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Anglai Džeme Odess 

Rytinę Galiciją Paves 
Lenkams. 
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Prasideda Vokietijos Blokada. 
• 

L i, — 

f Leidžiama naudoti kariumenę 
malšinimui riaušių. 

ANGLIJĄ PASIRENGUSI 
PRIPAŽINTI LIETUVOS. 

VALDIĄ. 
V 

Londonas, rugs. 28 d. — 

Specialis kablegramas lai- 
kraščiui Christian Scince 
Monitor praneša, kad Ang- 
lijos valdžia pranešė lietu- 
vos atstovui Londone, jog ji 
yra prisirengusi laikinai pri 
pažinti dabartinę Lietuvos 
valdžią, kaipo neprigulmin- 
gą kuną ant panašios papė- 
dės kaip yra pripažintos Es- 
tonija ir Latvija. 

Toliau lordas Curzon iš-j 
reiškė prielankumą linkui; 
Lietuvos troškimų. 

t 

ANGLAI UŽĖMĘ ODESĄ. 
i 

Vienna, rugsėjo 30 d. 
Iš Budapešto pranešama, 
kad Anglijos jūreiviai, lai- 
vyno esančio Juodose jure- i 
se, išsėdo Odesoje ir už- 
ėmė miestą. 

RYTINĘ GALICIJĄ 
PAVES LENKAMS. 

Paryžius, rugs. 30 d. — 

Laikraštis Temps praneša, 
kad jis turįs žinių, jog augs 
čiausioji talkininkų taryba 
nuspręs pavesti Rytinės Ga- 
licijos valdymą Lenkijai, 
kurios kariumenė jau nuo 

tulo laiko turi užėmusi kraš- 

tą. 1 Šf 

PRASIDEDA VOKIETI- 
JOS BLOKADA. 

Paryžiui, rugs, 30 d. — 

Laikraščiai praneša, kad 
Vokietijos blokada praside- 
da šiądien, kadangi genero- 
lo Goltz armija ttėra ištrau- 

kiama iš Baltiko provincijų. 
Pranešama, kad nebus 

siunčiama Vokietijon jokis 
maistas. Bet laivai, kurie 

esą jau kelionėje j Vokieti- 

jos uostus bus leidžiami ter 

vykti. 

LEIDŽIAMA NAUDOTI' 
KARIUMENĘ NUMAL- 

ŠINIMUI RIAUŠIŲ. 

Washingtwn, D. C., rugj». 
30 d. — Karės sektorius 1>§- 
ker Raliavo viršininkus kariu- 

menės skyrius naudoti jų val- 
domą kariumenę nuslopinimui 
sujudusių minių, jei tas Tęsia 
žmonių gyvybei ar turtui. Bet 
tokis federalės kariumenės 
naudojimas malšinimui r im- 
siu yra leistinas tik po prašy- Į 
mui tulų valstijos viršininkų. | 

MAINERIŲ VADAS 
POLIKO $250,000. 

New York, rugs. 30 d. — 

Šiądien tapo priduota teis- 
mui testamentas neseniai 
mirusio John Mitchell, žino- 
mo mainerių va Jo. Sulyg 
testamento jis palikęs 250, 
000 kuriuos padalinęs ly- 
giomis dalimis savo moterei 
ir dievjų vaikų. 

SAKO, TURKAI IŠPJAUS 
ARMĖNUS. 

Washington, D. C. nigs. 
30 d. — Šiądien valstybės 
departamentas gavo prane- 
šimą, kad gręsia pavojus, 
jog armėnai bus visiškai iš- 
pjauti, jei dar kiek ilgiau 
valdys tą kraštą turkai. De- 
lei šio raporto rekomenduo- 
jama senato komisijai išneš 
ti rezoliuciją, sulyg kurios 
butu leidžiama prezidentui u 

pasiųsti ton šalin Suvienytų 
Valstijų kariumenę idant 
apsaugojus gyventojus nuo 

besididinančio pavojaus. 

3,768 KANADIEČIU 
GAVO ŽEMĖS. 

Ottowa, Ont., rugs 29 d. 
Keturios Kanados provinci- 
jos jau suteikė 3,768 sugrį- 
žusiems kareiviams žemės 
užvedimui ūkių; viso pasko- 
la siekia iki $30,000,000. 

TAISYKLĖS PRIEŠ MAIS- 
TO SPEKULIANTUS. 

Washington, D. C., rugs. 
30 d. — Atstovų butas pri- 
ėmė naujas taisykles, ku- 
riomis stengiamasi pažaboti 
maisto spekuliantus. Sulyg 
šių taisyklių draudžiama lai 
kyti sandėliose įeikmenįs il- 
giau 12 mėnesių; taipgi bus 
reikalaujama, kad butų pa- 
žymima, kada minėti pro- 
dūktai tapo sudėti sandėlin 

Keršto Aukos, 

KARALIAUS UŽUOJAU 
TA WILSONUI. 

Laivas George Washing- 
ton, rugsėjo 30 d. — Belgi- 
jos karalius, sužinojęs apie 
prezidento Wiisono nesvei- 
katą pasiuntė bevieliu tele- 
grafu prezidentui savo už- 
uojautą. 

DAR VIENAS UŽMUŠTAS 
OMAHOJE 

Omaha, Neb., rugsėjo 30 
d. — Šiądien paaiškėjo, kad 
laike riaušių Omahoje tapo 
peršautas tūlas Hykell, ku- 
ris tuo laiku važiavo pro- 
kalėjimą automobiliuje. 

Louis Young, baltveidįs 
peršautas policisto, kuo- 
met veržėsi kalėjiman, kad 
dagavus juoduką, kuris vė- 
liau nuo stogo papuolė mi- 
nios rankosna nesupranta- 
mu budu. 

B. WHITLOCK AMBASA- 
DORIUMI BELGMON. 

Washington, D. C., rugs. 
30 d. — Šiądien senatas ne- 

rekorduojant balsų užtvirti- 
no Brand Whitlock kanui* 
da:urą ambasadoriumi Bel- 
gijon. 

VETERANAI REIKALAU- 
JA UŽGIRTI SUTARTĮ 

Greenville, S. C., rugs. 30 
d. — Veteranai 30 devizijos 
šiądien išnešė rezoliuciją, 
reikalaudami idant taikos 
sutartis ir tautų lygos kons- 
titucija butų nevilkinant už- 

kirtos be jokių pridėekų ar 

pastabų. » -• 

AMERIKOS ARMIJA 
MAŽĖJA. 

Washington, D. C., rugs. 
30 d. — Suvienytų Valstijų 
armijoje viso yra tik 353, 
065 vyrų. Europoje, 33,065; 
Sib'.re, 8,400; kelionėje į S. 
V., 7,600 ir 304,000 Suvie- 

1 nytose Valstijose. Po 31 die 
nai spalio mėnesio Suvieny- 
tų Valstijų armija busianti 
iš 252,250 vyrų. 

KAZOKAI PAPLAKĖ 
AMERIKONUS. 

Vladivostokas, rūgs. 19 d. 
Sibiro kazokai buvo suėmę 
Suvienytų Valstijų kapitoną 
J. P. Johns ir korporalą. Sa- 
koma, kad kazokai su su- 
imtais amerikonais apsiėjo 
kazokiškai ir išpilė jiems 
kailį mužikišku budu. 

Suvienytų Valstijų gene- 
rolas W. S. Graves pareika- 
lavo nuo generolo Roznov, 
komanduotojo rusų armijos 

Priamuro provincijose, 
idant atsiprašytų už tokį ka 
zokų pasielgimą. 

SAKO, KAREIVIAI NE 
KLAUSO GEN. GOLTZ. 

Basle, rugsėjo 30 d. — Iš 
Berlyno pranešama, kad vo-1 
kiečių kareiviai atsisakė 
klausyti generolo Galtz įsa- 
kymų, kucnnet jiems liepta 
trauktis iš Baltiko provinci- 
jų. Todėl, girdi, Vokietijos 
valdžios noras atšaukti ka- 
reivius iš Baltiko provinci- 
jų, ko, reikalauja talkinin- 
kai, yra neįvykdomas. 

IŠSIVERŽĖ UGNIAGAL- 
NIS MAUNA LOA. 

Honolulu, Salos Haiti, 
ngs. 30 d. — Ugniakalnis Man 

na Loa pilnai veikia. Lavos li- 

neliai slenka linkui Kona, nai- 
kinant užtiktus namus. Gvven 

tojai Kona pakalnės išsikraus- 
tė pajurin. 

Ugniakalnio veikimas prasi- 
dėjo trįs dienos atgal, kuomet 

pasirodė iŠ krater i rukai. 
Mauna Loa krateras yra 12,- 
000 ])ėdų pločio; tai didžiausis 
krateras pasaulio ugniakal- 
n ių. 

POTVINIS MUSCATINE 

Muscatine, Iwa, rugs. 30 
d. — Šiądien išsiliejo per kraš- 
tus upelis Mad. Potvinis pri- 
darė miestui daug blėdies, bet 

[žmonių gyvastis pasisekė išgel- 
bėti. Gelbėjime dirbo visos 

'miesto įstaigos. 

VISUOTINAS BALSAVI- 
MAS DĖL ŠNAPSO. 

Columbus, Ohio, rugs. 30 
d. — Valstijos augšciausias 
teismas šiąclie.i patvirtino 
žemesniojo teismo nuospren 
di, kad visuotinas blaivybės 
bilius turi but leistas refe- 
rendumui valstijos piliečių. 

Balsavimas dėl blaivybes 
biliaus įvyks lapkričio mė- 
nesyje sykiu su rinkimais. 

Šlapiejie iš to nuospren- 
džio turi nemažai džiaugs- 
mo, nes jiems rodosi, kad 
tokiu budu šlapiejie tikrai 
laimės kovą. 

ZEMSTVŲ KONGRESAS 
TURĖS PATARIAMĄ 

BALSĄ. 

Omsk, rugs. 18 d. (Rusi- 
j.os telegrafo agentūra). Ad- 
mirolas Kolčakas tikisi į per- 
galę Omsko valdžios kariume- 
nės ir ,ragina Sibiro gyvento- 
jsu remti valdž: darbus, 
kad ta pergalė leng ir grei 
:ian įvyktų. 

Kolčakas taipgi įsakė pirm- 
sedžiui ministerių kabineto, i- 
dant greičiau priruoštų viską, 
kas Ivtisi busima zemstvų kon c c 

sres<i- Zi 
Prie to pabriežiama, kad 

minėtas zemstvų kongresas tu- 
rės patariamą galę t galės rei- 
kalauti pasiaiškinimų nuo mi- 
nisteriii, ir galės išreikšti sa- 

vo opiniją link visų problemų 
šalies gyvenimo. 

Sibiro kazokai, sakoma, esą 
labai užganėdinti, kad Kol- 
čakas šaukiąs zemstvų kongre- 
są, kuriame žmonių atstovai 
perstatys valdžiai žmonių rei- 
kalus * ir prigelbės atstatyme 
Rusijos. 

SIŪLO $5,800,000 UŽ | 
MIESTĄ. 

Philadelphia, Pa., rugs. 
30 d.'— Šiądien tapo duota 
valdžiai tris pasiulijimai už 

j miestą Xitro, \Y. Va. Šį mies-j 
į tą pastatė valdžia laike karės 
jisdirbimiu parako. Visas mies- 
tas valdžiai atsiėjo net $70,- 

1000.000. I 

sttjglKifttilk «* 

10 MILIJONU NUOSTO- 
LIŲ Į DIENĄ. 

Washington, D. C., rugs. 
30 d. — Apskaitliuojama, kad 

Suvienyiu Valstijų biznieriai j 
turi apie $»10,0()0,000 nuo s t j 
liu i dieną dėlei Anglijos get?-j 
keliu streiko. Mat dėl streiko' 
tapo sustabdyta visc kis išveži-j 
mas Anglijon ir yra nuostoliai 
užlaikyme darbininku, ir ge- 
dime prekių. 

SAKO NELIEPĖ ŠAUDYTI! 
Į AMERIKONUS. 

Nogales, Ariz., rugs. 30 d. 
Gubernatorius 11 nerta iš Sa- 
nora gavo oficialį įgaliojimą 
iš Meksiko City užreikšti, kad 

paskelbt..s žinios buk Carran- 
zos valdžia Įsakiusi šaudyti j 
amerikonus oriaivininkus, ka- 
ka jie užlekia ant Meksikos žr 

mes, yra neteisingos, nes pana- 
šaus įsakymo nebuvo. 

SUMAŽINO PRO-VOKIE- 
ČIUI AFICIERUI BAUSMĘ, 

Washington, D C., ruors. 
30 d. — Pranešama, kad prezi- 
dentas \Yilsonas sumažino 
bausmę kapitonui Davnd R. 
Henkes nuo 25 metu kalėjimo 
iki 5 metu. D. R. Henkes tap 
nuteistas kariškojo .teismo u z 

norą rezignuoti laike karės, 
kad nekariavus prieš vokie- 
čius. 

