš unij- 

su lenkais. Lenkų agentai 
Lietuvoje susijungę su bol- 
ševikais mėgino streiką sik 

matė, kame dalykas ir ne- 

kelti, bet darbininkai pa- 
sidavė savę apgauti. Suare- 
štuota virš šimtas penkios- 
dešimts lenku agitatorių, 
pas kuriuos rasta kompre 
mituojanti laiškai ir litera- 
tūra prieš Lietuvos valdžia. 

Pirmutinis traukinis su 

koriuomenės reikmenimis 
pasiekė Kauną, rugsėjo pen 
kioliktoje dienoje, minimos 
reikmenis pirktos nuo Ame- 
rikos Likvidacijos Komisi- 
jos Franci joje ir laivais at- 
gabentos Liepojun, o iš čia 
Kaunan. Neapsakomas 
džiaugsmas ir entuzijazmas 
gyventojų buvo, kuomet su- 

žinojo jog reikmenis jau 
pasiekė Lietuvą. 

Lietuvos valdžia tikimi 
netrukus atsiųsti Amerikon 
diplomatinę misiją. Kanau- 
ninkas Natjauskas, kuris y- 
ra nuskirtas atstovu prie 
iVatikano, važiuodamas Ry- 
man trumpam laikui apsi- 
stojo Paryžiuje. Taipgi Pa- 

ryžiun atvažiavo Du Šau- 
lys, Lietuvos atstovas Švei- 
carijon. 

Amerikos laiškai siunčia- 
mi per pačtą ateina Lietu 
von kas dvi savaiti. 

Lietuviai sveikina Angliją. 
už Lietuvos pripažinimą. 
Vokiečiai muša lietuvius. 

Egzekutyvis Komit. gavo 
Lietuvos Taikos Delegacijos 
.sekančią kablegramą iš Pa- 
ryžius; Anglijos vai. pripa- 

(Tasa ant 2-ro pusi ). 
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MOKINKIME RUOŠKIMĖS.. 

Jau užstojo rudeninis-žieminis sezonas.... 
Tai rinito veikimo ir mokinimosi sezonas. Ro- 
ds, kad -pati gamta verčia žmogų pasirūpinti 
savęs apšvietimu arba įgijimu daugiau žinių 
dėlei tolimesnio savo gyvenimo ir veikimo. Pa- 
prastai imant šiame mėnesyje atsidaro įvairios 
rūšies mokslą i nes — netik vaikams, bet ir su- 

augusiems* 
Šis rudeninis-žieminis sezonas — tai ne- 

paprastas sezonas. Tai laukimo ir ruoš i mos i 
sezonas... Męs visi su nekantrumu laukiame 
galutino išsirišimo Lietuvos likimo klausimo— 
męs laukiame dienos, kada mūsų Tėvynė bus 
pilnai pripažinta laisva ir neprigulminga vals- 
tija... Męs laukiame, kada galėsime liuosai grįž- 
ti i Lietuvą ir tenai sunaudoti savo žinias, pri- ^ 

tyrimus, spėkas ir sutaupytus skatikus .dėlei 
atgimstančios tautos sudrutinimo — dėlei jos 
gerbūvio pakėlimo. 

Pasaulis pergyvena perversmų laikotarpį 
—viskas persimaino, keičiasi. Vienok neužilgo 
tautų gyvenimas susitvarkys, susiformuos — 

kiekvienoje valstijoje, pas kiekviena tautą pra- sidės nauja era, nauja gadynė. Kartu prasidės 
nauja era ir Lietuvoje — laisvoje ir nepriguU 
mingoje Lietuvoje. 

Tapus Lietuvai savistovia valstija ir už- 
siviešpatavus tenai tvarkai, žymi dalis čia gy- 
venančių lietuvių grįš savo Tėvynėn ir tenai 
pradės naują gyvenimą. Nėra abejones, kad su- 
grįžusieji iš Ameerikos lietuviai suloš savo Tė- 
vynėje labai svarbią ir naudingą rolę — jie 
pagelbės, taip sakant, sudrutinti Lietuvą, pa- 
gelbės pakelti kulturinį ir ekonominį lietuvių 
tautos stovį. Kartu su tuom jie ir patįs suras 
mal nesnį, ramesnį ir laimingesnį gyvenimą. 

Idant sugrįžusieji Tėvynėn lietuviai galėtų veikti su didesne pasekme ir nauda, — reikia 
prie to prisiru šti, reikia priderančiai apsigink- luoti. Tas prisiruošimas gali būti dvejopas— medžiaginis ir protinis. Po medžiaginiu, męs 
suprantame taupymą pinigų. Kiekvienas, turin- 
tis šiek-tiek pinigų, galės juos kuogeriausiai su- 

1 naudoti atgimstančioje Lietuvoje — ar tai iš- 
dirbystės, ar prekybos, ar žemdirbystės sri- 
tyje. Juk prisieis viską pradėti iš naujo, viską atstatyti, sutverti, išvystyti. Aišku, kad pinigai neš didesnę naudą,—kaip patiems, taip ir vi- 
suomenei,—Lietuvoje, negu Amerikoje. Lie- 
tuva užvaduos Ameriką uždarbio žvilgsniu. Ži- 
noma, norintieji grįžti Lietuvon ir turintieji kiek pinigų, turi pasistengti sugrįžti prie pir- 
mos progos. Pirmiausiai sugrįžę laimės visais 
žvilgsniais. 

Antros rųšies prisiruošimas — tai ingi j i- 
mas mokslo arba prasimokinimas amatų. Juk tiktai su pagelba m kslo ir amatų žinojimo gd- Įima bus atstatyti ir sudrutinti Lietuvą. Amat- 
ninkai — ta; svarbiausi Lietuvos atstatytojai. Todėl visi tie, kurie yra pasiryžę grįžti Tėvy- 
nėn, privalo šį sezoną intempti visas savo pas- 
tangas lavinimuisi ir mokinimuisi. Tegul šis 
sezonas bus kieto mokinimosi sezonu — var- 
dan atgimstančios Lietuvos ir lietuvių tautos. 

Pirmiausiai reikėtų daugiau susipažinti su 
savo kalba — reikėt'; pramokti taisykliškai ra- 
šyti ir kalbėti, taipgi susipažinti su Lietuvos 
geografija ir isterija. Dėlei to kiekvienoje lie- 
tuvių kolonijoje turėtų buti suorganizuota sa- 
7 0 rūšies mokyklėlė. kur galima butų po 2—3 
vakarus savaitėj pasimokinti. Juk beveik kiek- 
vienoje kolonijoje randasi vienas-kitas, kuris 
yra nors paviršutiniai apsipažinęs su lietuviška 
gramatika ir Lietuvos geografija ar istorija. Priegtam, čia galėtų prigelbėti atsakantįs rank 

ved/.iai. Taipgi reikėtų susipažinti su skaitlia- 
viniu. Dėlei pramokimo amatų reikia iankyti 
ingių vakarines mokslaines — lietuviams nėra 

.'.aiės ir reikalo steigti nuosavų tos rūšies mo- 

kyklų. 
Taigi mokinkimds ir ruoškimės prie f/rįši- 

mo Lietuvon! l'asi*tengkime sunaudoti šį ru- 

(leninį-žieminį sezx>ną kuotinkamiausiai savo 

ir Lietuvos-lietuvių tautos gerovei ir palai- 
mai L. 

! 'Svetimoje Spaudoje j ! Apie Lietuvius į 
LAURA DE GOZDAMA TURČY- 

NOVIČIENE. 

Paskutiniu laiku labai plačiai prabilo A- 
merikos spauda apie Laura de Gozdania Tur- 
čynovičienę, kuri yra Raudono Kryžiaus narė, 
amerikietė, ištekėjusi už lietuvio ir gyvenus Lie 
tuvoje ir dabar važinėdama po Suvienytas vals- 
tijas su prakalbomis, renka aukas dėl Lietuvos 
vaikučiu nukentėjusiu nuo karės. 

Pastaruoju laiku Amerikos spauda daug 
rašo apie ja ir drauge apie Lietuvą-'Lietuviams 
labai svarbu ir garbė turėti tokias ypatas, kaip 
ponia Turčynovičienė. Ji musų tautą arčiaus 
stupažindins su amerikiečiais. 

