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Poi*ma8ter General 

Mušis tarp Deni- 
kino ir ukrainu; 

i 

Ukrainoje sudaryta koalicine 
ministerija. 

Kabinetas užgro- 
bimui Baltiko 

Siūloma trijų mėnesių 
streikų pertrauka. 

MUŠIS TARP DENIKlNG 
IR UKRAINŲ. 

Paryžius, spalio 9 d. — 

Ukrainų spaudos biuras 
Basle praneša, jog gavęs ži- 
nių iš Podolsko, kad ukrai- 
nų armija netikėtai buvo 
užpulta rusų liuosnorių ar- 

mijos ir kad eina smarkus 
mušis. Manoma, kad tai De 
nikino kariumenės dalis, 
nes tarp Petluros ir Deniki- 
no likosi karė jau paskelb- 
ta. 

SUDARITA UKRAINOS 
KOALICIJINĖ MINS 

TERIJA. 

Paryžius, spalio 9 d. — 

Ukrainų spaudos biuras pra 
neša, kad, sulyg noro gene- 
rolo Petluros tapo suorgani 
zuota koalicijinė Ukrainos 
ministerija. Premieriu ir mi- 
nisteriu vidujinių reika- 
lų yra I. Mazeppi, gi mini- 
steriu užrubežinių reikalų 
M. Šlovinsiu, buvusis ukrai- 
nų atstovas Pragoję. 

KABINETAS UŽGROBI 
MUI BALT1KO ŠALIŲ. 

Berlynas, spalio 9 d. — 

Čia neseniai susidarė taip 
vadinamoji laikinoji "Va- 
karinės Rusijos priešbolševi 
kiška valdžia," iš priešbol- 
ševikiškų rusų, kurios tikslu 
buvo užvaldyti šalis tarp 
Lenkijos Maskvos ir Petro- 
grado. 

Associated Press agentas 
matęs fotografiją nuo doku- 
mento, po kuriuo pasirašysi 
taip vadinama ministerija 
Tarpe tos ministerijos yrs 
sekanti asmenįs: Viskupski 
minlsterių pirmininkas 
Roemmer, ministeris vaiz 
bos ir industrijos; Dr. Pop 
pe, ministeris apšvietos, ii 

pulkininkas Dumovo kaip( 
karės ministeris. 

Šios rusų ministerijO; 
Berlyne tikslu buvo dagaut 
pinigų, kad, užėmus vakari 

nius buvusios Rusijos kraš 
tus, kovoti prieš bolševikus 
Tokiam rusų burialio užma 

nymui pritariusi ir Vokieti 

jos valdžia. 
Bet sakoma ši "valdžia 

jau netekusi autoriteto, ne 

tarpe tos "valdžios" bu 

buvo ir bolševikų agentų. 

į SIŪLOMA TRIJŲ MĖNE- 
SIU STREIKU PER- 

TRAUKA, 

| Washington, D. C., spalio 
19 d. — Darbo ir kapitalo 
• konferencijoje šiądien buvo 

jtrįs įvairus pasiulijimai pa- 
daryti sutartį, kad nebūtų 
< streikų bėgyje trijų mėne- 
isių delei sutvarkymo tulų 

į dalykų. 
Taipgi pasiūloma plieno 

streiką užbaigti arbitracijos 
budu, nes kitaip nesimato 
šiam streikui galo. Reko- 
menduojama sudalyti pa- 
stovią arbitracijos komisiją. 

Gompers pasiūlė rezoliu- 
ciją su reikalavimais, kurie, 
jo manymu priimtini vi- 

įsiems darbininkams. Jie se- 

ika: 

Teisė darbininkams orga- 
nizuotis ir organizuoti; 

Laisvė žodžio, spaudos j 
ir susirinkimų; 

Turėti teisę rinktis 
atstovus del derybų su darb 
daviais; 

8 valandos darbo diena, 
su viena diena liuosa ir pu- 
sė šventės subatomis; 

Mokestis sulyg pragiveni- 
mo brangumo; 

Lygi mokestis moterims 
su vyrais už vienokį darbą. 

Uždraudimas samdyti dar 
ban jaunesnius 16 metų. 

Tas viskas tik pasiūliji- 
mai, bet nėra nieko dar tar- 
ta šioje darbo ir kapitalo 
konferencijoje. 

PERŠOVE VOKETIJOS 
SOCIALISTŲ VADĄ. 

Berlynas, spalio 9 d. — 

.Tapo peršautas Hugo Ha- 
ase, neprigulmingų socialis- 
tų vadas apie puse valan- 
dos prieš jo kalbą parlamen 

^ te, kur jis žadėjęs pasakyti 
> daug ko naujo apie valdžios 

darbus Baltiko šalyse ypač 
5 sąryšyje su taip vadinama: 
ii "Vakarinės Rusijos priešbal 
-!ševikiška valdžia," kurios 

buveinė yra Berlyne, 
i. j Delei tokio susidėjimo da 

-įlykų buvo manoma, kad Ha 
ase užmušimas yra surištas 
su politika. Bet klausinėjant 
jo užmušėjo Voss, jis už- 

s | reiškė, kad tas buvo padary 
k i ta grynai del ypatiškų rei- 

kalų. 

Numylėtas šalies žaislas 

— 

Vakar įvyko paskutinis susirėmimas iž čempionatą dviejų žymiausių 
beisbolnikų grupių: Reds iš Cincinati ir Wh:te Sox iš Chicago. Reds išlošė 
čempionatą 10 prieš 5. Paveikslėlis parodo lošiant R ds su White Sox už čem- 
pionatą. 

TURi 41 REIKALAUJA 
WLSJNO PRINCIPŲ. 

Paryžius, spalio 9 d. — 

Iš Smyrna atėjo praneši- 
mas, kad turkai naciona- 
listai, kurie, užėmę miestą 
Konieh Mažojoj Azijoj, įstei 
gė savo valdžią, išleido at- 
sišaukimą, pranešdami, kad 
negresia jokis pavojus žmo- 
nių gyvastims nei turtui, ne 
žiūrint kas kokios tautos 
ar rasės nebūtų. Savo atsi- 
šaukime turkai reikalauja, 
kad butų pritaikinta prie 
Turkijos prezidento Wilso- 
no principai. 

KARĖS STOVIS 
MASKVOJE. 

Washington, D. C., spalio 
Valstybės departamentas ga 
vo pranešimą, kad Maskvo- 
je pr skelbta karės stovis. 
Tą padariusi specialė komi- 
sija, kuri tapo paskirta išti- 
rimui bombų ekspliozijų. 
Prie to valstybės departa- 
mentui pranešama, kad lai- 
ke bombų ekspliozijų tapo 
užmušta 13 bolševikų komi- 
sarų. Sakoma, minių upas 
vis kįla prieš bolševikus. 

TEIS AFICIERUS BUVU- 
SIUS BALTIKO ŠALYSE. 

Berlynas, spalio 9 d. — 

Karės ministeris Gustov 
Noske užreiškė parlamentui, 
kad aficieriai, kurie būda- 
mi Baltiko provincijos, ra- 

gino kareivius neklausyti 
valdžios įsakymo dėl pasi- 
traukimo iš tų šalių, bus tei- 
siami kariškojo teismo. Va- 
ldu minėto aficierių būrelio 
,buk buvęs majoras Bischof. 

BOLŠEVIKAI PRALEIMĖ- 
JO TIES PSKOVU. 

Helsingforsas, spalio 9 d. 
Šiądien gauta pranešimas, 
kad šiaur-vakarinės Rusijos 
armija, 5 dieną spalio smar- 

kiai sumušusi bolševikus 
apielinkėje Pskovo. Šiame 
mūšyje 500 bolševikų suim- 
ta nelaisvėn. 

BALTIKO DERYBOS SU 
BOLŠEVIKAIS KOPEN- 

HAGENE. 

Kepenha genas, spalio 9 d. 
Vietos rusų rateliuose kalba 
ma, kad Rusijos sovietų de- 
rybos su Baltiko šalimis 
greičiausiai įvyks Kopenha- 
gene, Danijoje ar gal Hol- 
landijoja. 

Mat, sakoma, bolševiką1' 
labai pageidauja užmėgsti 
kokius nors ryšius su talki- 
ninkais, o bus pasekmin- 
gas tik turint taikos konfe- 
renciją su Baltiko šalimis 
neutralėje šalyje. Todėl, gir 
di, bolševikai stengsis per-. 
kelti konferenciją į kurią 
nors neutralę šalį, kam Bal- 
tiko šalįs neturi priežasties 
priešintis. 

SUDENTAS PARDAVI- 
NĖJO DEGTINĘ. 

Bloomington, Ind., spalio 
9 d. Tūlas studentas India-I 
na universiteto tapo nuteis- j 
tas .$250 bausmės ir padir-j 
bėti ant pataisos farmos už 
pardavinėjimą degtinės. Po 
licistai kratydami jo kam- 
barį rado 570 kvortų deg- 
tinės, kuri tapo atiduota 
vietos ligonbučiui kaipo do- 
vana del medikalių reikalų. 

ANGLIJOS MINISTERIS I 
DARBO KONGRESE. | 

WASHINGTONE. 

Londonas, spalio 9 d. — 

Tarpe Anglijos atstovų dar- 
bo gongresan Wasingto- 
nan yra paskirtas ir minis- 
teris be portfelio George N. 

Barnes, kuris tuoj vykstąs į 
Suvienytas Valstijas. 

| DERYBOS ANGLIAKA- 
SIU alg(j klausime. 

Philadelphia, Pa., spalio 
9 d. — Čia atsinaujino deiy 
bos del nustatymo algų ka- 
syklų darbininkams, šioje 
konferencijoje dalyvauja po 
du atstovu nuo darbininkų 
ir darbdavių iš Ohio, India- 
na, Illinois ir Pennsylvania. 

i valstijų. 

ĮVYKS VATOS EKSPER- 
TŲ KONGRESAS. 

New Orleans, spalio 9 d. 
Čia nuo 13 iki 16 d. spalio 
įvyks vatos ekspertų kong- 
ersas. Kongrese tikimasi da- 
lyvaus atstovai iš 31 šalies. 