TARIASI SUSTIPRINTI 
RUSIJOS BLOKADĄ. 

Paryžius, rugsėjo 30 d. — 

Augščiausia talkininkų tary- 
ba, kaip praneša laikraštis 
Le Journal, svarstė kalusi- 

mą sustiprinimo blokados 
bolševikiškai Rusijai. 

Sakoma augščiausja tary- 
ba yra nemažai susirupinusi 
dėl galimo vokiečių susi- 
drauvimo su Rusija, kuo- 
met bus įvykinta taika. 

ANNUNZIJO KARĖJE SU 
JUGO-SLAVIJA. 

Rymas, rugsėjo 30 d. —| 
Čia gauta pranešimas iš 
Fiuine kad kapitonas D'An- 
nunzio užreiškęs, jog jis 
skaito save karėje su Jugo- 
slavija. 

Jis taip užveiškė kuomet 
Francuzijos misija pareika- 
lavo, idant butų atnaujinta 
telegrafo susinėsimai su Ju- 
go-Slavijos miestu Agram. 

CLEMENCEAU LAIMĖJO 
PASITIKĖJIMĄ. 

Paryžius, rugs. 30 d. — 

Atstovų bute Lefevre Įnešė 
rezoliuciją, kad nurodžius 
valdžiai kaip reikia elgtis 
tuluose dalykuose. Premie- 
ras Clemenceau paprašė su- 

laikyti diskusijas šiame klau 
simeir 2C2 balsais prieš 188 
tapo išpildytas premiero rei 
kalavimas; kas reiškia pa- 
sitikėjimą valdžia. 

c 

SAKC, LABAI PA- 
BRANGS CUKRUS. 

Washington, D. C., ings. 
30 d. — Cukraus biuras iš- 
reiškė nuomonę, kad Suvie- 
nytose Valstijose gali labai 
pabrangti cukrus, jei val- 
džia neims kontroliuoti suk 
raus išdalinimą. 

Biuras mano, kad bėgyje 
vienų metų sukraus kaina 
gali pakilti iki 30 centų už 
svarą. Ir yra, beveik, tikras, 
kadsekančią žiemą už cuk- 
rų turėsime mokėti apie 15 
centų už svarą. 

Todėl biuras ragina val- 
džią, idant nieko nelaukiant 
imtųsi kontroliuoti cukraus 
sunaudojimą ir tokiu budu 
užbėgtu cukraus lavziui. 

BULGARIJOJE LIŪDE- 
SYS JĖL TAIKOS 

IŠLYGŲ. 

Paryžius, ings. 30 d. — 

Laikraštis Temps gavo pra- 
nešimą iš Sofijos, kad pa- 
skelbimas taikos išlygų pa- 
vertė šalį liūdesiu. 

Įsakius ministeriui vidu- 
jinių reikalų buvo uždaryta 
iki 9 valandai visos viešos 
vietos; daugelis laikraščių 
išėjo juoduose apvaduose. 

Bulgarų laikraščiai užreiš- 
kia, kad taikos išlygos yra 
nepriimtinos, nes šalis ne- 

išgalės jų išpildyti. 

RUSAI NEUŽGINČINA 
JAPONIJOS PASKOLAI. 

Pekinas, 1'UgS. 30 d. — 

Del paklydusio gando, kad 
Japinrja paskolino Omsko 
valdžiai 50,000 jenų auksu 
(apie 650,000,000 rublių 
auksu). Rusijos legacija 
sako negavo jokių infor- 
macijų, bet legacija dalei- 
džia, kad tas galėjo atsitik- 
ti, nes Omsko valdžia pra- 
šiusi pas Japoniją visokia- 
riopos paramos. 

TURKAI NACIONALIS- 
TAI UŽĖMĖ KONIEH. 
Konstantinopolis, ings. 30 

d. — Kariurnenė po vado- 
vyste nacionalisto Kernai 
Paša užėmė miestą Konieh, 
Mažojoj Azijoj ir išvijo val- 

džią. Tai miestas su 45,000 
gyventojų, bet turįs didelę 
strategišką vertę Mažojoj 
Azijoj. 

Ankščiau buvo praneša- 
ma, kad Kemal Paša isistei 
gė negrigulmigą valstibę 
Mažojoj Azijoj ir dabar šau 
kia parlamentą Erzerunan, 
kur ketinąs suorganizuoti 
valdžią nepriklausančią nuo 

Konstantinopolio. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien greičiau lytinga 

su griaustiniu; kįlanti tem- 
peratūra; įvairus vėjai. 

Saulėtekis; 6:47; 
Saulėleidis, 6:32. 
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EIKIME MOKYKLON! 
Ruduo! Įvairių įvairiausių mokyklų 

urįs jau pradeda atsidaryti ir tūkstančiai 
nonių, trokštančių apšvietos, umgčiomis 

ibinasi į jų meilią prieglaudą. 
Ir kur gi tu žmogus nesiskubinsi! Juk 

kslas tai ta jėga, kuri beveik viską gali 
dyti. Nuo jo priklauso musų pačių ir 
sų gentkarčių laimė, jame gludi val- 

> bių viltis. 

Jeigu lig šiol musų gyvenimas "aklą" 
stumdavo šalin, tai netolimoje ateityje jis 
be pasigailėjimo "aklus" mindžios. 

Jeigu lig šiol nemokyti žmonės buvo 
tomis "avelėmis," kurias kiti ganė ir ga- 
nydami kirpo, tai dabartiniais laikais jiems 
dar skurdžiau gyvensis. 

Mokslas, tas didysis mokslas, kuris ne 
žino partijinių skirtumų, kuiįarn amžina 
tiesa augščiau yra už vieką;* visiems yra 
reikalingas ir naudingas, o ypač darbo 
žmonėms, kurie praeityje mažai turėjo pro 
gos pasėdėti ant mokyklos suolo. 

Bet laikai mainosi. Ant supuvusių ca- 
rižmo ir kaizerizmo griuvėsių kįla naujas 
gyvenimas, artinasi darbininkų gadynė. Be 
veik visuose musų žemė's kraštuose darbo 
žmonėms pasiseka po truputį išreikalauti 
žmoniškesnės buities: trumpesnių darbo 
valandų, daugiau pigos, geresnių darbo są 
lygų, geresnio apsiėjimo iš darbdavių pu- 

Drauge su eknomiškais užkariavi- 
mais viso pasaulio darbininkuose privalo 
didėti noras prie apšvietos, prie augštes- 
nio dvasinio gyvoEitno. 

Jeigu visą savo trumpą amželį pralei- 
sime gaudagrašiandami, vien tik besirū- 
pindami valgiu, patogumais ir kitais ma- 

terijališk as dalykais, tai mes tikrai nega- 
lime tikėties šviesios ateities. Ant tam- 
sybės pamatų tvartų rumų nepastatysi. Tik 
besišviesdami, belavindami savo protą ir 
sielą, darbininkai susilauks laimingesnės 
buities. , 

» Visų dar^o žmonių reikalai arti- 
mums yra prie širdies, bet daugiausiai 
mums rup; tai savų viengenčių gerbūvis. 

O dabar "Lietuvai" ypač norisi, kad 
šiais metais čionykščiai musų ateiviai at- 
kreiptų ypat ingą domą į mokyklų lankimą. 

Daugelis mūsiškių šiuomet ar tuomet 
žada tikvai grįžti Lietuvon. Bet nevažiuo- 
kime te/i i .su tuščiomis galvomis, nevažiuo- 
kime rjiek>o naudingo neišmokę šioje šalyj, 
okie žmonės mažai ten yra reikalingi. 

/Jabar Lietuvoje prasideda })latus po 
iKos ir visuomenės gyvenimas ir jai rei- 

kuodaugausiai apšviestų piliečių, ku- 
pletų tinkamai vesti įvairias musų vai 
§s įstaigas. 
Apsišvieskime kiek galime, išmokime 
tų, atsiekime i:okią nors naudingą pro 

-ją ir tik tuomet skriskime į savo lizdą. 
Džiaugsis tokiais sugrįžusiais iš užsie- 

nių piliečiais musų atgimstanti valstybė, 
didžiai smagu bus tuomet ir mums patiems 
sėsti į laivą, plaukiantį į Lietuvą.* 

Visi, visi lietuviai ateiviai stengkities 
kuoskaitlingiausiai eiti šį rudenį į moky- 
klas! Mokinkities skaitymo ir rašymo, pa- 
žinkite savo kalbą, rašliavą, istoriją -ir li- 
teratūrą, išmokite geriau angių kalbos/iš- 
mokite kokį nors naudingą musų šaliai ama 

tą, eikite į kokias norite mokyklas, bet tik, 

susimildami, mokinkities, susimildami ne-Į laiskite dovanai ilgų rudenio ir žiemos va- 
karų. 

Pagalvokime rimtai, skaitytojau, =į ru 

denį apie savo ateitį, mažiau domos at- 
kreipkime į partijinius ginčus, o pasirupin 
kime savo proto ir sielos auklėjimu. 

Žinokime, kad tinginiams ir apsilei- 
dėliams vis kuomet nors prisieina gyveni- 
me atsimokėti už savo tinginystę, už lai- 
dokavimą, už netikusį laiko sunaudojimą. 

Tinginiai pradeda išsigimti, netenka 
jokios įtekmės visuomenėje. Geriausias 
vietas užima, daugiausiai pagarbos gauna 
dažniausiai tie žmonės, kurie netingi nei 
dirbti, nei mokinties, kurie visur ir visuo- 
met stengiasi kuonaudingiausiai sunaudoti 
laiką, tą medžiagą iš kurios audžiamas 
musų gyvenimas. 

Jeigu mes lietuviai norime kad dau- 
giau niekas musų nebeniekintų, nebeskriau 
stų, nenaudotų, tai mes turime pirmiausiai 
imtis mokslo, lankyti mokyklas, skaityti 
knygas ir laikraščius. Jeigu gi tingėsime 
šviesties, neisime į mokyklas, tai mes skur- 
dime kaip skurdome, visi mus skriaus, ant 
pašaipų laikys. 

Tat skubinkimės padaryti turtingą pa 
sėlį šį rudenį. Blogo derliaus, negali buti, 
nes tikras mokslas stebuklingas ir galin- 
gas visados. 

« 

| Eikime mokyklon! 

ŠALIN "LYNČO EISMAI!" | 
Ir vėl lynčiavimai! 
Vakarykščiai angliški laikraščiai pilni baisų-baisiausių aprašymų apie naujas ni- 

gerių skerdynes Omaho'je. 
Padegė sužvėrėjusi minia kalėjimą, iš 

traukė iš jo juodveidį ir pakorė ant stulpo pačiame vidurmiestyj... Kuomet nuogas la 
vonas. nukrito ant gatvės Omahos mieste- 
lėnai pradėjo j j spardyti ir keikti... Paskui 
ji sumanė pririšti prie aiitomobiliaus ir su 
velnišku pasigerėjimu ėmė vilkti miesto 
gatvėmis... Kas tai apipylė lavoną kero- 
sinu ir uždegė... Minia ėmė šokinėti aplink ugnį... Tūlam laikui praslinkus iš žmogaus kuno teliko tik kraujais pasruvęs mėsos 
gabalas, kurį vis vilko, prisįrišę ^riė auto- 
mobiliaus, dulkėtomis gatvėmis. 7." 

Apart wO dar vienas žmogus tapo nu- 
lynčiuotas ir kelios dešimtįs sužeista. Su- 
žeistųjų tarpe yra ir miesto majoras, kurio 
vos nenužudė įniršę baltveidžiai už bandy- 
mą sustabdytiv"lynčo teismą." 

Taip bent praneša laikraščiai. Gal ne 
visos šio lynčiavimo smulkmenos yra tei- 
singos, bet kad ten tikrai baisus dalykai dėjosi, tai nereikia abejoti. 

Tas lynčiavimas tai — juodžiausia | 
gėdos dėmė ant Amerikos kuno. 

Suv. Valstijos tai vienintelė šalis ci- 
vilizuotame pasaulyj,,kur lynčiavimai dar 
toleruojami. 

Neseniai laikraščiai buvo rašę, kad laike pastarųjų 13 metų čia tapo nulynčiuo- ta 3,216 žmonių. 
Tai nepateisinama pyktadarybė. Kul- 

tūringesnė ir demokratingesnė amerikie- 
čių visuomenės dalis visuomet stovėjo ir 
stovi prieš "lynčo teismo" baisenybės. 

Šis begaliniai bjauras paprotis visiš- 
kai nesutinka su didžiųjų amerikiečių idea 
lais, kaip tai: Linkoln'o, Washington'o, Longfellow'o ir kitų. 