JIS NE BOLŠEVIKAS 

Amerikos korespondentas tarp kitų iš- 
vedžiojimu paduoda sekantį pasikalbėjimą su 

senu lietuviu: 

''Senas lietuvis buvo šaunus, seno cho- 
rakterio žmogus, kuris pramoko vokiškai, lai- 
ke vokiečiu užėmimo Brest-Litovską. Kuomet 
tapo jo užklausta, ar jii, esąs bolševikas, jis į- 
domiai pasižiurėjo į korespondentą ir atsakė: 
"Tamsta esmi prezidento VVilsono reprezenta- 
tyvas, ar ne?" 

"K< nmistai sakė, apie tai?" 

•įdėjau, apie tai vokiečiai pasakoja 
bolševiku vadams." % 

"Hm, vokiečiai klaidingai bolševikams pa- 
sakojo. Aš esu amerikietis, tai viskas". 

"Tai vis tas pats/' — atsiliepė senas lie- 
tuvis, — Aš tavimi pasitikiu, ir pasakysiu tau 
savo mintį. Ne, aš nesu bolševikas savo širdžia. 
Bet kol-kas privalau Imti bolševikas, nes kitaip 
bolševikai iš manęs atimtų arklį ir ratus- Tai tik 
mano mokėjimas taikinties prie aplinkybių, 
daugiau niekas''. 

Iš Cotton (Vhio) Herald. 

| VOKIEČIŲ BROVIMOSI Į LIETUVĄ. 

Žingeidu ainoti, ką dabar darys generolas 
Von der Goltz, kuris tik aplaikė naujus Vy- 
riausios Tarybos paliepimus. Nes tas senas mi- 
lilariškas prūsų vadovas tikrai neatkreipė do- 
mos į Marshal Foch paliepimus. Von der Goltz 
dar tebeturi išdirbta seną vokiečių nuomonę, 
ir gali buti, kad mano dar sykį savo kariumene 
vesti prieš savo priešus. 

Gal tas paliepimas neturės pasekmių, nes 

kuomet pastarasis paliepimas tapo duotas, tai 
Berlino valdytojai ant to atsiliepė: "Męs nega- 
lime išpildyti tokio paliepimo, tamistos, nes 

silpnas musų valstybės padėjimas. Męs mažai 
turime valdomų spėkų ant Prūsijos kariuilie- 
nės". Ir tokis atsakymas tapo priimtas ir Prū- 
sija nesiliauja okupavus Lietuvos žemės, prieš 
laisvų gyventojų norą. 

Von der Goltz militariška. spėka žymiai pa 
sididino, nuo to laiko, kaip aš, namo važiuoda- 
mas, apleidau Oanzigą- Paskutiniu laiku Von 
der Goltz kariumene, gal but siekia 260,000 ka- 
reivių. 

Tokios pažangos dvasia padrąsino tukstan 
čius jaunų vokiečių, nasilikti j)o vadovyste Von 
der Goltz ir prie karės... 

Iš "Ejarston (III.) News". 

LIEKANOS KAUNO BOKŠTO. 

(Sonetas). 
Tas bokštas, baigiąs griūti, sutirpdytas laiko, 
Tave puošė ir gynė, o Kaune, nedėkingas! 
O j palaikas jo žiuri tu abejingas, 
Jau užmiršęs ir priedermės tėviškės vaiko. 
* į 'g •* iv i * * 

Senovėj' kraujas čia, kaip upėj' vanduo, bėgo, 
Kad pavasario saulė nuo žemės varo sniegą; 
Čia senelių brangiu širdįs kraujuose virė, 
O tavyje dabar jų dvasia visai mirė- 

Tik Kev > 
t to bokšto praeitį atmindam's, 

Apsivvi 11 Vilija susikabindam's: 
Kažką iiiv.da tyliai, prie krutinės ja spaudžia, 
rJ jo bangos putotos su lietuvninkais gaudžia! 

i M ar galis % / 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos 

Raštines. 
Posėdis spalio 7. 

Iš pranešimų Taryboj: 
1) Išpildomojo Komiteto 
pirmininkas p. M. J. Vini- 
kaitis prisiunčia kelioliką 
kopijų brošiureles-atsišau- 
kimo: "Lithuania against 
Poland," kuris yra visur iš 
siuntinėjamas ir karštai re 

komenduojamas, idant bu- 
tų lietuvių išsiuntinėjama 
visiems įžymesniems ame- 

rimonams, ypatingai stam- 
bioms Amerikos politinėms 
ir kitokioms draugijoms. 
2) Ineina mandatas atsto- 
vams Tarybon: p. Norkui 
ir p. M. J. Damijonaičiui 
nuo Chicagos Lietuvių Ta- 
rybos. 3) Ineina praneši- 
mas nuo JJr. K. Drangelio 
iš Chicagos, kuris rašo, jo- 
gei jisai atsistatydina iš 
vielos prezidento nuo Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fon- 
do, ir jogei nuo spalio 4 d. 
tą vietą jisai paliuosuojąs. 
4) Ineina kopija išklausy- 
mo p. Builitt Washingtono 
kongrese ir dokumentas p. 
G. G. Battle reikale Estų, 
Latvių, Lietuvių ir Ukrai- 
nų valstijų pripažinimo. 5) 
Ineina nuo Philadelphijos 
dešimties lietuviškų draugi 
jų sąryšio rezoliucija, kuri 
tūloje savo dalyje skamba 
sekančiai: "Lai bus perlei- 
sta, kad mes nariai nuo de- 
šimties draugijų sąryšio ir 
Lietuvos piliečiai, reikalau- 
jame Liet. Tarybos, kad 

padarytų tam tikrus ženk- 
lelius ir paliudijimus su 

mokesčių lentele ant ant- 
ros pusės, ir kad visos au- 

kotojų aukos del Lietuvos 

j čia butų surašytos, ir kad 
'tokie paliudijimai butų Kai- 
po pasportai važiuojant 
tiems j Lietuvą. Lai to- 
liaus bus perleista, kad mes 

reikalaujame Lietuvos val- 
džios, kad užgirtų tokius 
paliudijimus, kurie bus pa- 
tikrinti per Amerikos Lie- 
tuvių Tarybas ir jos šakas, 
kaipo ištikimybė Lietuvos 
pilietystės" ir tt. Po rezo- 

liucijomis pasirašo: Joseph 
Toleiša ir Jos. Ivanauskas. 
6) Buvusieji delegatai į 
Lietuvių-Amerikonų Lietu- 
vos šelpimo komiteto su- 

tvėrimo; p-ni M. Damijo- 
naitienė ir A. B. Strimaitis 
srovių sutartimi susitvėrė 
praneša sekantį: Abiejų 
"Lietuvos Šelpimo Komisi- 
ja,' kurion Šalia lietuvių vei 
kėjų, ineina žymi dalis įžy- 
mių amerikonų, ir veiklių- 
jų agitatorių toje srityje 
priskirta p-ni Turcinavičie- 
nė, kuri pasižada, tapgi 
Lietuvos badaujančių vai- 
kelių labui darbuotis, jogei 
tikimąsi kas mėnuo surink- 
ti iš amerikonų mažiausiai 
$100,000, už kuriuos bus 
perkama maistas ir kitokie 
reikmenįs, ir viskas tas ga- 
benama Lietuvon per Ame- 
rican Relief Administrati- 
on. Komisijos valdyba su- 

sideda sekančiai: Pirminin- 
kas kun. A. Petraitis, vice- 
pirmininkas, Dr. A. Bacevi- 
čius, sekretorius A, Stepo- 
naitis, iždiinnkas P.S. Vii- 
montas, vice-izdin.kun. N. 
Petkus. Nariai: p. A. Mar- 
ius, p-lė Vaškevičiutė, p. A. 
Staknys ir p-ni M. DamiJo- 
naitienė. šios komisijos su- 

sirinkimai atsibuna kas se- 

reda Waldorf Astoria Ko- 
telyje, New Yorke. 