Iš vienos Anglijos, kaip 
pranešama atvyksta net 75 
atstovai; Suvienytų Valsti- 
jų kiekviena valstija ketina 
turėti atstovą. 

Kongrese bus atstovauja- 
ma kiekviena šaka vatos iš- 
dirbystėje, net ir bankinin- 
kų reikalai toje srityje bus 
atstovaujami. 

STREIKO RIAUŠĖSE DU 
PERŠAUTI. 

Pittsburg, Pa., spalio 9 d. 
Šiądien būrys streikierių 
pradėjo persekioti streiklau 
žius; Įvyko susikirtimas. 
Atvykusi policija paleido 
keletą šūvių, kuriais du ta- 

po sužeisti; aprišus jų žaiz- 
das juos areštavo; taip 
gi areštuota ir šiaip keletas 
streikierių. 

REGULIARĖ ITALIJOS 
KARIUMENĖ I FIUME. 

Rymas, spalio 9 d. — 

Laikraštis Eposa praneša, 
kad Italijos ministerių ka- 
binetas svartso klausimą, 
kad Italijos reguliarė kariu- 
menė užimtų Fiume. Tas, 
sako, yra veikiama sulyg tai 
kos konferencijos padavadi 
jomų. 

Iš to laikraštis daro išve- 
dimą, kad Fiume, matomai, 
bus pavesta Italijos priežiu- 
ron po tautų lygos augščiau- 
sia kontrole. 
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APLEIDO MASONUS UŽ 
RĖMIMĄ BOLŠEVIKŲ. 

Budapeštas, spalio 9 d. 

Vengrijos premieras Fr?d- 
rich pareikalavo, kad jo 
vardas butų išbrauktas iš 

masonų knygų, nes sulmo- 
jęs, kad nekurie masonai 
remia bolševikus ir, girdi, 
iis nenorįs su jais draugau- 
tis. 

ZEPELINU LINIJA TARP 
BERLYNO IR Sl'OCK- 

HOLMO. 

i 

Stcckholmas, spalio 9 :1, 
Prasidėjo susinėsimai tarp 
Berlyno ir Stockholmo Ze- 

pelinais. Kompanija, kuri 
ketinanti palaikyti liniją, už 
reiškė, kad Zepelinai lekios 
du sykiu srvaitėje. Iš Ber- 
lyno perlekti Stockholmas 
ima 7 vai. 

5,000 STREIKIERIU 
GRĮŽTA DARBAN. 

Youngstown, Ohio, spa- 
lio 9 d. Tapo pranešta, kad 
vietos streikieriai nubalsa- 
vę grįžti darban. Tas pada- 
ryta po tulo susitarimo tarp 
darbininkų ir darbdavių, 
bet išlygų sutarties: nepa- 

; skelbta. 

AMERIKA RENKA ŠAU- 
LIUS OLIMPŠKIEMS 

ŽAISLAMS. 

New York, spalio 9 d. — 

! Suvienytos Valstijos jau 
pradeda rūpintis šaulių pa- 
rinkimu, kurie bus siučia- 
mi Antverpenan, kur sekan- 
čiais metais atsibus Olimpiš 
;ki žaislai. 

Amerikcnų šaulių susiti- 
kimas įvyks Pinehhurst nuo 

19—24 d. sausio 192u metų, 
kur manoma bus parinkti 
kandidatai į Antverpeno 
Olimpiškus žaislus. 

ATSISAKĖ DĖLIOTI 
ARKLIENĄ. 

Liverpool, spalio 8 d. — 

Vietos uosto krovėjai atsi- 
sakė krauti į laivus arklie- 
ną, kuri skiriama Belgijai. 
Jie reikalauja už šį darbą 
ekstra mokesties. 

BAVARIJOS SPARTAKU 
LYDERIS VIENNOJE. 

Vie^na, spalio 9 d. — 

Bavarijos spartakų lyderis 
Dr. Levien, kuris buvo su- 

tvėręs Muniche komunis- 
tų komitetą pereitą žiemą, 
vakar pribuvo Viennon. Ba- 

varijos dabartinė valdžia 
yra paskirusi už Levieno 

pristatymą 30,000 markiu. 
UŽMUŠĖ PAČIĄ SU 

PLAKTUKU. 

Oakland, Iowa, spalio 9 
d. — Tūlas ūkininkas Bu- 
zick užmušė savo pačią su 

plaktuku ir paskui pats sa- 

ve nusižudė. 

VOKIEČIAI KALTINA 
LATVIUS IR ESTONUS. 

Berlynas, spalio 9 d. — 

Vokiečių laikraščiai kaltina 
latvius ir estonus buk jie 
trukdę vokiečiams išsikraus 
tyti iš Baltiko krantų. 

IŠ PETROGRADO 
STATISTIKOS. 

Petrogradas. Per pasku- 
tinius šešis mėnesius užre- 
gistruota mirusių į 40,000; 
gi gimusiu per tą laika 5, 
800. 

PRAŠALINO AIRIUS 
TEISĖJUS. 

Belfast, spalio 9 d. — Du 
teisėjai buvo įtariami kaipo 
šalininkai sinnfeinerių; de- 
lei tos priežasties jie tapo 
prašalinti iš jų urėdų. 

ŽAIBAS SUDEGINO 
ALIEJAUS MIESTĄ. 

Wichita Falls, Texas, spalio 
9 d. — žaibas uždegė vie- 
ną aliejaus kubilą nuo kurio 
užsidegė ir dalinai išdegė 
naujas aliejaus miestas 
Waggoner City. 

LAIVAS IŠGELBĖJO 
LAKUNUS EŽERE. 

Cieveland, Ohio, spalio 
9 d. — Pribuvusio čia laivo 
Fairfax kapitonas Hcffer- 
man pranešė, kad laivas iš- 
gelbėjo du lakunu nukritu- 
siu Erie ežeran. 

I 

AUSTRIJA RENGIASI 
UŽGIRTI SUTARTĮ. 

Vienna, spalio 9 d. — 

Sekantį utarninką susirein- 
'ka naujos Austrijos respub- 
likos parlamentas, kurio pir, 
muoju darbu, sakoma, bus 
svarstymas padarytos su tai 
kininkais taikos sutartis. 

SVETIMŠALIAI APLEI- 
DŽIA VIENNA. 

Vienna, spalio 9 d.— 
Įsakymu valdžios apleidžia 
Austrijos sostinę daugelis 
svetimšalių; sakoma vienon 
Galicijon yra pasirengę tuo- 
jau iškeliauti S,000, bet yra 
stoka traukinių ir jų iškelia 
vimas laikinai sulaikomas. 

SŪNELIS 35 METU I 
PATAISOS NAMUS. 

Milwaukee, \Vis., spalio 
9 d. — Tūlas Pichard Mar- 
tin, 35 metų pavogė nuo sa- 
vo tėvo $1,000, už ką tapo 
nuteistas į pataisos namus 

trejiems metams. 

ĮŽEIDĖ foch ir 
HINDERBURGĄ 

Berlynas, spsalio 9 d. — 

Vienas satyros laikraštis 
ant pirmo puslapio padėjo 
maršalo Foch ir fieldmar- 
šalo Hinderburgo paveiks- 
lus ir padėjo parašą: "Vi- 
suotini užmušėjai asistaty- 
dinę." 

AMERIKOS LAIVAS 
PRAŠO PAGELBOS. 

Halifax, N. S. spalio 9 d. 
Gauta bevielinis telegramas 
nuo Suvienytų Valstijų laivo 
Yaklok, kad nustojęs visų 
pajiegų ir randasi pavojuje. 
Laivas Anacortes nu ,'^kęs 
minėtam laivui į pagelbą. 

"oras" 
Chicagoje ir apielinkeje. 

Šiądien lytinga ir daug 
vėsiau; stiprus daugiau 
šiaurvakarų vėjai. 

Saulėtekis, 6:58; 
1 Saulėleidis, 6:15. " įį 
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NIAUKIASI IR BLAIVOSI LIETUVOS 
DANGUS. 

* 

Jau šešti motai, kaip ju< di debesįs užslin- 
ko ant skaistaus Lietuvos dangaus ir apsupo 
Lietuvos miestus ir sodžius nuobtine ūkana. 
Nebešvietė gelsvaplaukiams, geraširdžiams 
lietuviams vilties spindulėlis. 

Bet štai praūžė karės viesulą ir blaivosi 
dangus. i > 

Nudžiugo ir lietuvio siela, kad artinasi 
vilties spindulėlis; artinasi galimybė patapti 
faisvais. 

Sujudo lietuviški miestai, miesteliai ir 
sodžiai; sujudo seni ir jauni, dideli ir maži, 
kad sukrovus sau nuo kitu nepriklausoma na- 

melį, kuriame galėtų ramiai, be nepageidauja- 
mų ir vodingn šalies gerbūviui globėjų, gyventi 
ir džiaugtis tuomi, ką patjs sau pasigamino. 

Vos pasirodė viena, kita prašvaistę ant 
Lietuvos padangės; vos padarė lietuviai kelis 
pasekmingus žingsnius prie laimės žiburio, kaip 
vėl pasirodė Lietuvos padangės pakraščiais 
tamsus rukai, kurie stengiasi vėl uždengti nuo 

Jietuvių laimės žiburį. 
Šie rukai kįla ne iš r.žjurio nė iš tolo, bet 

čia pat, gret i lietuviškos stubelės, nuo lenkiško 
mėšlyno: kįlo garai nuo supelėjusios poniškos 
fanaberijos ir stengiasi užnuodinti, apsvaigin- 
ti sveika lietuvio sielą, kad panaudojus tai sa- 
vo tikslams. Lenkai, ar jų agentai, žemina Lie- 

i|tuvos valdininkų autoritetą, kad sukėlus Lie- 
tuvoje nesusipratimų ir gavus progą vėl pašei- 
mininkauti visoje Lietuvoje, nes jiems neuž- 
tenka paglemžtosios dalies. 

