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Latviai Mušasi su vokiečiais. 
Bolševikai pasirengę derėtis 

su baitikn šalimis. 
Anglijos karalius užtvirtino sutarti. 

Bulgarija ginkluojasi. 
LATVIAI MUŠASI SU 

VOKIEČIAIS. 

h t " 

"yga, spalio 8 d. — 

^ 
cialis korespondentas laik- 
raščio Chicago Tribūne pra- 
neša, kad kariumenė gene- 
rolo Goltz pradėjo karę su 

latviais ir traukia ant Ry- 

Latvijos premieras1 
nešęs korespondentui, kad 
vokiečių kariumene pasek-i 
mindai atremia Latvijos pul 
kai, kuriuosna latviai noriai 
stoja liuosnoriais. 

Vakar trjs vokiečių ar ru- 

sų orlaiviai iš Mintaujos 
mete bombas ant stoties 
Tarensberg, artimiausia sto 
tis prie Rygos. Tas sukėlė 
didelį sujudimą tarpe Ry- 
gos gyventojų. 

Gau'ūa žinių, kad pulki- 
ninkas Bermond pasiskelbė 
Kuršo gubernatoriumi ir 
areštuoja žymhi3 latvius 
Mintaujoje. 

* * 

Londonas, spalio 10 d.— 
Čia gauta pranešimų, buk vo 

kiečiai nori dasigauti prie 
Rygos, kad per ten grįžus 
Vokietijon. 

Latvių protestas taikos 
konferencijoje. 

..Paryžius, spalo 10 d. — 

Taikos konferencija apleikė 
protestą nou Latvijos val- 
džios, kuri skundžiasi, kad 

generolas Goltz armija už- 
atakaavusi latvių kariumenę 
ir tuomi laižo taikios sutartį. 
Goltzo tikslu, buk yra susi 

jungti su provokiškais 
rusais. 

Latvijos valdžia savo pra 
nešime priduria, kad Latvi 

ja gins savo neprigulmybę. 

Talkininkų laivynas Rygoje. 
Kopenh&genas, spalio JLU 

d. — Šiądien čia gauta pra- 
nešimas, kad Anglijos ir 

Francuzijos kariški laivai 
randasi Rygos įlankoje ir 

yra prisirengę prie kariško 
veikimo. 

Tas yra daroma delei ge- 
nerolo Goltz armijos užpuo 
limo ant Latvijos kariume 
nes netoli Rygos: 

BOLŠEVIKAI PASIREN- 
GĖ DERĖTIS SU BALTI- 

KO ŠALIMIS. 

Helsingforsas, spalio 10 

d. — Pranešima, kad Ru- 

sijos sovietų užrubežinii: 
reikalų mmisteria čičerinas 
atsakydamas į Baltiko šaĄ 

užklausimą linkui taikos de 
rybų, užreikė, kad Rusijos 
dietai yra pasirengę pra- 

: ^ikos derybas su Bal 
' Iaaiirfiis. 

čičennas savo užreiški- 
me toliau pabriežia, kad 
nors Rusijos sovietai vely- 
tų idant taikos derybos butų 
jųjų teritorijoje, bet sutin- 

ka susirinkti Baltiko salių 
poduotoj vietoj, mieste Dor 
pate, Estonijoje. Prie to Či- 
čerinas pasiūlo susirinkti į 
derybas 12 d. spalio. 

Šiuomi užreiškimu sovie 
tai pripažįsta Baltiko šalių 
neprigulmymę, nes Baltiko 

šalįs savo užreiškime sovie- 
tams pasiūlė derėtis tik tuo 

met, jei sovietai pripažins 
Baltiko šalių neprigulmybę. 

ANGLIJOS KARALUS 
UŽTVIRTINO SUTARTI. 

Londonas, sp&lio 10 d. — 

Šiądien karalius Jurgis pa- 
sirašė po užtvirtinimo taikos 
sutarties aktu. Šis dokumen- 
tas, sakoma, tuoj aus bus per 
siųstas Paryžiun, taikos kon 

ferencijon. 

BULGARAI GINKLUOJA- 
SI PRIEŠ SUTARTĮ. 

Vienna, spalio 10 d. — 

Iš Bulgarijos- sostinės So- 
fijos pranešama, kad ten 
prasideda judėjimas, kad 
su ginklu rankose pasiprie- 
šinti sutarčiai, kurią talki 
ninkai paruošė dėl Bulgari 
jos. M | 

Sakoma, sodiečiams išda 
|lina;na ginklai, kad reikalui 
[prisiėjus, cisa šalis galėtų 
stoti pasipriešiinmas prieš 
negeistiną takos sutarties 
priėmimą. Buk ir Bulgarijos 
valdžia tokiam organizacijų 
(bei laikraščių judėjimui pri- 
taria. 

VOKIEČIAI REIKALAU- 
JA PERMAINŲ SUTAR- 

TYJE^ 

| Paryžius, spalio 10 d. —r 

Galva Vokietijos delegaci- 
jos įteikė taikos konferenci 
jos sekretoriui reikalavimą, 
idant butų pakeista taikos 
sutarties punktas, kur kal- 
bama apie plebiscitą dėl 
likimo distr'ktų Eupen ir 
Malmedy. 

Reikalaujama, kad plebis 
eitą kontroliuotų komisija, 
skirta tautų lygos ir kad ja 
ie nebūtų nei vokiečių nei 
ibelgų, tarp kurių e:na gin- 

: čas už minėtus distriktus. 

Nusibodo Laukti, 

Taikos kepėjai tartu m tik žaidžia ruošimu išly gų, o pasaulis vis nesusi- 
laukia seniai pageidauja mos taikos, ? 1 

Mat, sulyg taikos sutarties 
leidžiama belgams valdinin 
kams atdaryti baksus ui 
balsais." 

NORĖJO SUPLAIŠINTI 
CARRANZOS TRAUKINĮ. 

Juare2, spalio 10 d. — 

Čia gauta žinių, kad Meksi 
kos banditai buvo pasikėsi- 
nę suplaišinti prezidento 
Carranzos traukinį. Delei to 
jie padėjo stiprią dinamito 
bombą po bėgiais, bet pa- 
sivėlino, nes prezidento trau 
kinys jau buvo pravažiavęs 
Tapo suplaišintas sekantis 
pasažierinis traukinis, kuria 
m e plėšikai pasinaudojo 
nors keliaujančių turtų. 

SICILIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ. | 

Rymas, spalio 8 d. — Iš 
Sicilijos ateina žinių, kad 
sukilusie sodiečiai pergalė 
ję kariumenę užėmė miestą 
Riesi. 

Apie koturi tūkstančiai 
sodiečių kėlė riaušes sąry 
šyje su žemės klausimu. 
Įvyko susirėmimas su ka- 
riumene, kuriame septynis 
užmušta ir daug sužeista; 
kareiviai kaip pranešama, 
pasitraukė užleisdami mies- 

\t% sodiečiams. 

SAKO, ANNUNZIO 
UŽMUŠTAS. 

Paryžius, spalio 10 d. — 

Čia yra gandų, kad kapito- 
nas Annunzic tapo užmuš 
tas. Šie gandai atėjo iš 
Fiume p a* Vienną. 

UŽ MEITĖLĮ $10,000 

Hannibal, Mo., spalio 10 
d. — Tūlas Harrison iš Tay 
los užaugino gal didžiausią 
pasaulyje meitėlį. Jis sve- 

riąs net 10;100 svarų. Savi- 
ninkas gavęs už jį $10,100. 

DAUGIAU PINIGU ORO 
LAIVYNUI. 

Washšngton D. C., spalio 
10 d. Senato militare komi- 
sija šiądien vienbalsiai pri- 
pažino reikalingu padidinti 
oro laivyno fondą dar i b 
milijonų doliarių. Plianuo- 
jama įsteigti susinėsimus 
orlaiviais su P' aama„ Alias 
ka ir kitomis vietomis. 

AUSTRALIJOJE PRASI- 
DEDA AGITACIJA PRIEŠ 

JAPONUS. 

Sidney, spalio 10 d. — 

Australijos laikraščiai pra- 
dėjo smarkią agitaciją prieš 
japonus ir reikalauja įsta- 
tymų varžančių japonus. Tu 
li laikraščiai tiesiog užreiš- 
kia, kad Australija del balt 
veidžių. 

BANGŽTJVĖS MĖSA 
VIETON JAUTIENOS. 

Tokyo, Japonija, spalio 
10 d. — Čia tveriasi kom- 
panija, kuri ketinanti per- 
dirbinėti bangžuvės mėsą 
panašią j jautieną ir par- 
davinėti ją vieton jautie- 
nos netik Japonijoje, bet ir 
užrubežin. 

ŠVEDIJOJE ĮVEDAMA 
8 VAL. DARBO DIENA. 

Stockholmas, spalio 10 d. 
Švedijos parlameto augštes 

Įnysai butas priėmė valdžios 
manymas priimta 78 bal- 
valandų darbo dieną. Su- 
manimas priimta Ž8 bail- 
sais prieš 47. 

MOKINS VAKUS JUDA- 
MAISIAIS PAVEIKSLAIS. 

Berlynas. Vokietijos val- 
jdžia plianuoja mokinti vai- 

dus su paeelba judamųjų 
paveikslų. Tas ypač bus nau 

dingą greta aiškinimų apie 

tokius dalykus, ko vaikai 
nėra matę ir neturi progos 
pamatyti. 

Viena judamųjų paveiks 
lų kompanija jau padariusi 
sutartį su apšvietos viršinin 
kais, kad paruošus reikalin- 
gų filmų. 

EKSPLIODAVO ALIE- 
JAUS BOTAS. 

Philadelphia, Pa., spalio 
10 d. — Deleware upėje eks 
pliodavo aliejaus botas 
Chestnut Hill. Ekspliožijoje 
tris užmušti ir 17 sužeista. 
•Ekspliozija ištikusi nuo ki- 
birkšties. 

ATVYKSTA 60 JAPONI- 
JOS ATSTOVŲ. 

Washington, D. C., spalio 
10 d. — Tapo sužinota, kad 
Į visasvietinę darbo konfe- 
renciją, kuri atsibus spalio 
29 VVashingtone, ketina 
pribūti iš Japonijos virš 60 
[atstovų. Tarpe atstovų bus 
ir profesorius Kamada, kai 
po valdžios atstovas. 

E. H CROWDER GENE- 
! ROLAS LEITENANTAS. 

Washington, D. C., sprlio 
j]0 d. — Šiądien atstovų bu 

I to militarė komisija užgire 
senata bilių, kad suteikus 
E. H. Crowder generalo-lei- 
tenanto rangą pasiliuosuo- 
jant jam iš tarnystes. 

VOKIEČIU RIAUŠĖSE SU- 
ŽEISTA 4 FRANCUZAI. 

Paryžius, spalio 10 d. — 

Pranešamaa, kad Sarre- 
bruck įvyko didelės riaušės 
del pragyvenimo brangumo 
Riaušėse tapo sužeisti fran- 
cuzas majoras ir tris karei- 

viai. Riaušes daugiausiai pa 
• laikė spartakai. 

I UŽDRAUDŽIA PERDIRBI 
NĖTI SENAS / 1LMAS. 

Washington, D. C. Fede- 
ralė vaizbos komisija išlei- 
do uždraudimą perdirbinėti 
senas judamųjų paveikslų 
filmas po naujais užvardiji- 
mais. Mat tapo patėmyta, 
kad dalis tulų filmų vėliau 
rodomos po kitais vardais. 

SUAREŠTAVO 40 

STRE3KIERIŲ. 
Gary, Incl.> spalio 10 d. 

Pereitą naktį reguliarus ka- 
riumenės skyrius su detekty 
vais areštavo 40 streikienų 
iš kurių nei vienas nėra pi- 
lietis. Sakoma, pas juos ras 

ta apie 3,000 literatūros, ku- 
ria kurstama prie nuverti- 
mo dabartinės tvarkos Su- 
vienytose Valstijose. 

MILIJONAI VOKIEČIU 
RENGIASI AMERIKON. 
VVashington, D. C, spalio 

10 d. — Atstovų buto atei- 
vystės komisija gavo pra 

•nešimų nuo diplomatiškų 
agentų, kad apie 10,000, 

000 asmenų iš centralių vai 
stybių rengiasi keliauti į Su 

! vienytas Valstijas ir kitas 
Amerikos respublikas ir i ik 
lukia tinkamos progos. 

VILLA RENGIASI SMARi 
KIAU KARIAUTI, t | 

___________ ^ 
.Washington, D. C., spalio 

10 d. — Šiądien Washingto1 
ne gauta žinia nuo specialio 
kurjero iš Vilios stovyklos 
šiauriniame Duranzo, kad 
iVilla rengiasi tuoj pradėti 
| smarkų veikimą, kad nuver 

tus Carranzos valdžią. Ju 

|dėjimą, sakoma, ketina pra- 
dėti apie vidurį lapkričio 
mėnesio. Suplianavime šio 
naujo judėjimo permatoma 
pasidarbavimas generolo Fi 
lipe Angeles. 

Sulyg pranešimo, villistai 
užėmę naujas teritorijas tuo į 

jau steigs tenai savo vai I 

džią "junta de guberna i 
čion.'" Buk administratyvis 
klausimas esąs gerai apgal 
votas ir reikalingi amenis 
jau daugumoj parinkti. 

Sakoma sukilimas-užpuo- 
limas ani Carranzos spėKU 
sykiu prasidėsiąs keliose 
vietose. Bet vietos veikimo; 
nenustatytos. Villistai tikisi,' 
kad ši sykį jiems pasiseks 
nuversti Carranzą i kelis 
mėnesius. 