Nutarimai: 1) Nustatyta 
taisyklė, palei kurią Tary-j 
bos metiniai susirinkimąj at 

sibua visuomet paskutinia- 
me posėdyje gruodžio mė- 
nesio, ir tame susirinkime 
,bus renkama Tarybos val- 
dyba, kuri užims vietą pir- 
mam susirinkime sekančio 
sausio mėnesio. 2) Esant 
bent trejiems Tarybos įsta- 
tymams, kurie kas sykis bu- 
,va panaujinami, nutarta: 
sutvarkyti naujus įstatymus 
ir suvienodinti naujausias 
taisykles su senaisiais dės- 
niais, tam tikslui išrinkta 
komisija įs sių: J. O. Sirvy- 
das, P. Norkus, A. B. Stri- 
maitis. 5) Philadelphijos 
Draugijų Sąryšio rezoliuci- 
ją nutarta cituoti musų laik 
raščiuose ir jos visą turinį 
persiųsti Lietuvos valdžiai, 
/kaipo medžiagą jos taisyk- 
lėms prie busiančių Lietu- 
vos Respublikos pasportų1 
systemos. 4) Paskyriamas 
p. Zurio Washingtonan sto- 
ivi sekančioje fazėje; p. Žu- 
vis apsilankė Tarybos posė- 
dyje, kuriame padavė savo 

išlygas, taipgi išklausė Ta- 
rybos išlygas; jam leista 
savaitė laiko apie šitą rei- 
Jkalą apsimislyti ir tada 
duoti galutiną atsakymą. 

J. O Sirvydas, 
Am. L. T. T. sekr. 

LENKAI "DEMOKRA 
TAI" LIETUVOJE. 

Iki šiol Lietuvos lenkų 
visuomenės nuomonę reik- 
šti buvo pavesta visokio 
plauko endekarr.s. Jų gi 
programa gar. paprastai 
mušk žydą, niekink lietuvį 
ir skelbk uniją. Visa kita 
visuomenė j*;u taip susigy- 
veno su tok'a dalykų padė- 
timi, kad k j geresnio ir ne- 
belaukia. Lenkuose visada 
"pravica" žinanti, ką darant 
levica" ir atnraip... 

v Nauja besikurianti Lietu- 
vos lenkų Demokratijos susi- 
vienijimo partija parašė pir- 
mame savo programos pun- 
kte, kad ji stovėsianti ant 
savarankės (gal nepriklau- 
somos?) Lietuvos valstybės 
pagrindo, ir prie šio punkto 
derindama išdėstė kitus sa- 
vo programo dėsnius. Nesi- 
gilindami į juos, mes tik ką 
pirmąjį ir tepabrėžiame. 
Šiaip ar taip, bet girdėt, kad 
Lietuvos lenkas kalbėtų apie 
savo gimtojo krašto likimą, 
kaip tikras to krašto pilietis, 
ne linksniuojamas žodžio 
"unija" visais linksniais ir 
skaičiais, tai visgi nepap- 
rastas apsireiškimas. 

Tiesa, dar prieš karę, kiek 
tenka pirsiminti, iš vienodo 
endekų šaukimo, buvo beiš- 
siskiriąs "Kurjer Krajowy" 
balsas, šaukias lenkų visuo- 
menę mesti donkichotų rolę 
vaidinus. Ir tada lietu- 
viams nemažai teko nusiste- 
bėti išgirdus, kad nevisi Vil- 
niaus laikraščiai gieda po 
Šv. Jono bažnyčios skandalų 
įpykusiomis lenkų davat- 
koms pagyrimo himnus... 
"Krajovcai" išdrįsdavo sa- 

viesiems pasakyti tiesos į 
akis. 

Naujam gyvenimui besi- 
Jcuriant, naujoms apistovoms 
bevyrojant demokratinges- 

nei Lietuvos lenkų visuome- 
nės daliai, matyt, įgryso pa- 
syviai besilaikant duoti ęji- 
dekams progos sukauti jos 
vardu ir ji mano išeiti Į gy- 
venimą kaipo atskira demo- 
kratijos susivienijimo parti- 
ja. 

Lietuvos demokratija no-j 
retų mielai pratiesti nau- 

jiems draugams sveikinimo 
-ranką, kaip ji tai darė žy- 
dams ir gudams', ir pakvies-s 
ii bendrai statyti savo gim-j 
tinej rumą, kuriame visiems j 
butų patogu ir erdvu gyven-} 

ti. Lietuvos demokratija, Į 
nebodama skaudžių prityri- 
mų, norėtų tikėti, kad nepri- 
klausomos, savarankės Lie- 
tuvos kūrimo darbas toksai 
iškilus ir savęsp traukiantis 
ištikrujų yra įkvėpęs visiems 
tikriesiems krašto piliečiams 
•noro prie jo pirsidėti. Bet 
'šiais laikais po prakilniais 
demokratijos obiJsiais taip 
dažnai slepiama žema gro- 
buonių arba viliugų politika, 
kad pirmiau palauksime nau 

josios -partijos darbų, iš ku- 
rių galėsime įsitikinti jų pro- 
gramos pradžioj nurodytųjų 
siekių nuoširdumo. Pirma- 
sis gi darbas, kuris visus abė 
jojimus išsklaidytų, turėtų 
buti atviras prie Lietuvos ne 

priklausomybės (ne vien sa- 

varankiškumo!) pu Vilniaus 
sostine prisipažinimas ir del 
tokios nepriklausomybės ko- 

vojimas iš vien su visais iš- 
tikimais Lietuvbs piliečiais 
prieš visus jos priešus 

SUTRAUKA REKONST- 
RUKCIJOS DARBO. 

Rugsėjo 30, Senatas per- 
i leido Prezidento Wilsono 
paremtą bilių, kad sumažin- 
ti pragyvenimo iškaščius. 
Maistas laikomas šaltose 
sankrovose negali buti il- 
giau, kaip 12 mėnesių ir 
reikalaujama, kad maistas 
turi turėti paženklintą die- 
nu, kada ten indėtas. 

Statistikų skyriaus gene- 
ralis štabas praneša, kad iš 
5,880 priešų nelaisvių, ku- 
rie buvc Suv. Valstiją ka 
riuomenės rankose, rugs. 14 

j d. l,8o2 buvo dar Vaikomi 
barakiKse. 

Komercijiniai raportai 
'gautą iš Londono nuo rug- 

j sėjo 29 cituoja kablegramą 
Igen. Hollis, kad-Britanijos 
valžia nuėmė išvežimų mui- 
tą nuo sėlyklų, alaus ir žu- 
vies. 

i 1. Pranešama iš New Yor- 
ko, kad del streiko Britani- 
joj nebus pristatoma Itali- 
jai anglių iš Britanijos ir tas 
; trukumas bus labai atjau- 
čiamas. Nors Belgija, Ame 
rika ir Vokietija siunčia an- 

įglių į Italiją, tečiaus labai 
mažai ir neužtektinai. 

DELEI TITULAVIMU. 
o 

Gerbiamoji Redakcija! 
Tėmiju, kad korespon- 

dencijose, kur aprašoma pra 
kalbos, kuriose pasirašusis 
yra kalbėjęs, kalbama apie 
koki "profesorių K. Šliu- 
pą." Kitą syk buvau Wis- 
consino Uni versi tėtėje ir 
prelektoriaum Calumbijos 
Universitatėje — bet t? s 

dar nereiškia, kad bu- 
vau instruktorius arba 
prelektorius, ne profesorius. 
Bent šįmet nesu joks "pro- 
fesorius" todėl, kad laiką 
praleidžiu nemokycojauda- 
mas, bet disertaciją rašy- 
damas. 

| Abelnai pas mus įeina 
madon perdaug tituluoties. 
'Jeigu p. T. Naruševičius yra 
gabus ir žymus inžinierius, 
tai dar nereiškia, kad kiek- 
vienas triobų statytojas ar 

chemikalų maišytojas irgi 
butų inžinierius. Gi musų 
viešame gyvenime priviso 
jau bent keli "inžinieriai." 

Publikai nereikia (kad ir 
iš gero noro) prikergti, nei 
asmenims kėsintis ant, titu- 
lu, kuriuose tie asmenis dar 
nėra užsipelnyję. 

Aš bent seiliaus prašiau, 
prašau ir dabar, kad manę 
"neprofesoriuotų" nei žmo-j 
nes nei laikraščiai. 

Su tikra pagarba 
K. Šliupas. 

PERMAINOS LIETUVOS 
KABINETE. 

Lenkai griauna Lietuvos 
mokyklos, jų vieton 

steigia teatrus. 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.). 