Kįla rukai iš rusiškos pelkės, kur carizmo i 
'dvasia vėl pradeda atsigauti ir gręsia vel pa- glemžti po save letena savo buvusias nekaltas 
aukas, kurių tarpe yra ir Lietuva. 

Ir niaukiasi Lietuvos dangus... 
Bet keičiasi laikai... Senovės silpni vergai 

•pradeda jaustis galingais ir stoja prieš sutrū- 
nėjusias senovės galės. Keli jungiasi į kuopą, kad apginus savo laisvę nuo kitų kėsinimosi. 

Ir Lietuva, Latvija, Bstonija ir Finlian- 
clija nelaukia nuo kitų malonės; nelaukia, ka- 
"da vėl atsilankys neprašyti globėjai, bet dedasi 
j burį, kad benritpniis jiegomis apginti savo 
reikalus, nes jų visų rt-ikalai yra, beveik, vie- 
nodi, bendri, taipgi ir ginimasis privalo buti 
subendrintas. Tai išmintingas žingsnis. 

ir Diaivosi Lietuvos (langus... 
*- Ar atsilankys buvusios vergės nuo tre- siamos naujos, vienokios ar kitokios vergijos? 

iTaip... bet gali buti ir ne. 

Naujoji Lietuvos, Latvijos, Estonijos ir 
OFinliandijos Baltiko sąjunga, yra sąjungą gy- vasties ar mirties ir ši sąjunga kovos už savo 
laisvę iki mirčiai. O nelengva li uosy bes sielų 
sąjungą bile kam pergalėti. 

Bet gali neatsilaikyti, jei minėtų tautų piliečiai, vieton burlavoti tvirtą liuosybės na- 

mą, pasiganėdins ląikina pašiurę ir šilsis sau 
prie ugnelės. 

Vėliau užeis šiaurės viesulą ir išdraikys 
įnską. palikdama atminčiai tik ugniavietę. Ar atsilaikys Bnltik » šalių sąjunga, paro- 
tiys tik ateitis. 

ji "Svetimoje Spaudoje į I Apie Lietuvius j 
•1ETUV1AI PEŠTI EINA, KAD PARO- 

DYTI PATRIOTIZMĄ. 
Pėsčiam eiti 15 ar 20 mylių į rinką, vietoj 1 

kad nusipirkti tikietą ir atvažiuoti traukiniu 
' 

tai jau ne reiškia šėkštumą, bet patriotizmą. 
"Mūsų žmonės, kurių sunųs lieja kraują 

UŽ Lietuvos laisvę, keliavo mylias į Kauną ant 

ižsakymo, nes jie negalėjo nusipirkti traukinio 
ikieto", — pastebi editorialai Lietuvos 1 :iik- 

•aščiu, kurie tikką iš Lietuvos atkeliavo į Nevv 
^orką. 

Lenkų militariškas autoritetas, kuris bu 
;o paėmęs savo kntrolę Lietuvos geležkelius, 
įleido proklemacijas, kad kiekviena ypata pri- 
valo vartoti lenkišką, kalba, jei nori gauti nu- 

sipirkti tikietą, ir kitose vietose susidūrę su 

enkais privalo tik lenkiškai kalbėti. 

Daugelis lietuvių nevartojo jokios kalbos, 
ipart lietuviškos, nors jie ir galėjo vartoti rusų, 
lenkų bei vokiečių kalbas. O kad tokis lenkų 
Įsakymas buvo duotas, tai lietuviai, kad paro- 
dyti savo patriotizmą, vietoj prašyti lenkų kal- 
boj tikieto, ėjo pėsti į jiems reikalingą vietą. 

Lietuviai labai atsargiai ištobulino savo 

tautišką, buitį norus ir kalbą bėgyje tūkstančių 
metų. Jie niekuomet neužmirš, kad sykį Lie- 
tuva buvo galinga, augs tai išsitobulinus vals- 
tija visoje Europoje. 

Nei slovėnu, nei teutonu kalbos, kuriu iš- c' t* T c. 

kilimas ir tarmės yra griežtai skirtingos, ne- 

perviršija gražumu ir senumu net sanskritų 
kalbos. 

Lietuviai geidžia patys valdities ir vartoti 
savo prigimtą kalbą. Jie apsiskelbė neprigul- 
mybę ir vartoja savo prigimtą kalbą. Jie ap- 
sišauki neprigulmyl>ę ir išsirinko oficialę res- 

publikos pavydale valdžią. Tik dabar jie mal- 
dauja kitų šalių, kad pripažintų jų valstijos 
neprigulmybę. Ta valstija, kuri turi daugiau 
žemės negu Denmarkas ir Šveicarija, ar Bel- 
gija ir Ilolandija; gi gyventojų daugiaus, ne- 

gu sudėjus Denmarko, Norvegijos ir Šveicari- 
jos. 
_ ___ 

Iš "The Spriiigfield Daily Netvs". 

LITERATŪROS GENIJUS. 
"* 

Vidunas stovi ant kiekvieno lietuvio lupų. 
Ant Baltijos pakraščio vyrai ir moteris nau- 

jos Lietuvos respublikos kas dieną ištaria jo 
vardą. 

.Vilius .Vidunas, yra svarbiausia 
Šių dienų lietuvių literatūroj, kuris savo pra- 
kalbomis, malonia kalba pažadino lietuvius - 
tautiško miego. Taipgi yra dauk nuveikęs tarp 
liaudies draugijų ir surinkęs'daugelį tautiškų 
liaudies dainelių. Lietuvių scenų žiuri ant jo, 
kaipo ant didžiausio lietuvių dramaturgo. Taip 
gi labai pagarsėjęs, kaipo žiurnalistas ir re- 
daktorius ir kuomet tik suskambėjo Lietuvos 
nepribulmybės varpas, tai Vidunas buvo pir- 
mose eilėse: rašė, kalbėjo, ragino žmones eiti 
iš vieno taip, kad nepaliko nė vieno akmenio 
nepajudinęs. 

\ idunas yra gimęs Tilžėje, pasiturinčių 
tėvų sunus, 51 metai atgal. Vidunas atsižymėjo 
savo gabumais iš pat jaunystės. Būdamas de- 
vyniolikos metų jis Tilžėje sutvėrė Lietuvių 
chorą, kuris buvo nuolatiniai pasišventęs dai- 
nuoti ir tyrinėti Lietuvos liaudies dainas. Įstei- 
gimas to choro buvo pamatas pirmam naujam 
žingsniui. Vėliaus visoj Lietuvos šalyj tapo 
suorganizuota panašių draugijų. Tų organi- 
zacijų atliktas darbą negali buti apkainuoja- 
mas. Nekurie lietuviai pastebi, kad tai buvo 
didžiausias dalykas, kuris pažadino tautišką 
Lietuvos gyventojų jausmą. Vidunas tą atlikęs 
neužsiganėdino, jis rinko tautiškas dainas ir 
supažindino lietuvius su jomis. Nūnai randasi 
surinktų liaudies dainų virš 200,000. 

Neilgai trukus, po sutvėrimu tautiško 
choro Tilžėje, Vidunas patapo fraucuzų ir an- 
glu kalbų mokytojas. Kiek vėliaus jis tapo Ber 
Ino Universiteto kalbų sulyginimo profesorius. Laike mokytojavimo jis parašė keletą dramų, 
komedijų ir kitokių dalykų. Bet įžymiausi jo veikalai, arija didžiausia lietuvių kalboj trio- 
logai, tai "Amžina Ugnis" ir prabočių Šešė- 
liai". 

Kad Vidunas padėjo lietuviams kovoti už 
nepi igulmybę, tai Berlino Universitetas pa- 
stebėjo, buk Vidunas "Parsona non ^rata" (že- 
ma ypata, Red). Bet tas neatitraukė Yidttno 
nuo tėvynės darbo. Jis pastojo redaktoriumi 
"Aušros" ir "Jaunimo," abiejų laikraščių, ku 
riuose jis dirbo, buvo tikslas, kad atgaivinti 
tautišką dvasią, jo sutvertas choras, mokii "i- 
mos kalbos ir, tragedijos, visi buvo tuomii 
tikslu. | 

Jo filozofiškas veikalas "Mūsų Uždavi- 
nys" ir istoriškas — "Lietuva Praeityje ir 
Ateityje", parodo, kad Vidunas yra vienas iš 
gabiausių Europos rašytojų. 

Rašydamas iš lengvo ir pažindamas kelias 
kalbas, Vidunas suteikė garbę dėl Lietuvos. 
Nūdien Vidunas, taipgi, žymus Europos lite- 
iatas. Jis iš Lietuvos tradicijų pridėjęs daug 
savi stiprios dvasios pagamino puikiausią mo 
lernišką dailą. Jaunesnieji Lietuvos poetai ir 
Šiaip rašytojai seka Viduno pramintu keliu, nic 
<o nesibijodami. 

Ištisą penkiolika metų Vidunas buv-' 
R.eichstag'o narys, savųjų atstovas. Jo politi; ; 

:as kaipir sentifi-kas, literatūriškas, istori' ! 
:as darbas, yra pašvęst' Lietuvos naudai. 

Dabar Vidunas Li uvių Unijos Vyriau- ■; ioj^ Komiteto prezidentas. ] 
Iš "Rockcstcr (N. Y.) Democrat" 'i 

šioji veik penKtų metų n 

Europos karė baisiai apsun- j kino tenykščių gyventojui] 
padėjimą. Kaip morališkai,:: 
taip ir ekonomiškai Europa i 
nupuolė ant žemo laipsnio, 
iš kurio jai butų :-unku iš- 
bristi, jei ją negelbėtų kiti 
kantenentai, bei tautos, ku- 
rios nedalyvavo, arba visai 
mažai dalyvavo šios karės 
sukuryje. 