BOLŠEVIKĄ! UŽĖMĖ 
KIEVĄ. 

I Stockholmas, spalio 10 d. 
, Vietos laikraščiuose tilpo 
pranešimas, buk bolševikai 

(užėmę Kievą. (Paskutin- 
! 
niais laikais nesigirdėjo; 

! apie bolševikų veikimą apie 
įlinkėję Kievo). 

GRIAUNA NAMUS, 
JIEŠKANT VYN1Ų 

Petrogradas, spalio 10 d. 
Iš gilumos Rusijos praneša- 
ma, kad daugelyje miestu 
giraunama senesnius namus, 
kad gavus vyniu; mat vynis 
Rusijoje esą labai bran- 

Igios; svaras vvnių kai-kur 
'kainuoja net 700 rublių. 

RUSAS AFICIERAS UŽ- 
MUŠĖ AMERIKONĄ. 

; Omskas, spalio 10 d. — 

Vladivostoke rusas aficieras 
užmušė Su\ienyiu Valstijų 
kareivį. Delci šio nuotikio tai 
kininkų vadai Yladivost ke 
pareikalavo, idant rusų kariuo- 
menė tuoj butu ištrukta iš 
Vladiv -štoko. 

Bet Omsko valdžia tam pa- 
sipriešino. Clirdi ta* hutų ty- 
čiojimąsi iš Rusi jos nepri<;r.!my 
bes Omsko valdžia reikalavi- 
mą remia ir talkininkų atstovai 
esanti Omske. 

Delei šio incidento iš Oms- 
ko paduodama teisinanti rusų 
oficierą ist -rija sakoma kad 
amerikonas varęs priešvaidiš- 
ką agitaicją, todėl rusas aficic- 
ras pareikalavęs susilaikyti ,bet 
amerikonas kirtęs aficicrą ir 
šis išsitraukęs revolveri nušovė 
amerikoną. * 

PRAVARO NUSAMDY- 
TUS DELNAPLIAUŠKIUS. 

Paryžius. Daugelyje Pa- 
ryžiaus teatrų badavę nusam- 

dyti speciali žmonės, kurių pe- 
reiga buvo sėdėti publikoje ir 
pliauškinti delnais. Žinoma tas 
buvo daroma su tam tikra sis- 
tema. 

Dabar įvyko tarp lošėjų ir 
teatru užveizdu konferencija 
kurioje nuspręsta delnapliau- 
škius prašalinti. Girdi kuris 
lošėjas užsitarnaus, tai publika 
pati nuspręs ir. pagirs. 

JAPONAI PRIEVARTA 
ATIDARINĖJA DIRBTU- 

VES KOREJOJE. 
Seul, Korėja, spalio 1 d. 

(suvėlinta). Šiądien japonų 
policija suareštavo daugeli 
korejiečių, kurie bandė ko- 
kiu nors budu pažymėti su- 
kaktuves japonu valdymo 
Korejoje. Dirbtuves, kurios 
delei to buvo uždarytos, po- 
licija atidarė su prievarta. 

Buvo laikoma didelių 
riaušių ir todėl gatvės buvo 
apstatytos sustiprinta sargy 
ba, bet jokiu riaušių nebu- 
vo. 

SUSTREIKAVO 7.000 
GELŽKELIO DARBI- 

NINKŲ. 
Altoona, Pa., spalio 10 d. — 

Šiądien sustreikavo 7,000- 
8,000 mechainkų Pennsyl- 
vanijos gelžkelio iš užuojau 
ios streikuojantiems enžinų 
mechanikams. Tikimasi, 
kad rytoj sustreikuos dar 
daugiau. 

PAILGINO BULGARAMS 
LAIKĄ SVARSTIMUI 

SUTARTIES. 
Paryžius, spalio 10 d. — 

Augščiausia talkininku ta- 
ryba pailgino Bulgarijai lai 
ką 10 dienu del davimo at 

sakymo link taikos sutarties. 
Bulgarija turės duoti atsa- 
kymą į sutarties išlygas iki 
24 rienai spalio. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiąd'cn giedra ir vis vėsa: 
Daugiau vakaru vėjai 

Saulėtekis, 6:59; 
Saulėleidis 6;13. 
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Liuosybes Kvotimai. 

Svarbiausiu klausimu, kuris šiuom 
momentu stovi presais lietuvių tautą, be 
abejonės, yra Lietuvos liuosybes klausi 
mas. Tas klausymas užima visus lietuvius 
— be skirtumo jų pažiūrų ar srovinių 
krypsnių. — Juk laisve visiems reikalinga 
del visų brangi iv pageidaujama. O ieigi 
taip, tai visi ir privalo dėti visas savo pas- 
tangas dėlei tos laisvės iškovojimo, dele; 
tos laisvės ingijimo, t. y., delei inkurimc 
Laisvos — Neprigulmingos Lietuvos. Ta: 
principialė ir pamatinė visų musų — kaipc 
lietuvių tautos narių -r- priedermė, užduo- 
tis. * 

Amerikos lietuviai daug jau prisidėjo 
ypač aukų žvilgsniu, prie išgavimo save 
Tėvynei liuosybės, ir nėra abejonės, kad 
jie, neatsižvelgdami ant pastangų ir aukų, 
nepasiliks pusią ūkelyje — jie iki galo pri 
sidės prie inkunijimo savo, o kartų ir visos 
lietuvių tautos, troškimų. Ir tas lengvai 
galima padaryti, tik reikia tvirtai norėti 
ir pasiaukauti. Bet ar gali kas nenorėti 
savo kraštui ir savo tautai laisvės ir švie- 
sesnio gyvenimo. Ne, — jei tokių ir rastų- 
si, tai butų nesusipratimo ar nenormališ- 
kumo apsireiškimas. 

Priešais mus stovi taip vadinami 
liuosybės kvotimai." — Mes privalome 
išlaikyti tuos kvotimus su pilna garbe, si; 
visišku nuoseklumu. Ir mes išlaikysime. 
Už kelių dienų prasidės "Lietuvos liuosybės 
savaite," laike kurio3 turi buti sukelta rei- 
kalinga pinigų suma (nemažiaus $100,000) 
Lietuvos laisvės reikalams. Kiekvienas iš 
musų privalo prisidėti sava dalimi prie su 

darymo tos sumos, kuri kaip tik ir bus su- 

naudojama inkunijimui augščiau minėtų 
musų troškimų... Aukaudami mes išlaiky- 
sime "liuosybės kvotimus." 

Aukos neturi apsirubežiuoti skati- 
kais, dešimtukais, "kvoteriais" — ne, 
mažiausia auka turėtų buti dienos uždar- 
bis. Tokią auką gali padaryti kiekvienas 
— tas jo nenuskriaus. Žinoma, svarbiausią 
rolę tuose "liuosybės kvotimuose turi su- 
lošti didžiausios lietuvių kolioinjos. Pir- 
moje vietoje stovi Chicago — su 75-100,• 
000 lietuvįų. Chicagos lietuviai atsižymė- 
jo šįmet dideliais savo darbais — jie pasi- 
rodė prieš visą Ameriką, o kartu ir prieš 
visą lietuvių tautai, tikrais lietuviai-tė- 
vynainiais, tikrais-ištikimais Lietuvos vai- 
kais — Juk chicagiečiai sušaukė seimą, 
laikė kurio liko sudaryta nemaža pinigų! 
krūva Lietuvos laisvės reikalams; chica- 
giečiai įsteigė "Lietuvos laivės varpą" ir 
pasiryžo pasiųsti tą varpą — su gausia 
dovana — i Lietuva; galop, chicagiečiai 
surengė milžinišką demonstraciją — tojo 
varpo išleistuves, nuimant tas demonstruo- 
jančias minias krutančiuose paveiksluose ir 
suaukaujant nemąžą pinigų sumą. 

Taipgi nėra mažiausios abejonės, kad 
Chicagos lietuviai "išeis" su garbe ir iš 
"Lietuvos liuosybės savaitės" — iie pri- 
derančia' išlaikvs tuos "liuosybės" kvo- 
timus. Chicagiečiai parodys savo galybę, 
o kartu atliks labai prakilnų ir naudingą 
darbą. 

Vienok, su tokiuo pas įsitikinimu ga- 
lima užtikrinti, kad ir kitų didžiųjų kolo- 
nijų: Broklyno-New Yorko, Bostono, Cle- 
velando, Philadelphijos, Baltimorės ir t.t. 
lietuviai pasirodys ištikimais Tėvynės vai- 
kais ir laisvės branginto jais... O gal kitos 
kolionijos iššauks chicagiečius lenktyniuoti 
— taigi visiems reikės intempti savo 

jiegas ir pastangas. — Daugiau veiklumo ir 
pasišventimo! Amerikos lietuviai turi pa- 

sekmingai išlaikyti "Liuosybes kvotimus"... 

ŠVILPIMAS LIETUVOJE. 

Ar 3 žinot vardus visų paukščių, 
kurie s* ėdžiu sakų gieda? Ir, ar jus 
galite ai uti jų meliodijas, net tuomet, 
kuomet laikote ranka užsidengę akis? Aš 
galiu atskilti kaip kuriuos. Aš žinau ka- 
narkos giesmes, nes turiu vieną jnažą, 
geltaną kanarką pusričiaujančiam savo kam 
baryje. Ir ji man gieda kas dieną Taipgi 
aš žinau žvirblio "čir-čir," kuris m ar. e kas 

rytą prikelia. Yra daugiaus keletas paukš- 
telių, kurių balsas aš žinau. 

Bet vaikai, kure gyvena Lietuvoje, 
toje šalyje, kur labai toli nuo čia, už pla- 
taus okeano, pažįsta visus paukštelius. Jie 
labai Įstabiai per medžių lapus pastebi, 
koks paukštelis ten tupi arba skrenda ir 
veikiai sušunka: "Tai ten skrenda gegute." 

I Gal jus dar nežinote, yra gyva paukštė 
panaši į tą, ką kasvalandą išlenda iš laik- 
rodžio ir kukuoja: "Ku-ku, ku-ku!" Bet 
ji yra. Ji gyvena dideliuose Lietuvos miš- 
kuose. Ir ji yra labai gera vaikų draugė ir 
mažiems vaikams ji papasakoja apie lau- 
mes, kurios ten aplink slaugasi. Lietuvos 
vaikai žino lakštingalą, kuri taip saldžiai 
ir drauge liūdnai gieda nakties laiku ir, 
kuri juos vasarą kas mielą vakarą malo- 
nia savo gesme užmigdo. Taipgi jie labai 
gerai žino vipas kitas paukšteles. 

• Lietuvos vaikų maloniausias užsibovy- 
jimas tai švilpynė. Visi vaikai keliauja Į 
miškus ir susavim pasiima švilpynes. Lie- 
tuvos vaikų švilpynės nėra paprastos plo- 
nos blėtos švilpynės,, bet pagamintos ič 
klyno ir nutepliotos įvairiomis spalvomis. 
Maži vaikai su tomis švilpynėmis sugebi 
pamėgdžioti įvairius paukštelius. Dažniau- 
sia švilpynes vaikams pagamina dides- 
nieji broliai arba tėvai. Lietuvos vaikams 
mažai perkama įrankių žeidimui*. Veži- 
mėliai, lėlės, švilpynės daug puikenės na- 

mie pagamintus, negu pirktos. 
Vaikai nubėgę į mišką pasislepia 

viens nuo kito ir švilpynėmis panašiai į 
paukščių giesmes švilpia ir tuos balsus 
sekdami jieškosi viens kito. Kaip kada 
švilpynės balsą sunku atskirti nuo paukš- 
telio balso. 

Gal jus pažjstate kaip Kuriuos lietu- 
viu vaikus, nes daugelis lietuvių atkeliavo 
Į šią šalį del žiaurios priešų priespaudos. 

Doris E. Fileischman. 

Iš "Philadelhpia, Pa. American." 

KOVA. 

(Pagal Mamontovą). 

Nesaulėleidžio tai gaisras viršui kalnų, 
Virš augštųjų kalnų Prakeiktųjų, — 

Škipėtr u tat kaimai liepsnoja, 
Gak imai žemę klote kloja... 
Ne v ] L'iios kartos, visi, žuva darbas, 
Darbas kraujo prakaitu aplietas.. 
Ne perkūnai traiško tai ir tranko, 
Kad visa drebėte dreba žemė, 
Ir Skardage skardas atsiliepia... 
Tai prieš saują tik drąsi albanų 
Ugnią spiaudo nekrikštų mortiros, 
Pelenais ramius paverčia sodžius, 
Ir griuvėsiais paverčia bažnyčias, 
Ir baugina mirusius kapuose, 
Po sunkiausiais akmeniais, ilsis... 
Lyg levai, kovoja škipėtarai 
Už liuosybę, užu kalnus savo, 
Už teises tėvelių ir senuolių —■ 

■ 

Lyg levai, kovoja škipėtarai. 
Bet prieš vieną škipėtarų ^yrą 
Šimts turkų. Ir drąsios eilės įra, 
Ir, lyg varpos, piautuvo nupiautos, 
Kits prie kito griūva jau arnautas.. 
Ir tyla vėl užgulė žemelę — 

Kokia tik apydėmėj but gali... 
Tiktai dumų bangose pranyko 1 

Nelaimingos klonįs Šipčaniko... 
.c 

Liudas Gira. ] 

iš "Bessa,"' i 

■—w———i————a—————w—— 

Pranešimas iš WasSiingtono. 
Raportas. 