žinimas Lietuvos nepriklau 
somybės neapsakomai suju- 
dino visą Lietuvą. Rugsėjo 
26 dd., Kaune atsibuvo di- 
džiausia demonstracija ko- 
kią Kauno miestas kuomet 
nors yra turėjęs. Miesto 
ir apielinkių gyventojai mar 

duodami gatvėmis susirinko 
ties Lietuvos Respublikos 
Prezidento namais; minia 
pasveikinusi prezidentą nu- 

ėjo ties Anglijos Misija ir 
su galingu 'Lai gyvuoja Di- 
džioji Britanija!'' pasveiki- 
mo Anglijos atstovybę. At- 
siliepdamas i demonstran- 
tų sveikinimus, Anglijos Mi 
sijos viršininkas, pulkinin- 
kas Ward, užreiškė, kad 
Anglija pagelbės atstatyti 
Lietuvos pramonę, industri- 
ją, ir padės išrišti finansinį 
klausimą. Taipgi užreiškė, 
kad Anglija žiūrės, kactv 
Lietuva gautų užganėdian- : 

tį rubežių nuo Lenkijos. 
Minia išgirdusi pulkinin- 

ko Ward kalbą griausmin- 
gai sušuko: "Mes reikalau- 
jame Vilniaus! Šalin palio- 
kai! Šalin vokiečiai! Šalin 
Kolčakai! Duokite mums 

ginklų! Valio Didžioji Bri- 
tanija !" Kita demonstraci- 
ja įvyko ties Anglijos Mili- 
tare Misija. Šios Misi- 
jos viršininkas, pulkininkas 
Robinson, prakalbėdamas 
pažadėjo suteikti ginklų ir 
amunicijos vien apsigynimo 
tikslui. Susirinkusi minia 
sušuko: "Mes nenorim kas 
yra svetima, bet kol gyvi 
busim savo neišsižadėsim! 

!Ginklų, mums ginklų!" Pa- 
našus susirinkimai ir demon 
stracijos atsibuvo visuose 

Lietuvos kraštuose. Šie su- 

rinkimai ir demonstracijos 
labai daug pagelbėjo vidu- 
jinei paskolai. 

Kaune visose lenkų už- 
imtuose teritorijose gyvento- 
jai nerimauja ir sukįla prieš 
lenkus, ypač tas atsitiko 4 

Seinuose ir Suvalkuose. Len 
,kai rengiasi apleisti sias te- 
ritorijas, gabena javus ir ki- 
tokius produktus Lenkijon. 

Rugsėjo 29 d., vokiečiai 
užpuolė lietuvių gimnaziją 
Šiauliuose, užmušdami ir 
sužeisdami daug mokytojų 
ir mokinių. Vokiečiai kol- 
čakistai taipgi užpuolė vie- 
tinį lietuvių garnizoną, bū- 
dami toje vietoje dides- 
niame skaitliuje jiems pa- 
sisekė lietuvius nuginkluoti. 

Bevažiuojant Šliupui iš 
Rygos į Kauna vokiečiai ji 
areštavo, bet vėliaus vėl pa- 
leido. 

Del ekonominių aplin- 
kybių ir nuosekumo delei 
skaitliui, ministerijų likos 
sumažintas iki šešių ar sep- 
tynių, todėl reikia tikėtis 
įkabinėto pe mainų. 
| Generolas Žukauskas įtei- 
kė savo rezignaciją ir pre- 
zidentas jo rezignaciją priė- 
mė. Generolas Slabosevi- 
čius liko nuskiltas viriausiu 
karvedžiu Lietuvos armijos, 
bet toje pat dienoje, kuo- 
met liko nuskirtas viriausiu 
vadu, jisai pasimirė nuo šir- 
dies ligos. 

Lr.pallice Presos Asccija- 
cija, netoli nuo Bordeaux 
surengė nepaprastai iškil- 
mingą priėmimą Lietuvos 
reprezentantams; tuo laiku 
p. Milošas laikė paskaitą a 

pie Lietuvą. 



Tu Esi. 
Tu buvai, tu esi, ir tu bu- 

k-'Si gyvybės kibirkštis — Pir- 
mos Didžiosios Priežasties 
kibirkštis. 

Tu esi! 
Liepsna nuolatos liepsno 

janti neatmainomais įstaty- 
mais. 

Silpnutė liepsna, bet taip 
tyra, taip skaidri; liepsna, 
skaidrėja ir keičiasi; tai 
rausva, tai melsva, tai švie- 
siai gelsva. 

Tikrai ji žino savo šven- 
tą versmę. 

Ji liepsuoja širdiperšoje 
ir skausme; ir liepsnoja sa- 
vo augštyn vedančiu keliu. 

Ir Dievas savo kvapu vė- 
sina ją. 

Tu žengi! kopies augš- 
tyn! 

Tu formuoji Pažangos 
kopėčių laiptus savo paties 
ranka — formuoji juos iš 
galingų teisybių trupinių, 
kuriuos tavo Realis Aš susi- 
rankiojo. 

Ir tais laiptais tu kopies 
ant augštų augštybių. Ir, 

r atsistojęs ant augštesnio lai- 
pto, tu paregi Gyvenimo di- 
desnes galimybes. 

Ir tu žinai, ką reiškia tau 
egzistaci ja! 

Teisybė užpildo gyveni- 
mo mierą, kurią tu gyveni 
molio bute, kuomet pro sie- 
los langus sunkiasi saulinė 
šviesa Meilės. 

Ir kada tu žinai esąs be- 
galine gyvybe, Augštesnis 
Protas — Dievas tavyje — 

vereia-spiria tavo žemesnį- 
jį aš prie teisingumo, mei- 
lės ir labdarybės veikimų ir 
darbų. 

Tyla užlaiko tau begali- 
nę krautuvę, kuomet tu i'- 
nai kaip naudoties jos tur- 
tais. 

Viskas, kas joje randasi, 
yra tavo. Tiktai suprask: 
turi suvartoti teisingai. 

Semk ir sunaudok vie- 
šam, žmoniškam gerui. Vis- 
kas tavo. 

Neprašyk nei melsk gy- 
venime turtų, bet imk juos 
ir sunaudok. 

Visi turtai tavo. Imk! Ir 
nebaimykis, kad didžioji 
sankrova kada-nors išsi- 
baigs. 

Tavo realis, nesaunaudi- 
škas aš bus viskuom aprū- 
pintas. 

Naudokis! 
O, ištroškusi siela, Teisy- 

bė krinta ant tavęs, kaip 
švelni rasa! 

Nėra tiesos, kurios tu ne- 

galėtum pačiuopti. 
Giliausiais įstatymais tu 

gali naudotis. 
Pinna pažink įstatymus, 

ir pažinusi nusilenk prieš 
juos. Ir tada tu semsi pa- 
laimą iš keiksmo. 

įstatymai, kurie formuo- 
ja mažytę gėlę, —valdo ga- 
lingą visatą. 

Nešauk: "Kaip ilgai? 
kaip ilgai?" 

Laikas tau neegzistuoja. 
Tavo mirtino gyvenimo 

valandėlė tėra rasos lašelis 
— pražuvęs berybėj juroj. 

Ir praėjusių amžių švie- 
soje tu matai, kad žemiškas 
gyvenimas tiktai kvapas. 

Jis miegojo ir budėjo; ir 
budėja ir miega. Ir tu pa- 
vadini tą nykstanti nepap- 
arstą skaudulį — "mirtim." 

Dovanų dovana yra tavo: 
tu esi. Ir gili Gyvenimo 
misterija ir planas apreiškė 
savo šventą tikslą žmogaus 
sąryšyje. • 

Tu esi! 
Kada saulė ir mėnulis ir 

, žvaigždės pranyks, — tavo 
realis aš pasiliks. Tu esi! 

Tu esi! 
Dieviškos Šviesos Spin- 

dulys! Tu esi nemirtinumo 
Pavelde jas. 

Tu buvai! tu esi! tu busi! 
* Tu esi!!!— 

V. J. B. 

r ! Iš Gyvenimo 
į Lietuvių Amerikoje j 

LYNN, MASS. 
Vietos "Lithuainan Natu- 

ralization" kliubas rengia 
viešą susirinkimą, kuris atsi- 
buvo rugsėjo 26, Lithuanian 
Hali. Susirinkimas buvo 
šaukiamas su tuom tikslu, 
kad lietuviai norintieji tapti 
Amerikos piliečiais galėtų 
išsiimti pilietiškus popierus. 

Susirinkime dalyvavo mie- 
sto majoras Creamer ir S. 
V. Egzeminatorius. M. Milės 
Dodge. 

Majoras Creamer ilgai ir 
jausmingai kalbėjo, girda- 
mas vietos lietuvius už jų lo- 
jališkumą šiai šaliai. Beto, 
ragino prie mokslo, kad visi 
vietos lietuviai eitų į vakari- 
nes mokyklos ir kiek galint 
daugiau mokintus, ne tik 
anglų kalbos, bet ir rašybos. 

| S. V. Egzaminierius M. 
Dodge savo kalboje nurodė, 
koki svarba yra patapti S. 
Valstijų piliečiu. Tą vaka- 
rą gana daug išsiėmė pilie- 
tiškas popieras. 