Tos tautos gali Europą iš- 
traukti iš pražūties balos, 
gali ją aprūpinti visokiais 
jai reikalingais produktais. 
Bet tos tautos, kurios pasi- 
gailės nelaimingos nupuolu- 
sios Europos, turi turėti 
drąsos; nes, jog, dabar Eu- 
ropa liko be kredito. Tur- 
tingos tautos duodamos jai 
reikalingus produktus, te- 
gali duoti tik ant palūkanų 
I • su vilčia, kad saulės spin- 
duoliai parlaužš juodus Eu- 
ropos debesius ir užblėks 
?ka tfti saulutė ant suvargu- 
sio. Europos, t. y., kada Eu- 
rop.v pakils taip augštai 
ekoiK niškai, kad galės sa- 

ve -upinti ir pagaminti 
pro du. ų atsiteisimui savo 

skolų. 
Jau nebeminiant bolševi- 

kiškos Rusijos ir kitų mažų 
tautelių padėjimą, mums 
skaudžiai i akis metasi Vo- 
kietijos ir Austrijoos baisus 

,; konomiškas nupuolimas, iš 
i kurio išrėploti tuodvi sesu- 

tes pašvens ilgus, ilgus me- 
tus. 

Ponas G. Paish kalbėda- 
mas apie ekonomini Euro- 
pos padėjimą pascebi, kad 
Vokietija ir Austrija savo 

turtu tegalinčios aprūpinti 
tik pusę savo gyventojų; 
antra pusė turės badu iš- 
mirti, jei tik nesusilauks 
pagelbos iš svetimų. Beto 
dar iš Vokietijos ir Austri- 
jos laukia atliginimo už ka- 
rės nuostolius Franci ja ir 
Italija. 

Franci jos ir Italijos, tų 
stipresnių Europos tautų, ir- 
gi žiaurus ekonominis klau- 
simas. Tuodvi giminaitės 
taipgi neišvengimai reika- 
lauja pagelbos. Nes kaip 
statistika paduoda, tai jie- 
dvi irgi giliai įpuolė i pas- 
kolų pelkes. Štai mes ran- 

dame, kad pirmais keturiais 
karo metais Franci ja, kas 
metą, inporto turėjo už 
F960,000,000, gi eksporto 
tik F162,000,000. Prieto 
Francija karės lauku buvus. 
Ten daug miestų yra iš- 
griautų, laukų sumintų ir 
'kitokių karo baisenybių pri- 
daryta, kurių paslėpimui rei 

i kalinga labai daug spėkų, 
j Francija šiuom atveju, kaip 
[tik ir neturi. 

Italijos taip jau negeres- 
nis padėjimas. Italijai irgi 
neskanus karės piragai. Pir- 
mu clu metu Italijos inpor- 
ta siekė F550,000,000, kuo 
m' ksportas tik F92,000,- 
000. 

Augščiaus pašluotos skai- 
tlyi :s liudija, .ad tuodvi 
tau: eša sur irią paskolą. 
Prie lar prisideda neiš- 
vengi aa produktų stoka, I 
souii'4 ,as oq i^pĮidzn 
pagelbos Francija ir Itali- 
ja neįstengs. i: 

Su Anglija jau kas kito. h 
nglijos ekonominis pade-p 

i imas mažai pablogėjo. Šios p tarės našta Angliją mažai < 

oalietė, jai neatsiminsime žu.] 
/usių jos gyvasčių. Tiesa, į j 
r Anglija kariavo lygiai su ^ 

eitomis tautomis. Bet j" > 

.i k daug nenukentėjo. -L, 

įebuvc mūšio lauku ir bu- 
žo turtingesnė, už au^ščiaus 
paminėtas šalis, karei pra- 
sidėjus. Anglijos paskolas 
'šiandien siekia F500,000,- 
300. O ji turi kitoms ša- 
lims paskolinus apie F750,- 
000,000. Kas reiškia, kad 
Anglija karės laiku nepra- 
siskolino, bet kitiems savo 

paskolo nemažai suteikė. ! 
Anglijos mašinerija, taip 

gi, laike karės tapo page- 
rinta; Anglijos laivynas da- 
bar daug dugiau pasipini- 
gauja, negu pirma šios ka- 
rės. žodžiu sakant, jei ta 
baisi karė Angliją vienoj 
vietoj pasilpnino, tai ant- 
roj sudrutino. Anglijai ne 

tik nereikalinga svetima pa- 
rama; bet dar gali prisidėti 
prie šelpimo kitas nuo karės 
nukentėjusias Europos tau- 
tas. 

Is augsciaus padarytų iš- 

vadų, labai aišku, kad Eu- 
ropai neišvengimai reika- 
linga pagelto. Kitaip Eu- 
ropa turėtų žlugti. 

Amerika aiškiai tą per- 
mato ir šelpia Europą savo 

produktais. Ir ji labai daug 
gali palengvinti Europos 
vargus. Ponas G. Paish pa- 
stebi, kad Amerika turi tiek 

1 daug turto, jog visą Europą 
ištjsus metus galėtų maitin- 
ti. Bet Europa neturi kre- 
dito, kuriuom Amerika ga- 
lėtų pasitikėti. Anot jo, 
pirma tautų užduotis, tai 
rūpintis, kad pastatyti tik- 
ru kunu užmanytą Tautų 
Lygą. Tautų Lyga ateityje 
apsaugotų nuo karių ir da- 
bar butų labai geras kredi- 
tas, kuriuom pasitikint uu- 

T tų galima šelpti ekonomiš- 
kai nupuolusią Europą. Gi 
kitaip Europa šelpti reikia 
didelės rizikos. 

Vienok, šiaip, ar taip 
reikės prieiti prie taško. Jog 
Europos gyventojai nebus 
badu marinami, kuomet tuc 
pačiu laiku kiti net per virš 
maisto turės. Europa bus 
sušelpta ir ji susilaukus sve- 

timos pagelbcs išbris iš to 
žiauraus padėjimo. O iš- 
bridus netik atsiteis savo 

pagelbininkams, bet priėjus 
'reikalui dar ir juos pagel- 
bės. Tulelis. 

LIETUVOS LIUOSYEĖS 
SAVAITĖ, 

(Prasidės 15 d. ir tęsis ;ki 
31 d. šio mėnesio). 

Visi lietuviai amerikie- 
čiai rengkites su išdidumu 
L. Liuosybės Savaitę apvai- 
kščioti. Rengkite prakal- 
kalbas, koncertus arba per- 
statymus ir rinkite aukas 
del Lietuvos politikos rei- 
kalų, nes laukia didelis ir 
mes amerikiečiai privalome 
atlikti. To nuo musų lau- 
kia Lietuva. Mes ameri- 
kiečiai lietuviai turime ir 
privalome gelbėti Lietuvai 
neprigulmybę išgauti. Ši- 
tas musų aukščiausis užda- 
vinys neturi nutrukti. Kaip 
kas nori gali sau išsikalbė- 
ki ir užmetynėjimiis daryti 
nusų veikėjams, bet Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondas 
nusų troškimus neša ir dir- 
)a Lietuvos naudai. Jrs 
lirbs patol, pakol Lietuva 
įebus pripažinta laisva Res 
)ublika per svetimų šaiių 
raldžias, ypatingai per Su- 
denytas Vtalstijas. 

Anglija jau prižadėjo ir 

vą, kaipo neprigulmingą ša- 
lį. Toliaus tik darban! Ne- ^ 

i 

pailskime pusiaukelyj, at- 
naujinkime savo spėkas, o j 
pasijusime, kad ir Suvieny- < 

to Valstijos paseks Anglija 
ir tuomet musų tikslas bus 
atsiektas ir darbas užbaig- 
tas. Taigi padėkit pabai- 
gti darbą. eMi nuoširdžiai 
atsišaukiame ir reikalauja-1 
me pagelbos del, taip aukš- 
to tikslo — del musų tėvy- 
nės. Kas gali pavydėti mu- 

sų troškimams, jei bent tik 
musų tautos priešai, o tokių 
priešų mes įejieškom tarpe 
savųjų, tik perspėjame, kad 
mūsiškiai nepasiduotų sve- 

timųjų pagundoms, nes ži- 
nome, kad priešai stengiasi 
musų tarpe sėti nepasitikė- 
jimą savoms spėkoms, su- 

kurti nesantaiką ir tuomi 
atsiekti savo tikslą. Todėl 
nedaleiskime, kau tarpe 
musų kiltų abejonės, ženg- 
kime pirmyn prie liuosybės 
ir dirbkime del savo tėvy-t 
nes — Lietuvos geroves! 

Užtai dar kartą visi iš- 
mėginkime savo spėkas vie- 
nybės darbe. Sušukim: Vy- 
rai pajudinkime žemę! O 
kad šitas musų obalsis — 

pasirižimas bus visur šven- 
tai siektas ir Liuosybės Sa- 
vaitę apvaikščiodami ganė- 
tinai aukų sumesime Lietu- 
vos Nepirglmyb^s išgavi- 
mui, ta1" bus pajudinta že- 
mė — Lietuva bus laisva 
šalis. 

Nuo daugelio geni veikė- 
jų iš įvairių kolonijų jau 
plaukia atsiliepimai ir jie 
rengiasi sutikti Liuosybės 
Savaitę, kaipo pirmą lietu- 

|vių šventę. Ypatingai A. 
L. T. Sandaros iiucpos ir 
apskričiai žada nemažai pa- 
sidarbuoti Liuosybės Savai- 
tėje. Todėl nėra abejonės, 
kad ši kartą Amerikos lietu- 
viai parodys savo pilietišką 
subrendimą delei savo tau- 

• tos reikalų. Jie tarėjo 
, progų prisižiūrėti į kitatau- 

čius, taip pat rupinanties 
del savo tėvynės labo. žy- 
dai užsidėjo mokesčius ir 
kožną mėnesi įneša į savo 

reikalų fondą dideles sumas 

pinigų. Lenkai taipgi užsi- 
dėjo dideles mėnjdnes mo- 

kestis. Tik musų didžiuma: 
vis liuosai per pirštus žiūrė 
jo į tuos, kurie kaip skruz- 
dės darbo prispausti, dėjo 
ir deda aukas ant Lietuvoj 
aukuro. Bet mažumai juk 
sunku yra visos tautos rei- 
kalais rūpintis. Vieni iš 
musų aukauja viską Lietu- 
vos reikalams, kiti gi neau- 

kauja nieko. Taip nėra ge- 
rai, nėra teisinga ir nor4? 
dabar šitą klaidą reiktų ati- 
taisyti. Rinkite, reikalau- 
kite ir nuo tų, kurie visados 
šalinosi, vengė arba visai 
nedavė musų tautiškiems 
reikalams. Tegul jie b3nt 
dabar duoda savo pilietiš- 
ką duoklę, kad tokiems pa- 
skui pargrįžus i Lietuvą ne- 

būtų šilta, kada bus paklau- 
stas, kuomi prisidėjo del 
Lietuvos Neprigulmybes iš- 
gavimo. 

