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BALTIKO ŠALYS PAVOJUJE 
Rusai nuginklavo lietuviu 

garnizona Šiauliuose. 
Anti • žydiški kliubai Viennoje, 
Francijos Senatas užtvirti- 

no sutarti. 
Sako žuvo laivas s» 2,000 ypatų. 

BALTIKO 5ALIS 
PAVOJUJE. 

Londonas, spalio 11 d.— 
Iš patikėtinų šaltinių gau- 
ta žinių, kad ruso-vokiečių 
armija smarkiai bombarda- 
vo Rygą pėtnyčioje iš vo- 

kiškų kanuolių, versdami 
latvius apleisti miestą. 

Bėgyje dienos čia gauta 
neaiškių žinių, kad Ryga 
jau ruso-vokiečių rankose. 
Latvijos legacija negavusi 
jokių pranešimų iš Rygos ir 
bijosi, kad Rygos latvių gar 
nizonas galėjęs neatlaikyti. 

Latvijos legacija taipgi 
pranešė, kad Estonija siun- 
čianti dvi deviziji pagelbon 
latviams prieš rusų-vokie- 
čių spėkas. 

Ruso-vokiečiai turi su- 

darę du karišku centru Min 
taujoje ir Šiauliuose ir iš 
ten, kaip pranešama, ketina 
sudaryti rusiškai-lietuvišką 
armiją kovai su bolševikais. 

Nuginklavo lietuvių kariu 
menę Šiauliuose. 

Kopenhagenas, spalio 11 
d. — Vokiečių telegramas 
iš Mintaujos praneša, kad 
užpuolime ant Rygos vo- 

kiečiai nedalyvauja. 
Kitas telegramas iš Kara 

liaučiaus skamba sekan- 
čiai: 

Rusų pulkininkas Vir- 
golič komandocojas ant- 
ro Vakarinės Rusijos ru- 

sų liuosnorių korpuso, pa- 
skelbė Šiaulius ir apielin- 
kę kaipo Rusijos teritori- 
ja; gi lietuvių kariumenės 
garnizoną Šiauliuose nu- 

ginklavo. Tam panaudo- 
jo rusus liuosnorius, ku- 
riems prigelbėjo vokie- 
čiai. 

Ketina prašalinti Latvijos 
Permierą. 

Berlynas, spalio 11 d. 
Vienas aficieras laišku iš 
Mintaujos praneša, kad 

vokiečių-rusų kariumenė 
po komanda gen. Golt2 
ir pulkininko Avalov-Bei 
mondt ketina prašalint: 

Latvijos premierą Ulma- 
nis, ir užvaldžius Latviją 
su pagelba Baltiko land- 
warh (atsarginiai vokie- 
čiai) eiti ant bolševikų. 

50,000 latvių išsedo 

Liepojuje? 

Kopenhagenas, spalio 
12 d. — Vietos latvi a1" 
gavo žinią, kad 50,U00| 
latvių kareivių išsėdo nuo 

angliškų karės laivų, Lie- 
pojuje ir rengiasi užeiti 
rusų-vokiečių armijai, at- 
akuojančiai Rygą, iš šo- 
no.. Jei taip yra tai atro- 
do,, kad talkininkų laivy- 
nas ketina perkirsti Vo- 
kietijos susinešimus su 

Liepojumi. 

(Čia minim' 50,000 ka- 
reivių gal bus estonai; žiū- 
rėk užreiškimą Latvijos le- 
gacijos pranešime iŠ Lon- 
dono), 

ANTI ŽYDIŠKI KLIUBAI 
VIENNOJE. 

Vienna, spalio 11 d. —j 
Kaipo pasekmė buvusio anti' 
žydiško susirinkimo pereitą į 
nedėldienį visame mieste! 
tveriasi anti-žydiški kliu- j 
bai; tvėrimosi centru yra 
daugumoj kavinės, kur pa- 
prastai, skaitlingai renkasi 
artimesnės apielinkės gy- 
ventojų. Sakoma, tokių kliu 

^bų jau yra apie 30. 