Spalio pirmoje dienoje 
New Yorke turėjo atsibūti 
Lietuvos šelpimo komisijos 
posėdis; komisijos, kurią 
sudarė neperseniai suvažia- 
vę atstovai nuo kai kurių 
šelpimu užsiimančių orga- 
nizacijų. Buvo pranešta, jog 
tuo pat laiku pribus Ameri- 
can Relief Administration 
atstovas išdėstyti budus ir 

priemonės tos administraci- 
jos veikimo Lietuvoje, skui 

d*ų padėjimą Lietuvoje ir 
plianus veikimui ateityje. 
Pasikalbėjus Egzekutyvia- 
rne Komitete, atradom rei- 
kalingu, kad ąsai važiuo- 
čiau New Yorkan tokiame 
posėdyje dalyvauti. 

Pribuvęs New Yorkan pa 
tyriau, kad trečioje valan- 
doje po pietų Waldorf As- 
toria hotelyje atsibus "Lith- 
uanian Relief Commission' 
veikiančiojo komiteto posė- 
dis, kuriame turės valdybę 
išrinkti Minėtos Relief Corr 
m?ssion garbės nariai ir val- 
dyba susidės iš žymių Ame- 
rikonų, šiame reikale pasi- 
žadėjo darbuotis ponis 
Turčinavičienė, bet veikiai 
čiają dalį sudarys lietuviai 
Plačiaus apie šios komisi 
jos susitvarkimą visuomene 
paaiškės iš skelbiamų tos 
komisijos pratckolu ir pra- 
nešimų. 

I Komisijos naiiams susi 
rinkus, valdybon išsirinkc 
šiuos: p^'mininku kun. J 
Petraitis, vice-pirmininku 
Dr. Bacevičius, raštininkas 
Steponaitis,'7' iždininkas p 
\ilmontas, o jo paclėjeji 
kun. Petkus. 

Besvarstant savitarpiniu! 
reikalus, ypač priemones 
veikimui, posėdm atsilanko 
laukiamasai American Re 
lief A dministration atstovas 
ponas H. Gutherson ir po 
nia Turčinavičienė. Trum- 
poje savo kalboje minėtas 
atstovas išdėstė savo repre- 
zentuojamos admnistracijos 
veikimą Europoje. Prišakyje 
viso šelpimo darbo Europo- 
je buvo p. Hooveris, jissai 
savo darbui nrudojo Suvie- 
nytų Valstijų Kongreso tam 
tikslui nuskiltus šimtą mili- 
jonų doliarių. Nuvykęs Eu- 
ropon p. Hooveris atradc 
apie du milijonu žmonių be 
kovojančiu su alkiu ir ku- 
riems pagelba tuojaus buvo 
reikalinga, nes alkis jau 
ėmė viršų. 
Pirmutiniu transportu nu- 

vežta 250,000 tonų įvairių 
maisto produktų. Išvažiuo- 
jant daiktus didžiaus:' ds 

kliūtis prisėjo sutikti iš prie 
žasties blogos komunikaci- 
jos. Šiame reikale prisėjo 
šauktis laivyno ir signalo 
korpuso pagelbos. Šios Su- 
vienytų Valstijų armijos da- 
lis įtaisiusios Europos vals- 
tijoms naują transportacijos 
budą; galima pasakyti kad 
ponas Hoover likęs Euro- 
pos valstijų gelžkelių gene- 
raliu direktoriumi, supran- 
tama, išimant Alijantų vals- 
tybių. 

Vaikų Maitinimas. 

American Relief Admkiis 
.raition atrado Lietuvoje,! 
Baltiškose provincijose, Če-I 
-•hoslovakijoje ir Rumunijoj j 
ipie du milijonu badaujan- 
čių vaikučių. Tuojaur pa- 
skirta aštucrriuolika milijo^į 
ių doliarių vaikų maitini j 
nui. Šiuos pinigus sudėjo 

įvairios šelpimu užsiiman- 
čios organizacijos Ameriko- 
je- 
į Lietuvoje vaikai randasi 

j baisiame padėjime, vien 
Tugpjučio mėnesyje tarp 21 

i 
ir 28 d papenėta 45,055 

j vaikai, Toje savaitėje aprū- 
pinti' 48 miesteliai maitini- 
mo punktais. 

Tesioginis šelpimo darbas 
buvo varomas, stengtasi kuo 
daugiausia maitinimo punk- 
tų įsteigti, išdalintas mais- 
tas turėjo buti ant vietom 
suvalgomas, tokiu budu iš- 

! vengta nesusipratimų ir ne- 

teisingų pasielgimu iš pusės 
įvairių spekuliantų. Maistas 
)3UVo duodamas vieną kariž] 
į dieną. Dalinamasai mais- 
tas susidėjo daugiausiai iš 
sekančių produktų: pupos 
žirniai, ryžiai, riebalai ii 
eekoliada. 

Vaikų skurdas kai kurio- 
se valstijose buvo padidin- 
tas įvairių spekuliantų judė- 
jimu, bet linksma yra pra 
pešti, kad Lietuvoje tokii 
spekuliantų nesirado ir vai' 
kams skirtas maistas buvc 

L į tinkamai tam reikalui pa 
į naudotas. Kaune AmeriKo: 

Šelpimo Administracija į 
taisė vaikams žaislų daržą 

į kuriame kas dien po keliui 
į [šimtus vaikučių atsilanko 

stengiasi tokius daržus ir k 
tuose miestuose jstaisyti. 

Įvairios šelpimu užsiimai 
( 

čios organizacijos Lietuvo 
je sudarė centralį komitetą 
kuris veikia* po Lietuvo: 
valdžios priežiūra. Šio ko 
miteto šelpimo darbe kaįi 

L lieiuviai, žydai taip ir lenką 
turi lygu balsą; šis komite 

j tas kooperavo su p. Hoove 
; rio komisija. 
s Iš minėtų šimto milijoni 
■ doliarių esančių ant p. Ho 

overio rankų, kurie buvc 
■ maistu skolinami Europai 
■ tapo atskirta septyni mili 
i jonai doliarių steigiam rei 
kalui ir tuos pinigus naudo 

i ta kaipo auka. Americar 
Relief Administration atstc 
vas pažymėjo, kad iš tos su- 
mos šelpiama Lietuva, todė' 
Lietuvai nereikės tenai iš- 
leistų pinigų grąžinti. Lietu- 
voje šelpimo darbui išleists 
apie pusė milijono doliarių 

I 

Pašelpa ir toliaus yra neat- 
būtinai reikalinga. 

Baigda nas savo kalbą 
R. Administracijos atstovas 
pasakė, kad šioji šelpimo 
administracija jau toliaus 
darbo varyti negali, nes pa- 
lei kongreso nutarimą skir- 
tų pinigų toliaus naudoti 
netu i teisės, o tolimesnis 
šelpimas Lietuvoje, taip pat 
ir kitose valstijose yra neat- 
būtinai reikalingas. Vaikų 
maitinimas Lietuvoje turėtų 
buti pratiestas bent iki sekan 
čio birželio mėnesio. Hoove 
rio šelpimo komisijos maši- 
nerija yra geriausiojo tvar- 
koje ir yra prirengta toliaus 
darbą varyti. Rugsėjo 17 d. 
Pragoję atsibuvo minėtos 
komisijos konferenciją, ta- 
po išdirbtas plianas palei, 
kuri butų galima labai leng- 
vai badaujančias aprūpinti 
jei Europos valstijų valdžios 
tokiam darbui pinigus pam- 
pintų. Gerb. atstovas ragina 
Lietuvos piliečius ir pirete- 
lius gyvenančius Amerikoje 
dėti pastangas reikalingų pi 
nigų panpinimui. Apie pen 
kiosdešimts tūkstančių vai- 
kučių turės buti maitinama : 

bent iki sekančio birželio 
mėnesio. Maitinimas atsei- 
tų ant kiekvieno vaiko apie 
penkis centus į dieną. Ame 
rikos valdžios pinigais šel- 
pimas tęsėsi iki pradžios 
šio (spalio) mėnesio. Ne- 
apsakomai butų gerai jei pi 
nigai butų parūpinti taip, 
kad dabartinį šelpimo dar- 
bą tvarkyti pakol tik tas 
bus reikailnga, arba pakol 
Lietuvos valdžia to reika- 
laus. ^ \ 

Pabaigoje verta pastebė- 
ti, kad nuo pradžios Lietu- 
von buvo nuvažiavus tik da' 
lis American Relief Admi-' 
nistracijos komisijos siųs-1 tos į Lenkiją, bet vėliau 

specialė misija buvo nuskir-1 
ta į Lietuvą ir kuri visą lai- 
ką darbavosi. Ponia Turči- 

1 navičienė pastebėjo, kad iš 
jos globoje esančio tulo fon 
do jinai paskirė keturiolika 
tūkstančių doliarių Suvalki- 
jos šelpimui. 

Išklausius kalbos Ameri- 
kos šelpimo Administraci- 
jos atstovo musų komisija 

į tarė dėti pastangas reika- 
lingą pašalpą parūpinti, 

► ypač tarta kreiptis prie 
■ amerikonų, kad jie ištiestų 
i savo ranką badaujantiems. 

Nutarė pasiūti delegaciją 
, prie Amerikos Raudojo Kry 
5 žiaus Washingtonan su pra- 
, šymu, kad šioji organizaci- 
i ja prisidėtų prie gelbėjimo* 

Lietuvos vaikučių nuo ba- 
t 

do. Ton delegacijon išrink- 
ta kun. J. Petraitis, ponia 

, Damijonaitienė ir ponia 
[ Turčinavičienė. 

Atvažiavus minėtai dele- 
i gacijai Washingtonan aš 
i susižinojau su A. R. Kry- 
■ žiaus vice-pirmininku p. 

Walling ir sutarėme laiką 
pasimatymui apie trečią va- 

^ landą popietų. 
I Raudoname Kryžiuje aiš- 

► kinti apie Lietuvos padėji- 
, mą nereikėjo, jie turi Lietu- 

voje savo misiją ir smul- 
kmeniškai žino tikrą daly- 
kų stovi. Ponas Walling pa 
žymėjo, kad Lietuva jau ir 

i dabar yra šelpiama katrų 
su kitomis valstijomis pro- 
porcionaliai, taiugi pažy- 

mėjo, kad esant reikalui di- 
desnė pašalpa bus skiria-, 
ma. Užsiminta, ar nebūtų 
galima padaryti per A. R. 
Kryžių specialę rinkliavą 
Lietuvos sušelpimui, nuro- 

dyta, jog musų komisija 
esanti pilnai pasirengusi to- 
kiam darbui ir pilniausia ko 
operuotu su A. R. Kryžiu- 
mi. Ponas Walling pažymė- 
jo, kad toksai "draivas" da 
bar butų nepatartinas, n^s 
.amerikiečiai šiuo tarpu esą 
lig atbukę delei įvairių 
"draivų," o antra tai, kad 
tas nėra reikalinga, nes A. 
R. Kryžius turės užtektinai 
pinigų, o kada yra daugiau 
reikalinga paprastai buna 
visai nesunku juos gauti, i 
Lietuvia*" nemažai pasidar- 
buotų A. R. Kryžiui taip ir 
sau plačiaus supažindinda- 
mi Amerikos visuomenę su 
Lietuvos reikalais ir steng- 
damės kuodaugiausiai na- 

rių Amerikos Raudonam- 
jam Kryžiui gauti, tą patė- 
mijo p. Walling. Atsakyda- 
mas į klausimus jisai taipgi'5 
pastebėjo, kad lietuviai po ^ 

kolionijas norėdami gali 
tverti vien iš lietuvių A. R. ;]< 
Kryžiaus skyrius, tuo rei-'n 
kalu susižinodami su vieti-jč niu A. R. Kryžiaus centru 
p. Walling pažymėjo, kad'u 
jau randasi enmažai tokių p 
skyrių suorganizuota. iS; 

Amerikos Raudonasai 
Kryžius sudarė poniai Tur- 
činavičienei prakalbų marš- 
rutą net visam mėnesiui. 
Spalio 3 d. Philadelphia, ^ 
7 d. Harrisburg, 8 d. Pitis- 
burgh, nuo 10 iki 15 d. Ohio 
valstijoje, o vėliaus važiuos 
į vakarines valstijas. Jos 
prabalbos atsibuna dienos 
laike ir yra taikomos augš- 
tesnės kliasos amerikie- 
čiams. Jinai kalbėsianti 
daugiausiai apie savo pati- 
riimą Lietuvoje, pabrėžda- 
ma dabartini Lietuvos pa- 
dėjimą. 

Prašyta A. R. Kryžiaus 
ar nebūtų galima įtaisyti 
skrajojančius ligonbučius 
Lietuvoje. P-s Walling pa- 
stebėjo, kad paanšiai A. R. 
Kryžius gelbsti kitose vals- 
tijose todėl taip bus elgia- 
masi ir Lietuvoje, bc-v, gir- 
di, viena sunkenybė, tai 
kad Lietuvoje prasti keliai. 
Čia nurodyta, kad vieninte- 
lį dalyką, kad vokiečiai 
Lietuvoje paliko gerus ke- 
lius, nes mat kuomet jiems 
reikėjo Lietuvoje turtą Vo- 
kietijon gabenti tai prisėjo< 
kelius taisyti, tad pataisy- 
tus ir paliko. Prašyta taip- 
gi, kad aprūpintų Lietuvą 
su dantų gydytojais, nes jų 
stoka Lietuvoje. Kun. Pet- 
raitis nurodė, kad Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Remė- 

|jV» Draugija tiri apie kelio- 
lika slaugytojų (nursių) * 
kurias norima iLetuvon nu- 

gabenti, A. R. Kryžius pa- 
žadėjo ias Lietuvon prista- 
tyti jei tik pasirodys jog jos 
yra registruotos ir pirmos 
klesės slaugytojas, nes to 

reikaulauja organizacijos 
taisyklės. 