Buvo paskelbta Liuosybes 
Savaitė tik vienai savaitei 
laiko, nuo 15 iki 22 d. spa- 
lių. Bet tapo persitikrinta, 
kad nuskirtas laikas yra peri 
trumpas. Daugelis koloni- 
jų nesuspės prisirengti, to- 
dėl A. L. T. Tayrbos posė- 
dyje (30 d. rugsėjo) likosi 

pailgintas laikas. Dabar 
Liuosybes Savaitė prasidės 
įuo 15 d. ir tęsis iki 31 d. | 
;io mėnesio. 

L. Neprig. Fondas. 

P. S. Del informacijų, 
aip kaip ir pirma, teiksitės 
:reiptis prie L. Nepr. Fon- 
lo sekretorės adresu: Miss 
). Jurgeliutė, 307 W. 30th 
5t., New York, N. Y. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Simonas Kiela, kuris g y- 
rena St. Charles, 111., aplai- 
žė iš Lietuvos nuo savo gi- 
nimų iš Šėtos valsčiaus se- 

kantį laišką: 
Mielas SuncM! 

Mes tavo tėvai, broliai ir 
seselės, visi sveikiname ta- 
ve ir tavo šeimyną. Taip- 
gi dėkavojame už laiškus, 
kuriuos nuo Tamistų aplai- 
kėme. v Mums labai buvo 
malonu girdėti, kad tamis- 
tos visi esate sveiki. 

Gaila, kad apie dėdės Si- 
moną nieko nesigirdėti. Jo 
brolis Petras, taipgi, yra 
liuosai išėjęs į Lietuvos ka- 
riuoomenę, kuris dabar po 
Dvinsku (Dinaburgu) ka- 
riauja su bolševikais. Taip 
sakyti, kiekvienas jautrus, 
jaunas lietuvis yra įstojęs į 
Lietuvos kariuomenę, kurie 
gyvastis aukauja už Lietu- 
vos laisvę ir neprigulmybę! 
Bolševikai iš Lietuvos jau 
išvalyti, tik iš antros pusės 
pasiutę lenkai veržiasi ir 
geidžia musų tėvynę paver- 
gti. Abelnai sakant, Lietu- 
voj viskas labai gražiai ir 
pavyzdingai eina, tik gaila, 
kad Lietuvoje randasi ma- 

žai inteligentijos—pamoky- 
tų vyrų, kurie galėtų veikti 
dėl tėvynės albo. 

Dėkavojame, kad žadi 
mums pagelbą. Šiuom lai- 
ku, ačiu Dievui, dar visko 

| turime. Bet, jei priseina 
kas pirkti, tai jau vargas. 
!Nes prekės labai augštai iš- 
į kilę. Pavyzdžiui, kur pirm 
I karės batai buvo 10 rublių, 
! tai dabar 150 rublių, ir dau- 
giau, garnitoris — 250 rub- 

|]ii:, cukraus svaras — 2 rub. 
i ir tt. Sunkiausia gauti pirk- 
ti, tai drabuži'.;. 

Aš, tamistos brolis Jero- 
nimas dabar darbuojuos dėl 
Lietuvos labo. Kaip tik su- 

sitvėrė Lietuvos valdžia — 

patapau Šėtos valsčiaus se- 
kretorium. Užmokesnis ne- 

blogas, — pirmiaus gauda- 
vau 150 rublių į mėnesį, da- 
b?r jau gaunu 250 rublių. 

Mes labai laukiame, kad 
ko garičiausia Amerikos 
lietuviai atvyktų Lie- 
tuvą ginti nuo priešų, kurie 
stengiasi ją pavergti. Kaip 
randame Amerikos lietuvių 
laikraščiuose parašyta, arba 
kaip kas aplaiko laišką, ku- 
riame pr^enšma, kd neuž- 
ilgo atvyks iš Amerikos lie- 
tuvių kariuomenė, tai mums 
ir dangus nušvinta. 

Laukiame nuo Tamistų 
laiško. į > 

Tavo 
Jeronimas. 

Rugsėjo 9, 1919. 

Tel. Ya-ds 3654. AKUŠERKA 
l« ■ Al ■ 

Mrs. a, Micnniewi07j 
Baigusi Akušerijc 

' 

kolegija; ilgai prak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospitalėae. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu roc'ij visokie 
10 ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted St 
(Aut antru lubu) 

Chicagi, III. 

^uo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai va\'ai .> 

I Ofisas: Tel. Drover 7042 ^ IDR. S. NftIKELIS S 
I GYDYTOJAS !R CHIRURGAS g Chicugos 4712 S. Ashland Ave p 

Cicero 4847 W. 14th Street j§ 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 Į| 
Rezidencija 3336 W 66-th Street §| 

Telephono i- 'oj-opcI S5S5 

tUUlill;(iiiIlUUliltliU!illl!llUlll!ll2žIiIUUlliiiilli:il!!IllillUlliIilIli!illllIiy<iilU! 



IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
Į*. 

KENOSHA, WIS. 

Kenosha lietuviai jau su- 
bruzdo ir greitu laiku mano 

įsiteigti tautišką namą; ku- 
riame visos draugijos galės 
laikyti susirinkimus ir reng- 
ti balius. Tam tikslui jau 
dauguma prižadėjo aukauti 
po $100.00, $50.00 ir $25. 

S. L. A. 212 kuopa laiky- 
tame susirinkime spalio 5 
jd., pripažino, kad kenoshie- 
čiams lietuviams "tautiška 
svetainė" yra neatbitinai 
reikalinga. Tam tikslui išsi- 
kinko komitetą, kuris susiži- 
nos su kitomis vietos lietu- 
vių draugystėmis ir suta- 
ręs sušauks viešą kenoshie- 
Čių susirinkimą. 

Malonu butų, kad vietos 
draugijos tam pritartų. Ir 
.visi kartu įsisteigtume tau- 
tišką svetainę. Todcl kvie- 
čiame visus prie darbo! 

S. L. A. 212 kp. rengia 
balių, kuris įvyks spalio 18 
dieną, Polania Liberty Hali. 

Visi esate kviečiami atsi- 
lankyti ir gražiai laiką pra- 

leisti. 
, K. Brazevičtas. 

newark, n. j. 

Lietuvos Liuosybės Sargai. 
Newarko Lietuvos Liuosy- 

bės Sargų skyriaus susirinki- 
savo mėnesiniame susirinki- 
mas, įvyko Spalio 1 dieną, 
š. m. ietuvių svetainėj, 180 
New York A ve., Newark, N. 
J. 

Tarp kitų nutarimų bei 
aptarimų L. L. S. reikalų, 
buvo pakeltas klausimas 
per Motiejų Jaškauską, kad 
butų reikalinga turėti L. L. 
S. Fondas į kurį galėtų au- 
kauti pinigus visi tie, kurie 
pritaria L. L. S. organizaci- 
jai, o aktyviškai negali im-j 
ti dalyvumo. Po nuodug- 
naus ir visapusiško apkalbę- 
jimo virš minėto dalyko, bu- 
vo nutarta, kad šį sumanimą 
paskelbti, viešai, del visuo- 

1" 

menes nusprendimo. Todėl 
šiuomi kviečiame visus imti 
balsą, del apkalbėjimo ar 

tikrai butų reikalingas virš 
minėtas fondas. 

Iš Lietuvos Liuosybės Sar- 
gų fondo pinigų pirmiausei 
gal butų galima nupirkti 
bent vieną "tanką." Lie- 
tuvos karininkai (sulig J. J. 
Romano) sako, kad jog vie- 
nas didžiausių Lietuvos ka- 
reivių pageidavimas yra tai 
Vgyti "tanką." Su "tanka" 
atimtų Vilnių iš lenkų. Lie- 
tuvos kareiviai prašo, kad 
Amerikos lietuviai įtaisytų 
Lietuvos kariuomenei "tan- 
ką." Tokis prašymas turė- 
tų buti išpildomas. Tad į 
rlarbrj, broilai- Vyrai paju- 
dinkime žemę! 

V įsų Lietuvos bargų Ir 

pritarėjų domai! Yra bai- 
giama spausdinti veikalas— 
knyga į kurią tilps suvirs 
100 paveikslų. Tekste pa- 
duodama gražus aprašymas 
viso pradinio darbo, surišto 
su organizavimu Lietuvos 
kariuomenes, — teksto auto- 
rium yra karininkas Natke- 
vičius, narys tos misijos, 
kurią Lietuvos valdžia išrin- 
ko keliauti Amerikon. Kny- 
ga bus apie 225 puslapių di 
delio formato, išleista ant 
gražaus popieriaus, kiana — 

$2.00, užsisakykite dabar. 
I Vėliaus kaina bus didesnė. 
Pelnas eis į L. L. S. Fondą. 

Tasikubinkite prisiųsti 
užsakymus ankščiau adresu: 

A. S. Trečiokas, 
195 Adams St«, 

Newark, N. J. 

WESTVILLE, ILL. 

"Draugas" No. 235 talki- 
no korespondenciją iš West 
villes. Toje koresponden- 
cijoje primetama melagystė 
"Lietuvos" koerspondentui 
Prakalbose buvusiam. 