!PRANCŪZIJOS SENATAS^ 
UŽTVIRTINO SUTARTI. | 

Paryžius, spalio 11 d.— 
Šiądien Francuzijos sena- 

tas vienbalsiai užtvirtino tai 
kos sutartį su Vokietija; 
taipgi vienbalsiai užtvirtino 
sutarti su Anglija ir Suvie- 
nytomis Valstijomis reikale 
apsiginhno nuo užpuolimo 
'Dabar tik reikalinga prezi- 
'dento formalis pranešimas 
'apie užgirimą taikos sutar- 
ties. 

Gamtos Rustumas. 

Vaizdelis iš Corpus Christi, Taxas, kur neseniai buvusi audra sunaiki- 
no daug namų ir ku zuvcvo keli šimtai gyvasčių. 

LENKUOS ARMIJA 
BLOGAME PADĖJIME. 

Paryžius, spalioo 10 dJ 
(Suvėlinta). Lenkijos vai-j 
stybininkai praneša, kad1 
Lenkijos armija susidedan- 
ti apie iš puses milijono vy- 
rų, bet medžiagiškai esanti 
labai menkai aprūpinta; 
ypač jaučiasi didelė stoka 
šiltų drapanų. 

Sakoma, Lenkijos armija 
šaukte šaukia, kad jai butų 
leista keliauti ant Maskvos, 
bet talkininkai buk neužgi- 
rianti tokio pliano. Bet ma- 

noma, kad lenkai susijun- 
gus su Denikinu vistiek eis 
ant Maskvos. 

SAKO, ŽUVO LAIVAS 
SU 200 YPATŲ. 

Archangelskas, spalio 11 
d. — Pranešama, kad prie 
Norvegijos krašto nusken- 
dęs nežinomas Anglijos 
laivas, su kurio žuvo apie 
2000 ypatų. Spėjama, kad 
bus Anglijos transportas su 

kareiviais, kurie neseniai 
apleido Archangelską. 

Jei tai butų teisingai, tai 
ši butų didžiausia nelaimė! 
ant jūrių, nes su Titaniku, 
kuris nuskendo 1912 metais 
<*usidūręs su ledynu, žuvo 
1509 asmenįs. 

Nėra patvirtinančių žinių. 

Londonas, spalio 11 d.— 
Nei Anglijos admiraltija, 
nei laivų linijos kompanija 
nesą gavusios pranešimų 
apie panašią nelaimę su 

Anglijos laivu. 

ALTOONA STREIKUOJA! 
12,000. 

Altuna, Pa„, spalio 11 d. I 
Pennsylvanijos gelžkelio ka! 
rų inspektoriai šiądien iš- 
ėjo ant streiko, kad parė- 
mus kitus streikuojančius 
gelžkelio darbininkus; strei 
kuoti įsakyta iš unijos cen-| 
tro. Dabar Altoona steri- 
kuoja apie 12,000 darbinin- 
kų. 

EGIPTIEČIAI SKAITO 
WILSONĄ PRANAŠU. 

New York, spalio 11 d. 
Gauta pranešimas nuo prieš 
bytarijanų misijos iš Aleks- 
andrijos, kad Egipto mu- 

zulmanai pradeda, tiesiog, 
gerbti prezidentą Wilsoną 
kaipo pranašą; ypač augš- 
tai stato prezidento 14 pun- 
ktų. Sakoma, muzulmanai 
ketina rengti misijas plati- 
nimui idėjos Wilslono 14 
punktų. 
Atiha nuo ne 

KETINA IŠKRAUSTYTI | 
ANNUNZIO Iš FIUME. j 

Paryžius, spalio 11 d. — 

Taikos konferencijoje yra 
serioziškai svarstoma Fiu- 
me klausimas, Italai siūlo 
pamainyti Annunzio regu- 
liare kariumene ir padarius! 
Fuime neprigulmingu kraštu' 
pavesti priežiūrą Italijai po j 
tautų lygos viršiausia kont-j 
role. 

Gi jugo-slavai užreiškė,' 
kad Annunzio gali but pa- 
mainytas ir Serbijos regu-, 
liare kariumene lygiai taip 
kaip ir Italijos. Gi kuri šalis 
turėtų globoti Fiume su 

apielinke lai sprendžia gy- 
ventojai visuotinu balsavi- 
mu, kuriame serbai tikisi lai 
mėti. 