Dr. J. J. Bielskis. 

Informacijos Biuro vedėjas. 

SUTRAUKA REKONST- 
RUKCIJOS DARBO. 

Fugsėjo 23 senatas išne- 
šė sen. Kenyon'o rezoliuci- 
ją, kad daryti investigacl- 
jas plieno darbininkų strei- 
ko, ir uspręsti ar bus galima 
panaudoti Federalj veiki^ 
mą. Tirinėjimas buvo Sen."' 
Mokslo ir Darbo Komiteto 
pradėtas nigs. 25 d. 

Departamentas praneša, 
kad kariuomenės ligonbu- 
čiuose bus galima visiems 
paleistiems kareiviams ir ju 
rininkams gauti aprūpini- 
mą. 

Komercijiniai raportai 
ings. 17 d., praneša/ 4kad 
skaičius moterų dirbančių 
m. buvo 45,000, o liepos 1, 
1919 m. 170,000. 

Dr. A. C. Miller, kalbėda- 
mas apie "Pragyvenimo 
brangumo" problemą Am. 
Draugijų Kepimo Industri- 
jos susirinkime, Chicago, 
•ugs. 24, pasakė, kad, 'pra- 
gyvenimo brangumo pro- 
blemos aštriausioji forma 
/ra darbo ir algų probie- 
nos." 

N. Y. Times rugs. 26 d., 
alpino Tautiškos Mokslo 
Draugijos pranešimą, kad 
>uv. Valstijų viešos moky- 
:los pradėjo naują moSVs 
lo metą su trukumu 38,- 
>00 mokytojų, 

Parnesama iš New Yorko, 
ad Amerikos žydai per 8 
lėnesius baigiantis rugpiu- 
io 31 d. surinko beveik 
8,000,000 pagelbai žydų 
žjuryje; ir daugiau negu 
usė šitų pinigų buvo su- 
tudota Lenkijoje. 



Ar Bnfluertza sugrįž. 
Gali buti, kad influenza 

ir sugrįš, bet negalima už- 
tvirtinti, kad atsinaujins 

^^siais metais influenzos epi- 
demija. 

Išrodo, kad jeigu ir atsi- 
naujintų, nebus taip aštri, 
kaip kad buvo pereitą žie- 
mą. 

Miesto viršininkai, valsti- 
jų ir miestų sveikatos bor- 
dSfc turėtų buti pirsirengę 
jeigu ji atsikartotų. 

Kad žmogus jau sirgęs ta 
liga yra liuosas nuo jos, tu- 
rėtų nuraminti tuos kurie 
pereitą metą sirgo. 

Influenza plečiasi tiesiu 
ir netiesiu keliu. 

uar nėra tikrai žinoma, 
ar tos ligos bakterijos yra 
atskirtos ar atrastos, ir dėl- 
to d'o» nėra kito tikro vais- 
to, kaip tik užlaikymas aj- 

trių sanitarijos regulų ir 
vengiant susieiti su ypato- 
pertų netvirtina, kad ta liga j 

Artimas rysis tarp influ-j 
enzos ir kas kart didėjančių 
mirčių skaičiaus nuo plau- 
čių uždegimo prieš 1918 m. 

yra matomas. 
" 

Dabar yra tikima, kad ta 
liga atvažiavo iš užmario, i 
prasiplatinus po visą šalį,! 
kol buvo atrasta, kad ji yra | 
epidemija. Šis nepasiseki-1 
mas ją pažinti gali buti dėl- 
to, kad visi tuo laiku buvo 
užsiinteresavę kare. 

Viršminėti faktai yra su-' 
rinkti Suv. Valstijų Sveika-, 
tos Biuro po ištirynėjimo! 
influenzos, kuri siautė pe;*' 
1918-19 m. kiekvienoje val- 
stijoje ir svarbesniame mie- 
ste, .ir net svetimose šalyje. 

Nei vienas iš Biuro eks- 
pertų netvirtina, kd ta liga 
neatsikartos, ir dėlto reikia 
buti kiekvienam prisirengu- 
siam ją sutikti. 

Kada influenzos epidemi- Į 
ja pirmą syk} pasirodė, nuo- 

mone buvo, kad tai nauja 
liga atvežta iš užmžio. Bet 
tirinėjimas parodė, kad 
prieš trejus ir keturis me- 

tus, žmonės labai mirdavo 
nuo plaučių uždegimo. Ra- 

| portai Suvienytų Valstijų 
Sveikatos Biuro už sausio 
mėn. 1916 m. rodo, kad in 
fluenza veikė 22 valstijose 
apimdama beveik visas da- 
lis Suv. Valstijų. 

Pavasaryje 1918 m. mir- 
tingumas žmonių nuo plau- 
čių uždegimo žymiai padi- 
dėjo. Dauginimas taip 
umai prasidėjo, kad paro- 
dė didi atsitolinimą nuo 

normalio gyvenimo. 
Tas atsitikimas buvo tik- 

ru ženklu ir pradžia influ- 
enzos apidėmijos, kuri siau- 
tė per visą rudenį 1918 m. 

Nors dar nėra žinoma 
koks mikrobas yra priežas- 
timi influenzos, bet tikria 
žinoma, kad ji lengvai ple- 
čiasi nuo vieno žmogaus ant 
kito. Ir vien sergantieji 
gali kitus užkrėsti, bet ir 
tie, kurie tos ligos neturi, 
gali ją išnešioti. 

Atrodo, kad mes galiame 
tikėtis influenzos atsikarto- 
jimo, ir todėl reikia kiek- 
vienam buti prisirengus ją 
sulaikyti nuo plėtmos. 

Neturėtų buti tokio var- 

go ir kentėjimo, kuris bu 
vo pereitą rudeni. Ypata 
kuri apserga reikia tuojaus 
atskirti nuo kitų. Kaliais 

atrodo, kad tiktai menkas 
"šaltis." Peoria, 111. nese- 

nai buvo išsiplėtus liga ku- 
irą skaitė už "vasalines slo- 
gas", bet tirinėjimai paro- 
dė, kad tai buvo influenza. 
Patylimas parodo, kad to- 
kios menkos "slogos" yra 
pamatai žiaurių ligų. Ir 

gavus slogas reikia nuo jų 

Ohioago Norih Shore 
atvJ W!!!waukee R.R- 

===Prteitiils=Es= 
Patarnavimas 

Trukiai dabar eina nuo Adams ir Wabash stočių. 
o 

Milvvaukee Limiieds 
Kiekvieną valandą ant valandos 

nuo 6 iš ryto iki vidurnakčio. 

Su 30 minutų patarnavimo į valandą ir pusė valandos. 
Subatomis po pietų, Nedėliomis ir Šventadieniais. 

Waukegan Trukiai 
Su Tarpiniais Sustojimais 

kas puse valandos. 

VU O ADAMS TU YVABASH 

Kiekvieną valandą ir kiekvieną pusę valandos 11110 5 iš 
ryto iki 1-mos. Paskutinis trūkis 2 ryte. 

\ ALG\ KLOS KARAI 8 valandą iš ryto, 12 valanadą 
per pietus ir 5 valandą vakare. 

Tokis-pat patvarkymas traukiniu einančių i pietus. 
\ 

Chicago Office: 

66 W. Adams Street 

Telefonas Central 8280. 

I atsikratyti kaip galima grei- 
čiau. 

| Geriausis būdas išvengti 
'negeistinos influenzos, yra, 
j kad buti prisirengusiems, ir 
'dabar yra giauriasis rengi- 
jmos laikas. 

! SUTRAUKIA REKONST- 
RUKCIJOS DARBĄ. 

Way and Means Komite- 
tas rugsėjo 29 d. pradėjo 
svarstyti klausimą perleidi- 
mo biliaus, kuriuo butu pa- 
leistiems kareiviams apmo- 
kamos pridėtinės premijos. 

1. Departamentas prane- 
ša žinią atėjusią iš Ispanijos, 
kad rugsėjo 23 d. karaliui 
įsakius įvesta 8 valandų dar- 
bo diena. Dienos šviesos tau- 
pymas Ispanijoje bus panai- 
kintas spalio 6 d. 

2. Karės Pirklybos Bordas 
praneša, kad nuo spalio 1 d. 
karės laiku buvusieji aprube- 
žiavimai komercijinių susinę 
Šimų Suv. Valstijų su kito 
mis šalimis pasiliks gain bu- 
vęs, tiktai su Rusija, ir dali 
m i su Austrija, Vengrija, 
Bulgarija ir Turkija. 

Sekretorius Glass prane- 
ša, kad prielankų atsakymą 
į pakvietimus kuriuos Prezi- 
dentas Wilsonas išsiuntė per 
Valstijos Departamentą, Vi-1 dūrinei ir Pietinei Amerikai, 
kad jos atsiųstų savo Pinigy- 
no Ministerius ir delegatus 
dalyvauti antroje Pan-An.e- 
rican finansistų conferenci- 
joje, Washingtone, uuo sau- 

sio 12 iki 17 d., 1920 m. 

3. Sekretorius Glass išsiu- 
tė laišką į Suv. Valstijų mo 

kyklos vaikus ragindamas 
juos pasilaikyti taupymo pa- 
pročių kuriuos turėjo laike 
karė9. ( 

4. Intemal Revenue Biuras 
praneša,. kad organizavęs 
Peržiūrėjimo ir Apeliavimo 
Komitetą, kuris perims dar- 
bą Patarumo, Taksų Bordo, 
kuris užsidaro nuo spalio 1 
dienos, 

Statistikų skyriaus, gene- 
ralis štabas praneša apskait- 
liuotą kariuomenės didumą 
rugs. 23, buvusi 378,503. Iš 
šitų. 83,065 buvo Europoje, 
7,614 kelionėje iš Europos, 
ir 304,250 Suv. Valstijose.. 

5. Statistikų skyrius, ge- 
neralis štabas parneša, kad 
lEl Paso apįelinkyje, su 3,- 
4 mokyklos jau atdarytos 
455 kareiviais įsirašusiais 
visose mokslo šakose. 

Suv. Valstijų Darbo Biu- 
ras praneša, kad Theresa 
Haley yra paskirta Federa- 
le Direktore Biuro, Michi- 
gane, Pirmą sykį tą vietą 
moteris užima. 

š Ottawos praneša, kad iš 
tyrus anglių padėjimą Ka- 
nadoje atrasta, kad iki bir- 
želio 7, 1919 minkštųjų an- 

glių buvo pagaminta tiktai 
33,349,500 tonų sulyginus 

Įsu 42,858,000 tonais tuo pa- 
čiu laiku pereitais metais, 
sumažėjo ant 22 nuošimčių. 
Trukumas daugiausia dėlto, 
kad trūksta darbininkų, nes 
tūkstančiai jugo-slavų, če- 
koslavokų, vengrų, lenkų ir 
kitų ateivių važiuoja į Eu- 
ropą. 
Iš Ottawos praneša, kad iš 

kad amatų tarybos Australi- 
jos mastuose atsiakė rinkti 
delegatus j Washingtono 
Darbo Kongresą. 

Pranešama iš Madison, 
Wisc., kad 6 pavietai nu- 

balsavo išleisti $12,350,- 
000 pataisimui vieškelių. 

N. Y. Times ings. 28 par- 
neša, kad atdaromas Pana- 
mos kanalo ir geležinkelių 

prtiese pirklybos kelią su 

Bolivija. Pirmiau didesnė 
dalis Bolivijos išdirbyscių, 
ypač gumos, būdavo veža- 
mos Amazono upe ir sker- 
sai Atlantiką į Europą. 
1918 metais vientik inveži- 
mai Bolivijos išdirbyscių 
siekė 300,000 tonų. Kita 
pirklyba su Bolivija buvo 
vedama per Peni, Braziliją 
ir Argentiną. 

\ Praneša iš Berlino, kad 
[nedirbančių skaičius Vokie- 
tijoje kaskart mažėja nuo 

įbirželio mėn., bet dar apie 
60,000 darbininkų randasi 
be darbo. 

1 
t 

is Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoj o j 

AMSTERDAM, N. Y. 

Vietos lietuvių ir ukrai- 
niečių spėkomis buvo su- 

-engtas didelis massmitin- 
gas; su tikslu išnešti protes- 
tą prieš lenkų elgimąsi Lie- 
tuvoje ir Ukrainoje, kuris 
atsibuvo rugsėjo 27 dieną, 
Opear Houes svetainėje. 

Masmitingas didelį įspūdį 
padarė. I r ne netik, kad 
sujudino vietinius Isnkus, 
bet ir suHnkėjusius lietu- 
vius. 

Po massmitingo visi biz- 
nieriai, lenkiškos dvasios 
lietuviai, pradėjo rėkti ir tie 
siog šmeižti rengėjus. Ir ap- 

gailauti, kad tas massmitin- 
gas jiems ciaug nuostolių 
padaręs, nes daug lenkų, 
kurie ikišio1 eidavo pas juos 
pirkti, dabar nebeisią. To- 
Ikie lietuviai bizneriai už pi- 
įnigus ir savo tėvynę Lietuvą 
parduotų. 