Beto, dar pora moterų kal- 
bėjo irgi mokslo ir mokyk- 
lų reikale. 

Vakaras užsibaigė ame- 

rikoniškomis ir lietuviš- 
komis tautiškomis daino- 
mis, kurias sudainavo Ame 
rikos jaunimas. L. B. 

."LIETUVOS KARIUO-. 
MENĖ." 

Paraše Karininkas Ladislovas 
Natkevičius. 

Išleido Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė' 

Arti 220 puslapių. 
Šio laikraščio Skaitytojai 

turi dabar gerą progą įgyti la- 
bai gražii veikalą — tai yra 
"Lietuvos Kariuomne". 

Šito veikalo autorius, Kari- 
ninkas Ladislvas Natkevičius, 
narys Lietuvos Delegacijos, 
kuri rengiasi atvykti Ameri- 
kon, pats yra organizavęs Lie- 
tuvos kariuomenę, tad ir žino, 
kokias sunkenybes rikėj o Litu 
vai pergyvnti, kuriant karišką 
jiegą Lietuvos laisvei ir nepri- 
klausomybei ginti. 

Knygoje bus apie 120 pa- 
veikslų: Lietuvos Prezidentas' 
Antanas Smetona, Lietuvos| Ministėris-Pirmininkas Myko- 
las Sleževičius, Lietuvos Vy- 
riausias Karo Vadas Genero- 
las Silvestras Žukuskas, Lietu- 
vcs Karo Ministeris Merkis, 
Lietuvos Ministerių Kabaine- 
tas, Karo Mokyklos, Laidotu- 
vės Didvyrių Prano Eimučio, 
Antano Juozapavičiaus, Nas- 
topkos, ir kitų, iškilminga Lie- 
tuvos kariuomenės priesaika, 
Lietuvos kariuomnės manev- 

rai, Lietuvos orlaivininkai ir k. 
i Knygoje "Lietuvos Kariuo- 
menė" aprašomi yra sekantie- y 

ji dalykai. 
1) Lietuvos Prezidentas, — paveiks- 

las ir biografija. 
2) Bendrieji pastebėjimai Lietuvos 

Kariuomenes Pradžiai Bejieškant. 
3) Mūsų Karir.omenes Lietuvoje Kū- 

rimo Pirmos Dienos. 
4) Vilniaus Karininku Atsišaukimas. 
5) Pašaukimas Laisvnnorlu j Kraš- 

to Apsaugą ir Pirmoji Mobilizacija. 
G) Karo Stovio įvedimas Lietuvoje. 
7) Krašto Apaugos Ministerijos 

Kor.struavimaS. 
S) Lietuvos Armijos Organizavimo 
Pradai. Laikinasis Kariškiu Sanllkių 

ir Pareigu Statutas. 

i)) Lietuvos Kariuomenės Laikinoji i 
Forma, Laipsniai Ir Orilenai. 

10) Lietuvos Kariuomenės Iškilmių-Į 
ga Priesaika. 

11) Lietuvos Priešininkai. 
12) Rusų Frontas ir Musų Kariuo- 

menes Jame žygiavimas. — Pirmam 
Li< t u vos Kareiviui Povylul Lukšiui 
žuvus. 

13) Lnoku Frontas ir mūsų Kariuo- 
menės Jame žygiavimas. 

14) Pirmieji Karžygiai žuvę Ne- 
gindami Lietuvos Laisvę ir Nepriklau- 
si mybę — Pranas Eimutis, A. Juoza- 
pavičius, .T. Stanells A. Nastopka Ir kt 

15) Lietuviu Karo Literatūra Ir Dva 
slnis Kariškių Aprūpinimas. 

16) Santarvės Karo Misijos Lietu- 
voje. 

17) Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
18) Kariškių žeme Aprūpinimas, 
19) Lietuvos Kariuomenės Dainos. I 

TŠ to, kas viršiaus paminė- 
ta, aišku, kad šis veikalas duo- 
da visišką paveikslą Lietuvos 
kariuomenės steigimo ir palai- 
kymo. Amerikos Lietuviai, ne 

galėdami patįs stoti j Lietuvos] 
kariuomenę, turėtu nors apsi-i 
pažinti su ją, kad galėjus kito- 
kiais budais jai pagelbėti musų 
Tėvynę ginti ir jai laisvę už- 
tikrinti. 

Todėl skubinkitės užsisaky- 
ti s\tq veikalų, — kas susivė- 
lins, galės knygosnetekti, nes 

spausdinsime tik tiek egzem- 
pliorių, kiek turėsime užsaky- 
mu. 

Dabar užsisakant knybą, jos 
kaina yra $200, vėliau kaina 
bus didesnė. Norintieji gauti 
knygą "Ds Lux" apdaruose, 
turi užsimokėti $3.00. 

Visiems, kas dabar užsira- 
šys veikalą "Lietuvos Kariuo- 
menė", duodame dovanų vie- 
ną kurių nors čionai paminėtų 
paveikslų, kurių niekur negali- 
ma gauti nusipirkti (paveikslai 
yra padaryti ant gražaus po- 
pieriaus, d'delio formato, tin- 

ika į rėmus). Pasirinkti gali- 
ma vieną sekančių paveikslų: 
Pirmasisi Lietuvos Respubli- \kos Prezidentas gerb. Anta- 
nas Smetona, arba — Lietu• 
vos Laikinosios Valdžios M/-' 
nisteris Pirmininkas Mykolas 
Sleževičius, arba Lietuvos l 'y 
riausias Karo Vadas Generolas 
Silz>estras u ukuskas. 

Tiems kas prisius mums ne- 
mačiau kaip 10 prenumerato- 
rių veikalui "Lietuvos Kariuo- 
menė", duosime dovanu visus 
tris minėtosius paveikslus ir 
v\enq egzempliorių knygos, a p 
darytą m inkstais odos apda- 
rais, su paauksuotais kraš- 
tais. 

Meldžiame pasiskubinti! 
Užsakymus ir pinigus siųs- 

1 kite šiuo adresu: 
LITUANIAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION, 

"L. K." DPT., 
350 Fifth Ave., 

New York, N. Y. 
(Apgars.) 

Kurie garsinasi Dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkites! 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI! 

KAUNAS MOTION PICTURE FILM MFG. COMPANY (Krutamųjų 
Paveikslų Išdirbirao Komp.) nupirko nuo PAT HA PRODUCTION CO. 
visus negatavus ir pasityvus paveikslus ir filmas ir visus ir vi šaš 
teises (all rights) rodymui. 

Paveikslai nutraukti Lietuvoje, tik dabar pargabenti i Ameriką 
ir jau gatavi. 

Lietuviu draugijų kuopos ir parapijos norinčios parengti vakarus 
ir matyti Lietuvą krutamuose paveiksluose savo kolionijoj- rašykite 
šiuo adresu: 

KAUNAS MOTION PICTURE FILM MFC. 
COMPANY. 

* J 

V. K. PUODŽIUKAS, PREZ. 
M. TRUSKA, SEKR. 

314 \VALNUT ST. \ 
NEVVARK N. J. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L«ntų, Rimų Ir Stogams Poplerio 

GPECiaLIAI : Maleva malevojlmul stubu iš vidaus, po $1.50 už gillon 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003-8039 80. HAL8TED STREET. CHICAGO, ILU 

LIBERTY BONDS 
Mfs perinime Liberty Bonds a 
pftnf) "u&sb" vertf. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—I 
TJtarainkala KelvergaU ir 
Subatomis 9—9. 

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

tarpe Wood It Paulina gatvių:' 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitžer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 
ir gvaruntuoja 

Norinčins gauti prpkoe pinigų ir kitų i,mų 
meldžiame kreiptis pa« 

Henry J. Schnitzer State Banko 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

Jus galit turėti pas save naa- <«& | R S Padaryto iš geros Selyklos Ir 

muos puikaus naminio alaus, *^9 Apynių, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE 8AŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaisymas iš apynių lapbiausial tinka naminiam darymui gėrimų 
Iš Jo galima padaryti pastlprlnantj gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas Iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 
Musų 6urašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kurie gana ilgą laik4 darbavosi šioj srityj, Idant Jums suteikus progą turėti 
puikaus puikaus alaus namie. 

Pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sau6lo 1, 1920, bus užgintas par- 
davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną doleri ($1 00) męs prisiusime šį 6Utaisy- 
mą. iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
ir su skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prislųslm nurodymą padarymui alaus. 

ŠIS SPECIALI 5 PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant 20 galionų alau? kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jųs] 

jus sučėdysite $1.50. Ligšiol dar teisec negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jame visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiame, ir kuris yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien Ir męs jums prisiusime greitai. MES GVA- 
RANTUOJAME JUMS UŽGAN EDI NIM A. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną dolerį pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michigan VVholesale Home Brew Supply Co., 281 FARNSVVORTH AVE., DETROIT, MICH 

Dividendas 8 o Nuošimtis 
Liet. Amer. Pramonės Bendroves t 

Nutarta išmokėti l=ms mefr. iš pelno nuo apyvartos 
Pradinis bertaininis dividendas mokėsis Sausio mėnesyje, 1920. 

Gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai, taipgt tie, kurie pasįskubįns 
nusipirkti šėru nevėliau kaip prieš 30 d. Spalio, 1919m. 

Jau dab^r šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nu- 

tarta pardavinėti sena kaina, po $10.00 šėrą. 
Todėl kiekvienas dar gali suspėti nusipirkti, o kurie jau yra par- 

ke, savo šėru skaičių padidinti. 
Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigudai: a) pigiai įsįgysį šė- 

rtis, b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lįe- 
tuvos pr amoni ją. 

Šėru užsirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, Md. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

i. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, isko darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kopi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

а. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Paraše 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Pusląpių 169, kaina 6jc, 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o, Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fkiško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 55c 
5. l6torija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 

"Lietuvos" 1899 m- &a telpa aprašymas: kiek lietuvių yiaChicago- 
įe, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina ...*•« $1.00 Ta pati audimo apdarais $1.75 

б. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny« 
ga bu daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209, kaina 

—.. 75c, Tapati audimo apdaruose $1.5* 
7- GadjmC šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) 

pati audimo apdaruose 
0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 

badu išdirbo sau rasta 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 bu audimo apdrais 

9. Gamtoe Pajiegos ir kaip iš jų naudoti3. Pagal Bittier, sutai- 
sė šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnlus, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
pavh-šutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 Ta pati audim© apdanu^se -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išalikinima* monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nerodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $1.73 Ta pati audimo apdaruose $a.sa 
1a. Indcpeaičance for the Lithuania nation by T. Noras and J. Čiftus. Issuod by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. 

VVashington, D. C, Price 25c. 
13. Tikras ženyblnis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

tinystė vis yra pirmutine priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos Q 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertft J. Lau* 
kis. Kaina 

% 25c« 

tą. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamok* 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge. liu paveikslėlių žmoga/ua kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trunv 
pai ap9akyta Liehnr* Istorija. Kaudinga medega norintiems pra« 
kalbas arfm paskitas laikyti apre lietuvą. Parašė M. šalčius. Išlei 
dt> T. M. D. Pusi. 96, kaina ... 500- Ta pati audimo apdaruose 75°" 

i\5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijn- haitte. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per »ave mokinti«a. Pqpieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturcs istorija, tri- 
jose knygose sn daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipieiti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, fitorylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia is.oo Toe pačios gražiais audimo apdarais $3.00 16. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: oi laivių, ZcpeliTių, vagonų, tiltų4 submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos jgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Nfitrdingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė, bu lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal LunkeviČių ir kitus, sutaisė šernas, čia rasite aprašymu apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimos»t Ir atmainas, gvvj ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didiiansių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 
zx>. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 

telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina 75c. >2i. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė j ules Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos nurininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie bara pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Siądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiks tokius 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 rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys, šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė i lietuvių >a Matas Grigonis. Didelis voil-niie — 

.. una nuj g<i y ra įsversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 23. Tiie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Right® of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 
15c. 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje er to 1 t 

gį yrtI 
užima ket- 

ir koki 

* *į, į ų įutoi^raiijos. Ta pati audimo apdaruose 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

LIETUVA. =»~"r ~" 

3252 South Morgan St., CH1CAG0, ILL 



Vietines Žinios 

"BIRUTĖ" SCENOJE. 

Spalio 12 d., ant 18-tos 
gatvės, C. S. P. S. svetai- 
nėje, "Birutės" choro tapo 
perstatyta melodrama "Bi- 
rutė." Publikos buvo prisi- 
rinkus pilnutė svetainė. Ku- 
rie biskį pasivėlavo, tai ga- 
vo stovėjimo bausmę, nes 

krėsių buvo stoka. 

Apie pasisekimą veikalą 
perstatyti, nereikia nei kal- 
bėti. Kaip visuomet, taip ir 
šiuom sykiu "Birutės" cho- 
ras savo išsilavinimu di- 
džiai atsižimėjo ir užžavėjo 
publiką. Sakau užžavėjo, 
ne todėl, kad tas perstaty- 
mas man patiko, bet pasi- 
remdamas aplodismentų, 
kuris dangai užsileidus tę- 
sėsi, iki danga tapo pakel- 
ta. 

Iš to matoma, kad pub- 
lika panašius perstatymus 
mili. Ir kaipgi gali nemy- 
lėti? Kas gali nemylėti? 
Ar gi neprakilnu ir puiku ir 
brangu prieš savo akis ma- 

tyti perstatymus gyvus musų 
bočių papročius, arba ge- 
naus, gyvą muų bočių gy- 
venimą? Ar nepuiku prieš 
akis matyti kurinanties 
šventa bočių ugnį, o apie 
ją apsistojusias baltuose ru-j 
buose, žaliais vainikais pa-! 
puoštomis galvomis vaidy-J 
laites, kurios garbina šventą1 
ąžuolų apsuptą uginį? Ar 
nedaro didelį įspūdį ant žiu 
rėtojų baltas senelis lietuvių 
Krivių-Krivaitis, gražioji Bi 
rutė ir kiti aktai? Visa tai 
mums lietuviams brangu ir 
gražu matyti perstatant, 
nes tai primena daug šimt- 
mečių atgal musų bočių gy- 
venimą. 

"Birutės" choras tai ge- 
rai žino. Jis žino kas yra 
naudinga ir reikalinga san- 

tautiečiams perstatyti, tatai 
jis ir rūpinasi, kad persta- 
tyti. Ir tai nebile kaip per- 
statyti, bet artistiškai, be 
klaidų perstatyti.. 

Ak! kad daugiau panašių 
.veikalų butų, tai ir suak- 
menėję širdis užsidegtų tė- 
vynės meile ir žengtų prie 
tėvynės darbo. 

Garbė "Birutės" chorui 
ir jos vedėjui St. Šimkui už 
parengimą tokių puikių va- 

karų. T—lis. 

50,000 GALIONU GASO 
LINO SUDEGĖ. 

Garden City Oil kompa- 
nijos, ku'i yra prie West 34 
ir Iron gatvių, užsidegė alie 
ju3 ir 50,000 galionų sude- 
gė. 

Netoli nuo tos vietos yra 
aliejaus rezervas. Laimė, 
kad jis neužsidegė, butų pa 
daręs didelę eksplioziją ir 
daug namų butv sudegę. 
Dabar sudegė, tik maža kū- 
telė, kurioje užveidėtojas 
sėdėdavo. 

NUTROŠKO GAZU. 

Julius Lamberg'as jo mote- 
ris ir šuo vakar savo kam- 
bariuose, 1652 Barry A ve., 
nutroško gazu. 

.Policija mano, kad jų 
mirtis buvo netikėta. Ir at- 
sargiai viską peržiūrėję ra- 

do skylę gažo paipoje, kuri 

jungė pečių. 
Ponai Lambergai abudu 

rasti savo lovoje bemiegan- 
čiu amžiniu miegu, o šuo sa- 

vo būdoje ir-gi negyvas. 
•• M. * A .# 

13 PLIENO DARBININKU 
SUAREŠTUOTA. 

Praitą ketvergo vakarą 
South Chicagos plieno dar- 
bininkai gavo žinią, kad 
ant Baltimore ir Ohio sto- 
ties kompanija atveža ke- 
lius karus negrų streiklau- 
žių. Todėl pradėjo rinkties 
ir apstojo visą gatvę nuo 86 
iki 88 gatvės, kad kompani- 
ja negalėtų įvesti skebų į 
dirbtuvę. 