Draugo bendradarbis p. 
Lietuvys sako: "Lietuvos 
bendradarbis baisiai me- 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, tas gali dabar atiikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jleškantis J| ras štai kurtose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 

jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 

GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 
•žemelėje esant 25 

CHEMIJA, Jstabus mokslas apie ugnį, orą, vandeni; ženę 
jų susilietimus, .29 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi apka- 
linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS iš Biolcgijots ir Bakterijologltfos su paveikslais 
apdaryta 65 

ŠIRDIS jos autorius garsu3 italų rašėjas de AmiČi. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos 
turinys taip gilus-jantrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, „.$1.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė 
paveikslų (3 knygos) .. $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus i ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos. fizioliogijos ir Hygienos." Knyga apima šiuos dalykus: valgis 
ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. 
Kuno pelč' ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- 
žiūrėjimas. Džiova. Kai" musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis 
ir kaip nuo jų apsisa /- t. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- 
rių Ir visokių vabalų ligas gimdo $2.00 

Nelengvai jsivalzdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas i?igytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems dang pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- 
koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir moncy orderius paprastuose 
laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

luoja. J. Poška nekalbėjo 
visai, tik jis perstatinėjo 
programo dalis." 

Taip J. Foška oficialiai 
nesiskaitė kalbėtoju, bet 
pusę valandos laiko ėmė 
iki jis vieną kalbėtoją per- 
stątė. Ką gi jis tuom lai- 
ku veikė? 

"Lietuvos" No. 230 tilpu- 
sioje iš We,ccivillės kores- 
pondencijoje yra aprašyta į 
ką jis prakalbose nuveikė, j 
t. y. tik šmeižė kitus. 

Prakalbose Buvęs. 

EUZABETH, N. J. 

Rugsėjo 28 d. atsibuvo 
S. L. A. 3-čios kp. prakal- 
bos. Kalbėtojum buvo gerb.,v 
A. B. Strimaitis, S. L. A. 
Centro sekretorius. Kalbė- ! 
tojas savo kalboje jokios j 
partijos nė srovės nemi- j 
nėjo, o tik vien S. L. A. rei- ] 
kalus aiškino. 

Bet ir taip vietos bolševi- 
kams nepatiko. Ir laike 
prakalbų pradėjo tarp sa- 

vęs balsiai kalbėtis ir juok- 
tis. 

Rugsėjo 30 d. kalbėjo 
gerb. J. W. Liu'.kauskas.' 
P- nas Liutkauskas kalbėjo 
Vienybės Dienraščio Bend-1 
rovės reikaluose. Aiškino, j 
kaip svarbu yar įgyti bcpar- j 
tyvį dienraštį, kuiruomi bus 
"Vienybė." 

Pabaigęs savo kalbą per- 
statė p. J. Budri, kaipo Vie- 
nybės dienraščio įgaliotinį. 
Nievienas iš kalbėtojų ne 

kokioms partijoms neterna- 
vo, o tik kalbėjo reikale 
Vienybės dienraščio. 

Bet ir tas bolševikams 
nepatiko ir čia jie nerima- 
vo. Kad augščiau minėtie- 
ji kalbėtojai jiems netiko, 
turbuti, tokio žmogaus nė- 
ra ant žemės, kad musų 
bolševikais įtikti gaištų. 
Jie vis jieško to, ko surasti 
negal. Draugas 

PITTSBURGH, PA. 

L. M. D-ją priklauso vi- 
r šokių pažiūrų žmonės, bet 

veikia pagal nuomonių 
skirtingumo. Tautininkai 
yra nutarę, kad T. M. D. 
į Pittsburgą pakviestų L. L. 
Varpą. Komunistams buvo 
leista rengti prakalbas. 

Komunistų prakalbos jau 
atsibuvo spalio 5 dieną. 
Kalbėtoju buvo A. Bimbo, 
kuris daug kalbėjo, bet 
maž-ką pasakė. 

Kadangi čia tęsiasi plie- 
no darbininkų streikas, 
dėlto žmonių pirsirinko pil- 
na svetainė. Dauguma ti- 
kėjosi ką naudingo ir pa- 
mokinančio, dėl streikuo- 
jančių darbininkų išgirsti, 
bet visi, išskirus komunis- 

tus, apsiriko. 
Bimbo nė žodžio apie 

streikus neužsiminė, rodos, 
kad butų nieko apie strei- 
ką nežinojęs. Tik gyrė 
Ru&ijos bolševikus, o nieki- 
no visas kitas valdžias, 
larp kurių ir Lietuvos val- 
džią ir atskirus veikėjus ne- 

nažai nupeikė. 
Po prakalbų buvo duoti 

dausimai, kurie paliete bol 
jevikų žiaurius darbus. Už- 
eina. Sako, neteisybė, o 

turie prieš bolševikus, tai 
;uos lygino prie gyvulių. 

Prakaibose buvęs. 

L'elephone Prover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
.... OENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal BUtartj. 

261 S. HALSTED S7.f CHICAGO 

Q^ Si C3 £uttErttfiHK* ■I 

Dr. G. M. Glaser 
h 

Praktikuoju Jftfl 2? tnsUl 
3149 O. Morgan i-1, karti* S2 uit. 
Specialias Moterfflnj, Vyri4kd: X 

ir ChroniSky Li#v< 
Valandos: 5—10 ryto, 12 -2 ec y 
plct. <(—II vak., i-Iod^l. i^-8. & 

TELEFONAS YARD8 f. į 
ESHKHOffcSHH* SKv'j 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DEN7'ISTA3 

Valandos: nuo 9 rj-to iki !> vale 
NedSliomis pagal sut..rirną 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-toa Gatves. 

VALEN TL N £ ). >& iŠSK MAKt NC> 
COT..LEGE 

Mokint* siuvimo. kirpto, doslgatnįj 
dieno wi t It vftkarate bir.i.v* ii 
namų. Paliudijimai išduoda" \ >r vJo 
rba raitykite, o iii$u paaiBtcngs.'ūt 

sutftlkti jums patvlrtę. 
tua parūpinama dyki.1. Ai. Uuiikyft;* 

£40? W- Maoilson ftt. 
SARA FA. j.rjR, Pducijiai 

Garsinkitčs "Lietuvoje" 

Tcleplione Vards lS.i.-! 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS iR CUlRURG.SS 

Gydo visokias,ligas moterį], vaiku ir vyi j. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligris. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. M. Herznian | 
ii RUSUOS i 

Gerti lietuviams ilnoa.at per 16 o( j tg kaipo patyręs gydytoja?, cktrurja 
ir Akušeris. 

Crydit aStriab ir chronifikai ligai, ry 
tų moterų ir vaikų, pagal auujauslh 
mctnrln':. X-Ray ir kitoldu* elektro* 
tri':tai3U». 

Ofisas Ir Laboiatorlja: 1C25 W. IStk J 
Stret-t, netoli Fi*k Strtet. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, 1" l 
6—8 vakar?!-. Telrphone ('anai 3U0 i 

GYVENIMAS: 3412 So. Haisted 3t. i 
VALANDOS: 8—9 rr*r. tikta*. f 

LiETUVišfoS ISRADEJAS j 
Šiuo vardu knygutė paro- i 
dvs Jums kiek žmonės pel- į 
no padarė ir kiek dar gali f 
padaryti per išradimus, f 
Ta brangią knygutę ?iun- ! 
čiame kiekvienam ant pa- i 

i cikalavimo. 

j Kaipo žinovai (e.v/ertai) 
Į patentu bandome išradi' 
j mus D Y KAI. Raš- 'kiie 
i reikalaudami mus knvgos. 

AM. E. PATENT 
OFFICE^. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra -;aiu' sau tinkamą. <' 
\ų. Niekuomet aobuvo toks o.iAo- 
lis šoferių reikalavimas kaip di»- ■ 

bar. Męd duosime užslėmig i 
k'iikvlcnam i>abaigu3lam kursus ^ 
muši; mokykloje. Mokinimo pa- 
sinaudojame ludividinSmis aistc- | 
moniis — nuoscklu3 pažinimas ir ^ 
praktika važiu6Jime automobiliala \ 

v,, o k i ii rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tara:-tą ir suteiks tin- ) 
kamus patarimus ir nurodymus. 1 

Musiji mokyklai netrūksta sūriau- < 
siu automobiliu irkitų. prietaisu. 
Užtikriname tamistai, I:id tuo Jaus 
t;ausi leidimą. Dieaiuiai ir va- 

^ kariul;\l kursai Visas kursas 
\ £23.00, Fedcral Ass'n of Auto 

Eagineors, 1214-1C Jackson Bivd. \ 
\ (Ino.) \ į 

'• "^a-estvęHzczzj 

I^IBEKTY h-JOJNDiS i 
M#fl perknme Liberty Bonds u s—v a -ę r £ 
plLr.& "Oasb"' veri;#. Ataežilte V...- -/r~k. v!?J L 1 
arto atBi'jakiM. J.G- SACKHEIM & CO. S Atdara kasdien nuo 9—a 

p./<"l y a 
ITtarainkalB Kstvergalfl ir ,. .'f l*\v». riko AVC. 
Subatomis 9—d. (tirpo W<;c<? ,r Paulina gstvuj: į 

a-c;c-srt*so-sbjhk? •&• \;>ja^o-r>aaj2-cs<HKHMl 

ii 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Durų, L^ritų. Rt.ni; ir r.fooams Poplerlc 
SPEciaLia!: Maleva malevojlm:>l o?ubų iš vidaaa, pc $:.50 u;: galioną 

į CARR BROS. WR£CKING CO. 
3003-3C59 RO. HALETED STREET, CH1CAGO, ILS- 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ fcA SCENAS 
Teisingos Kainos. 

U žganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuaLi ir overkotai, padaryti zuit orderio, bet. neatimti 
laiku, vėliausiu stailii ir konservai yviškų modelių $20.00 iki ^45.00. 
Vyru Ir jauną vaikinu siutai i- overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšeiau. Vaiku siutai nuo £5.00 ir augSčlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augStos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtu siūlu ir ovorkotų nuo $8.50 ir augėifiiau 
FuJl dress, t.uxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvo atdara kaa vakarę, iki 3. N«dGliomis iki G vai. po piety. 
Subatoinis iki 10 valandai vakaro.!nstvigta 1902 a 

S, GORlpON I 
1415 50. H A L ST t- D STREET i 

DR. L E. MAKARAS. 
Lietuvis Gyd>toj2u ir Cllirurg&S, 

Porkollau savo ofisį j mirusio 
* Dr. D J. Bugočiaus ofi*n, 101)00 So. 
iMichigan Ave., Roseland, 111. kuri 
j ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame] * miesto ir apmlinkėje. Telefoną* ofi- 
so Pullman 342, 

Į Rezidencija: 4515 So. Wood Street, 
j Telefonas Yards 723 Chlcago 

Viršininkai jDr-stes 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 46th St. 
Lud. šimulis, Pageibininkas. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. F.auba, Nutarimų Raštininkas. 