Gaila matyti tokius žmo- 
nes. Kuoomet massmitin- 
gas buvo rengiamas, tuomet 
visi pritarė; o kaip lenkai 
lietuviams biznieriams pasi- 
priešino, tuomet jie šmeižia 
į'pn gėjus. Ar negėda vie- 
tos biznieriams? 
Bet tirinėjimas parodė, kad 
jo 28 d., vietos lietuvių kle- 
bonas per pamokslą pradė- 
jo apgailestauti, kad lietu- 
viai davėsi save nuvesti jį 
didellęl miesto svetainę, 
Opera House ir kad ten kar 
tų su ukrainiečiais, protes- 
tuoti prieš lenkų žiaurius 
darbus Lietuvoje ir Ukrai- 
noje. Girdi, butų geriau lie- 
tuviai padarę, kad vieni bu- 
tų išnešę rezoliuciją. 

Gaila, kad čia yra dar 
tiek daug sulenkėjusių lietu- 
vių ir vis kas kartą dau- 
giau daroma. Vietoje mo- 

kinti ir duoti jiems dvasią 
Lietuvos patrijotizmo ir 
meilę, jiems yra lenkiškas 
patriotizmas ir dvasia, kai- 
po geriausia rekomenduoja- 
ma. A. M. S. 

PLATINKITE 
"L I E T U V A" 

NAUJOS DAINOS SU GAIDOMIS ST. ŠIMKAUS. 
Vienam Balsui. — 

Era Mano Brangi 50c. 
Ne dol tavęs AS Mergelė 50c. Miegok Mano Balandėli 60c. Snnku man gyventi 00c. 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Pute, Puto 75c. 

Gaunamos Ūktai J. Budriko knygyne. Uža aky mus siųsdami ad- 
reeuokite: 

—■** <* F. J. BUDRIK. 
HALSTE° STREET CHIC.4G0, ILL. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
;; ant Durų, L«nty, Rimų Ir Stogams Poplari« 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul etubg ii vidau*, po 91.60 u* galioną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

1068-3038 80. HAL8TED STREET, CHICAGO, ILL 

Lietuviška Gydykla DR. DICK90N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oydau visokias ligas naujausia'a budajB lr bu pagelba 
naujaunly lr tobnMausių elektriklnly Įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 11d 8 vak. NedSldleniaia 10 Iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshflold Avo. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. Petratis & Co., Managers, 

3249 South Haisted Street, Chicago, 111. 
6iunCia pinigus j visas svieto dalis ir pavdouda laivakortes. 
Padaro visokius NOTARIJAL1ŠKUS raštus ir parūpina pašportus j tas žalis j kuriąs jau galima važiuoti. Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu »r raštu dykai. VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki G po pietų. Utarninkc, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vai vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto ikii 8 po pietų. TELEFONAS BOULEVAUD 611. 

A. PETRATI9, S. L. FABIJONAS. 

The Big "C" CloaK & Suįt House 
S u bato j, Rugsėjo 27 

Grand 
OPENING 

NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 
BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais 
merginoms ir moterims. 

Pas mus viskas pigiau, nes męs 
patis siuvame. 

3631 SO HALS7ED ST., 
CH1CAGO, 1LL. | 

Telephone Boulvard 509. 

0# £ t^KHKt-CHKHfr' :-a^l«H?*J><HKHKH; 

BONDS 
Al^s yen;ame Liberty Bonds a r ~-\ a r t pilng "»jBsb'' vertę. Atneškite L JL 
arba atsiųikitft J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—I 

»*m v k 
UtaminkalB Ketvergalf lr 133^» Mllwsuke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wor<! Ir P<tulfna gatvlTj: 
3-0 ft CH3-CHKHWIomrtWwWrmA^riyu^y< +\ 

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino. kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. f 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

i.:* 
w 1 t- -c •• "Vjjtiajįuiiių, 

įvykstančių nou pleiskanų. 
U L 1? 1? I, JS> S* 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visa® pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukais, 
ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centui pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: (P 
_~o«r, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New Ycrk 

Namuose 
Mokykla 

Kas neturėjo laimės lankyt mokyklį tai del stokos turto, tai del 
stokos laisvės, tas gali dabar at.lkt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tara tikrose knygose, jieškantis j| ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoju Sąjungą Vilniuje, kuiną .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir j^3 viršuje 10 
■GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo žemelėje esant, 25 

CHEMIJA, įstabus mokslas apie ugnj, orą, vandeni; žer.ę jų susilietimus .20 
V. KUDIRKOS raštai, graiiausls piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS Iš piclcgijcis lr Baktorijologujos su paveikslais apdaryta, 65 

6IRDIS jos autorius garsus italų rašėjas de Amiči. Knyga labai gražiai atspausta, Viršelio' piešti spalvomis su vaizdu "girdis." Jos turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslu (3 kr/gos) $3*00. 
SVEIKATA arba tiesus j ją kelias. Pamatinės žinios lš anato- mijos, fizii iogijos ir Hygienos. Knyga apima šluos dalykus: valgis lr kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugyba paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabal" kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai įsivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jeigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytoj j stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtonis knygomis pasveikink jomis fcavo mylimiausius čia Ameri- koje Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laibuose siųskite: 

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

Knygas Išsiųsiu greičiausiai. 

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJIXIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT 

A STATP BANK 
Kapitalas ir Perviršis Banko Turtas Yiršina $550,000.00. $5,000,000.00. 

x uiini 

pinigus į 
taupymo 
skyrių ir 

moka 3čią 
nuoš 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
gražina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 

Siunčia pi- į 
nigus į Lie 
tuvą ir vi-i 
sas pašau-■ 
lio. dalis 

greit, sau-j 
gi ai ir su 

pilna at- 
sakomybe. 
Užtikrina 
mandagu 
ir rūpes- 
tingą pa- 
tarnavim.i 

« A STATE BANK 

5 Šis bankas yra jai? visiems žinomas kaipo vienas iš clicl- 5 5 žiausių ir stipriausių bankų šioje apielinkėje. Čia yra lai- į § komikomi Suvienytų Valstijų, Paštų, Rankų, Pavieto g § Q)ok, Miesto ChicagOs ir daugybės Korpocacijų, Drau- g g tTvsčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. 
g Šiame banke yra įtaisytas specialis lietuvių skyrius, kur g g galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimt ;je kai- g g boję. \ isoki patarimai Dykai. 
| Central IVSanuf. District Bank I 5 1112 \V. 35-th St., tarpe Morgan ir Racine St. Chicago. § v Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais g A nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. vakaro, g 



Spąstai. Į 
(Feljetonas) 

Paskutiniu iaiku tapau 
agentu. Prisipirkau muilo, 
pei'ių, degtukų, šepečių, tri- 
jų devynerių, laikrodėlių ir 
daug kitokių dalykų ir e jau 
per žmones. 

Gal sakysit: žemas užsi- 
ėmimas? Gal ir žemas. Bet 
ką paveiksi jei jau tokis ma- 
no likimas. 

Seniuas, ir aš daug aukš- 
tesnius idealus turėjau ir 
maniau... Biesas žino, ką 
maniau. 

Bet palaukit, išdalies 
agento užiėmimas nėra taip 
žemas ir ji3 gali patenkinti 
žmogaus gyvenimą, turiu 
mintyje žingeidų žmogų. 

Kad ve, ir aš, ne senai 
prasidėjau su tą "profesija," 
o kiekjau pasakų \ galvą 
prisirikau, tai nei Sheakes- 
peare plunksna nevaliotų 
ant popieros surašyti, arba 
kitais žodžiais tariant, jei 
tik turėčiaus tiek drąsos, 
kaip amerikoniški literatai, 
tai pats savo plunksna visa 
lentiną knygų prirašyčiau. Į 

Žinau, jus Čia nusijuoksit 
ir pasakysit, kad literatas 
turi turėti tam tikrus prigim- 
tus gabumus. Aš apie tai; 
nenusimanau. Tik tiek galiu 
pasakyti, kad tankiai man! 
pasitaiko girdėti tokios gra- 
žios literatūros iš tų lupų, 
kurios nei per sapną nesap- 
nuoja apie literato garbę. 
Bet gal aš neni simanau, kas 
tai yra dailioji literatūra. 
Turbut, kad da.'lioji litera- 
tūra, yra skaitami sapnai, 
gamtos piešiniai ir jiems 
panašus vaizdeliai. Bet; de- 
ja, aš agentaudamasi neiš- 
girstu panašios literatūros. 
Ką girdžiu, tai daugiausia 
iš realio gyvienimo Žinote, 
paprastai žmones tik ir te- 
moka pasakoti apie savo 

pergyventas dienas. Neat- 
sižvelgiant, kokios jos nebū- 
tų, juodos ar baltos. O mano 

skoniui, tokios tik ir tinka, 
nes jose gyva kalba, o jaus- 
mo tai jau ir perdaug. Kuo- 
met literatų literatūroj aš 
visiškai to nematau. Bet 
suprantamas dalykas, ji man 

per aukšta. 
Na, kad pasijuoktumet iš 

mano silpnumo, paklausykit 
iš tų tūkstančių apysakaičių, 
ką mano atmintyje peli, nors 

vieną. 
Kaip ji jums atrodys, man 

tas piktai žingeidu, nes aš 

tą apysakaitę iš kelių at- 
žvilgsnių už brangią laikau. 

4» * 

Nuo pat ankstaus ryto iki 
popiečių plukiau, plukiau. 
Klumpojau, klumpojau, o 

dieną, nors pašėlk, gaišta, 
be vėjo, kvapą spaudžią. 
Saule kepina, lyg ant skvara 
dos. Kojos nuvargo, liežiu- 
vis nuo melų išdžiuvo, pra- 
kaitas per visą teka, varva 

ir dvokia. Gi bobcs jau tur 
1 

L>ui, Kitu susiutrę, juimu \j\cj- 

nio nedaro. Nei muilo, nei 
degtukų, nei šepečių, nei 
mažiausio menkniekio ne- 

perka. Nors kalbėk, perkal- 
bėk — jos savo ir gana. Pik- 
ta. Lupą kramtau, kaktą 
raukau ir tyliai keikiu. 

Biznis neina, karšta, nu- 

vargau, prie to dar, lyg ant 

mano nelaimės, sakinys,, 
kaip biesas, lenda į minti. 

"Kam as neapsivedžiau? 
Buvo proga, galėjau apsi- 
vesti ir butų pabaigta. Bu- 
čiau ramus, begyvenąs ant 

vietos, kuomet dabar, tarsi 
šuo ūkininko paspirtas, tu- 
riu bastytis po visokius kam- 

pus. Tiesa, nemylėjau ją, bet 
ji mame mylėjo. Ko daugiau 
dar reikia?" — Negalėjau 
nusikratyti nuo tos piktos 
minties, nors jau buvau vi- 
sai kitokią pažvalgą išsidir- 
bęs linkui mergų. 

Taip bemąstydamas, su- 

šilęs ir perpykęs Įsiprašiau 
į tulą namą, kur nespėjus 
ištarti žodžio, stiprus vyras 
suspaudė mano ranką ir 
bandė veide išerikšti dideli 
malonumą, kad mane sutiko. 
Bet jlrieš valandą apsireiš- 
kęs nemalonumas, jam to 
nedaleido. Nieko nereikėjo 
sakyti, užmetęs aki ant jo 
veido galėjau atspėti, kad 
jo gyvenimo kelias grumtuo- 
tas, kad jis lipa ant kalnų 
ir į pakalnes. 

Nežiūrint to visko, mudu 
maloniai ir karštai susitiko- 
va ir daug supelėjusios pra- 
eities su juom prisimineva. 
Apkalbėjova, kur, kada, 
drauge vaikščiojom, ką vei- 
kėm, kas jau miręs ir t. t. 
Jus žinot, kokia kalba tų 
žmonių, kurie sykį buva kar- 
štais draugais, paskum per- 
siskirta ir už dešimt metų 
vėl susitinka. Ir tai dar ne- 

tikėtai, be jokio prisirengi- 
mo susitinka. 

Tokis pat ir mudviejų 
sentimentas buvo. 

Apkalbėjus praeitį, pri- 
ėjova prie bėgančių dienų. 
Aš jam maž-daug, papasa- 
kojau iš savo gyvenimo ir 
vėliaus užklausiau: 

— Kaip tau, Ignacai, Ame 
rikos gyvenimas tinka? 

Jis sukando dantis. 
— Matyt, tu jau vedęs? 

Ar ne? — toliaus kalbėjau. 
— Taip. Kad Dievas bu- 

tų mane mylėjęs... 
— Na? 
— lu nepaėsti Marę 

Burbaitę, tą skaistuolę, 
ką Chicagoj gyvena? 

— Ne, nepažįstu. 
Ji visą mano gyveni- 

mą suėdė... 
— Kaip tai? 
— Aš ją mylėjau. 
— Na? Toliau. 
— Chicagoj gyvendamas 

aš ją piktai mylėjau. 
— Ir su ja apsivedei? 
— Ne. Ji 
— Kas gi tame? 
— Tas, kad ji pražudė 

mano gyvenimo laimę. 
— Kaip gi tau su ja atsi- 

tiko, man žingeidu. 
— Jau nebenoriu ją nei 

1 isiminti, stengiuosi užmirš 
ti, bet neįstengiu. Kaip 
kam pasiskundžiu, tai lyg 
lengviaus ant širdies palie- 
ka. Nors aš mažai kam ir 
skundiuosi. 

— Is tikrųjų, mhn butų 
žingeidu išgirsti apie ją... 