Tuomet kompanija pa- 
šauk* policiją, kuri atvykusi 
išvaikė minią ir 13 darbi- 
ninkų suareštavo. Tarp su- 

areštuotųjų lietuvių nėra. 1 

APDEGĖ VAIRAS. 

William Sivinski, 11 me- 

tų amžiaus, gyvenantis 723 
W. 14th Place, vakar vaka- 
re išėjo ant gatvės ir pradė- 
jo žaisti ir ką sugriebdamas 
mesti į ten degančią lempą. 

Kuomet lempos stiklą su- 

mušė, stiklai ir ugnis pul- 
dami ant žemės, pataikė 
vaikui ant drabužių ir už- 

degė jį. Ir vaikas labai 
pavojingai apdegė. 

Motinos turėtų daugiau 
domos atkreipti į savo vai- 
kus, kad nežaistų su pavo- 
jingais daiktais. 

NUBAUDĖ AUTOMOBI 
LIAUS SAVININKĄ. 

Edgar S. Cooke, 1438 
Lund Ave. vakar įsigėręs 
automobiliumi važiavo She 
ridan road ir įpuolė į keliais 
priešai važiuojant mašinas, 
kurias gerai aplaužė. 

Cooke tapo suareštuotas. 
Teisėjas Steik nubaudė jį 
užsimokėti $400 pabaudos 
ir per tris mėnesius neva- 

žiuoti automobiliumi. 

IŠ DRAUGIJU GYVE- 
NIMO. 

Keli metai atgal, aštuo- 
nioliktos gatvės lietuvių ko- 

lionijoje, buvo tveriama la- 
bai daug įvairių draugijų. 
Ir per tulą laiką visos pusė- 
tinai veikė. Narių turėjo 
daug ir kuomet surengdavo, 
kokį balių ar teatrą tai drau 
!gijos iždan pelno dar kiek 
atlikdavo. 

Dabar, kuomet Lietuva 
šaukia mus, kad mes Ame- 
rikiečiai lietuviai i ai pagel- 
bos ranką ištiestume, mū- 

sų didelis būrys draugijų 
pradėjo šelptį ir nedaug Ką 
gali pagelbėti Lietuvai. 

Kada kokia draugija su- 

rengia balių ar teatrą, pel- 
no visai mažai arba visai ne- 

lieVa. Daug kartų pasitaiko 
taip, kad draugija dar iš 
savo iždo turi pridėti pa- 
dengimui lėšų. 

Kur priežastis nežinia, 
gal buti, kad daug karės lai- 
kas kenkė draugijų gyve- 
nimui. Juk ji daug jaunų 
vyrų pašaukė. Ir tuom išar- 
dė graugijų spėkas. Šiądien 
jau beveik visi jaunuoliai 
sugrįžo, bet draugijos pir- 
mosios energijos nebeatgau- 
ną. 

Dėlto ir kįlo klausimas, 
kad pradėti agitaciją ir ma- 

žesnes draugijas, kurios 
silpnai gyvuoja priryšti prie 
didesnių. Ir tuom padaryti 
vieną veiklią draugiją, kuri 

daug daugiau naudos at- 

neštų, musų Tėvynei Lietu- 
vai. , £ 

Dabar yra manoma, bend 
romis spėkomis kelių drau- 
gijų, surengti vakarą. Ir jei- 
gu tas puikiai pavyks ir 
duos gerą pelną tuomet, 
gal bus kiek lengviaus su- 

jungti kelias draugijas ir pa 
daryti vieną stiprią. 

Kaip, užmanymai pasi- 
seks dar nežinia, bet turime 
viltj kad butų neglogai, jei 
gu taip ištikrųjų įvyktų. 

SUEM£ 48 VYRUS. 

Vakar dieną, užpakalyje 
cigarų krautuves, 2519 N. 
Halsted gatves, virš ketu- 
rios dešimts jaunų vyrų 
belošiant kauliukais, tapo 
suimta. Lošikai buvo susi- 
derėję iš $10.000. 

Kažin kas apie tai davė 
žinią policijai, kuri atėjus 
suareštavo 48 vyrus. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

Marijona Šipilaitė lai at- 
sišaukia, jai yra laiškas iš 
Lietuvos iš Panevėžio. 

Laiškas randasi pas Juo- 
zą Maksvitį, 4604 S. Wells 
St., Chicago, 111. 

Kareiviai jieško giminių. 
Du kareiviai iš Lietuvos 

pajieško savo giminių ir pa- 
žįstamų gyvenačių Ameri- 
koje. 

Pranas Norbutas, Turavo 
kaimo, Kelmės valsčiaus, 
Raseinių apskričio, Kauno 
redybos, jieško savo brolii.'. 
Vlado ir Juozapo NorbuKj. 
Pirmiau jiedu gyveno C! i- 
cagoje. Meldžiu atsišaukti. 

Kazimieras Plačius, Vai- 
nuto kaimo, Sartininkų vals 
čiaus, Raseinių apskričio, 
Kauno redybos, jieško savo 

brolių: Jono ir Kazimiero 
Plačių. Taipgi sesers Bar- 
boros, dėdės Juozapo As- 
trausko ir Kazimiero Beitos. 
Meldžiu atsišaukti. 

L. G. D. CHICAGOS APS- 
KRIČIO SUSIRINKIMAS. 

L. G. D. Chicag>os apskričio 
susirinkimas įvyks seredoje, 
15 d*, spalio, 8 vai. vakare, Wod 
mano svet., W. 33 ir Lime gat 
vės. Šiame susirinkime bus ap- 
kalbami svarbus reikalai iš vei 

kimo, todėl skyriai malonėkite 
nesiskupinkite atstovybėmis. 

R. Adžgis. 
Apskr. sekr. 

PRANEŠIMAS- 
IS G. D. 3-čio skyriaus su- 

sirinkimas įvyks seredoje, spa 
lio 15 d., 7:30 vai. vak. D. Ši- 
maičio svetainėje. 

Visi malonėkite atsilankyti, 
nes turime daug svarbių daly- 
kų apkalbėjimui- Valdyba. 

Praeitą nedėldienį spalio 12, 
3:30 vai. po pietų ant Halsted 
arti 33-čio place netikėtai pa- 
mečiau $11. Kas radote, mel- 
džiu sugrąžinti, nes esu netur- 

tingas. Atlyginimui skiriu vie- 
ną dolerį. 

D. Paulauskis, 
3603 S. Union Ave., Chicago, 
111., ant 3 lubų nuo užpakalio-1 

"LIETUVOS" STOTJS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWH 
Cor. Stata & S. V.'. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madison & State 
8. 0. eor. Madison & Franklln 
Oor. Van Buren & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Halsted & 18th Str. 
726 West ISth Street 
633 West Wt>st 18th Str. 
Cor. Halated & W. 14th Str. 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. B. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Hnlsted & Jaekson Blvd. 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St 

I 
v 

-r — 

IPAJ IEŠKAU Antano Novio 
kio, paeina iš Kelmės miesto. 
Neseniai gavau laišką iš Lie- 
tuvos, kuriame jo brolis pajieš 
ko. Malonės jis pats ar kas 
apie ji žino, atsišaukti ar pra- 
nešti sekančiu adresu: "Lietu- 
va", Justina Sakalauskienė. 
3253 S. Morgan St. 

DIDELI BARGENAL 
L'otai 30x125 pėdų, $225 ar- 

ba $5.00 į mėnesj, netoli gat-j 
vekarių, mokyklos ir bažnyčios 
Atsišaukite: J. J. O'Reillv, N. 
W. Cor 63rcl & Kedzie. 

PAJIE&KAU savo brolio Prano Tolei-' 
kio kuris gyveno Chicagoje apie 20! 
metų. Jis paeina iš Kauno gub., Ra-1 
šeinių pav., Švėkšnos parapijos Kai- 
letų sodos. Jis pats arba kas apie j j 
žino malonėkite pranešti sekančiu ad- 
resu: PETRAS TOLEIKIS, 534 N. 7th 
Street Clinton, ind. 

PARSIDUODA bučernė ir groscrnė, 
geroj lietuvių lr lenkų apgyventoj vie 
toj. Parsiduoda pigiai, nes turiu par- 
duoti greitu laiku iš priežasties ne- 
sveikatos. ST. MIKUŽIS, 1823 W. 45th 
Str., Town of Lake. 

REIKIA PAGELBOS 

įSEi-.i-lS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMET. 