Tarpe diplomatų kalba- 
ma, kad Annunzio ketina-į 
ma pamainyti Italijos regu- 
liare kariumene, bet apie 
kontrolę ant Fiume, girdi, 
augščiausioj taryba dar ne- 

turinti nuomonės. 

VENGRIJA DARYS 
NAUJUS PINIGUS. 

Budapeštas, spalio 12 d. 
Vengrijoje vis dar seni 
Austro-Vengrijos pinigai* 
Dabartinė Vengrijos valdžia 
rengiasi trumpame laike iš- 
leisti naujus pinigus, ku- 
riais bus pamainyta visi se- 

niejie. Pinigų ketinama leis 
ti tik tiek, kiek išnešąs 
Vengrijos turtas. 

ATIMA NUO NEVEDĖ- 
LIŲ BUTUS. 

Berlynas, spalio 11 d. — 

Artinantis žiemai jaučiasi 
vis didesnė butų stoka. Da- 
bar prasideda judėjimas, 
kad atėmus bitus nuo neve- 

dėlių ir pavedus juos šei- 
mynoms. Msit yra nemažai 
nevedėlių, kurie užlaiko bu- 
tus su keliolika kambarių, i 
Taipgi manoma panaudo- 
ti tuščius vasarnamius, kad 
sumažinius stoką stubų. 

DVIGUBA UŽMUŠYSTE 
CHICAGOJE. i 

Chisago, II).., spalio 13 d. 
Vakar prieš piet, vidurmes- 
čio distrikte, rasta užmuš- 
tas italas krautuvninkas sa- 

vo krautuvėje ir kriaučius, 
gal žydas, netolimai esan-1 
eioj kriaučiaus dirbtuvėj.1 
Abu užmušti geležine paipa 
tuoj vienas po kitam. 

Neliamingieji rasti tuoj 
po užmušystės bemirštan- 
čiais. Užmušėjas, kaip pa- 
sakoja vienas liudytojas, 
esąs viduramžis italas, ku- 
rį matė jneinant su apvy- 
niota popieron paipa italo 
krautuvėm Liudytojas ma- 

nęs, kad tai susuktas žem- 
lapis, bet nešėjui sudavus į 
murą pasigirdo geležies 
skambesys. 

FRACUZIJA PERKA LI- 
KUČIUS S. V. ARMIJOS 

REIKMENŲ. 

Paryžius spalio 10 d. — 

Atstovų butas šiądien užgi- 
rė sutartį Francuzijos su Su 
vienytomis Valstijomis su 

lyg ,kurios nuperkama li 
kusios Franccuzijoje reik 
menįs Suvienytų Valstijų 
armijos. 

VALDŽIA PARDUODA 
200 ORLAIVIŲ. 

Washingtcn, D. C., spa- 
lio 11 d. — Laivyno depar- 
tamentas parduoda apie 
200 hydroplianų. Juos gali- 
ma pirkti iš bile kur per ka- 
rišką aprūpinimo biurą. 

RASINĖSE RIAUŠĖSE 1 
UŽMUŠTAS, 5 SUŽEISTI. 

Chester, Pa., spalio 11 d. 
Šiądien čia iškilo rasinės 
riaušės. Riaušėse vienas ta- 

po peršautas ir užmuštas 
ant vietos ir 5 sužeisti. Už- 
muštas ir sužeistiejie yra 
baltveidžiai. 

UOSTO DARBININKUS 
PAMAINYS KAREIVIAI. 

New York, spalio 12 d. 
Karts ministerija kreipėsi prie 
streikuojančiu Xc\v York:.) ir 
P> rok lyno uosfO darbininkų, 
kad apsiimti* iškrauti pri 
būnančius keturis prekybi- 
nius laivus ir 6 pasažierinius 
Nors karės departmento reika- 
lavimas buvo griežtas, bet strei 
tkieriai atsisakė ii pildyti. 

Sakoma, kad iškrovimui mi- 

nėtu 10 ateinančių laivų bus 
panaudoti kareiviai federalės 
kariuomenės. 

VENGRIJA RENGIASI 
BAUSTI GRAFĄ 

KAROLYI. 