Atsidarė duris ir įėjo 
jauna moteris, atrodanti 
linksmaus ir šaunaus cha- 
raktoriaus, bet tuom sykiu 
buvo susinervavus ir pikta, 
įėjo apsisuko ir nieko nesa- 

kius vėl išėjo. 
Iganaco veidas persimai- 

nė. Bet jis nei jai, nei man 

nieko nesakė. 
— Drauge, nežinau... Bet, 

tai nieko... nieko Taip ar 

taip negyvenimas, — po 
trumpos tylos jis basiai su- 

sijudino. 
— Ką jus norite pasaky- 

ti? — paklausiau jo. 
— Tai mano pati.... 
— Aš taip maniau. 
— Nieko nepastebėjai? 

Ar ne 
— Atrodo, lyg butų ko 

supykus. 

— Taip, supikus. Bet .. 

— Ką? 
— Ji mirčia dvokia... 
— Ką?! 
— Ji buvo įėjus su revol- 

veriu... Ar nepastebėjai? 
Dešinėj rankoj apgniaužua 
laikė mažą revolverį... Jos 
akįs ir visas veidas baisus... 

— Tarp jusų turėjo koklis 
nemalonumas iškilti? 

— Štai žiūrėk, kų ji pa- 
darė, — jis Į kampą ranka 
parodė. 

— Ištiesų? 
— Ji, it velnias, po kam- 

barį šėlo, prieš tavo atėjimą. 
Mėtė, daužė, laužė, skaldė 
kas tik jai pakliuvo... 

— Del ko taip? 
— Nežinau, drauge, ne- 

žinau. Nežinau, kas jai yra... 
Ji nemano, ne man skirta. 

— Neatsitinkąs jusų bū- 
das? 

— Visai ne! 
— Ji atrodo jauna. 
— Aštuoniolika sekantį 

pavasari sueis. 
— Taip aš maniau. 
— Ji jums per jaunna. 
— Gal. 
— Žinai, jai visai kitokis 

gyvenimas dar atrodo. 
— Gal tame ir priežastis. 
— Ji negali sutikti su jū- 

sų minčia. Atleisk, už atvi- 
rumą. Kiek tau metų dabar? 
Trįs dešimts? Daugiau? 

— Praeitu mėnesį pabai- 
giau trisdešimts septintus. 

— Būdama mergina ar ji 
tave mylėjo karštai? 

— Rodos, kad. 
— Negalėjo, nei kuomet. 

Tu ją galėjai mylėt piktai 
kvailai, bet ji...» 

— Aš ją nemylėjau. 
— Kam vedei? —. kaž 

kaip man tas žodis ištruko. 
— Nežinau. Bet mano 

meilė link jos buvo visai 
maža. Man kita buvo ir yra 
širdryje. 

— Ji tave tikrai negalėjo 
mylėti. Tad kaip jus galė- 
jot apsivesti? 

— Nežinau.... Kaip per 
sapną. Aš apie apsivedimą 
nieko nemaniau. Net ir pas- 
kutinėj- dienoj aš nemaniau, 
kad mano vestuvės įvyks. 

— Taip nepaprasta. 
— žinai? 
— Ką? 
— Aš dėl Marės. Dėl Ma- 

rės aš viską dariau. 
— Dėl chikagieties? 
— Taip, aš ją taip pik- 

tai mylėjau ir tebemyliu. 
Bet ji vis buvo šalta linkui 
manęs. Dėl jos aš... 

-Ką? 
— Tai gi tą mergaitę pra- 

žudžiau. Ne, ne aš pražu- 
džiau, bet ji. Ji mane ir ją 
amžinai nupuldė. 

— Mare? 
— Taip, ji. Ta... Spastai/.. 

Žabagangos.... Spąstus kala 
iš lentų, žabangus veja iš 

ašutų. O aš žabangus ir spą- 
stus bandžiau pagymdyti iš 

jos ',! jį j## 
— Iš ko? 
— Iš tos, ką su revolve- 

riu po kambarius bastosi, ir 
mirčia dvokia. 

Vėl toji pati moteris Įėjo 
kambarin, kur mudu kalbė- 
javos. 1 |f I 

— Aš ryto pas jus ateisiu. 
Pasikalbėsiva. Dabar turiu 
daug svarbių dalykų. Su- 
diev. 

— Sudiev. Nepamiršk!... 
— Taip, ryto aš ateisiu... 

Sudiev. 
* * 

Žinau, jus pasakysit, kad 

i tai buvo prasta pasaka. Bet 
I tai nemano kaltė. Kam tų 
mažų vaikų čia prisileidet? 
Jog prie jų aš negaliu baig- 
ti savo pasaką ir pasakyt; 
ką aš ant rytojaus išgirdai 

apie tą nelaiminga šeimy- 
ną; ką mirčia dvokianti 
moteris ta moteris, iš kurios 
mano draugas spąstus ga- 
mino, padarė tam vyrui. 
Ignacui 

Aš nebaigiu savo pasaką. 
Bet tai nemano kaltė.... 

Manykite, kas jums tin- 
ka. Vt-JUV l~_» 

Tulelis. 
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MuRlnr siuvimo fcirvl.*t», a-uiKim^ 
ai'MioiuU Ir Yp.sarais (161 bieuto »t 
uamu- rulludljiuiu ISducnia::\l ir rie- 

rauyfciHi, o uxqu i*wrA<uiĮ^iW 
Minlku juu £ut.>rlm*. 
lofl paiftj/liMBUUa OrtaU. A.hiRrcatyR7tį 

vm w«-.7ftoi» x\ 

ĘJMM m'ffl*. Trtom* 

immRmtrroms:immtt«mmuiuttani$tTnnt;Kmnnttnmi^::n::Kiram?* 
i. PAVLOVICH GARAGu 

PERSIK.CLE NAUJON VIETON 
5437-39 S. ROBEY ST. 

BUVE8 PO NO. 8222 ». M ALfTBLD »T. 

TELti^OM^S PROSPECT 74ST 

Patarnauja tHoni> fjr nn utį. Prfprtnto «utormJl(Wtts testo rCmf, ba- | 
llams, Rri&fltjroouK: fr t.fc 

Zaimiuus por 5f5 motus ir Valdiioa pridulkinąs 
Henry J. Schnitzer State Smik 

Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pinu* 
taip if dabar 

SIlMCtt n | LIETU?* 
ir grarantuoja 

Noriu^kts gauti pietas pinigij ir ktaj JMi*| 
meldi! am« kwlpti» p« 

Henry J. ScKnfeer State Bank^ 
141 WafihingtoQ Str*afc, New York, N. Y. 

Lietuvių Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikįfrniš- 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
YYTLLOVv SPRINGS 20 ii. 

SOUTH HAI.STED GA RAGE & REPAI R SHOT* 
Chaeas Bros. savininką. 

Tuisomc visokias automobilius. Turimo patyrimu por J i* metų 
rftine darbo Taipgj patarnaujame automobiliai pagrabams, ves- 
ttjrfrnwr, krtkšlynocaB ir t. p. Kainos mūsų kuopigiauslos. 

3222 SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, 111. , Telefoną* Drover 2186 

/is ADOMAS A. KASAMAU3KA4I 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai rirgau per 3 metu#, auultLnCfrr 
buvo. Dl»iepsija, nevirinimai pilveli*, autlkbnljioujk 
Krauju, Kitų. Nervų ir abelttirf *k<J 
vilo kuao. Ir buvau nuatojc* viltiei, kad bagyvau- 
>iu. VUur jieįkojau nu pagell'ol. riboj* 
■Auicrikoj ir ui rubociij. bet tdekiu De^avaii mm 
sveikatai psgelboa. 

Bet kada pareikalavau Salutara* vatai*, Ajttefi*. 
HCraujo valytojo, Nervaton*, Ink** tr linilHkhi 
tydualM, tai po mvnrUtjioiui miuiu>» ryduol^ nafr 
pilvai pratUjo ataigtbti, rtlprtt, gerU 4/rbt fi«)M 
ikatvalt Narvai tai jtipriai dirbt lakatai mįl M 
Retioiatiiinai pranyko, uieglUi ncSeUtM po ki ulijfc, 
Viduriu rMiaai iinylr* p* ttkauttaMt vta%> lipt : 85- 
gln i MhiMtu Uftrdavr.i kaa Mvait* po kuiiilf'tfr 

*— mm yjj U MVH. ^P*TW*Ę~ Bffg W(f dWrt. R CUktfc* D»- b*» )kttd«M (M«W ir «m ItolMM (r 19 M d9*jV fW»ilBnii ■<r&<T^ f«r*Jt/l«tei tr MnUa ri- «i»m« «to dr«uv*<M( k (MHMMaM 
■o takai* ai i<tiklto*U p«uri« ■pcillnHljf krdptib pri* S*iulw«N 
SALUTARAd CHEMICAL IN8TITUTI0N. * BALTR*N*3. I*r<4 

1797 So, HaUted »«., phor>« Cara 0417 Chlcifp, Ifffnot* 

Norime pertikrinti visus darbininkus Chicagoje, kad jie privalo 
pirkti tik Nariu Skiepuose, Kadangi jie gatw geresnes prekes ir pigiau 

ė 
negu kur kitur. Todėl rengiame ^ £ j* M/ >. , 2-1' '\7/'ii "X »i 

Savaite Pigumo Vaikiukams 
KELTNIUKES VAIKIUKAMS, labai stipraus matsrijolo, CQg gerai išrodo ir gerai nešiojasi. Kaina tiktai ww w 

PAREDNIAI VAIKIUKAMS su dviem porom keliniu dideliame 
pasirinkime, geros rūšies, visokiose spalvose. \ isur kamuoja iki 

$12.50, pa? mus paprasta kaina $10.73. 

Laike šios sąvaitčs tiktai $9.89 
BATUKAI VAIKAMS. Stiprus kaip plienas. Gerai tinka kojai. Už segama sagutėmis. 

No. 479 paprasta kaina $3.00, dabar atiduosime tik $2.50 
Aro. 4()7 paprasta kaina $3.50. dabar atiduosime tik $2.98 
No. 469 paprasta Kaina $3.60, dabar atiduosime tiki $3.00 

Apart šio pigumo duodame 

Automatiškas Paišelis 1/yKaI. 
kartu su kiekvienais drabužiukais, arba pora kelinaičių arba bačiukų. 

Parbavimas tęsis tik nuo Spalio iki 13 
Todėl pasiskubinkite, nes šitokia proga negreitai pasitaikins. * 

Pirkite Narių Skiepuose, kurie yra savastimi 5.000 darbininkų. 
Gausite prekes už tinkamas kainas ir mandagų patarnavimą. Tai kam 
todėl remti savo pinigais kitus? 

Savas pas savą' Darbininkų grąšis in darbininkų rankas 

I1S2-IH4 IVtiiwakee Ave. ir 1701-1703 West 47th. gat. 
5.000 Dalininkų 
$500,000 Kapitalas. Prekybos Kursai po visa Amerika. 4,000 Mokinių 

2 Dideli Skiepai 



ŠELPIMAS VAIKU 
EUROPOJE. 

Kabeliu pranešama Ame- 
rikos Pašalpos Administra- 

s cijai, New Yorke, kad nuo 

lapkričio 1 d., Rumunija | 
jau galės pati aprūpinti sa- 
vo žmones be jokios pašali j 
nes pagelbos. Nors Amen-' 
kos misija pasitraukia atei-' 
nantį mėnesį, tečiaus maistu j 
valdžios suteiktu bus galima 
vaikus maitinti iki kovo l! 
dienos. • 

Rumunija yra pirmuti- 
nė iš Vidurines Europos ka- 
rės išpustytų žemių, kuri' 
taip greitai ant kojų atsisto- 
jo. Kares laiku žmonės ga- 
lėjo paslėpti daug sėklai i 

grudų, ir del;o, šių metų va- 

sarojus beveik normalis. 
Po nesenai Pragoję buvu- 

sios konferencijos, Vaikų 
Fondas pranešė, kad vaikų 
maitinimas kitose Vidurinės 
Europos šalyse bus pratęstas 
iki birželio 1 d., bet tiktai 
su ta išlyga, kad žmonės iš 
tų šalių, kurie yra Ameriko- 

je, nepaliaus šelpę savo tau-1 
tiečių. Štai kiek yra jvairio-j 
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se šalyse vaikų, kurie bus 
maitinami: Jugo-Slavijoje, 
200,000; Austrijoje, 225,- 
000; Čeko-Slovakijoje, 600,- 
000; Lenkijoje, 1,200,000; 
LIETUVOJE, 40,000; Latvi- 
joje, 60;000; Estoniioje, 70,- 
000 ir Finliadojoje 90,00. 

Padedant nesenai susitvė 
rūsiai Nukentėjusius Veng- 
rus šelpti Amerikos Draugi- 
jai, apie .100,000 vaikų Ven- 
grijoje gaus pašelpos iš Ame 
riko3, ir tas skaičius, jei bus 
iš ko, bus padidintas. Vai- 
kų Fencio atstovai praneša 
kad Budapešte ypatingai, 
maisto vaikams labai reikia. 

BRITANIJOS GELEŽIM 
KELIU STREIKAS KEN- 
KIA PIRKLYBOS BORDO 

LAIVAMS. 

Veikimo Divizija suspen- 
davo visus Suv. Valstijų 
Pirklybos Bordo laivus, 
plaukiančius į Britanija. 

W. F. Taylor, Veikimo 
Dierktoriaus pagelbininkas 
išsiuntė sekant] telegramą j 

visus Pirklybos Bordo lai- 
vus, paskirtus į Birtanijos 
uostus: 

"Kad išvengus susikimši- 
mo keblumų del dabartinio 
geležinkelių streiko ir sulyg 
veikimo Britanijos savinin- 
kų, visi Pirklybos Bordo lai- 
vai rengiantįs plaukti į Bri- 
tainją yra suspenduoti ir 
del keblumu ti mano pasilik 
ti uostuose. Visi užrašai, kro 
vimai ir perkrovimai j Bri- 
tanijos uostus turi tpojaus 
sustabdyti." 