2513 W. 4Gth PI. 
Kazimieras Stanicauskis, KnygvediS, 

4600 So. Wood St. 
Jonas Vcskontas, Iždininkas. 

FARMOS! 
Tie, kurio norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, Coun'y YVis- 
consino. Kurioj daugybe lieaivių gy- 
vena ir visi yra užganėdiulk cia >.e- 
mo labai derlinga, ant kurios visk's 
gerai auga, ir žarno randasi prip go 
ležinkelių gerų keiių ir gražiu ežerų 

Į ir upelių. Jei pirksi «au žomę taf ži- 
j nok jug perki nuo savininko o no 1:11^ 

Į avento. Męs ėsarao savininkai 50,0' 0 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuviu j.o 

| lionijai ir paskyrėm Kazimierą Gid- 
j liauską tos kolionijos direktoriumi, 
i kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80, 
120, 1C0, akerį Galite prudėtl tl.rbti 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turš"l 
farmą išmokėtą. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį jmokčjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viukai. 

SANBORN COMPANY 
Eagle River, Wisconsin. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibui, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lav- kori ir 1.1. Lnkėtiua perskaityti ši;į knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai gra*i apysaka iš laiku kankinimo Krištaius ir viskas apie kristų. Parašė j Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockm&r/ft Visiems suprantamai aprašyta ypatybes chemisl ) ir fiziška proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina ecc- 

5. įsionja cnicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas, kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ii t.i. Puslapių 580, kaina Si.co Ta pati audimo apdarais 
G. 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 

—75S Tapati audimo apdaruose $1.5* 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. Šliu; a?. M. 1!). Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lk tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajoru šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.011 Ta pati audimo apdaruose $3.ou 
0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

u a u pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos .pajiegų, ir kaip ja3 pr>Tėia dirbti pagiri—savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pus). 238, kaina 
$1.00 Ta pati audimo apdanuose 

t SJ 

10. Paslaptys magijos boi Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monn darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų .parodančių štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11. Žinynas. Knvęa žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš ]vairiii šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $*\/5 Ta pati audimo apdaruose $-.50 
12. Independance for tlie Lithuania nation by T. Noras and Žilius. Issued by Lithuflnian Nationol Council in U. S. of America. YVashington, D. C. Price 

25c 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur re. 

ėinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tielc nedaro mums pikio, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigčs Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Laui kis. Kaina 
25c. 

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

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalbcj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išle: do T. M. D. l'usl. 96, kaina 

50c Ta pati audimo apdaruose 55c, 
i>5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo- naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c 

LIETUVA. 1<s, 
3252 South Morgan St., CHICAGG, 

Ura! Ura! Ilufįf 
SS i, vis? ant 

C? ra* VilCi Iį?l 

žti Lyonsj Ui, 

Nedelioje. Spaiio-October 12-tą d. 

Prasidės J'Omarkas—bus galima nusipirkti visokių gy- 
vulių: veršiukų, aviu, jaunų paršiukų, ančių, vištų ir lt. 
Taipgi bus parduodamos pigiai bulvės, po 3c. svaras. 

Galėsime gyvulius papjauti tuojaus, kad no- 

rėsite. Pradžia 10 vai. ryto, iki vėl. vakaro. 

eu> -m -«ii^į ~niTr wiin —t 

Pardavimas bus Sered. ir Nešei, per Neneši 

T»us parengti gardus pietus, Clams; zupė visiems dykai. Mu>:ika dykai. Visi galės pasivaipyti gardžiai jauno par-iuko mėsos, jautienos, vištienos, zuikienos, ir tt. ttau..:—v.: v--- •• 
v *.i\ v j^v,iainc vimis JKlZįSiamUS 11" |)tl~ 
/jstaiiias, jaunikaičius irjaunikaites. 
Kurie ture j t tikictus dėl pereitos ne- 
dėlios Oct. 5, galėsit su jais naudotis 
ir Nedėlioję, Špalio-Oct. 12 d., 1919. 
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LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS 

Cbicagos Šv. Roko Draugi- 
ja gavo padėkavi nCs laišk.i 
nuo lietuviu taikos delegacijos 
iš Paryžiaus, kurį i-ti-ai talpi- 
name. 

Gerbiamajai "švento Roko" 
Draugijos Valdybai, 
Cbicag s 111. 

Gerbiamieji! 
Šiltom i turiu už garbę pra- 

nešti, kad Justi laišką is rug- 
pjūčio 10 d., š. m. kartu su če 
kiu 223!S frs. Lietuvos Delega- 
cijos Paryžiuje pirmininko j). 
Valdemaro vardu gauta ir pa- 
žymėtoji suma bus perduota 
Lietuv s valdžiai. 

Lietuvos Delegacija Pary- 
žiuje savo valdžios vardu nuo- 

širdžiai dėk ja visiems bro- 
liams aukotojams už gausią pa 
gclbą ir tikisi, jog broliai lietu 
viai už jusu, giliai atjausdami 
savo Tėvynės vargus bei reika- 
lus, ir toliau rems ją savo gau- 
siomis aukomis ir padės jai iš- 
kovoti pilną nepriklausomybe 
ir laisvę. 

Meldžiu priimti gilios padė- 
kos apreiškimą. 

P. Bielskis, 
Delegacijas Kasininkas. 

CHICAGOS LIETUVIU 
VEIKĖJŲ DOMAL 

Reikale Lietuvos Liuosybės 
Sąvaitės 

Spalio 7 d., 1919, Lietu- 
vos Bendrovės svetainėj, at 
sibuvo veikėjų susirinki- 

mas su tikslų, kad geriaus 
prisirengus prie apvaikščio- 
jimo Lietuvos Liuosybės 
Sąsaitės, kuri prasidės spa- 
lio 15 dieną. 

Susirinkimas, nors nela- 
bai skaitlingas buvo, bet su 

pilnu entuziazmu, apsvar- 
stęs ir išdiskusavęs dabar- 
tinį Leituvos Tėvynės krltiš 
ką padėjimą, nutarę šiame 
darbe prisidėti ir visas savo 

spėkas, kaip agitacijoj, ren- 

gime prakalbų, taip ir rin- 
kime aukų Lietuvos Nepri- 
gulmybės išgavimui. 

u >" 1* ,&> -Ii f :t> r. 

j Suprasdami svarbą Liuo- 
sybos Savaitės ir jos pasi- 

| sekimą, šiuomi raginame 
Chicagos kolionijų veikė- 
jus, jau daug kartų pasiro- 
dižus savo milžiniškais dar- 
bais; tikrais kovotojais už 
Lietuvos Laisvę, subrusti 
ir vėl su didžiausiu pasi- 
šventimų ir energija darbuo 
ties Lietuvos Neprigulmy- 
bei, kad tuom pagelbėjus 
išgauti Jai laisvę ir neprigul 
mybę. 

Dėlto kolionijų veikėjai 
savo apskričio veikimo pla- 
nus turi būtinai priduoti 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkimui, kuris atsibus 
spalio 10 dieną 8 vai. va- 

kare, P. Wodmano svetai- 
nėje, Lime ir 33-čios gat- 
vių, ant Gridgeporto. 

Todėl veikėjai, visi prie 
bendro darbo! 

A. Lukas, pirm. 
S. Valančiauskas, rašt. 

MĖGINO APVOGTI 
PAŠTO STOTĮ. 

| Timothy Sheedy, 63 metų, 
jau kelis kartus buvęs kalėjime 
Suvienytų Valstijų komisijo- 
nierius Mark A. Foote vakar 
suareštavo ji. Ir tik užstačius 

1 
.. 

$3,000 kaucijos liko paliuo- 
suotas. f 

Jis yra kaltinamas užpuoli- 
me ant pašto stoties No. 258, 
kuri randasi po nr. 1700 N. 
Clark gatves. 

APVOGĖ KOMPANIJĄ. 

Plėšikai įėjo j Globė Leathcr 
kompanijos dirbtuvę, 1808 S. 
Ivedzie A ve., ir pasiėmė išdirb 
tos skuros vertės už $1,200, 
automobiliumi nuruko ir tik 
vienos dulkes pasimatė. 

Policija jieško plėšikų. 

PIRMOS PAGELBOS 
MOKYKLON ISIRASĖ 

1,500 MOTERIŲ. 
4. 

Chicacros sveikatos komisi- 
jonierius Dr, Robertson'as 
pranešė, kad į buvusį Layola 

Balius su Išlaimejimu 
rengiamas 

Pasalpinės Draugystės Panų ir Moterų Ražancavos 

Suktoj, Spalio-October 11, 1919 
Šv. JURGIO PARAI'. SVETAINEJE 

32ras Place Ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakarae. Inžanga 25c Ypatai. 

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j šj puikų balių, nes čia 
turėsite progą, pasilinksminti ir nusiraminti. Kafp jauni taip ir seni 

čia ras gauadžiangsmo Kviečia, KOMITETAS. 

DIDELIS DIDELIS 

Teatras ir Balius 
Parengtas spėkomis 13-kos Draugijų 

NAUDAI \YEST SIDE LIET. VIEŠO KNYGYNO 
2222 South Leavitt Street 

Nedalioj, Spalio-October 12,1919 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI. 

Scenoje statoma 2 aktų komedija "ŠALAPUTRIS'', 
Taipgi ir STEPUKAS su savo moterimi dalyvauja šiame vakare 

su pilnu maišu juokų. Ir bns pagarsėję Chicagos kalbėtojai. 