Budapeštas, spalio 12 d. 
Dabartinė Vengrijos valdžia 

labai užsivarinėja, kad nuimi- 
das pirmą Vengrij -s respubli- 
kos prcmierą grafa K a r lyi. 
l>et Karolvi šiuo laiku randasi 

Prahoje Cecilijoje. 
Todėl Vengrijos valdžia 

kreipėsi prie ČeHi '-Slovakijos 
valdžios reikalaudama Karo-! 
lyi išdavimo. Vengrija užme-' 
ta Karolvi, kad jis pasiėmęs| 
iš šalies iždo keliolika milijonu 
kronu. Taipgi kaltinamas pri- 
sidėjime prie užmušimo Tisza. 

Ant pabaigos priduriama, 
kad Karolvi idant užtrinus 
pėdsakius savo darbo pervedė 
valdžią 1> dševikams. 

PRIEŠBOLŠEVIKIŠKAS 
SUKILIMAS PETRO- 

GRAdE. 

Kopenhagenas, spalio 11 
d. — Iš Helsingforso pra- 
nešama, kad Petrograde 
prasidėjo priešbolševikiškas 
sukilimas. Sakoma kontr- 
revoliucijonieriai sugebo už 
imti keletą svarbių vietų. 

PRIVERTĖ KAPITONĄ 
VEŽTI GINKLUS I 

FIUME. 

Fiume, spalio 11 d. — 

Laivas Persia keliavo iš 
Genua į Pvusijos pakraščius, 
kad nugabenus ten 30,000 
šautuvų 10,000,000 šovinių, 
20 lengvų kanuolių ir dvi 
sunkiasias kanuoles. 

Tas viskas buvo skiria- 
ma spėkoms, kurios ka- 
riauja pireš bolševikus, bet, 
viduryje jūrių sukilo laivo 
ingula ir privertė kapitoną 
vesti laivą į Fiume, kad pri- 
stačius Annunzio sukilė- 
liams ginklų. 

PAKELIA ALGAS PAŠTO 
DARBINiNKAMS. 

Washingtcn, D, C., spalio 
11 d. — Šiądien senatas, ne 

rekorduojant balsų priėmė 
rezoliuciją dėl pakėlimo 
pašto darbininkams algų 
sulyg senato komisijos re- 

komendacijos. 

FIUME GYVENTOJAI 
PRIEŠ ANNUNZIO. 

Fiume, spalio 11 d. — 

Ketverge Įvyko susirėmi- 
mas tarp Annunzio ir pro- 
cesoriaus Zanella vado ita- 
įių gyventojų mieste Fiume 
Zaneiid nepritaria Annun- 

Įzio plianui; jis norėtų, kad 
[Fiume butų nepprigulmingu 
kraštu po Italijos globa, gi 
Annunzio stovi už visišką 
prijungimą Fiume prio Ita- 
lijos. 

ŽMOGŽUDYSTĖS DĖL 
PALAIKŲ. 

Clinton, Pa., spalio 11 d. — 

Vakar rasta keturi lavonai 
vieno ūkininko stuboje. Spė 
jama, kad tai pasekmės gin 
čo dėl palaikų, kurie liko 
mirus šeimininkės tėvui. 
Doroma išvedimas, kad su- 

siginčijus vyras užmušė pa- 
čią du vaiku 4 ir 2 metn ir 
paskui pats nusižudė. 

BELGUOS KARALIENĖ 
LEKIOJA ORLAIVYJE. 

Santa Barbara, spalio 11 
d. — Belgijos karalienė Elz- 
bieta šiądien lekiojo hydro- 
pliane apie 40 minučių. Tai 
buvo pirmas karalienės mė- 
ginimas pasivažinėti mo- 

dernišku vežimėliu. Ji už- 
reiškusi, kad pirma jos ke- 
lionė orlaiviu jai labai pa- 
tikusi. 

EKSPLIODAVO AMERI 
KOS LAIVAS. 

Montevideo, Uraguay, 
spalio 11 cl — Vietos uoste 
eksplioclavo aliejaus kubi- 
las ir tapo sunaikintas Su- 
vienytų Valstijų laivas 
Mount Hoocl. Ingula visa 
spėjo išsigelbėti. 

DANIJA FL!ANUOJA 
ATMAINAS ĮSTATY- 

MUOSE. 