F A B M O 8 
Laotu.iaf delko neatvažiuojate prl< 

mus? TJLusų kolonija dar nesena, gali 
ma rasi visokių farmų pas mus ne 

teip kaip kitur kada agentas neprilel 
džla prie savininko žemės. Pas niui 

tts gali derėtis kaip tik nori. Kaij 
girdėt tai jus važiuojate ten, kur til 
galima augint puSelSs arba aržullai 

Člai jeikergjusleji palei žeml$. Dėlkc 
nevažiuojate kur puikius javus augi 
namo Jua tik parsitraukite lalkrašt 
''Amerikos Ūkininką,'*, o ten raslt< 

viską apie farmas, jų gerumą, jų dir 

bimą. Parašykite, o prisiusimo jutns 
gražių farmų llstą, kur raslto visokit; 
pigių brangių, mažų lr didelių farmų 

Adresas: 
AMERIKOS ŪKININKAS 

P. O Box 96. H art, Mlchlgan 

SKAITYKITE 
"LIETUVA" 

I, 

Julvlėjinis Dešimt Metų Sukaktuvių. 

Apvaikščiojimas 
BALIUS SU PROGRĄ1SU 

rengiamas Simano Daukanto Teatr. Jaunuom. Kliubj. 

Nedeiioj, Sp alio 0 ctober 19,1919 
k..;- PILSEN" AUDITORIUM SVETAINEJE 

1655-57 Blue Island Ave. ir 18-ta. 

Svetaiėn atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės 6 vai. vak. 

Kviečiame atsilankyti kuoskaitllngiausiai, nes visi bnsite užganė- dinti, nes tai bus puikus progran.as, kuris susidės iš prakalbų dainy 
ir monologų. Kalbės draugas H. Kukais ir dainuos Mišrus Choras 
Pirmyn, po vadovyste Katiliaus. Po programo Šokiai tęsis iki vėlyvos 
nakties. Puiki šar^aliy orkestrą griež visokius šokius. 

Visus kviečia KOMITETAS. 

rengiamas 

DRAUGYSTESŠV. PETRONELES 

Subatoj, Spalio-October 18, 1919 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETA1NEJE 

32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakare., lnžanga 35 Centai. 

Muzika Brolių šapralių. 

Gerbaimiej rii Gerbiamosios nepraleiskite šio puikai'3 balaus, nes 

tai vienintelis savo rūšies rožinis balius šj sezonu Kaus gaus did- 

žiausi bukietą rožių, tam bus suteikta dovana. Beto bus griežiami 
kaip vieninteliai taip ir naujausios mados šokiai, č turėsite progą 
iki .širdies sotumo pasišokti ir pasilinksminti. Kviečia visus, 

KOMITETAS. 

Prasidčs punktuališkai 7:30 valandą vakare. 

1126 W. 18th St., arti Racine Ave. 

Po perstatymui šokiai iki vėlyvos nakties. 

Turime atkreipti atydčj Chicagos lietuvių visuomenes, jog veikalas yra Aitkartojamas jx) vadovyste gerb. komp. St. Šimkaus. Kur maloniai 
užžavės kiekvieną atsilankiusį. Losime dalyvauja geriausi Chicagos lošėjai ir dainininkai. Galite tikėtis, jog nebūsit apvilti. ''BIRUTE". 

Ura! Ura!. Ura! 
Visfj visi ant 

Pas Chernauską 
in Lyons, III, 

Nedelioje, Spalio-October 12-tą d. 

Prasidės Joniai kas—bus galima nusipirkti visokiu gy- 
vulių: veršiuku, avių, jaunų paršiukų, ančių, vištų ir tt. 
Taipgi bus parduodamos pigiai bulvės, po 3c. svaras. 

Galėsime gyvulius papjauti tuojaus, kad no- 

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

Pardavimas 

Bus parengti gardus pietus, Clams; zupė visiems dykai. Muzika dykai. Visi galės pasivalgyt! gardžiai jauno 
paršiuko mėsos, jautienos, vištienos, zuikienos, ir 11. 
I'/.kviečiame visus pažįstamus ir pa- 
žįstamas, jaunikaičius irjaunikaites. 
Kurie turėj* t tikietus dėl pereitos ne- 

dėlios Oct. 5, galėsit su jais naudotis 
ir Nedėlioje, Špalio-Oct. 12 d., 1919. 

GEROS 
NAUJIENOS 

Michgiano Valstijoj viskas šjmet už 
derėjo. Apie mus daugybė sodu, ku" 
reniau nukritusių vaisių niekas neim- 
davo nuo žemės, o dabar, kada nėra 
didmiesčiuose alaus tai visus vaisius 
paima ir daro iš jų kitokias gėrimus, 
brangiai užmokėdami už juos, taip kad 
nekurie lietuviai paėmė po $200. ir dau 
giau už vienus obuolius. Manydami 
pirkti sau žemes, ateikite u. manim 
pasikalbėti. Aš busiu Chicagojo ši mė 
nesi Spalio 17 Pėtnyčlos vakavę, nuo 

5 iki 10 pas J. Bernotą, G63 W. 14th 
Pi. S, Ratoje po pietų, nuo 3 iki 8, 

j Naujienų ofise 1739 S. Halsted Sir. 
I Kelvergo vakare iri Nedėlioje po pietų 
i pas .T. Mironą. 4904 S. 49th Avenue, 
| Cicero, 111. Su pagarba M". \VALEN- 
ČIUS P. O. Box 90, Hart, "Micbigan. 

ar^ ara.TSJit T.iau^adCTTCT tW^^*XX J—gĮĮPT^fg.UT' »Tt Į^mHnmMCTM^ro y^-^XT?"rT ii"MrT'1 

rengiamas 

|| Pašalpinės Draugystes Par.u ir Mrterų Ražancavos 

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

i 32ras Place ir Auburn Avenue I I 
Pradžia 7 valandą vakarae. Inžanga 25c Ypatai. 

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šj puiku balių, nes čia 
turėsite progą, pasilinksminti ir nusiraminti. Kaip jauui tt»ip ir seni 
čia : .is ganadži ngsmo Kviečia. KOMITETAS. 

EXTRA. EXTRA. EXTRA. 

rengiamas 
DRAL'GYSi ES ŠY. JONO EY?\XGELISTO 

A ".ibuc 
DIEVO APVEIZDOS PAKAP. SYETAINEJE 

Kampas Union Ave. u 18-tos gatvės. 
Pradžia 7 valandą vakare. Inžanaa 20c Ypatai. 

Puikiausia muzika grici vėliausius šokius ir šiaip bus visokiu 
užimančiu žaislu, ue« čia Lus kiekvienam gera proga pasilinksminti. 

Nnoširdžiai kviečia visus KOMITETAS 

jKHiKsmjSBBiSHisassiats 

| DIDELIS DIDELIS 

Teatras ir Balius 
Parengtas spėkomis 13-k s Draugijų 

NAUDAI \YEST SIDE LIET. VIEŠO KNYGYNO 
2222 South Leav'tl Street 

Nedeiioj, Spalio-October 12,19i9 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 \V. 23rd PI. 

Scenoje statoma 2 aktų komedija "ŠALAl'UTRLS". 
Taipgi ir STEPUKAS su savo moterimi dalyvauja šiame vakare 

su piluu maišu juoku. Ir bns pagarsėję Chieagos kalbėtojai. 
Duris atsidarys 5^30 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vak. 

Inžanga 25c, 35c ir'50c. 

šiuomi kviečiame visus skaitlinga', atsilankyti j viršminėtą, juokų vakarę, kuris bns vienas iš linksmiausiu ir gražiausių vakarų. Užtai 
nepamirškite kuoskaitliugiausiai su savo draugais ateiti. 
šokiai iki včlyvai nakčiai. Kviečia visus atsilankyti, KOMI TETAS. 

DadeEis ketinis Balius 
rengiamas 

Lcib. Yvard. IX L. K. Algirdo Kareivių D 

Subatoj, S/alio-Oct. 11d. 
ra unijos 

a 

MKLDAŽIO SYRT., 2242 W. 23rd Placc 
Pradžia 7 valandą vikare. Inžanga 35c Porai. 
Gerbiamieji ir gerbiamosios Neužmirškite, jog kaip visi kiti rengiami šios draugijos baliai, taip ir šis yra vienas Iš puikiausių, čia iš- 
girsite puikiausią muziką ir galėsite »k! širdies sotumo pasišokti kaip kiajaviškų taip ir amerikoniškų šokiu. Kviečia KOMITETAS. 



Vietines Žinios !* 

^ ~ < £ 
TQWN OF LAKE 

A. A. Juozas Pozerskis, 
spalio 8 d., nelaimingame 
atsitikime liko nuvežtas i 
apskričio ligonbutį ir po ke- 
li1^ valandų mirė. Paliko gi- 
minės ir pažįstamus dide- 
liame nuliudime. 

Giminės ir pažįstami ren 

giasi prie paskutinio jam 
patarnavimo, kuris atsibus 
spalio 13 dieną. 

Vėliaus prigulėjo prie 
skerdyklų unijos. Skerdyk- 
lų uinjos 57 skyrius benas 
dalivaus jo laidotuvėse. 
Taipgi Balto Dobilo kliubas 
ims dalyvumą. Abidvi drau- 
jos ir benas važiuos į tautiš- 
kas kapines, kus jis bus pa- 
laidotas. 

Lai buna jam lengva 
Amerikos žemelė. 

Pažinstamas, 

BENT-GI ŽIEMOS SEZO- 
NĄ PRALEISKIME 

LINKSMAI. 
Vos tik praisdejo vėses- 

nis rudens laikas ir tuojaus 
pasigirdo skaidrus "Biru- 
tės" choro balsai. Linksmu 
ir malonu, kuomet girdi bi- 
rutiečius dainuojant, kas 
galima ačiu tarti už jų en- 

nuilstanti triūsą. * 

Praeitą žiemą jie dažnai 
rengdavo vakarus ir koncer- 
tus. Ir tie visi, kurie atsilan- 
kydavo ant birutiečių ren- 

giamų programų nesigailė- 
davo. Jų puikus balsai ir 
meliodija publikos jausmus 
lyg žavėti žavėdavo ir visi i 
jautėsi lyg dieviškame roju- 
je esą. 

Ant kiek man teko patir- 
ti, prie šios žiemos sezono 
birutiečiai dar karščiau ren 

giasi. Pastaroju laiku kas 
vakaras laiko repeticijas ir 
neužligo mano pasirodyti 
su puikiu muzikališku vei-j 
kalu "Pagirienai," kurio au- 
toriumi yra gerai žinomas 
kompozitorius gerb. St. Šim 
kus. 

Tas duos progą chica- 
giečiams lietuviams pažinti! 
muziką ir abelnai jos dailę i 

Muzikos meliodija ir skaid- 
rus birutiečių balsai, nors 

kažin kaip žmogus butų nu- 

liudės, nuvargęs, atgaivina 
;"o sielos jausmus. 

Tuomi "Birutės" choras 
ir yra chicagiečiams naudin 
gas ir verta kas vakarą lai- 
kytis netik ant jų parengtų 
vakarų, bet ir ant susinnki- 
mų. 

M. K. Šilis. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
GYVENIMO. 

Dabartiniu laiku Chica- 
gos lietuviai pradėjo karštai 
veikti; ne vien dėl Lietuvos 
labo, bet ir dėl savo gero- 
vės. 

Kiekvienas Chicagos lie- 
tuvis stengiasi įsigyti nuo 

savą namą, kad jis su savo 

šeimyną galėtų puikiai gy- 
venti. Ir tai nekokioje pras- 
toje vietoje, bet perka prie 
didelės ir puikios Marąuet 
parko, kad tyra aru galėtų 
kvėpuoti. 

Dabartiniu laiku šioje 
apielinkėje lietuviai labai 
perka namus, taip kad gerb. 
A. Kvederis nespėja popie- 
rius daryti 

Prie progos, mes negalim 
praleisti neištare jam ač'ų, 
už jo gerą mums patarnavi- 
mą. Ir toliasniam laikui lin- 
kime jam gero pasisekimo. 

D. Jocius, 
J. Rutkauskas. 

A. 1* t§ š ^ < »;«jį ^ 
CICERO, ILL. 

SLa, 194 kp. paskutinia 
me susirinkime išrinko ko- 
misiją, kuri Ii. L. Savaitėje 
rūpinsis surengti prakalbas. 

Komisija jau turi paėmu- 
si svetainę ant 18 dienos 
šio mėnesio. 

Butų gerai, kad ir kitos 
vietos lietuvių draugijos ir- 
gi prisidėtų. Juk visi nori- 
ir Neprigulmybę. 
me išgauti Lietuvai laisvę 
ri. 

Draugystes sutarime gali 
daug ką nuveikti. Dėlto 
turi viena kitai gelbėti, pa- 
dėti dirbti visuomenišką 
darbą. Tik kuomet bend- 
romis spėkomis yra veikia- 
ma, galime laukti gerų pa- 
sekmių. Teisybe. 

KARDNOLAS MERCIER ! 
ATLANKYS CHICAGĄ. 

4> 

Chicagos miesto valdžia 
rengiasi pasitiki Belgijos 
kardinolą Mercierį, kuris 
atlankys Chicagą spalio 21 
ir 22 d. 