Duris atsidarys 5^30 vai. vak. L c imas prasidės lygiai 7 vai. vak. 
Inžanga 25c, 3 .c ir"S0c. 

šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti j viršminėtą. juoku 
vakarą, kuris bns vienas iš linksmiausių ir gražiausiu vakarų. Užtai 
nepamirškit*' kuoskaitlingiausiai su savo draugais ateiti. 
Šokiai iki vtlyvai nakčiai. Kviečia visus atsilankyti, KOMITETAS. 

Prasidės punktuališkai 7:30 valandą vakare. 

C. S, P.|S. Svetainėje 
1126 W. 18th St., arti Racine Ave. 

Po perstatymui : kiai iki vėlyvos nakties. 

Turime atkreipti atydą Chicagos lietuviu visuomenės, jog veikalas yra atkartojamas po vadovyste geri), komp. St. Šimkaus. Kur maloniai 
užžavės kiekvieną atsilankiusį. Lošime dalyvauja geriausi Chicagos lašėjai ir dainininka" — 

ai. Galite tikėtis, jog nebūsit apvilti. "IURUTR". 
i iiii hii— i milini 

į Didelis Sietinis Balius | 
3 rengiamas § 
j| T.e i h. Yvard. D. L. K. Algirdo Kareiviu Draugijos | 

Subatoj, Spalio-Oct. 11d. I9I9 
MKLIU/.IO SVET., 2242 W. 23rd Place 

H Pradža 7 valanda vakare. Inžanga 35c Porai. ♦♦ 

H Gerbiamieji ir gerbiamosios Neužmirškite, jog kaip visi kiti rengiami || 
šios draugijos baliai, taip ir šis yra vienas iš puikiausiu, č'ia iš- § 

2 girsito puikiaufiij muziką ir galėsite iki širdies sotumo pasišokti kaip || 
krajavišku taip ir amerikonišku šokiu. Kviečia KOMITETAS, tl 

Medicinos mokyklą; dabar per 

mainyta i pirmos pa^elbos 
slankių—mirsiu. Mokyklon ŠĮ 
jezona įsirašė 1,500 moterių 
ir merginų. Jos bus mokinamos 

praktiškai ir po Dr. Robert- 
son'o priežiūra. 

Gal ten didis skaičius yra 
įsirašęs lietuviu moterių ir mer 

ginų. Hutų žingeidužinoti, kaip 
lietuvės ir lietuvaitės tokioms 

mokykloms užjaučia ir ar daug 
jų randasi tame dideliame skai 
"tliuje. 

MOTINŲ DOM AI. 

ChicagOs n\>:vielos komisija 
praneša, kad spalio 13 d. visos 
viešosios mokyklos bus užda- 
rytos dėl pagerbimo Columbus 
dienos, kuri šįmet pripuola ne- 

dėlioj. Kadangi nedėlioj nesis- 
kaito jokia tautiška šventė, to- 
dėl apšvietos komisija perkėlė 
ant panedėlio. Ir ta dieną vai- 
ku nemokįs. 

Draugijų Pranešimai 

PRANEŠIMAS. 

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

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

M. Svarlienė. 

VISUOTINAS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS. 

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

J. P. Evaldas, 
l sekr. 

■ 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & P. V.7. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madlnon & State 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 

■ ■ 

Parsiduoda Studobaker t rūkas. Oeraą 
tinkamas pusunklam darbui. Pigiai 
Reikalaudami pamatyti kreipkitės į 
"Lietuva"', 

Parsiduoda 8 kambariu plytų 
namas (cottagc) prie 3124 S. 
Auburn A ve. Atsišaukite: pas 
savininką 5525 Peoria vSt. 

PARSIDUODA medinis namas su 3 ar 
5 lotais, labai pigiai iš priežasties, 
kad esu priverstus išvažiuoti j kitą 
miestą. Netoli gatvekariu arti mokyk- 
lą. Atsišaukite pas savininką 110 St. 
arui Troy Ave. Mt. Greenwood 111. 

BARGENAI. 
! 

Mūrinis, geras, 2 augštu, 2 
flatu namas, po 6 kamba-' 
rius Namas ant Bridgeporto.! 
kaina $2500.00. j 
Mūrinis, geras, 2 augštu na-j 
mas, 2 flatu po 5 kambarius. 
Ant Bridgeporto, 
kaina $2300.00. 
Mūrinis, gražus, 2 augštu 
namas, 2 flatai po 6 kamba- 
rius su vanomis, ant 40 pė- 
du platumo loto. 
Ant Bridgeporto 
kaina $4800,00. 

A, PETRATIS &CO ! 
3249 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611. 

PARSIDUODA Pečius, geras, kaip naul 
jas tik 3 mėnesius naudotas. Apšildo | 
5 kambarius. Galima kurti kietomis ar 

minkštomis anglimis. Kaina $27.00. 
George Palilionis, 4015 W. Vari Buren 
Street. 

Phones: Yards 155—551 
Rcsidencc Phonc Drovcr 7781 

|F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGO ] 

♦♦♦♦♦►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t 

rengiamas 

DRAUGYS'i ES ŠV. JONO EVANGELISTO 

Ned. Spalio-Octo 12, 1919 
Atsibus 

DIEVO APVEIZDOS PARAI'. SVETAINEJE 
Kampas Union Ave. ir 18-tos gatvės. 

Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 20c Ypatai. 
Puikiausia muzika grien vėliausius šokius Ir šiaip bus visokių 

užimančių žaislų, nes čia bus kiekvienam gera proga pasilinksminti. 
Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS 

Parsiduoda 4 kambarių namas 

už $1100. Didelis Uotas, baltos 
sinkos, naujas pliumbavimas. 
Tikras barmenas. 48 PI. netoli 
nuo Wclls St. Atsišaukite: 
Curry, 5444 Went\vorth Ave. 
Telefonas Yards 191. 

TUOJ AUS TURI BŪTI 

PARDUOTI 

2 LOTAI ANT 

\YASHTEXAW A Y E. 

tarpe 63rd ir 64th St. 

3 bliokai į Sv. Kazimiero 

Vienuolyną 
Prekė $1200 Cash arba 

Išmokesčiais 

FRANCIS KIDORT & CO. 

2402 XV. 63rd Street 

Telephone Republic 923. 

REIKIA PAGELB03 

MOTERŲ 
j 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
MERGINU 

ir 
MOTERŲ 

\ 

VALANDOS: 8 |K| 4:45 
SUBA7'OVI iŠ IKI PIETŲ 

Prie lengvo, švaraus ir žingeidaus 
Darbo 

POPIERINIŲ BAKSU DIRBTUVE ; 
SKRYNIŲ DIRBTUVE 

SIENINIU FOPIERIU DIRBTUVE. | 

PAVYRI MAS NEREIKALINGAS 

PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALGOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTH5NGTON ST. 

Reikalaujame merginų par- 
davėju prie pardavinėjimo plos 
eiti ir siutų. Algas $25.00 i sa- 

vaitę, pastovus darbas. 
H rris Cloak Sliop, 

4736 So. Asliland ave. 

Reikalaujame merginu ir mo 

terų sartoti iškarpas. Geros sa 

lyg s. gera alga. Atsišaukite, 
P». Cohen <& Sons, 

1100 \Vest 22nd St, 4th floor 

R EI KALAU J AM E MERGINU. 

Reikalauame 25 merginų prio lengvo 
dirbtuvės darbo. $14.00 į savaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (pioce work) 
nuo $16.00 iki $20.00 j savaitę. Moka- 
me bonus kas tris mėnesius. 
American Insulated Wire & Cablc Co. 
954 W. 21 st Street. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMENT 

REIKIA 
MERGiNU 

IR 
MOTERŲ 

VALANDOS: NUO 8 IKI 4:45 
SUBATOJ IKI PIETŲ 

Gera vieta eneigingoms ir darbščioms 
merginoms :r moterims, kurios nori 

mokinties darbo musųShipping 
Departamente. 

štai kokis darbas vyniojlmas ir riši- 
mas pundeliu, svėrinias š utiniu ir tt. 

PASTOVUS DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS- 

GEROS PROGOS IS3IDIR.BTI 

GERA DARBA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON SI. 

A s, Jonas Yalasevičius, iš Lie- 
tuvos, pajieškau savo vaiku A- 
merikoje, Adomo ir Antaninos 
Yalaseviėių, Suvalkų rėd., Ke- 
turvalakių valsč. Marijampo- 
lės pa r. Sveti icos kaimo. Jie 
patys ar kas juos žino, malonė 
k i t e atsišaukti. Pirmiaus gyve 
no Erie, Pa. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRU 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEE3ERIŲ 
TROKERIU 

VVERHOUSEMANU 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

4. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rlų su šeimynomis ir nevedusių į Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą, darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRU 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA 
JAUNU VYRU 

PRIE 
Darbo mušu merchandise 

Departamente. 

LENGVAS DARBAS 

PILDYMAS ORDERIU 

VYNIOJI..1AS IR 

PAKAVIMAS PREKiU 

PUIKIOS ALGOE. PUIKIOS 

S 
PROGOS ISIDIRBTI GERA DARBA 

VALANDOS: 8 IKI 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Co.it makcr" atsišaukite 

greitai. j 
T. Razgaitis, 

3103 So. TTalstcd St., 
ani 2-ru lubu, room 1. 

ri'ii&iiiiiias 

DRAUGYSTES ŠY. PF.TROXF.LES 

Suhatoj, Spalio-October 18, 1919 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 

32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valanc.ą vakare. Inžanga 35 Centri. 

Muzika Brolių šap.aliu. 

Gerbaimiej rii Gerbiamosios nepraleiskite šio puikaus balaus, nes 
tai vienintelis savo rųšies rožinis balins šj sezoną Karr* gaus did 
žiausj bukietą rožių, tam bus suteikta dovana. Hcto bus griežiami 
kaip vieninteliai taip ir naujausios mados šokiai, č turėsite progę 
iki širdies sotumo pasišokti ir pasilinksminti. Kviečia visus. 

KOMITETAS. 
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