Kopenhagenas, spalio 12 
d. -- Pranešama, kad Dani- 
jos valdžia plianuoja įteikti 
sekančiam parlamentui ke- 
letą .pataisymų pamatinių 
šalies įstatymų. Sakoma 
svarbiausiais bus pč.jaiki- 
nimas priverstino kareivia- 
vome), panaikinimas privile- 
gijų didžiunijai ir atėmimas 
nuo karaliaus galės paskeb- 
ti karę. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkejc. 

..šiądien oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūro- 
je; vidutiniai daugiau vaka- 
ru vėjai. 
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NEAIŠKUS DALYKŲ STOVIS. 

Niekas negali pasakyti ką nors tikro apie 
dalykų stovį Europoje — tenai viskas susimai- 
šė, susipynė; viskas siubuoja, kunkuliuoja 
Nois, oficiališkai, didžioji karė pasibaigė vie- 
nouliaka mėnesiu tatn atgal, tečiaus karės die- 
vaitis veikia "išsijuosęs", ir nežinia, kada jis 
sustabdys ta pražūtingą savo veikimą. —Juk 
Europoje dabar kariauja keliolika ar net kelias 
dešimts tautų. Tarpe kitų kariauja ir mūsų 
vientaučiai-lietuviai. Ir, be sviravime, galima 
pasakyti, jog lietuvių tauta randasi sunkiausia- 
me padėjime. ^ 

Taip, neaiškus yra dalykų stovis abelnai 
F.uropoje, bet ypač jis neaiškus Pribaltijos 
kraštusee, o kartu ir Lietuvoje. Aišku tiktai tas 

kad tenai yra apsiniaukęs dangus. 
(J 

Pranešimai nuo spalio 10—11 od. tvirti- 
na, jog vok iečių-rusų kariumenė, po vadovyste 
gerr Goltz'o ir pulk. Avalov-Bermondt'o, užė- 
mė Rygą ir pačią jos apielinkę. Kartu praneš- 
ta apie nuginklavimą lietuvių kareivių Šiau- 
liuose. Kelias į Petrapilį esąs dėl vokiečių atvi- 
ras. Estonai pasiuntė latviams dvi divizijas' 
kareivių dėlei atsispyrimo prieš vokiečius. Tai 
vis didelės reikšmės pranešimai. Vėl plačiai pa- 
sigirdo šauksmas: "Nauja Vokietijos Karė". 
Nors sunku daleisti, kad Vokietija galėtų atvi- 
rai pasipriešinti sąjungiečiams, tečiaus gali- 
ma visko laukti. Nežinant tikro dalykų stovio, 
negalima daryti ir tam atsakančių išvedimų* 
Aišku tas, kad vokiečiai, su rusų pagelba, sten- 
giasi sukelti ki odaugiausiai triukšmo, pada- 
ryt kuodidžiausią suirutę, idant paskiau tuo-, 
ini patiems nuosekliau pasinaudoti. 

Nors Vokietijos valdžia, spaudžiant są- 
jurtgiečiams, ir paliepė getv Goltz'ui ir jo kąriu- 
nienei apleisti Pribaltijos kraštu, tečiaus, tas 
karvedis to nepaiso — elgiasi savistoviai ir, 
gal bilt, nebe žinios vokiečių valdžios. Galimas 
dalykas, kad vokiečiai padare tam tikrą sutartį 
su rusais—bolševikų priešais ar monarchistais, 
nors, iš kitos pusės, vokiečiai "flirtuoja" ir tei- 
kia pagelbą bolševikams. Mat, vokiečiai tariasi 
kol-kas su visais, bet galop susidės su tvirtesniu. 

Lietuvai gręsia didelis pavojus, kaip iš vo- 

kiečių, taip ir iš rusų pusės, nekalbant jau apie 
lenkus. Pereitą savaite buvo pranešta apie Sle- 
ževičiaus ministerijos rezignaciją ir apie pa- 
vedimą sudaryti naują kabinetą Ern- Galvanau- 
skui, taikos delegacijos nariui Par\riuje. Sun- 
ku taipgi daryti kokius išvedimus ir šiame at- 
vejyje,—galima pastebėti, kad kaip Sleževičius, 
taip ir Galvanauskas priklauso prie tos pačios 
partijos (soc.-liaud.), — taigį ministerija ne- 
bus, gal, pastumta nei kairion nei dešinėn pu- 
sėn; gal ta ministerijos permaina padaryta są- 
ryšyje su pripažinimu Lietuvos neprigulminga 
valstija. Tas paaiškės trumpoje ateityje. 