Jis priešinasi ir Suv. Valstijų konsti- 
tucijai, sulyg kurios negalima nei vieno 
žmogaus be tam tikro teismo netik kad mir 
ties bausme nubausti, bet ir pasodinti ] kalėjimą nbrs ir kelioms dienoms. / 

Bet dar daug, daug yra čia tokių žmo 
nių, kurie nestoja griežtai prieš sukvailin- 
tų minių kruvinas sauvalias ir šiuo savo 
netikusiu pasielgimu užtraukia didelę ne- 
pagarbą savo šaliai. Vis didesnis ir didės 
nis europiečių skaičius pradeda abejoti apie Suv. Valstijų dvasinės kulturos augštumą. Garsus an^lų rašytojas Bernard Shaw, ku- 
ris tiek daug rašė prie tą numylėtą ameri- 
kiečių sportą-lynčiavimą, kitaip nevadina 
rlabar Amerikos, kaip tik "pykta beždžio- 
nė." 

Taigi visi, kuriems yra brangus geras Amerikos vardas užsienyj, kuriems tiesa 
yra augščiau už viską, privalo griežtai sto- 
ti prieš tą nesvietišką musų civilizacijos 
žiaurumą. Nuplaukimę nuo Amerikos kū- 
no tą bjaurią demę! 

Mes taip esame nuvargę nuo tų visų 
beprotiškų žudynių. Nesinori mums krau- 
jo, nesinori bereikalingų, kančių. 

Žengkime visi drąsiau prie teisingesnio,] 
gražesnio, ramesnio gyvenimo! 

VINCAS KUDIRKA ! 
Kuomet mūsų tėvynė jau j 

aisva tapo, kuon.et sutrau- s 

<ė geležinius p.ispaudos re 

težius, kuomet sulaukė to ] 
ryto, kurio daugelis musų ; 
tėvynainių belaukdami nu- ] 

stojo sveikatos ir pirm, lai- 
ko nužengė Į amžinąstį, ne 

prošalį bus prisiminti apie 
kaikuriuos musų veikėjus 
anų laikų, kaip, pavyzdžiui 
Kudirka, kuris nemažai pri- 
dėjo prie Lietuvos atgaivi- 
nimo. 

Vincas Kudirka gimė 
gruodžio 31 d. 1858 m., Pa- 
žeriuose, Vilkaviškio apsk., 
Suvalkų redyboj; Mokyties 
jis pradėjo nuo 1868 m. vos 

būdamas septynių metų am 

žiaus. 1871 baigė pradie- 
ninę mokyklą ir Įstojo į 
Mariampolės gimnaziją. 
1871 m. Vincas pabaigęs 
šešias klesas Įstojo į Seinų 
dvasišką seminariją, bet jos 
nebaigė. 1881 m. pabaigęs 
gimnaziją išvažiavo į Var 
šavos universitetą, kur iš 
pradžios buvo pradėjęs mo 

kyties filologijos skyrių, pa 
skiaus filologiją metęs pra-Į 
dėjo studijuoti inedeciną, I 
kurią ir baigė. Moksle Vin 
cas Kudirka buvo gabus, 
ypač dailės btrityje, kaip 
tai muzikoj, piešimo ir tt. 

Iš pradžios jis buvo labai 
sulenkėjęs ir tik lenkų save 
tesivadindavo. To Kudir- 
kos sulenkėjimo priežastis 

,buvo mokyklos, kuriose tik 
maskoliškai ir lenkiškai te- 
buvo mokinama. Taipgi 
veik visi tuo laiko mokslus 
išėję Lietuvos vyrai buvo 
tautiškai apjsnudę—sulenkė 
ję, arba sumaskolėję. Ku- 
dirką pabudino iš tautiško 
miego, pašaukė prie tėvy- 
nės darbo brangus musų tau 
tietis, tiek daug naudos at- 
nešęs Lietuyai, Dr. Basana 
vičius, (Basanis). 

Vincas Kudirka iš pat 
mažens mylėjo rašyti eiles, 
užsiimti muzika ir tam pa- 
našiais dalykais. Jo tėvai 
buvo pavyzdingi ukininkąi 
ir geri katalikai, už tai ir 
savo sunų norėjo išleisti i 
kunigus. Bet Vincas Ku- 
dirka kunigu buti visai ne- 

buvo linkęs už tai ėjo 
prieš savo tėvų norą, nors 

vargdamas, užsidarbiauda- 
mas, be tėvų pašelpos, mo- 

kinosi ant daktaro. Vienok 
Kudirka daktaru patapęs, 
taipgi, mažai praktikovo <•-- 

tėvynės apleisti dirvonai 
jam daugiau rūpėjo negu 
užbaigta jo profesija. 

Vincas Kudirka buvo ke 
tetą sykių įmestas kalėji- 
man už patrijotiškus jo dar 
bus ir gal but, kad iš tos 
priežasties gavo džiovą, 
nuo kurios ir pasimirė Lap 
kričio 16 d., 1899 m. *Vnt 
velionio kapo tapo pastaty 
tas ak'menynis paminklas 
ant kurio, apart vardo ir 
paženklinimo gimimo ir mi 
rimo laiko, dar buvo iškalta 
paskutinė dalis jo parašyto 
himno, kuri kiek vienas tik 
ras lietuvis gerai žino. Bet 
rasų valdininkams tie hym 
no žodžiai degino akis. Už- ! 
tat jie ir sudarkė Vinco 

] 
Kudirkos paminklą iškapo1- j 
iami iškaltas ant jo eiles. , 

Daug ko but'4 prisiminti 
iš gyvenimo tokio gabčfus 
ir darbštaus vyro, kaip Xu-I 

dirka, kad buvo. Bet 
šio trumpaus rašinėlio tik- 
sl&s yra neatkartoti Kudir- 
kos bijografiją, bet tik pri- 
minti ką jis mūsų tėvynei 

jaliko ir kaip jis už jos lai 
\vę kovojo. 

Lengva keliauti tuom ke- 
iti, ant kurio nėra dyglių, 
turis pirmtakunų yra pn 
nintas ir sulygintas. Bet sun 

\u keliauti tuom keliu, ku-j 
'is nėra pramintas digiais 
apklotas. 

Amžinai neužmirštamas | 
musų tautietis Vincas Kudir 
ka priverstas buvo eiti ma- 

žai pramintais keliais. Kaip 
jau augščiau prisiminime, 
Vinco Kudirkos laikais tau 
tiška lietuvių dvasia dar sti 
priai miegojo, apart keleto 
veikėjų. Spauda ir laisvas' 
žodis lietuviams buvo už- 
drausta. Rusai lietuvius vi 
sokiais budais persekiojo, 
spaud ir rusifikavo. Tik 
ačiu Vokietijai, kad' pasta- 
roji nedraudė lietuviams sa- 

vo kalboj spaudos, iškur' 
lietuviška spauda slaptai, 
baimingai pasiekdavo ir po 
rusų prispauda gyvenančius! 
lietuvius. Bet Vincas Ku- 
dirka to viso nenusigando. 
Jam nebuvo baisus nepra- 
mintas keliais, Rusijos Si- 
biras, bei dvokiantis kalėji- 
mas; jis atbudęs iš tautiš- 
ko miego ir pamatęs savo 

klaidas su visu savo budo 
karštumu stojo prk savo tė- 

vynės darbo ir pradėjo arti 
tėvynės užžėlusius dirvonus 
ir jo darbas labai didelių 
pasekmių atnešė. Nors jį 
jauną, vos sulaukusi 41 m. 

amžiaus baisi džiova pakir 
to, bet jlo ir per tą trumpų 
laiką suspėjo praminti ke- 

lią ir sutverti savo tėvynei 
milžiniškus darbus. 

Kas skaitė Kudirkos 01- 

ginališkus raštus ir verti- 
mas, tai žino koks buvo Ku 
dirkos gyvenimo tikslas. 

Kudirka persiėmęs tėvy- 
nės meile savo straipsniuo- 
se, apysakaitėse, bei verti- 
muose žadino lietuvių dva- 
sią, kėlė juos iš tautiško mie 

go, pasmerkė žiaurių rusų 
/činovnikus" stojo visuomet 
už darbininkų klesą ir tam 

panašiai. Jis dar studentų 
tebebūdamas organizavo 
mokinių draugijas, kvietė 
jaunuolius prie tėvynės dar- 
bo. 

Vincas Kudirka neKente 

partijinių kiviršų ir nurodė, 
ir visuomet sakė, kad visi 
lietuviai turi išvieno veikti 
tėvynės atradavimo reikale. 
Vincui Kudirkai labiausiai 
rūpėjo tikras tėvynės darbas 
ir gerbūvis, bet ne parti ji-1 
nių ginčių varinėjimas. 

Tokie Kudirkas veikalai, 
kaip verstos dramos, "Til- 
tas," išėilių: "Labora," "Tė- 

vynės Varpai" "Lietuva tė- 

vynė mūsų" ir daugelis ne 

suminėtų labai ilgus metusi 
gyvens. Jo veikalai pirm 
žadino lietuvių užsnudusią 
dvasią, jie ir dabar didina 
mumyse meilę prie savo že- 
mės. Jo varpai ^ šiandien 
nevienam lietuviui skverbia! 
si j širdį. j 

Be literatūros Vincas Fu 
flirka daug prisidėjo prie 
ietuviu muzikos pakėlimo. 
Jis parašė: muziką musų 
įymnui: "Lietuvą tėvynė 
nusų" ir daugelį kitų tau- 

iškų dainelių, ir Įvairių so- 

dų. J. Gabrys, kuris para , 

šė Kudirkos biografiją ir su 

redagavo jo raštus, pastebi, 
kad "V. Kudirką galima pa 
vadinti tėvu musu tautiškos 
muzikos." Taipgi Vincas 
Kudirka paliko daugelį la- 
bai gražių piešini ą. 

Užbaigdamas turiu pasa- 

yti, kad Vincas Kudirka 
itiiko savo tėvynei labai di 
lidelius darbus ir gal dau- 
giausia prisidėjo prie jos 
itgimimo. Todėl dabar mes 

;usilauk§ laisvės ryto, savo 

;ė vyne j e privalome neuž- 
miršti tų vyrų, kurie jau 
šapuose ilsisi; bet, kurie 
:laugiau už mumis savo dar 
bais prisidėjo prie tėvynės 
atgimimo. 

Tulelis. 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 

Posėdis Rugsėjo 23: Iš Į 
pranešimų -Tarybon: 1) Iš- 

pild.' Komitetas per p. Vi 
nikaitį praneša Žinia gautą 
iš Paryžiaus Delegacijos, 
jogei ši įteikė Clemenceau 
naują reikalavimą, Idant 
Lietuva butų atliuosuota 
nuo visų svetimų armijų ir 

prileista j Tautų Lyga. 2) 
Iš ten pat mums perduoda 
nuorašas, kabelio, kuriame 
yra Marshallo Foch atsakas 
Lietuvos Delegacijai, jogei 
duota Lenkijai liepimas tai 
kinties su Lietuvos valstija 
dėlei rubežių, ir kad M. 
Foch išreiškia viltį, jogei 
tarpe šitų dviejų valstijų 
santyriai greitai pagerėsią 
ir ant Jų rubežių ramybė 
galėsianti įvykti. 3) Laiš- 
kas iš Siberijos Lietuvių, 
kurie rašo jogei Novo-Niko 
lajevske Suorganizuota Lie 
tuvių Karininkų batalionas 
Vytauto vardu, ir prašo mu 

su Tarybos, idant mes apie 
tatai informuotume. Lietu- 
vos vajdžią,-matomai, kad 
jie Lietuvos valdžios nepa- 
siekia. 4) Vid-Europinė 
Vienybė nraneša, jogei su 

musų komitetu pasikalbė- 
j jus bus imta Lietuvos ne- 

prigulmybės pripažinimo 
klausimas su Valstijos Sek 
retorium, p. Lansingu. 5) 
Agitatyvė Komisija per p. 
Damijonaitį pranešą išsiun 
tinėjusi į veikėjus užkvieti- 
mus rengti prakalbas atei- 
nančią "Lietuvos Liuosybės 
Savaitę" Spalio, 15-22. 6). 
Įeina pranešimas, jogei bu? 
vusių kareivių yra suorga- 
nizuotas iš 27-nių tautų 
amerikanizacijos batalionas 
(lekiojantis būrys), kuria- 
me nuo lietuvių yra atsto- 
ju p. Sylv. Balčiūnas. 7) p. 
Petronis iš Rochester, N. Y. 
rašo svarbų patarymą prie 
pasekmingumo Liuosybės 
Savaitės. 8) 4-rių Tauta Ly- 
ga praneša, jogei ji rengia 
interns'noralį jon prigulin- 
čių tautų koncertą Spalio 
26, Carnegie Hali. 