Reikia 
MERGINŲ |R MOTERŲ 'I J.. "• 

Geri darabl yra dabar siūlomi mer- 
ginoms ir moterims kurios nori pra- 
silavinti reikalaujamo darbo musų 
SIPPING DEPARTAMENTE. 

Darbas —vynioti ir rlitl pudelius, 
•verti orderius ir. t. p. 

: -11 

Patyrus nerikollngas. Geros algos. 
Gera proga iasidi'rbit gerą darbą. 
Valandos 8:00 Iki-4:45. 
Subatomis Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROKBUCK & CO. 

PUSDENINIAI DARBAI. 

Merginos lr Jaunos moteris 

Vynioti pundelius. 
•Inspektuoti Prekes. 

Sverti Prekes. 

Priešpiet ar Po piet. 
B;00 iki 12-12:45 iki 4:45 

SE^S ROELJCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

GARSINKITES 

LIETUVOJE 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA MERGINŲ 
IR MOTERŲ. 

Prte lengvo švaraus Ir žingeldaus 
darbo 
musų 

POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJ 
TRŲNK DIR.BTUVEJ. 

Jokio patyrimo nerikia. Postovus 
darbas. Gera pradine alga. Valanods 
nuo 8:00 iki 4:45 Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
prie 

DARBO IN MUSŲ MERCHANDISE 
SKYRIŲ. 

PILDYTI ORDERIUS 
VYNIOTI PREKES. 

PAKUOTI ORDERIUS. 
SVERTI SUNTINIUS. 

Gera mokestis, puikios progos išsi- 
dirbti gerą darbą. Valandos 8:00 iki 
4:|)5. Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

pagelbininkų prie prekių 

MOTERIS 
IR 

MERGINOS. 

Mes turime daug puikių vietų mergi- 
noms Irmoterlms, kurios norfitų pa- 
simokyti darbo sekančiuose Marcha* 
dise Departamentuose. 

ŽAISLŲ. 
VAISTŲ 

ČEVERiKŲ 
PANįlAKŲ 

GALENTERIJOS 
APATINIŲ DRABUŽIŲ 

š IU R E LIŲ IR SKRAZDŲ 
IR KITUOSE DEPARTAMETUOSE. 

Pildyti orderius 
Patikrinti orderius. 
Inspektuoti prekes. 
Dėti j maišelius. 
Vynioti pundelius. 

Petyrlmas nereikalingas. Gera pra- 
dine mokestis. Geros progos Išsidirb- 
ti gerą darbą. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomia Iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

^EIKlAPi^LBOS^ | 
Reikalaujame merginų ir mo 

terų sartoti iškarpas. Geros sa 

lygos, gera alga. Atsišaukite, 
B. Cohen & Sons, 

1100 West 22nd St., 4th floor 

Reikalingas Kriaučius. 
"Coat maker" atsišaukite 

greitai. 
J. Razgaitis, 

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

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalauarae 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 J sųvaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (plece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 j są.voitę. Moka- 
mo bonus kas tris mėnesius. 
American In6ulated Wire & Cablc Co. 
954 W. 21 st Street. 

Reikalaujame merginos prie 
namu darbo, maža šeimvna bet c 

turi žinoti savo darbą. Pasto- 
vus darbas. 

4632 So. Ashland Ave. 
Chicago 111. 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-erlausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wi&- 
consine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurio3 viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
lr upelių. Jei pirkai sau žemę tai ži- 
nok Jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. Męs esame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai Lik lietuvių ko- 
llonljai ir paskyrėm Kazimieru Gad- 
liauskų tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj koliouijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi Gal! pirkU 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80, 
120, 160, akerj Galite pradėti dlrbU 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farm$ išmokėtu. Ir męa duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už plln$ vertę 
it lotus kaipo dalį {mokėjimo ant Šar- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

^ 
SANBORN COMPANY 

Eagl« Rlver, VVisconsin. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

R5KIA VAIKŲ. 

Musų įvairiuose Merchandise Ir Ship- plng skyriuose. Pakuoti, vynioti Ir 
pildyti orderius musų kostlmerių, pildyti orderius muSŲ kgstlmerių Gera pradinfi mokestis ir labai pui- 
kios progos išsidirbti geresnį. tJarrbį, 
vaikiukams kurie nori pastovaus 
darbo. Valandos 8^00 iki 4:45. Suba- 
tomls iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

'»J>' ■ 
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REIKALAI) JAM 4 anglių mainie- 
rlų bu šeimynomis ir nevedusių t Ken tucky val9tij$. Didelis užmokestis, už 
gavimu darbo nereikia mokSti. Streikų nėra. Kreipkitgs: 30 S. Can?.l Street. 

•■•Hiiiiiiniililllllllllllll'IMlIlinill Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJA3 IR CHIRURGA9 

Chicagos 471ž 3. Ashland Avo 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone Frospect 8589 

Phone Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

•■iDcotistiiitii 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

! Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai ll .tūriams ilnoraas per 16 ■« 
: tt) kaipo patyręs gydytoju, cklrurja Ir akušeris. 

Gydo aitriai Ir chroniikas ligas, ry ! nj motera ir Taikų, pagal np-ijausi* 
; Metodas. X-Ray ir kitokius elektrai 
: rrietaisna. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fiak Stree*. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pie*ij, Ir 
į 6—8 vakartis. Te'.ephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. flalstod 3t. 
I VALANDOS: 8—9 rr*. tik:*!. 

A A 

ONA DOVIDAUSKAITĖ 
C metu amžiaus parlmirė Pėtnyčioį/ spalio 10 dieng, 1919 mm. Velionė 
eidama skersai Auburn Ave. liko 
pervažiuota automobiliumi 4 po pie- 
ty pasimirė 9 vai. vakare. 

Laidotuvės ataibus utarninke spa- 
lio 14, 9 valandą, iš ryto. Po pamal- 
dų iš Sv. Jurgio bažnyčio \ fiv. Ka- 
zimiero kapines. Giminės ir pažįs- 
tami malonėkite atsilankyti j laido- 
tuves 

Laidoadmi vienintelę dukrelę, pa- 
siliekame dideliame nuliudime. 

Tėvai J. Dovidauskjii. 

Severos Gyduoles užlaiko 
scimynos sveikatą. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
sitęsiančių ir jkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išrradiių. Imk 

Severa's 
Kidney and Liver Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkatų ar 

pūslės uždegimo, susilaikymo ar 

pertiršto šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi. geltligSs ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 ct. ir 3 ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS? IOWA 

VALENTINIS DRE8SMAKIN0 
COLLEGE 

Mokint iluvlmo, Hrptmo, dtBignJng 
dienomis lr v&karala del biruio lt 
aami^. Paliudijimai Išduodami ir t!» 
•rba raitykite, o męs oatlsto^gsima 
Butelktl Jums flatvim*. 
oa parūpinamos dykai. ^isii2ukyldU 

2407 W Madlson fti. 
SARA FATEK. Principal 

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

Perkėliau savo ofisų J mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofteų, 10900 So. 
Michlgan Ave., Roseland, III. kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
mieste ir apielinkėje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wocd Street 
Telefonas Yards 723 Chicago 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. Michnlewic7f Baigusi Akušerljo 
kolegiją; ilgai p rak* 
kavusl Pennsllvani 
jos hoBpltalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prie gimdymo. 
Duodu rodę visokie 
»6 ligose moterims lj 
merginoms 
3113 80. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 
Chlcagl, III. 

£KUŠERKA 

Nuo 6 iki 6 ryto h 7 Iki v§lal vakaro 

Telephon® Drover 6052 
DR. K JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedSllomls pagal sutarti. 
8261 8. HAL8TED ST., CHICAGO 

Thones: Yards 155—SS1 
Rtjidence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUQ 8TORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus į 8601 SO. HAL9TEO ST. CHICAGO] 

{Tel^nhont Vtrdfi 1532 

DR. J. KŪLIS 
L1ETDVIS GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyl J. Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. j 3259 60. Halsted St, Chlcago, III.t 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTA9 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedaliomis pagal Buta'rl»»i<"> 
4712 30. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-toa GatvSs. 

ii m punir* nurv r^v/y.-V'' 

Dr. G. N. Glaser 
Prafctflreoja jau >f matai 

1149 8. Morgan 8t.f karti 12 at. 
•peclall'tajt Moteriški), Vjrrillng, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, U—I po 
plet €—* vat, NedSl. 9—S. 

TELEP0NA8 YARD8 M7. 

PLATINKITE 
"L I E T U V A" 
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