Vienok galima užtikrinti, kad jei lietuviai 
laikysis ir veiks pilnoje vienybėje ir sutartyje, tai jų niekas nepergalės, ir Lietuva, galų-gale 
taps laisva ir neprigulminga. Tokis sutartinas 
veikimas ir vienybė Lietuvos laisvės reikaluose 
turi viešpatauti šiame kritiškame dėl piusų tau- 
tos momente tr tarpe Amerikos lietuvių. Ameri- 
kos lietuvių veikimas turi buti suderintas su 
Tėvynėje veikiančiais vientaučiais- Vienybė ir 
pasiaukavimas pergalės mūsų priešus ir suteiksi 
laisvę ir gerovę..,. 1 

'Svetimoj© Spaudoj© j 
Apse Lietukus į 

KAIP DR. ALDONA ŠLIUPAS PABĖGO i 
IŠ BOLŠEVIKU RANKŲ. 

Tik ką atėjo į New Yorką žinia, kaip 
Dr. Aldona Šliupas, kuri, penki motai at- : 

gal, mokinosi Woman's Medical College 
of Philadelphia, pabėgo iš bolševikų ran- 

kų į Lietuvą. 
Dr. Aldona Šliupas, kuri maža iš 

Lietuvos atvažiavo į Suv. Valstijas, sugrį- 
žo į savo tėvynę veikiai po tam, Kuomet 
ji turėjo teisę pasirašyti "daktaras" prieš 
savo pavardę. Kaip tik prasidėjo karė 
ji visa širdžia ir siela stojo savo brolius 
gelbėti. Daugiausia ji rūpinosi Lietuvos 
vaikų likimu. Jos darbo pasekmės buvo 
labai didelės, nes po kelių mėnesių jos 
darbo, ji patapo viršininkė visų Lietuvos 
vaikų pagelbos reikaluose. 

Aldona Šliupas yra susirišus su Ame- 
rican Relief Administration Europen 
Chitdren's Fund. 

Kaip augščiaus paminėta, ji iškeliavo 
į miestą, kuris apie penkios dešimts mylių 
atstu nuo Kauno, kad ten įsteigus prie- 
glaudą Lietuvos vaikams, kurie iš Rusi- 
jos grįžta į savo namus. Bet tuo laiku bol- 
ševikai užėmė tą vietą ir atskyrė ją nuo 

Lietuvos. Tuomet ji persirengė į pras- 
tus kaimietės rubus ir įsėdo į paprastą 
ūkininko vežimą, kuris važiavo į Kauną. 
Nors vežimas keletą sykių buvo sutojęs, 
bet bolševikams neatėjo į mintį pažiūrėti, 
kas tame vežime sėdi. Kuomet ji lai- 

mingai ■ "įžo į Kauną ir ten rado Vaikų 
Fondo :vų prirengtą orlaivį, su kuriuo 

manyta uskristi ir išgelbėti ją iš nelais- 

vės, tai ji nusijuokė. "Lengviaus buvo iš 

bolševikų rankų pasprukti, kaipo pabėgė- 
lei — jį tarė. Lietuva pilna pabėgėlių." 

Iš "The Philadelphia Press" 

TAUTŲ pedsakis. 

Kaip milžiniški prieš istorinių laiku gyvu- 

liai, išnyko daugelis senovėje buvusių didelių ir 
stiprių tautų, kurios nesuspėjo prisitaikinti prie 
naujų aplinkybių. 

Lietuva buvo visam pasauliui pavyzdinga, 
stipri tauta. Kartą ji buvo stipriausia Europos 
imperija* Jos kalba, seniausia tarp gyvuojančių 
kalbų, rodanti raktus dėl sanskritų kalboi. Jos 
gyventojai jokiu budu neprilygsta slavams, bei 

j teutonams. Jie arti panašus į indo-europiečius. 
Jie pirmiausiai apgyveno tą žemę, kur dabar 

gyvena. Ton vieton jie atsikėlė 8,000 ar 5,000 
metų tam atgal. 