Nutarimai: 1) Lie- 
tuvos Bonų pardavinėjime 
klausimo, kaip jisai buvo 
referuota iš šalies esant be- 
vykdomu per tam tikras 
agentijas, nutarta perduoti 
per labiau aiškius šalti- 
nius, idant susidarytų visuo 
menei aiški šito reikalo pa 
dėtis. 2) Nutarta šiuomi pa- 
aiškinti musu laikraštiiai. 
idant ji, sulyg Amerikos 
Lietuvių 'atstovo Paryžiuje, 
p. B. K. Balučio reikalavi- 
mo, siuntinėtų Lietuvos De 
legacijon Paryžiuje (Dele- 
gation de Lituanie, 24, Rue 
Bayarcl, 24, Paris, France) 
po 10 egz. savo laikraščių, 
inteikinejimui Francijoje 
isantiems lietuviams karės 
imtiniams. 3) Pasiųsti pra- 
nešimą į Kauną, suvedant 
Lietuvos valdžią pažintin 
su tuo kas tarpe didelių 
lietuvių organizacijų deda- 
si Siberijoje, ir kaip tenai 
lietuviški^ karės batalijonai 
nuo lenkų legionų skiriasi 

)ei Lietuvon rengiasi trauk 
;i. 4,» Su Siberijoj Lietu- 
vai* kuoartimiausius žinių 
sąryšius užmegsti. 5) Dėlei 
didelės svarbos reikalų rei- ~ 

kalingumas abiejų Tarybų" 
susivažiavimo apkalbėta ir 
užtai išsireikšta. 6) Dar sy- 
kį šiuomi nuo Tarybos pa- 
akinama visi Amerikos L'ie 
tuvių veikėjai, idant veikiau 
siai sukrustų savo kolioni- 
jose, kas gyvas, prisidėti pa 
gelbon Lietuvos Neprigul- 
mybėš Fondo, idant atei- 
nanti "Lietuvos Liuosybės 
Sąvaite" Spalio 15-22 gerai 
išeitų. 

J. O. Sirvydas, 
A. L, T. Tarybos Sekr. 

HOOVER'IS EUROPOS 
MAITINTOJAS. 

Šiom tarpu Herbert C. 
Hoover'is yra visos rytinės 
Europos maitintojas. Taip 
pranešė "The Chicago Tri- 
būne," kur jis padavė septy 
nių mėnesių atskaitą, t. y., 
nuo gruodžio 1 d. 1918 iki 
birželio 30 d. 1919. 

Atskaita yra paduota me- 

triškais tonais, kuri pagal 
tautas, šiaip seka: Finlan- 
dija gavo, 123, 338 m. t., 
Estonija 14,065, Latvija 
4,716, Lenki ia 312,565, Vo- 
kietija , 778,924, Holandija, 
24,552r Danija, 19,942, Bei 
gija, .748,429, Francija, 88,- 
338, Čeko-Slovokija, 323,- 
803, Aistri ja, 371,100, Hun 
garija, 633, Serbija, 89,442, 
Italija, 15,034, Homanija, 
216,666, Bulgarija, 22,831, 
Turkija, 14,458, Armėnija, 
31,060, Rusija, 15,077 ir Vo 
kietijos nelaisviai, 2,685. La- 
bu, Hoover'is jau yra išda- 
.lyjęs maisto Europos gyven 
tojams, 3,219,796 metriškus 
tonus, §770,795.000 vertės. 

Kuomet Hoover'is kalba 
apie užduoti atbūdavojimo 
Europos, tuomet jis gana 
prilankiai atsineša kas link 
mažųjų tautų, tarp kurių 
paminėja ir lietuvius. Bet 
kuomet mes peržiurėme jo 
aukų lentelę, tai lietuvių 
nerandame. Kodėl nieko 
apie lietuvius nepaminėta 
savo atskaitose? \ 

Kuomet Amerikos Raudo 
nasis Kryžius Lietuvai au- 

kavo maisto ir medikamen- 
tų, tai tą Lietuvos ir Ame- 
rikos visuomenė žinojo ir 
net po kelis kartus spaudo- 
je atkartojo. Tos žinios 
Amerikos lietuvių tarpe su 
kėlė didelį upą ir užuojautą 
valdžiai. 

Šiuom tarpu \merikos 
katalikai rengiasi suteikti 
Lietuvai pagelbą. Rugsėjo 
22 d. Dr. Thomas Wals'h, 
Amerikos katalikų tarybos 
kornisijonierius, tapo pasių- 
stas Lietuvon. 

Dr. Walsh Lietuvon va- 

žiavo, per Kopenhagen, kur 
jį sutiko Amerikos ministe- 
t'is, Ira Nelson Morris, ir Jo 
nas Augštuolis, Lietuvos pa 
siuntinys Švedijoje. 
Di. Walsh jau nuvyko Kao. 

nan ir ištiręs Lietuvos pa- 
dėjimą duos žinią Amerikos 
katalikų Karės Tarybai Wa 
shintgono, kuri buk pasi- 
rengusi ištiesti Lietuvai pa 
gelbos ranką. Taipo £i esą 
ji turi kelis šimtus slaugytoms 
jų (nursių), kurios nuvyku 
sios Lietuvon žada užsiimt 
prižiūrėjimų ligonių ir naš- 
laičių. 

Be to jie mano uždėti vai- 
kų auklėjimo mokyklą. 
Tiems tikslams kataliku ta- 
ryba turi surinkusi kelis šim 
tus tūkstančių dolerių. 

J. F. Girelė. 



« 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje j 
riTTsnukCiH, r a. 

B&treikr.s ;»iicn«> dirb;uve>c 
✓is didėja. Kadangi neorgani- 
ni; ti darbininkai, cljlto ir dar- 
bą nevisi dartn metė. P>et, kas 
kartas vis daugiau darbininkų 
apleidžia dirbtuvės. Yra viltis, 
i:ad trumpu laiku l'ittsburgo 
dirbtuvėse nedirbs nei vienas 
darbininkas. 

Anglu laikraščiai nors rašo, 
kad jau daug darbininkų grįžo 
darban, bet tame ncikiek nė r* 

teisybes 
Streikieriams tankiai tenka 

susiremti su streiklaužiais ir 
gana gv:rai vieni kitus apniusa. 
Daugumas nigerių ir lietuvių, 
kurie eina "skebauti," gauna 
į kailį. 

I )abar kompanaija visas dirbi 
tu vės apstatė sargyba ir sav?>j 
darbą mano varyti toliau. Kaip 
jiems vyks parodys trumpa 
ateitis. ) 

Pittsburgietis. ] 

ROCHČSTER, N. Y. .. 

r Rugsėjo 14 d. vieto3 ka- 
talikai buvo surengę prakal 
bas. Kalbėtojas buvo gerai i 

žinomas katalikų partijos 
vadovas Dr. J. J. Bielskis. 
To kalba buvo įdomi tuomi, 
kad jis girė Lietuvą ir nu- 

rodė, jog šį metą Lietuvoje 
/ra puikus vasarojus ir, dėl, 
to, jokio pavojaus. Lietu-j 
vai nėra. Ir Lietuvos žmo- 
nės bado nekęs. 

Dr. Bielskis, turbut nieko 
nežino apie Lietuvos var- 

aus, kad taip kalba. Praei- 
tą pavasarį męs gavome lai 
:-ką iš Šimonių miestelio, 
kur sako: "Daugelis ukinin 
kų pasisodino, tik po 40 sva 

rų bulvių ir viskas...." 
Lietuvai Gelbėti Draugi- 

jos 12-tas skyrius pradeda; 
veikti. Gerb. J. Žemaitis 
paaukavo pora kanarkų ir 
klėtką. L. G. D. rengia ba- 
lių, kuris atsibus lapkričio 
23 d., 824 Clifford Ave. 

Prie L. G. D. prisirašė ir 
užsimokėjo po $3.00 šie na- 

riai: J. Kazokevičius, M. 
AndruŠKeviČius, J. K. Čie- 

Įfets ir Vileniškis. 
P. Petronis. 

WATERBURY, CONN Į 
i 

Vietos lietuviai surengė 
didelį mass-mitingą, kuris j 

atsibuvo rugsėjo 21 d., ku- 
riame dalyvavo apie 3,000 
žmonių. Kalbėtojais buvo: 
L. J. Bagočius iš Boston'o, 
Mass., L. Simutis, iš Brook- 
lyn'o, N. Y. ir K. Šliupas iš 
Scranton, Pa. 

K. Šliupas savo kalboje 
pasakė, kad virš G,000 lie- 
tuvių, kurie su Amerikos ka 
riumene kariavo Francijoje, 
dabar yra pasirengę stoti 
Lietuvos kariumenėn ir gin 
ti lenkus laukan iš Lietuvos. 

F. J. Bagočius savo Kal- 
boje tikrino, kad visi Ame- 
rikos lietuviai yra susijun- 
gę į vieną kuną ir kovoja 
dė) išgavimo Lietuvai lais- 

Betogi kalbėjo dar keli 
anglai ir labai puikiai atsi- 
nešė kaslink Lietuvos ne- 

prigulmybės. Jie tvirtino, 
kad Lietuva turi buti nepri 
klausoma šalis, lenkai ir 
bolševikai turi buti priver- 
sti apleisti ją. 

Po prakalbu buvo renka- 
mos aukos. Aukų surinkta; 
$521 doleris. Apmokėjus iš 
laidas, likusius pinigus 
£270.31 pasiuntė S. Savicko 
vardu Kopenhagen Danijon, 
kad jis perduotų Lieutvos 
Raudonajam Kryžiui. 

Vienas iš rengėjų. 

PORTLAND, OREGON. ' 

Jau ketvirta sąvaitė, kaip 
vietos .siuvėjai streikuoja.' 
Darbininkai reikalauja 44 
darfcjo valandas ir $40 algos 
į sąvaitę. 

Šios vietos lietuviai ir 
kiti yra organizuoti darbi- 
ninkai, kurie priklauso prie j 
"Joumeymen Tailors 
Union." Nekurios kompa- 
nijos jau sutiko su darbi- 
ninkais ir jie sugrįžo dar- 
ban. 

Yra viltis, kad neužilgo: 
ir kitos kompanijos priims 
darbininkų reikalavimus. 
Nes čia, kaip tarp organi- 
zuotų darbininkų, nėra 

streiklaužių. 
V. Jusaitis. 

RED. ATSAKYMAS. 

Viturėlis — Tamstos ko-1 
respondencija netilps, nes 

kitas musų sandarbininkas 
jau pirmiau apie tai paraš. 

Neužmirškite musų. 

Didysis Valstijirtis Ban kas 
ant Bridgeporto 

YRA 

Central Manufacturing District 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $550,000.00. 
TURTAS VIRŠ $5,000 000.00. 

Taupymo skyrius priima pinigus užčėdijimui nuo mažiausios iki 
didžiausios sumos ir moka 3 nuoš. 2 syk. per metus. 

Pinigus paddtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje. 

Persiunčia pinigus j visas dalys paša lio. 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžutes (safety boxes) ir abel- 
nai atlieka visokius bankinius reikalus. Patarimai už dyką. 

Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų, Paąvleto Cook ir Miesto Chlca- 

gos yra laikomi šiame Banke. 

Bankas atdira3 kasdien nuo 9 ryte iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 

SUBATOMIS per v!są dieną nuo 9 ryto iki 8 vakre. 

Jonas Czaikauskas šio Banko senasis darbininkas jau yro 6ugrjžęs 
iš Suv. Valtijų kariumenės ir dabartės atstovauja Lietuvių ir ui- 
rubežiniam skyriuose. 

NORINČIOS PASTOT I KARIUOMENĘ 
LIETUVAITĖS LAIŠKAS. 

Taryboj gautas laiškas iš vienos mer- 
ginos, norinčios pastoti į kariuon.anę ka- 
riauti su broliais karžygiais už tėvynę. 

Laiškas šio turinio: 
"Mano idealas-tai troškimas šokt į 

kovos sukurį tėvynei ginti ir drąsiai atsta- 
čius krutinę priešų kulkoms, nešti savo pasi 
šventimą, drauge su broliais karžygiais, 
ant liepsnojančio tėvynės aukuro. Tai no- 
ras pašvęsti savo gyvenimą, nepažįstančiai 
nuilsimo jėgai. 

Savo idealui prižadu amžinos ištikimy- 
bės ir tikiuos, kad joks išmėginimas nepar- 
lauž. Juk tėvynė išsiilgus-reikalauja mū- 

sų lietuvaičių pasišventimo; reikalauja drą 
sių karžygių, stojančių į jos gynėjų eiles. 

Ir kodėl mes lietuvaitės negalėtume da 
lyvauti kovose? Kodėl Tėvynės meilė tu- 
rėtų pasilikti vien tik žodžiuose? Kodėl 
negalėtų apsireikšti narsiuose darbuose, 
karžygiškame pasiaukavime? 