Tam tikslui miesto majo- 
ras Thompsonas išrinko ko- 
misiją. Komisijos prieder- 
mė yra rupinties, kad suren- 

gus puotą ir iškilmingai pa- 
sitikti, tą mažos ir baisiai 
nuo karės nukentėjusios 
tautos svečią. 

MAŽA PONIA NIEKAS 
SCENOJ. 

Rytoj, spalio 12 d. š. m. 

C. S. P. S. (School) svetai- 
nėj, bus pastatytas didelis 
veikalas verstas iš angliš- 
kųjų teatrų "Litlle Miss No 
Body" lietuviškai užvardy- 
tas, "Maža Ponia Niekas." 
Šį veikalą sulos artistai mė- 

gėjai Teatrališko Kliugo 
"Lietuva." Tas veikalas dar 
mažai kam iš lietuvių yra 
matytas, o yra verta kiek- 
vienam jį matyti. Ten ma- 

tosi ant scenos įvairių tautų 
žmonės, italijonas, negras, 
kinietis, vokietis, airis ir tt. 
Veikalas yra labai įdomus. 

Sceną Mylintis. 

NORTH 31DE 
L. S. D. 47 Skyrius susirin- 

kimas Įvyks nedčlioj, Spalio, 
12d., 10 vai. ryte, 1822 \Ya 
bansia Ave. 

Visi nariai ir norintieji' 
prisirašyti esate kviečiami I 

atsilankyti. [ 
F. Dovalga, rast. j 

..PRANEŠIMAS. 1 
P. L. T), bertaininis susirin- 

kimas įvyks Nedėlioje spalio 
21d. 1 vai. po pietų, J. Meli- 
nausko svetainėje, 1843 So. 
Ilalsted gatvės. 

Visi nariai malonėkite su- 

sirinkti, nes turime daug svar- 

bių reikalų apkalbėjimui. 
Valdyba. 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda keturių kamba- 
riu rakandai (forničiai) ra- 

kandai, gerame stovyje, ma- 

žai vartoti; savininkas gyve- 
na Brooklyn, N* Y. ir nenori 
gryžti Chieagon, todėl rakan- 
dai parsiduoda visai pigiai. Tu- 
ri buti parduoti bėgyje 10 die- 

nų, dėlei siokos vietos dėl jų 
pataikymo. Atsišaukite į trum- 

pą la:ką pas 
J. MIKALAJUNA 

2334 S. Leavitt St. 

Giicago 111. 

i " 

GARSI NK1TES 

LIETUVOJE 

PARSIDUODA medinis namas su 3 ar 
5 lotais, labai pigiai iš priežasties, 
kad e>u priverstas isva liaoli j kitą 
miestą.. Netoli gatvckarių arti mokyk- 
lų. Atsišaukite pas savininką. 110 SL 
and Troy Ave. Mt. Greeinvood 111. 

PARSIDUODA Pečius, geras, kaip nau 

jas tik 3 mėnesius naudotas. Apšildo 
5 kambarius. Galima ku. ti kietomis ar 
minkfitomis anglimis. Kaina $27.00. 
George Palilionis, 4015 \V. Van Buren 
Street. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

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

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

REIKIA PAGELBOS^ 
Reikalaujame merginos prie 

namu darbo, maža šeimyna bei 
turi žinoti savo darbą. Pasto- 
vus darbas. 

4632 So. Ashland Ave. 
Chicago 111. 

Reikalaujame merginų irmo 
teru sartoti iškarpas. Geros sa 

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

1100 \Yest 22nd St., 4th flotn 

Reikalaujame merginų par- 
davėjų prie pardavinėjimo pl )s 

eiu ir šiutų. Algas $25.00 į sa- 

vaitę. pastovus darbas. 
Horris Cloak Shop, 

4736 So. Ashland avc. 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikąlauame 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 į savaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (piece \vork) 
nuo $16.00 iki $20.00 j sg.vailę. Moka- 
me bonus kas tric mėnesius. 
American Insulated Wlro <5. Cablc Co. 
954 W. 21st Street. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Goąt maker" atsišaukite 

greitai. 
J. Razgaitis, 

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

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių bu šeimynomis ir nevedusių j Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimg. darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-erlausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie g& 
ležinkclių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. Męs ėsama savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turimo paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierą Gad- 
llauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80. 
120, 160, akerl Galite pradėti dirbti 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmą išmokėtą.. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį {mokėjimo ant far- I 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
vlškal. 

SANBORN COMPANY I 
Eagle River, VVisconsin. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikrą ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
Icatras tik jaučiąs vidurių nesvei'- itą, 3kauda po krutinę, vidurių užkietėjimą Bkilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
rr-c neturint apetito, galvos skausmą, 3trenų ir inkstų ir taip toliaus. Salutr>s 
Stomach Bitters viską prašalina ir 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiaios 
nykstant, tai persitikrinkite, o bu~. ■> 

užganėdinti. Kaina bonkos $1.50. 2| bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 on- 
kos $7.50 ir' 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk moue 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BAL7R.ANAS CO 

616 W. 31 st St., Chicago, III. 

Parsiduoda 4 kambariu narnas 
už $1100. Didelis Holas, baltos 
sinkos, naujas pliumbavimas. 
Tikras bargenas. 48 PI. netoli 
nuo \Yells St. Atsišaukite: 

| Curry, 5444 \Ventworth Ave. 
Telefonas Yards 191. 

iiliiiii 

TUOJAUS TURI ttUTl 

PARDUOTI 
2 LOTAI ANT 

WASHTENAW AVF.. 

tarpe 63rd ir 64th St. 

3 bliokai Į Šv. Kazimiero 

Vienuolyną. 
Prekė $1200 Cash arba 

Išmokesčiais 
FRANCIS KIBORT & CO. 

2402 \V. 63 r d Strfiet 
1 .Rphone Kepublie 923. 

HI'l'iJIiHllllllllllllinillllllIllilIlIilIlIltlItlilIjiĮi!! 

7'EL KINLEY 4S88 

DR. S. BIEŽiS 
G'' /YTOJAS IR. CHIRURGAS 
Va.anods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST„ CHICAGO, ILI 
arti Kedzie Ave. 

Telephone Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

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

Nedaliomis pagal sutarti. 
3261 b. HALSTED ST.f CHICAGO 

Phones: Yards 155—551 
Rcsidencc Phonc Drover 7781 

jF.A, JOZAPAITIS, R. PTn 
D F! U G STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Telephona Yards 1532 

į DR. J. KŪLIS 
j LIETUVIS GYDYTOJAS IR CUIRURCAS 
i Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi •. I 
• Specialiai tjydo limpančias, si-nas ir 

paslaptingas vyrų ligas. J 3259 So. Halsted St„ Chicago, III J 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTIST.* S 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomis lagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatves. • 

UI 

PhoniJ Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

AMERIKOS UGTUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
| kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typevvriting, pirklylioe tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos". geografijos, politinė0 ekono- 
mijos, pilittiystes, dailiarašytės. 
Mokinimo valandos- nuo 0 ryto iki 
valandos po piot. Vakarais nuo G iki 
10 valandos. 

3106 S. Halsted st. Chicago 

1 P-LE E. G. MAKAP | 
Įj PIANO MOKYTOJA 

4515 SO. WOOD ST. 

§f Duoda lekc'jas skambinimo pia- g. 
l! nu pagal sutartį. 

Jaigusi muzikos mokslus Chiea- §j 
§ gos Muslcal College. 
i'iiimBaf-iūHmiBiiiBPiHMiBidBiiiimBiiĮiuiBifflBuiHiiiiminiHiflfflflBUflB 

llIETUVISKAS H0TELIS| 
| L į pakeievių kurie gali | 
g g: uti kambarius ant nak- rį 
| ties, nedelios ar mėnesio- tz 

PREKĖS PIGIOS 

I MRS.T. R0DOVICZ i 
I 936 W. 33 St. Chicagc | § Phone Yards 2750 Į 
J' yyj y^v,1 B' mct. j 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mis.A. MiehniewiC7, 
Bajgusi Akušeri'"* 

kolegiją; ilgai pra.. 
kavusi Pennsilvaiti 
jos Ijospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodg. visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted 8t 

(Ant antru lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERI 

Nuo U ii$i 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro I 

— ■» 

| DR, I. E. MAKARAS. ! 
Į 
} Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas. 
Perkėliau savo ol'isg, j mirusio 
Dr. L) J. Bagočiaus ofteij, 10900 So. 

j Michigun Ave., Roseland, 111. kur 
J ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
t miesto ir apielinkčje. Telefonas ofi 

so Pullman 342, 

J Rezidencija: 4515 So. \Vcod Street, 

j Telefonas Yuvds 723 Chicago 

Di\ M. tterzman 
IS RUSIJOS 

^ Gprai lietuviams žinomas per 16 «e 
tg kaipo patyrei gydytojas. chirurgą 
ir akušeris. 

Gydo a'triai Ir chroniškai ligas, n 
n; moterį ir vaikų, pagal naujausi* 
metodą*. XRay ir kltckiua elektro 
frietaisui. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. Htk 
otreet, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—1.2 piety, Ir 
6—8 vaknrnis. Telcphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Haluted 3l» 
VALANDOS: S—o 

tmmmmmitamnitttiittiiiijitmttti 

Dr. C. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 2ir metu! 

314J 8. Morgan fit., karti SB at. 
Bpeclaiistat Moterį * iu. Vyriikii, 

\r Chroniškų Ligų. 
Vabnd~8: 9—10 ryto, 1?—I po 
plet. 5 —a vaH.r :T«d*l. 9—2. 

TELEFONAS YAKDS 6*7. 
■M&onri&Myr' *■ 

Daktaras 

Jonas w. Sarpailus 
Gydytojas ir Chi- jrgas. 

3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 Iki 4 popiet 7 iki 9 va*. 

Telefonai 
Ofisas Yivds 2544 

Pitone Boulevard 2160 

Dr. fi J. Karalius 
U23TSE <£JUS:OS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki u 
'akarala. 

3303 S0. TjRGH STREEI 

Or. Virginia Narsuti 
Physician & Surgeon 

«ooi West 2211d Street 
2111 Marshali 31vd, 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vakire 

Tol. Lawnd^la 660 

Gyveni m 
TeJ. Roekw«t| 1«81 

Severos Gyduoles užlaiko 
j šeimynos sveikatą. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja priaabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
s'tęsiančių ir įkyriusiij ligų, kurios 
nelengvai gydyrr.uici pasiduoda 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojau; 
— išpradžių. Imk 

Severa's 
Kidney and Liver Remetfy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ii 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų at 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekose, 
Kainos: 75 ct. ir 5 ct. taksų, urba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

Pradik Nauju# Metuu m tobulu aki" r. 
gijimu, taip. kad nopiaieistumei per » 
sus metus, kab inu v,ai, outi naudinga. 
prieš einant icn** kitur. Eczarnlnacija JJVK.j. 

Gerai pritaikinti akinki prašalins akių u 
galvos skaudėjimus, irumvarcijystė srba t»li 
reg;st6 prašalinamą, pasitiekite s:' mani' 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O-HCAG 
3'ios luboi, virš platt'o aptiekus. Timylcli' 

• :hauc parass 
Kavnna* JKtca Gat»*». 

Valandos: nuo 9toi ?al. ryte ik! S vtl. valį I 
Nedėlioj: naa X vhI. įyiu iki i- tai. didini 

!"L!ETUVOS" knygyne 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kori ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šiį knygelę. Puslapių 79 kaina ^50. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Xa^areto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašo 
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. Puslapių 138, kaina 5$c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų i? t.t Puslapių 58c, kaina ...... $1.00 
Ta pati audimo apdarais $x-7r 

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 garnys istoriją Pusi 
209, kaina 75c, Tapati audimo apdaruose $i.5« 

Į 7. Gadynė 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 

jtuva susijungė ~u lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenku bajorai ! šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .. $2.011 
Ta pati audimo apdaruose $3.0^ 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
i budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
1 senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 30^1. kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip 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 ~ .... 

u * —J O X» -- ""T Juw priverčia dirbti pagal savo novą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23S, kaina $1.00 
; Ta pati audimo apdar.uose -1.75 1 

io. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra ti." 1 išaiškinimas monų daryno, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 

— — "•""r1; oi/*> ivaiuo .... ^1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.5^ 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J, Žilius. Issued by Litlu 'ian Nationol Council in U. S. of America 

VVashington, D. C. Price 25^ 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

iinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. 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 organizmas, kaip už 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaais kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

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

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
Jo T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c 
Ta pati audimo apdaruose 75c, 

*5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damiia' 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Papicros kietais viršeliais 45c 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- 
| jose knygose su daugeliu paveikc1ėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
! si atsitiki įai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J Į A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su dargelių .paveikslėlių: c laivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga I pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. 1 Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmisliic — išrado, pa- : dirbo ir praktikon j vedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50c 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
šernas, čia rasite aprašymo, apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Tusi 129, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai išminties ir teisybės. Paraše kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75- 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julee Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų 'aikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbukhi yra tuomi labai žingeidus, kad tada ;ie buo pasakoj im i tiktai kaipo -pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė, oiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, raše tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio' metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietu\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 vif,as civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais §1.50 23. 7Tie Fraternal Age. The Problcms of Peace and The Rights \T ,• *• 

— knygeli kaiminams amerikonams. Kaina 15c 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yin lietuvių kiekvien je Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lieti viii santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, darbai žymių lictuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanaviči;r Vidunn. literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografija-;. eJ<trrv, M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo ap !:iruo*j« 
50c. Čia paminėtos knygų kaino yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

LIETUVA. «i .» 

3252 S nith Morgan St.( CH1CAGO, ILL 
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