Kodėl toks beširdis skirtumai? 
Maldauju aš Jus, Gerbiamieji, maldau 

ju visa širdimi: priimkite mane į kareivių 
eiles. Aš jaučiu, kad viską galėsiu atlikti, 
ko reikalauja, iš kareivių vaikinų. Mano 
protas jaunas, nenuilsęs, siela karštą, pa- 
jėgos neišaikvotos. Trokštu atlikti savo 

gyvenimo uždavinį." 
Iš Kauno "Lietuvos." 

i Žinios Iš Lietuvos i i t n«<V' •-4X>s.<V?'w<X?«.<V'L<Vj>■ <V'''--^VV—^v'i ■'-.*- ■*- •* *v-'- ^ » 

VALKININKAI 

Liepos 16 d. Vietiniai gy- 
ventojai lenkai, ypač dvarinin* 
kai, varo agitaciją prieš lietu-! 
vių valdžią, stengdamies jąją 
įvairiais budais šmeižti. Ragi- 
įa visokiais budais stot į lenkų 
kariuomenę. Pavyzdžiui, dv. 

Juozapas St'aęinkovičius tie- 
siog, eidamas iš trobos Į trobą, 
renki, aukas lenkams, ragina 
stot į lenkų kariuomenę, ir už- 

rašinėja j lenkus. 

Tarp lenkų kareivių jau jau- 
sti šiokis tokis bruzdėjimas 

Svarbiausias-priežastis tai ne- 

aprupinimas jų maistu, rū- 

bais ir smarki discipliną, kuri 
kareiviams jau įkirėjo. Įrau- 
kiamas netrukus visuotinas 
sukilimas. 

LUKŠIAI 

(Šakių apskr.) 
Kaškodel nepatiko čia-vokie- 

čiams karo metu bažnyčios bo- 
kštas. J j uždegė, gal manyda- 
mi, kad tuomi ir pasibaigs. 
Tuo tarpu jis degdamas virto 
£Utirpdydamasxstogą ir sunai- 
kindamas medinę bažnyčios 
vidaus dali. Nuostolių parapi- 
jiečiai greit neužmirš. Norėta 
po tam, net sienas išsprogdin- 
ti, iškalta tuo tikslu skyles, bet 
sprogdinimas nebeįvykdinta. 
Mušiu dideliu čia nebuvo, b cm i* u 

[.er kariuomenės kaltę nemažai, 
ūkių nukentėjo. I 

Lukšių valsčiui užmesta 
duoti 1817 pudų jarvų. Gal vi- 
sas valsčius ir surastu tiek 
daug, bet rinkliavos paskirsty-l 
mas tai jau Šakių, Suėmime 
Komiteto" nustatytos vien 
plunksnos pamojimu: Porai 
ūkininkų atnešta net po 135 
pudus avižų duoti: kviečių rei- 
kalaujama net nuo tokių, ku 

rnsm^m^... 
rie gal patys pirks. Gyventu 
jai sako, kad butu teisingai tai 
niekas nerti got 11, jeigu butu 
peržiūrima, kiek kas pavasarį 
begali duoti, ir tiek butu tai 
mama. Eina girdai, Šakių ko- 
miteto nariai vara "gešefta" 
su suėmimais valgomųjų daly-i 
kų. Ant 'komiteto plačiai ru- 

gojama. jj 
Ma r galis. 

ŽELVOSE 

(> Liepos 21 d. arti 20 lenkų 
legioninku atvamjvo i lietuviu 

T 'i W 
komitetą ir reikalavo, kad Im- 

tų praletidžiami visi žmonės, 
kurie neša grudus ir kitus pro- 
duktus. 

Lietuviams lenkai miltų ir 

kitų produktų neduoda. Saki/ 
prisirašykit prie Lenkijos, tai 
visa gausit. Kai kurie lietuviai 
neturėdami kito išėjimo, rašo- 
mi prie lenkų, bet vistiek nieko į 
negauna. 

MALETAI. Liepos 7 d. bu- 
vo legionininkų sujauktas sut-i 
sirinkimas, kuriam pranešė, j 
kad galima nusipirkt duonos 
po 50 rublių pudą. Žmonės ne-f 
trukus sudėjo daug pinigų.' 
Malėtuose duonos svaras 4 r u-l 

bliai, rugių pūdas 160 rublių.' 
Buvo įgalioti duonos parvežt 
iš Vilniaus Elijas Gordinas ir 

Juozapas Sėža. Nuvykę jie 
ja'u neberado duonos. Žmonės j 
labai pasipiktino tokiu priga-; 
vinių, nes ne tik duonos nega- 
vo, bet dar turėjo*itlyginti ke- 
lionės išlaidas. 

Kuomet žmogus nieko ne 

žino, tai jis mano, kad jis 
viską žino. Gi žmogus, ku- 
ris baigęs mokslus mato, 

;kad jis visai mažai žino. I 

^ XHKHKHKHKHKHKHKHCHKH>«^Km tHKW<HKHKH- HKHKH«HWKH«BWH| * 

LIBERTY BONDSS 
Mes perkame LIfcerty Bonds a s-^\ * /—-v T_T 
PII113 "Caab" vertf. Atneškite V»^ Jr\. vT^*) Jl~L 
irba at.iq.uu. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—I 4 •»•»»■ 
U tarn inkais Ketvergal* lr 1335 MllwauK6 Ave. 
Subatomlfl 9—9. tarpe Wood lr Paulina gatvių: rj 

NAU JOSDAINOŠŠlTGAIDOMIS^OlMKAUŠT 
Vienam Balsui. 

Era Mano Brangi 50c. 
Ne del tavęs Aš Mergelė 50c. 

Miegok Mano Balandėli 60c. 
Sunku man gyventi 60c. 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli lr Vai Putė, Putė 75c. 

Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. Užaskymus siųsdami ad- 
resuokite: 

f. j. budrik. , 3343 60. HALSTED SrREET CHICAGO, ILL. >i 

Eina in Lietuvą 
A. OLSZEWSKIS atidarė dabar Naują Ofisą Pinigų 
Siuntimui ir persiunčia į Lietuvą Gerai, Greitai ir Pigiai. 

% Kurie norite nusiusti savo giminėms piniginę pašelpą į 
Lietuvą, tai kreipkitės šiuo adresu: 

A. OLSZEWSKI 
32S1 S. HALSTED ST. CHICAGG, ILL 

Kas Supranta Biznį — Garsinasi "Lietuvoje." 

VAŽIUOJA LIETUVON 
KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE 

18,000 Chicagiečių ir 500 Delega- 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu 
su LIETUVOS LAISVES VARPU 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Var- 
po Išleistuvių Milžin škos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir 

BUS RODOMI CHICAGOJE 
Prieš Išsiuntimą Lietuvon 

Sekaučiose Vietose: — 

Bridgeporte, Sered. ir Ketv. Spalio 1 ir 2 
Mildos Svetaineje, Halstedir 32nd Sts. 

Town of Lake, Petnyčioje Spalio 3čią 0 
Naujame Peojfles Teatre, 47 ir Ashand ' 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rodymas prasidės 7 valandą vakare. Antras rodymas 9 valandą vakare. Svetai- 
nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie- krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Clr'cagos ir visos Amerikos Lietuvių pastangos ir darbai įeina į pasaul'o isto- 
riją. Atsilankyk ir atsivesk su -savim savo draugus. Pamatysi didžiau- si Amerikos lietuvių veikalą ir .sykiu sušelpsi savo tėvynę. Ką pama- tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. Rus tai nemirt i p a atmintis. Ateinančios gentkartės gėrėsis musų darbais. Nepraleis šios progos. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 

InžangTMČT Vaikams 25c. 
Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS, 



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE SSr 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje 

Jau importą j Lietuvą pradėjo, Tuoj pradės Eiporlą iš Lietuvos. Kaune skyrius veikia kuopuikiausiai: Jis susidarė iš jtakmingiausiu žmonių Lietuvoje, Vedeju L. A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 

=Tamstos bukite draugais Garbingų žmomųHi== 
Lietuvos Atstatymo Bendrove, kad patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuose, su- 

tvėrė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir įtekmingiausi žmones Lietuvoje. Į valdy- 
ba parinkti šie asmenįs: arranomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo No- 
belio firmos Varsavoje, poto buvęs organizatorius ir vedėjas "VILIJOS;" A. PRU 
SAS, buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų 
ir dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taip gi ir Lietuvos valdžios 
banku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgę laikę "Žagrės," Marijampo" 
lėje ir gerai žinomaa vaisbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijojs" fabri- 
ko vedėjas ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: 
ST. ČIURLIONIS, preziednto Smetonos asmeninis sekretorius ir Lietuvos val- 

stybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS, Mažosos Lietuvos Tarybos pirmi" 
ninkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metU3. DR. J. ALEKNA, Lietuvos 
Tarybos narys ir iLetuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. SELEMONAS BANAI- 
TIS, žinomas spaustuvninkas ir knygų leidėjas Kaune, narys Lietuvos Tarybos, bai" 
gęs Petrogrado Komercijos Institutą. Dr. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
ministerijoje. AGRONOMAS J. KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos direk- 
torius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantūros Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lietu- 
vos valdžios paskirtas direktorius prie Pramonės ir Prekybos Banko. P. TAMOŠEVI" 
Č1US kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninikas J. GUSTAITIS (brolis kun. 
A. Gustaičio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninikas iš Vilniaus. P. LĘONAVI" 

ČJ.US, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir K. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi viso 50 narių Lietuvoje. 
Ar Tamstos nenorėtumėt ir gi rastis tarpe jų ir veikti Lietuvai niudingą darbą? 

LIETUVA GKLBI-AMA DAIKTAIS, 
Lietuvoje trūksta daug reikalingų daiktų. Nebuvo žibalo, nebuvo gaželino nei 

automobiliams, nei airoplanams. LietuvosAtstatymo Bendrovė šiame darbe daug vė- 
la pagelbėjo. ) Pasiuntė j Lietuva: 

10,000 bačkų kerosino 1,000 bačkų gesolino. 
Visą siuntini paima valdžia arba ko operatyvai. < ¥ 
Jfau visas siuntin>3 yra kelionėje j Lietuvą per Liepojų. 
Neužilgo rengiamasi prie didesnio siuntinio. } 

Vm CELBEKIMfi. 
Dabar turite progą gelbėti Lietuvosvaldžiai ir žmonėms. Stokite visi į darbą 

ir stengkitės patįs tapti nariais LietuvosAtstatymo Bendrovės taip-gi prikalbinkite 
kitus. Šeras $10.00. 

Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. Už įdėius uinigus į Lietuvoo Atstatymo 
Bendrovę visi gauna 4%. Jau buvo išmokėtą dividentai per 2 metus. Šįmet už pirmą 
pusmetį ir-gi apkėjome. Dividentai išmokama iš pelno. 

KAS x PERKA IŠ LIETUVOS BEND ROVĖS ŠĖRU, TAI REMIA LIETUVOS 
REIKALUS KUODAUGIAUSIA IR PA TSAI SAU GELBSTI. 

* 

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA SĖRŲ PAkDUOS, TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA 10 DOVANU. Visais reikalais kreinkitšs: 

LITHUANiAH DEVELOPMENT CORPORATION-LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Musų Korespondento Fronto 
Keliones [spūdžiai. 

»• '■ 

:t (Ta są) j j 

Atėjo traukinys ir nuo Šiau- 
lių. 

— Ooo! — Sveikas tamsta! 
Iš kur tfi, iš Kauno!... i Kau- 
na! — pribėgo greitai prie ma- 

nęs senas pažįstamas žemaitis. 
— Aš iš Kauno, o tamsta iš 

kur? — pasisveikinęs savo 

ruoštu paklausiau ir aš. 

— Aš į Kauna. Xa, :aip ten 

jus su vokiečiais, su lenkais? 
— "Vokiečiai, sakau, jau 

šiandie visi išsikraustė, o len- 
kai nors ir buvo mus iš pasalu 
užpuolę, bet musų kareiviai su 

vietinių gyventojų pagalba ne- 

tik juos atmušė, bet dar ir to- 

lyn pastūmėjo. 
— O mus jau okupavo? 
— Kas okupavo?.. Koleaki- 

ninkai?... Vokiečiai? — nuste- 

bau aš. 
— Ne!... Xe kolčakininkai, 

ne vokiečiai, o tik lenkįai... 

Lenkai okupavo! 
— Nesuprantu, — išpločiau 

aš akis.. — juk tamstą, regis, 
ne ukmergietis? 

— Taip, aš Kuršėnų padan- 
ges. 

— Tai kaip gi jie tamstas 

galėjo okupuoti: per Liepoju, 
Klaipėda?... Kas gi: naujas 
pardavimas. O mes kaunie- 
čiai nieko nė nežinom. 

f 
— Savo kultura okupavo. 

Kultura. Ir ne pašaliečiai len- 
kai, tik vieliniai. Okupavo ta 

pačią dieną, kada Lietuvos 
valdžia sumobilizavo visus in- 
telcgentus. 

— Dabar pasmus visi val- 
dininkai ne lietuviai. Kuris ir 

moka lietuviškai, tai arba ty- 
čia nekalba, arba kalba tik ta- 

da,, kada su ponais pasikalba, 
o niurns prastiems žmonelėms 
nusibosta ir laukt. Visur pri»- 

Draoanu 
Krautuve 

<HKKHCH>a<H><} CKHKHKHKt- 

Jau suėjo dvieji metai, kaip męs atidarėme š'toje apieiinkėje savo 

krautuvę, dabar męs surengiame didelį pardavimas* ou dideliu atpi- 

gin'mu. šitas pardavimas tęsi3 per tris dienas: Ketvergą, Pėtriyčią ir 

Subati). Malonėkite visi mano pažįstami ir ko3tumieriai atsilankyti, 
o busite užganžd nti. Męs patįs siuvame overauzes, kelines; vaiku 

siutus ir mergaičių dreses, moterų siutus ir dreses ir darbą atlie- 

kame gerinusiai. I 

D KUBILIUS. 
3625 So, HaSsted Street 

še panas. Pirmia ubudavo va- 

karai, paskaitos, teatrai, susi- 
rinkimai, posėdžiai, o dabar 
vien pokyliai, puotos ir gegu- 
žinės. Ir prieš ką jie taip pilo- 
tuoja, tai ir suprast negaliu!... 
Arba su šitais karo nuostolių 
atlyginimais: dar nei skatiko 
negavau, o jau iš įstatų, 300 

rublių įmokėjau. l'ž visus ne- 

sumobilizuotus arklius taip pat 
jau du kartu po 10 rublių mo- 

kėjau... O kas bus toliau?.. 
— Tačiau man tai neaiš- 

ku, — buvau bepradedąs, aš, 
bet jis mane pertarė. 

— Niekam čia neaišku! Kas 
tai matė — dar niekur nieko, 
jau įnešk pusę nuošimčio tos 

sumos, kuria kažin kada dai 
v; 

X 

ir kažin ar gausi. L'ž arklius j taippat neaaišku. Važiuoju štai 
į Kauną ir paties pono minis- 
terio paprašyti išaiškinti... 

— ar nežinai, tamsta, kur 
gyvena pirklys Hautsrmanas 
ar Haupštelmenars, — staiga 
paklausė jis mane. 

— laigi musų raštininkėlis 
pasakojo, kad tam pirkliui mi- 

nisterija daug miško pardavu- 
si. Tai ar negalėtumėm ir męs 
nusipirkti. 

— Tamstoms neparduos,— 
pakratė galvą gretini stovėjęs 
kaikoks tamstėlė ir paaiškino: 

— O ar tesybė, tamstą, kad 
bankas pirkęs už penkius mi- 
lijonus auksinių duoda ir dar 
tris nuošimtis užmokėjęs Uer- 

lyne tam žmogui, kurisją, pri- 
rodęs ? 

— Nieko panašaus negirdė-1 
jau! — pastačiau aš akis. 

— Kaipgi negirdėjai, kad ir 
laikraščiai apie tai rašo: sako 
greit ir teismas busiąs. 

— B;ankas... duoda... Berly- 
nos. trįs nuošimčiai. Haup 
štelmanaš... — nieko nesu- 

prantu... 
— Atsiprašau, tamstą, man 

reikia skubėt jį traukinį, — ir 
| atsisveikinęs nuėjo šalin. 

į Ir man kilo mintis, o kad 
į sumobilizavus inteligentus, vi- 

soki nutauteliai pripasakos 
musų liaaidžiai lokių niekų, 
kad ji ir visai ištrikš. 

Štai ir Panevežys. is.aip sto- 

tis, taip ir miestelis beveik ne- 

nukentėjas nuo bolševikų. 
Taip pat mažai bejaučiamas ir 
provokatorių programas. Pa- 
rašai ir dviem ir trim kalbom. 
Visur lietuviai kareiviai, su- 

lenkėję į karininkai flirtuoja 
gatvėse su Panevėžio ponaitė- 
mis ir jodinėja gerais arkliais. 
Panevėžio stoties komendan- 
tas lietuviškai nemoka ir mes 

turėjom sugaišti, kol jam iš- 
vertėm iš lietuviu i rusu kalba 

c C C. c 

Maitinamojo Kaišedorių Pun- 
kto pranešima. Taip pat nema- 

lonaus įspūdžio daro ir daugu- 
ma Panevėžio kareivių skiria- 
si nuo paprastų piliečių tik tuo 
kad nešioja šautuvą, o retkar- 
čiais ir kariška kepuraitę. 

Hendras Panevėži > įspūdis 
toks, kad jis prie bolševikų bu- 
vo letuviškesnis. Tada visi 
dvarininkai slapstėsi ir tylėjo. 

į o dabar jie kela uosi, niekina 
visą, kas lietuviška ir varo di- 
džiausia lenkų agitacija. Retą 
naktį neišlipdo miestelio sienų 
savo proklamacijoms, o tą die- 

ną. kurią mes atvykom į Pane- 
vėžį, net pripildė du atsišauki- 
mu prie to vagono, kuriame va- 

žiavo apžiūrėti kelių susisieki- 
mo ministeris. Tos prokliamaci 
jos kaip ir visi Lietuvoje len- 
kininku padarų darbai, gašliau 
sio turinio, užtat jos neranda 
sau atbalsio miniose. I'askuti- 
ni karta Panevėžy buvo išlipv- C v » 1 

tojv prokliamacijos, kad vokie- 

čiai Kaune užpuolę lietuvius, 

išmušę mūsų kariumene, iš- 

plovę daugelį gyventojų ir tik 

pagasdinti lenkų legionų, vie- 

ną dieną išsikraustę iš Kauno 
ir iš visos Lietuvos. C) kad dali 

giau panašių nelaimių neatsi- 
kartotų. reikią lietuviams dė- 

i tis su lenkais ir įgyvendinti 
į Liubline uniją... 

i (Bus daugiaus). 
— — 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

s \Jžganėdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų sluati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, .vėliausių stalių ir kousęrvatyvi.škų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augšCiau. Vaikų siutai nuo $5.09 ir augščlau P'.rkite sau overkotus dabar, kol šiemos augšto'j kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšCiau Full dress, tuxedo, frakai ip t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarį iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro.'nsteigta 1902 

S. GpRDON * 

1415 SO. HALSTED STREET 

A? ADOMA? N KAPAM \ToKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš la'iai sirgai- per 3 metus, nuslabnėięs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, r.uslabnėitmns. 
Kraujo, i) kc?ų. Nervų ir abelnas s[ėkų nus»»jinia< 
viso kunc, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
■iiu. Visur jiejkojau oau pageibos. nesigailėjau visojį \meri*oj ir už rubez'ų. bet niekur negavau savo 
■veikatal pugrlbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistg, Bitterio, 
Kraujo valytojo, Nervatong, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolžs, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Krauja* išsivalė. Nervai ėmė stipria! dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyt o po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė no hntrli <ša. 

lutaras, Hitteria, ir po J mftn. savo paveiksle paraa činu toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu d?l;niu 
oa'.utans mylistų gerndėjlstci ir linkiu vi-=ieras savo draucair.s ir pažįstamiems 
su tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutarav: 

^ 

SALUTARAS GKEMICAL INSTITUTION. J. EALTRENAS. Prof 

1707 Sc. Halsted et., Phor.e Canal 6417 Chicago, ((iinoia 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Loptų, Rimų 1/ 8tjflar7;8 Popiaric 

SPECIALIAI: Maleva fnalevojimul etiubų !i vidaus, po $'.5!> ui t*Honą 
CARR BROS. WRiiCKING CO. 

8003-3039 50. HALSTED STREET. CHICAGO, LL 

Sustiprinimas 
Virškinimo 

Jusų^virškinimo organas laikas nuo laiko 
reikalauja sutaisymo kuris sustiprintų 
sveiką, veikimą, vidurių ir duotų jums tik- 
rą užsiganėdinimą, jaučiantis sveiku; grą 
žinant jums apetitą; prašalinnant vidu- 
rių užkietėjimą, ir kitus nesveikatingumua 

Severa's 
Balsam 
of Life 

(Severas Gyvasties BalsamasK šiios Gy- 
duoles pilnai atsako savo vardui, nes męs 
žinome iš gyvo patyrimo, kad jos yra 
vienos iš geriausiu gyduolių nuo chro- 
niško vidurių užkietėjimo, nevirškinimo; 
dispepsijos; skilvio nesveikatingumų ir 
abelno nusilpnėjimo. Jas reikia imti po 
kiekvieno valgio. Kaina 85 centai ir 4 
centai karės mokesčių. Gaunama visose 
\aistinėse. 

W. F. SEVERĄ CO. GiZDAR RAPlDS, !A, 

SEVERA'S MEDICA^ 
J'E D SKIN SOAP. 

(Severos Gydantis Odi- 
nis Muilas) yra puikus 
ir antiseptiškas muilas, 
prausiami, maudymuisi 
trinkimui galvos ir sku- 
timui. Labai tinka mau- 

dymui vaiky. Kaina 2oę 
nėra jokių mokesčių \ 

uuo niežėjimo, arb; 
šašimo. eczemos, deder-^ 
vinių, ivy poison, nuri- 
pimo ir t. p. Kaina 50c 
ir 2c karės mokesčiy. 

SEVERA'S 7'ABLETS 
FOrt HEADACHc AND 
NEURALGIA. 

(Severos Plotkelės nuo 

Galvos Skausmo), jos 
yra patariamos vartoti 
nuo galvos skaudėjimo. 
Jos prigelbsti greitai ir 
tikrai Kaina 25c ir lc 
karės mokesčiu. 

SEVERA'S SKIN 
OIN T M E N T. 

(Severos Odinė Mc 

yra labai gera mc 

SEVER.A'S \ 

REGULATOR. 
(Severos Reguliatorius) 
jis yra rekomenduoja- 
mas kaipo r.belnas vis.) 
kuno sustiprkitojas ir 
tinkamas gydymui ligų 
ir nesveikatingumų pri- 
klausančių moterims. 
Kaina $1.25 ir 5c mok. 

SEVER A'S RHEUMA- 
TIC REMEDY. 
(Severos Gyduolė nuo 

Reumatizmo) yra gy- 
duolė nuo reumatizmo 
podargos, sustyrusių 
narių, strėnų .skaudėji- 
mo ir reumatiko galvos 
skaudėjimo. Tik pamė- 
ginkite ja. Kaina $1.25 
ir 5c mokesčių. 

SEVERA'S KIDNEY 
AND LIVER REMEDY 
(Severos Gyduolė nuo 

lukštų ir Kepenų) pa- 
gelbsti nuo sutinimo 
inkstų arba pūslės, ne- 

reguliariško šlapiniosi 
geltligės, sųrugimo vi- 
durių ir strėnų skaudė- 
jimo. Kaina 75c ir $1-25 

Heras 
Lmimentas 

Ingaukite paprot} perspėjimo nelaimingų 
atsitikimų laikydami visuomet po ranka 
gerą, laiko išbandytą, pasekmingą ir pa- 
gelbstantj linimentą; kokj k*d męs jums 

siloume sutaisyruą kuris gerai žinomas 

Severas 
Gothard 
Oii i 

= 
(Severos Gothardiškas Aliejus), .lis '• ra 
pagelbsti prašalinimui visokių paw„ £g 
nių skausmu ir gėlimų, kur paprastai y555 
žinoma, kad linimenta. pagelbsti. Mėgini 
kito ij gydymui reumatizmo ir šitokiuose 
nesveikatingumuose, kaip: strėnų gėli- 
mas, dieglių, galvos skaudėjimo, sutini- 
mo. sustingimo sąnarių arba raumenų ir 

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

W F. SLiV ERA CO^cTeDAr" RAPIDS, IA. 



Vietines Žinios 
AŠTUONI ŠIMTAI SLAU- 
GIU GAVO DIPLOMUS. 

Sveikatos komisijonie- 
rius Robertson'as pranešė, 
kad šiandien naujosios slau 
gių mokyklos kursus užbai- 
gė 800, merginų ir moterių, 
kurios gavo diplomus. Jis 
sako: "Šią žiema jeigu ir 
atsikartotu spaniškoji epi- 
demija influenza, nors su 

slaugiems jau nebūtų bėdos, 
nes jų bus ganėtinai ir už- 
teks visų ligonbučių prižiū- 
rėjimų." 

Dabar Bennett Medical 
College, kuri yra ant Ada 
ir Fulton gatvių, organizuo 
ja kitą pulką slaugių. Ir 
duos pamokas, lekcijas: pa- 
nedėliais, seredomis, ir pėt- 
nyčiomis popietų nuo 2 iki 
4 valandos. Pageidauja, 
kad moterjs ir merginos bu 
riais rašytusi. 
rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

!125 W. 381 h ST., CHICAGO IL »„ 
arti Kedzie Ave. 

MALIORIUS IR POPIE- 
RUOTAJAS. 

Malevoju. popieruoju. grainuoiu. tai- 
Bau rakandus ir pianus. Darbą atlieku 

atsakančiai. Reikale kreipkitės. 

John Luckaw, 
3302 S. HALSTED ST. CHICAGO 

VALENTlNiL Uit&SSMAiajNf' 
COT.LEGE 

Mokina šlavimo. Mrpl;*©, <3f-,*lgoJn; 
dienomis Jr vakaraia dėl bizuto b 
aamų. Paliudijimai ifcduoda'nl ir 
rbft raskite, o męs paatetongulm* 

votelkti Jum* patvlm*. 
foa parūpinamo* dykal% Atailankyldti 

2407 W Madlaon fit 
SARA FATKK, Principal 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškoa ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typowriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Vaist. istorijos, abclnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pllietystėa, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos- nuo 0 ryto iki 4 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valandom. 

3106 S. Halsted st,, Chicago 

ŽYDAI MANO SURINKTI 
į 35,000,000. 

Žydai Amerikos piliečiai 
yra pasirengę surinkti $35,- 
0000,0^)0, dėl nuo karės nu 

kentėjusių žydų Europoje. 
Aukų rinkimo laikas yra 

paskirtas nuo Spalio 26 d. 
iki lapkričio 2 d. 

Chicagos žydai mano su 

rinkti daugiau negu $6,- 
000,000. Jie visi suėjo į 
vieną didelę organizaciją, 
kad pasekmingiau sutvar- 
kius aukų rinkimo reikalus. 

Colonel Abel Davis, bu- 
vęs vedėjas 132-ro piešti- 
ninkų pulko, yra išrinktas 
pirmininkų naujos draugi- 
jos. i 

Žydai tikisi du kartu dau 
giau surinkti aukų, negu 
nuo Centralio Komiteto 
jįems yra įsakyta. 

ATSIŠAUKIU 
Panelei B. Karpavičiūtei 

yra laiškas iš Lietuvos nuo 
J. Tautkevieiaus, iš Šedu- 
vos. 

Atsišauk, pas p. Kulio 
aptiekon, 3259 So. Halsted 
gatvė, Chicago, 111. 

Daugelis mano, kad jie 
sugebėtų buti Napoleonu, 
arba Caezariu, vienok ne- 

išmano, kaip savo vaikus 
prie stalo numalšinti. 

Teologai' labai didelės 
nuodėmės papildo, kad ban 
do žmonėms išaiškint Dievo 
galybę, didybę ir kitas jo 
ypatybes, nes jie mažiausio 
nusimanimo apie Dievą ne- 

turi- r 

Jei Dievas butų supran-% 
tarnas ir galima apie Jį ką 
paaiškinti, tuomet Jis nebu 

i tų Dievas. v \ 

! Žmogus yra prakilnus, 
I kuomet su juom gyvena 
, meilė. 

FndSk Naujuj Metu* »u tobulu akiv c 

jfjirau, taip. kad aiwt? napialelstumfi per 1 
«us metus, kas Sut -ali outl naudinga. 
pilei einant kur kitur. F.gzamtnarija DVHL\i. 

Gerai pritaikinti akiniai praialini aklų b 
galvos ikaudSjimus, trumparegystė uba toli- 
legjdtC prašalinama,' pasitarkite su manim 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

'801 S ASHLAND AVE.. O-HCAG' 
5Cio* lubos, vhi flatt't aptickoa. Ttayktle 

i : Rf.na phi iiS? 
KsunpA l^tcc Gatrt*. 

Valandos: nuo Stoa vai. i?U» ik". S vai. vale. 
Kcdilioj: Quo 9 VPl ryt" dieo«. 

.Tel skauda — patrin-1 
klte su 

Pain-Expe]Icr 
.lis suminkštins tuos 

įiastvruainfl raumenis ir 
us jausitės vol miklus 
r vikrus. 

žinroklte, kad butu 
su INKARO ženklu! 

Galima gaut visose 
aptlokose ui 35c ir 05o 
ftrbn Išsisimdlnt nuo 

F. AD. RICHTF.R & CO, 
326-330 Brosdwey. Rew York 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akis 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nedėliomls 10—12. 

120 So. Statet St., Chicago, III. 

DR. C. K. KLIAUGA 
....Dentistas... 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

jTelcphom Vards 1532 ' 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterį], vaiky ir vyi 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

\ DR. I. E. MAKARAS, j 
! \ 

J Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas. J 
• Perkėliau savo ofisą, j mirusio! 
} Dr. D J, Bagočiaus ofis;), 10900 So.J 
| Michigan Ave., Roseland, 111. kur» 

ir praktikuosiu tarpe lietuviu šiame! 
mieste ir apielinkėje. Telefonas ofi-J 
so Pullman 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street, j 
(Telefonas Yards 723 Chicago.} 

[— 1 

—•— •»<"—— r 

J Phoncs: Yards 155—551 j Residcnce Phonc Drover 7781 j 
F.A. JPZAPAITIS, R Ph ! 

DRUG STORE—APTIEKA ! 
l'ildomc Visokius Kcccptus 

3G01 SO. KALSTEI) ST. ClilCAGO 

Telephone Drover 6052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedeliomia pagal sutartj. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Tel. Ya-ds 3654. AKUŠERKA 

Mrs.A. Michniewic2 
Baigusi Akušerija 

kolegiją; ilgai piak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rody. visokie 
se ligosn motorinis ii 
merginoms 

'3113 So. Halsted St 

Į (Ant antru lubų) 
Chicagi, III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai va'iaro 

JĮ. Masalskis 
LIETUVIS SRABURIOS 

Patarnauju Laidotuvėse kogo- 
rlaualal, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patjs dirbame grabuB lr 
turime savo karubonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius feauk- 
tles: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krik.-tynomB 
lr kitiems reikalams dieną ar 

imk L j. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drorer 4139 

m?. 

Phone Boulci'crd 2160 

Dr. ft. J. Karalius f 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 ik' i Į| 
vc':aralfl. 

3303 SO. M3RGAK S1REET 
S 

iiiiiiiiiniiiii 

Dr. M. Hemui 
13 RUSIJOS 

Gerai lictuviamt žinomai per 16 ait 

tų Iteipo patyrei gyuytojas. ckirurga 
ir akušeris. 

Gydo aštriai ir chroniškas ligas, n 
rų. moterį) lr vaiky, pagal naujausia 
metodą-. X-Ray ir kitokius tJektro 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboiatorlja: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, lr 
6—8 vakarris. Te'.ephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 
VALANDOS: S—9 ~*r. tiktai. 

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus 
I. Parašyk į Lithuahian American Trading Co.,.6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi siuntimui 
reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Parašyk po vieną visų kiekvien^rm baksui, "kurį manai 
siųsti. Už feai nieko nereikia mokėti. 

.2. Bakso didumas turi buti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruo- 
jar.t. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. ( Baksas turi buti padarytas iš lentų 
% arba Y\ colio storumo. 

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiinu audeklu —klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas stalą užtiesti). 
4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir kvetinių 
miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba tau 
kų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti į užrutežį. 
•5 Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti nesikratytų ir neslankiotų. 
6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ir vėla baksą aplinkų, taip kad kuris nors lentelė nepasiliuo- 
suotų. 
7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu ,kuriuos męs prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso patogioje vietoje. Numeris, kurie randasi ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių. 
8. Už ekspresą arba už freitų vežimą pats apmokėk iki New Yorko. 
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris išsiųsk tuojau 
sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta Jei neužteks, męs tufėsime siųsti bi- 
lą, kad primokėtumei. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso. 
10. Męs priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime perkrauti į bak- 
sus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip ir baksus, bet pri- siųsk po 18 centų už kiekvienu svarą iškaščiams. 
II... Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 
12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

Utttuaniiįsi Jta®rl®an Trading <##* 
6 WEST 48th STREET, H!W YORšC, M, Y 

Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuose norite siųsti. Nešiotos drapa- 
nos yra reikalingos Lietuvoj, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose. 
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Užrašykite jiems "Lietuvf 
"" 

* 

arba siųskite savo pavienius 
perskaitytus numerius, 

bet tikrai siųskite 

lifftiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"Lietuvos' administracija siųs ' Lietuvą 
'usų giminėms Lietuvon. 

per ištisus metus už S8.00 

per pusę metų už $4.00 

per du mėnesiu už $2.00 

iiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiyiiiiiiiiuiiHi: 

• 

GERB. "LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
Siunčiu Jumis $ ir meldžiu siųsti Dien- 

raštį "LIETUVĄ" mano 

sekančiu adresu: ♦ 
.: įį *'>:*'£] 

t 

Vardas-pavardė 
Miestas ar kaimas 

Apskritys 
Pašto stotis 



v 

Vietines Žinios 

VAGYS SUMUŠĖ MER 
GAITĘ IR PAĖMĖ $550. 

Ponas Foley gyventantis 
105,7 W. 47 gatvės, paliko 
savo dukterį Alice 14 metų 
namus daboti, o pats suau- 

gesni a ja dukterria išėjo pa- 
sivaikščiotų. Tuom tarpu į 

ėjo du vagiliai. Kuomet 
Alice pradėjo šaukti, jie su- 

mušė ją ir į burną įdėję no- 

sinę, kad ji negalėtų iššauk- 
ti įstūmė ją į kambarį ir 
duris uždarė. 

Įr tuomet pačiudu ramiai 
darbavosi ir jieškojo pinigų. 
Ir paėmę $550 pabėgo. 

Tėvai parėjo ir kuomet ne 

rado dukters Alice nustebo. 
Bet kuomet įėjo į kambarį 
ir rado mergaitė beverkiat 
ir nekaip negalėjo suprasti, 
kas su ja atsitiko. 

iJž valandėlės Alice pra- 
dėjo pasakoti istoriją. Tuo- 
met tėvai jau nebestebėjosi, 
bet ligiai su dukterimi verk- 
ti pradėjo. 

TRIS VAIKINAI KALTI- 
NAMI ŽMOGŽULYSTĖJE. 

Vakar nakti Englewood 
stoties policijai tapo praneš- 
ta, kctd Dr. A. R. Karreman 
yra negyvas savo namuose, 
6417 Etewart Ave. Pribu- 
vus policija nieko nerado 
apart negyvelio. 

Vidurnaktyje netoli Dr. 
Karreman'o namo policijan- 
tas sutiko tris jaunus vaiki- 
nus kuruvinais rūbais. Ma- 

nydamas, kad jie yra jo už- 
mušėjais suareštavo juos. 
Jie liko nuvežti į Englewood 
policijos stotį. 

Ir kuomet policijos virši- 
ninkas paklausė jų vardų jie 
pasisakė esą: Evan Poor, 17 
metų, kuris gyvenas Y. M. 
C. A. viešbutyje, Cecil Med- 
kiff, 14 metų, 513 W. 68-tos 
gatvės ir Harold Johnson, 
13 metų, 6837 Eggleston 
Ave. Nei vienas* iš jų neprisi 
pažįsta prie žmogžudystės. 

Del to gi anksti iš ryto da- 
vė žinią policijos ir detekty- 
vų viršininkams: Carrity ir 
Mooney, kurie stengiąs suži- 
noti priežastį žmogžudystės 
ir surasti jo užmušėjus. 

Dr. Karremano kamba- 
riuose rasta daug įvairios 
rųšies laiškų, bet kas ink 

žmogžudystės ten nieko nė- 
ra. Teirautasi pas artimus 
kaimynus, bet ir tie nieko 
nežiną ir nei jokių vaidų ne- 

girdėjo. Kol-kas dar patikė- 
tinų žinių ir priežastį žmog- 
žudystės nesurandą. 

SMAGI IR DŽIUGINANTI 
ŽINIA. 

Dr. H. W. Genties, Ameri- 
kos Raudono Kryžiaus Chi- 
cagos skyriaus, laiške rašy- 
tame rugsėj 26 d. 1919 m. 

pranešė Rr. J. Sarpaliui se- 

kančią žinią: 1). Malonu 
rasti šiame laiške Tamistos 
vardu Diplomą, kuris sutei- 
kia Tamistai teise vadintėsi 
Amerikos Raudono Kry- 
žiaus pirmos pagelbos mo- 

kytojų. 2). Taipgi norėtųsi 
išgirsti nuo Tamistos kaip 
greit galėsi suorganizuoti 
mokinių kliasą. Mes iš savo 

pusės pasistengsime suteikti 
reikalingąją organizavimui 
mokyklos paramą. 

Ar reikia smagesnės ir lin 
ksmesnės žinios? Ką sesutė 

tų ant to pasakysi, tavo na- 

muose pirmos pagelbos mo- 

kykla, ir jokių iškaščių tau 

nepadaro, tik ateik paženk- 
linton vieton ir imk žinias. 

,kad vėliaus gyvenime pasi- 
naudotume!. 

Norintieje pradėti moks- 
lą malonėkite užsiregistruoti 
pas Dr. J. Sarpalių 3252 So. 
Halsted St. Ir kaip ganėti- 
nas mokinių skaitlius susi- 
rašis, bus paskirta vietą ir 
mokslas prasidės. 

CICERO, ILL. 

Motinos, kurios savo kudi 
kius palieka Dieninėje Vai- 
kų Prieglaudos Draugijoje, 
įžeidė ją. 

Kuomet jos buvo kviečia- 
mos prisidėti prie užlaiki- 
mo didesnio skaičiaus vai- 
kų, tuomet jos atsakė, kad 
draugija iš surinktų pinigų 
tik biznį daro. Ir nuo to lai- 
i susirinkiman neatęina. 

Kad parodžius visuome- 
nei, kaip draugija surinktus 
ir suaukautus pinigus suvar- 

toja, aš paduodu 10 mėnesių 
atskaitą, iš kurios pažangio- 
ji visuomenė matys koki 
draugija turi iš to pelną ar 

nuostolį. 
Už vaikus ieigų bu- 
vo $355.15 
Meėnesinių ir aukų nuo 

d r-jų 30.00 
Kun. Vaičiūnas auka- 
vo 15.00 
Smulkių aukų surinkta 15.63 

Labu' $415.88. 
Išlaidos 

Užvalgius $250.35 
Algos darbininkiai 260.00 
Randa už namą 117.00 
Šviesa ir šilumą 20.00 

Labu išleista .. $652.35 
Daugi ja turėjo darinkti 

$236.47, kad padengus iš- 
laidas. 

Todėl moterėlės nemany- 
kite, kad draugija daro biz- 
nį iš surinktų pinigų. Dėl 
stokos pinigų, gal draugija 
ant tolesnio laiko nebeište- 
kus ir išnekur negaudama 
pagelbos, bus priversta savo 

įstagą uždaryti. 
Jonas Mikolainis. 

TOWN OF.LĄKE. 
Vaikų vakaras. 

Rugsėjo 28 d. šv. Kry- 
žiaus Mokyklos Alumnai 
išpildė puikų programą, ku 
ris susidėjo iš veikalėli^ 
"Linksmos Dienos," dekla- 
macijų, muzikos, solų ir 
linksmių dainelių. 

Veikalėlis "Linksmos 
Dienos" pats savime yra 
labai silpnas,-prastai ap- 
dirbtas ir veik be minties. 
Bet tai čia jau nelošėjų kai 
tė, kad jiems tokis veikalas 
tapo paskirtas. Lošėjai sa 

vo roles labai gražiai atli- 
ko, ypatingai panelė Ona 
Auškalnaitė Sleponienės, se 

nelės rolę. Panelė S. Ba- 
joriniutė labai gražiai atpa 
šakojo "Kaip arklių lenk- 
tynės tapo praloštos," p-le 
Jurgaičiutė gražiai padaina 
vo solo. Alumnų choras 
taipgi jautrias ir gražias dai 
neles sudainavo. 

žodžiu visas programas 
gerai išpildytas. Tik, kad 
geresnis veikalėlis butų bu- 

! vęs paskirtas, tuomet dar 

|gražiaus butų atrodę. 
Linksmu, sykiu ;r grau- 

du, kuomet svetimam kraš- 
te matai sa^o tautos pilda- 
mus papročius ir girdi gra- 
žiai skambančia lietuvišką 
kalbą. To labiau, kuomet 
toji kalba skrenda nuo tų 
upų, kurios negyvenę Lie- 

tuvoje, kurios pergalėdamos 
gimtos šalies visas pastan- 
gas gerbia ir myli savo te- 
na kalbą, bei papročius. 

Labai pagirtina, kad pas 
tuos vaikučius tiek' daug 
tautiškos dvasios ir, kad jie 
taip puikiai gali vartoti lie 
tuviška kalba. 

T-lis. 

Draugijų Pranešimai 

PRANEŠIMAS 18-tos GAT- 
VĖS LIETUVIAMS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 3-čio skyriaus susirinki- 
mas įvyks seredoje 7:30 vai. 

vakare, spaliaus 1 d. 1919 
m. Domininko Šiemaičio sve 

tainėje So. Union Ave. ir 
18-tos gat. Chicago, 111. 

Nuo šio susirinkimo prasi- 
dės reguliariški susirinki- 
mai, kas antrą seredos vaka- 
rą Čionai paduodame susi- 
rinkimų sąraša: 

Spalio (Oct.) 1, 15, 29. 
Lapkričio (Nov.) 12 26. 

Gruodžio (Dec.) 10 2,4. 
Valdyba. 

Lietuvių Daktarų Domai. 
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugi- 

jos mėnesinis susirinkimas jvyks se- 

redoje, spalio 1 d "Lietuvos" Svetai- 
nėje, 3249 So. Morgan gatvės. 

Visi narjai ir norintieji prisirašyti, 
esate kviečiami atsilankyti. 

Sek. Dr. A. L. Graičiunas 

Cicero. IK. 
Lietuviu Tvirtybės Draugystės ex- 

tra susirinkimas jvyks suimtoje. spa- 
lio 4 d., Simano žvibo svetainėje, 1347 
So. 50 Ave., 7:30 vai vakare. 

šj vakarą draugystė persikels j p. 
J. Jukniaus svetainę, 4837 W. 14ta g;'t 
vė. Todėl-gi visi nariai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atslr nkyti. 

Komisija 

Town of Lake. 
Susivienijimas Lietuvių Organizaci- 

jų susirinkimas jvyks ketverge, spalio 
2 d 8 vai. vakare. is Square Park 

Svetainėje, 45 ir So. Paulina gatvių." 
šiame susirinkime turime daug svar 

bių reikalų apkalbėtf!* 
Kviečia, Valdyba. 

PAJIl^O^nMAI. 
Petras Barkauskas iŠ Ma- 

riainpolės pa j ieško savo sesers 

Juzės Yedegienės ir švogerio 
Martyno Vedegio. Jie prieš di- 
di Europos karą gyveno New 
Yorke, 144 B. Schenc Ave. Jie 
patįs ar kas juos žino te pra- 
neša jiems, kad jie atsišauktu 
j "Lietuvos" Redakciją, iš kur 
jiems bus prisiųstas jo laiškas. 
"Lietuva", 3253 S. Morgan st( 
Chieago, 111. 

Pajieškau patyrusio bučerin, aatei- 
šaukite tuojaus: 

2354 SO. O AKLE Y AVENUE. 

REIKALAVIMAI. 

Reikalaujame, kad p^ri vy- 
rai arba nr" :,,os apsigyventu 
su mumis. Vaiku nėra. lnirni- 
shed rooms. Busite kaip savo 

namuose. Andrew Molka, 
2246 W. Grand Avenuc. 

R.EIKALAUJU BU;ERIO. 
Reikalingas geras bučeris, supran- 

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

John Corey, 
Kevvanee, III., 

Reikalaujame keletą apsuk- 
rių vyrų pardavinėti liotus nau 

joje lietuvių apygardoje. Arti 
lietu.ių vienuolyno (Šv. Kazi- 
miero). Lotai parsiduoda ant 

lengvų išlygų. Gera proga už- 
dirbti pinigų liuosame laike. 
Patyrimas nereikalingas. Krei 
pkites tuojaus: Frantis Kibort 
& Co., 2402 W. 63rd St., Tel. 
Republic 923. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRU. 

THE HOUSE OF 

KUPPENHĘIMER 

Siuvėjai Vyiy ir Vaikinų 
puikiausių nešiojimui 

parėdnių 

PRANEŠA. KAD JIE ATIDARO 
• SAVO 

MODERNIŠKA KELINIU 
DIRBTUVE 

prie 
Po'k St. ir Karlov Ave. 

(netoli nuo Crawford Avc.). 

JEIGU ESI PATYRĘS 
PIERCER 
POCKET MAKlR 
STITCHER 
J OIN E R 
P R 'L SS E R 

ATSIŠAUK tarpe 9 ir 11 ryto 

EMPLOYM ENT DEPT. 
733 S. KARLOV AVE. 

TRIMERIAI 

JEIGU ESI PATYRUSIS 
TRIMERIS PRIE AUGŠ- 
TOS RUŠiES COATIJ 

ATSIŠAUK 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

2153 SO. KEDZIE AVE. 

ANTPARDAVIMa_ 
PARDUODU. 

3-jų augstų išlikus akmeninis na- 

mas, 6. 7 ir 7 kambarių, kaiiuw...$7,000. 

2-jų augštų, naujas, 5 ir 5 kamba- 

rių, $5,"00. 

BIZNIO KAMPAS, geriausia vieta 
ant Bridgeporto, reikia $5,000 į mokė- 
jimui. 

Penkis namus turiu prie pat Wa- 
shington Park; nauji, geri. 

Kas nori gerų, geroje vietoje, namą, 
tegul kreipiasi tuojaus prie manęs. 

J. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald Ave. 

, PARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, Couuty Wis- 
c^.sine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
me labai derlinga, Ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 

avento. Męs ėsame savininkai 5^.000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tl": lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėin Kazimierą Gad- 

liauskų tos kolionijos direktoriumi, 
kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo non farmų 40, 80 
120, 160, akerį Galite pradėti dirbti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farmų išmokėtų. Ir męs duodame dal- 
ba tiems, kurie pirks farsas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį {mokėjimo ant far- 

mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, VVisconsin. 

REIKIA PAGELBOS. j ma— ■■!■■■! it. ttiii ami— 

MOTERŲ. 

Arm Hole 
Basters 

The House of 
Kuppsnheimer 

Męs turime darbo kelioms arm hole 
beisterėms. kurios turi patyrimą prie 

aukštos rgšies dress coatų darbo. 

% 

ATSIŠAUK 

SHOP "C" 

411 S. Sangamon Si 

REIKIA 
M E R C! N U IR MOTERŲ 

Prie Lengvo. Švaraus ir Užiman- 
čio Popierinių Bakc^ Darbo. 

Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas. 
Pradinė mokestis gera. 
Valandos nuo 8 iki n:45. 
Subatomis i k į pietų. 

SEARS ROEBUCK &. CO. 

HOMAN & ARTH iNGTON ST. 

TRIMERS 

JEIGU ESI PATYRUSI 
TRIMERE PRIE AUGŠ- 
TOS RŪŠIES COATŲ 

ATSIŠAUK 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

2153 SO. KEDZIE AVE. 

Reikalaujame siuvėju ant mo-i 

te'riško clarbo. Gera mokestis.] 
Charles Augailis, 3130 W. Ila j rrison S t. 

Parsidu da medinis namas ant dvie- 
jų augštų, apačioje storas ir du kam- 
bariu, viršu% pagyvenimas 7 kamba- 

rių Parduosiu pigiai ir ant lengvu iš- 

mokėjimų. 3357 S. Morgan Street. 

Pigiai parsiduoda medinis namas ( 
ant trijų augštų, šeimynoms p. gyveni 
mas. geroj vietoj lietuvių apgyvento j 
apielinkej, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirkau 
farmę. reikalingi pinigai. Atsišaukite 

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

PARSIDUODA ant dviejų lubu me- 
dinis namas, du fletu, sū toiletais, gc- 
su, neseniai pertaisytas,, priversti 
parduoti tuojaus. Atsišaukite pas sa- 
vininko: 

3733 Emerald Ave., 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akvvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausinai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant- ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži_ 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. 

"" 

'slapių 138, kaina 55c, 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 58c, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $1.75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 

Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 75c, 
Tapati audimo apdaruose' $1.50 

7. Gt iynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lic 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per keHs šimtmečius lenkų bajorai 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina r... $2.01; 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
bud j išdirbo sau. rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto itn 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $į-50 
Ta pati su audimo apdrais '$2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir jp iš jų naudotis. Pagal Bitner, 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 pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, 
kaina $1.00 
Ta pati audimo apdaruose ~x.?5 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- 
liu paveikslu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 

11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 
n. a pati audimo apdaruose $2.50 

12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Litluuanian Nationol Council in U. S. of America. 
VVashington, D. C. Price 25c. 

13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

žinvstė vis yra' pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinvstė. Piešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau* 
kis. Kaina .. 25C» 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno orcanizmas, kaip u> 

laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Iitorija. Naudinga medega norintiems pra- 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. šalčius. Išlei- 

R5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijd' 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose li 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45«* 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apiplėšti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė Ji 
A. Chmicliaaskas. Pusi. 505, kaia $2.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: otlaivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- * 

dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 

19 ifaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojiinasį rfuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė, Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, nie- 

kiančių doros ir išminties. Pusi., 182, kaina, 75c. 

do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
Ta pati audimo apdaruose 

Tos pačios gražiais audimo apdara:.s $3-0*5 

T. M. D. Pusi. 142 kaina 
Ta pati gražiais viršeliai 

25c. 
50c 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos niarininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie-setbuklai yra tuomi labai 'žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik.® tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
orius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rasėj ui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys,. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė i lictu\ių 
kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 

_ 
x 

23. 7Tie Fraterual Age. The Problems of Peace and The Rights 
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 vel 
rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ym 
lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

namuose. Pusi. 362, kaina 
Ta pati gražiai# audimo apdarais ? 

$1.00 
$1.50 
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