Bet Rusija ir Prūsija, Lietuvą pavergusios 
kaip galėdamos tolino ją nuo apšvietos. Raštas 
ir prigimta kalba Lietuvai buvo uždrausta per 
šimtmečius. Senobinės jų tiesos papročiai bu- 
vo kaip galint naikinami. Alfabetas tapo pa- 
keistas gudų alfabetu ir principalė mokinimosi 
įstaiga tapo perkelta iš Vilniaus į K ievą Rusi- 
jon- Net ir vardas Lietuva buvo panaikinta nuo 

žemlapio ir ta šalis užvrdinta ''Šiaurvakarė 
Provincija". 

Lituvos upių, miestų, ežerų ir gyventojų 
vardai tapo surusifikuoti, arba suprusifikuoti. 

Vienok ir tas visas neįstengė užslopinti 
senovės lietuvių rekordus. Graikijoj iškasti Mi- 
kėnų griuvėsiai, paženklinti nuo 1500 m. pirm 
Kristaus, paženklina Baltijos gintarus, kurie 
tur but nuo lietuvių pirkti. Arelvaeologistai pri- 
K'dė, kad tarp 3000 ir 1000 metų pirm Kris- 
taus lietuviai jau užsiiminėjo žemdirbyste ir 
sėdavo tuos pačius javus, ką ir dabar sėja. O 
dėl filologistų lietuvių kalba pati tiž save kalba, 
jog ji kilus iš nepasakytos senovės. Baltijos jūrių vardas paliudija tą faktą. Jis yra lietu- 
viškas vardas, ne slaviškas, neigi teutoniškas- 
Jis paeina nuo žodžio baltas. 

Jš "Cincinatti (O.) Tribūne 

KILK. 
Kilk, augštai kilk! 
Jei nepakilsi, jei nė nutupsi, 
Kur aki a užžvelgi, 
Kur šrdis geidžia, 
Tai, nors, sparnus išmankštysi, 
Tai, nors, žinią įgysi, 
Kad silpnas esi. 
O kitaip — gailėses. Tulelis. 

E •! įai valstybes rumo plytos. 
Pirkdami bonus, statome Nepriklausomos 

Lietuvos Valstybės rūmą, kur teks gyventi ne ; 
tik mums patiems, bet ir musų ateinančioms J 

kartoms. ] 

V. Čarncckis, * 

Susisiekimo Ministerisy 
<] 
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Pirmoji Lietuvos Valstybes 
Paskola Amerikoje. 

Amerikos Lietuviai! Nuo 
jat užsipliekimo Didžiosios Į Pasaulines Karės Amerikos 
ietuviai rūpinosi prigelbetij 
visokeriopais budais savo gi-' 
minei-Lietuvai. Besitęsiant 
:ai karei ir besiplėtojant jos j 
liepsnoms, Lietuva vis baise- 
snin pasaulinės audros suku- 
rin buvo traukiama. Bet 
juo labiau duko toji audra, 
juo labiau didėjo viltis į gie- 
dresnę ateitį lietuvių tautos. 
Kįlo neprigulmingos Lietu- 
vos idėja ir prie jos brandi- j nimo ir kunijimo įvairiais 
budais dėjosi Amerikos lie-; 
tuviai. Pamatu visos Ame- 
rikos lietuvių darbavimosi 
buvo aukų rinkimas. 

Amerikos lietuviai! Aukų, 
rinkimas Lietuvos reikalams 
pas mus pasiliks galėję. Be 
aukų neapseina nei didžio- 
sios turtingosios tautos. Tū- 
los didžiulės Suv. Valstijų 
įstaigos iš aukų užsilaiko. 
Vienok, siaurai ir sekliai su- 

prantame Lietuvos Valsty- 
bės reikalus, jei savo prigel- 
bėjimą.jai remtume vien ant 
aukų. 

Mes savo aukomis žymiai 
pasitarnavome ir pasitarnau- 
sime Lietuvai, bet dabar pri- 
valome sute'kti rimtesnę 
Lietuvos Valstybei paspirti 
Atėjo laikas ir yra proga iš- 
platinti Lietuvos Valstybės 
bonus tarp Amerikos lietu- 
vių. 

Lietuvos Prekybos ir Pra- 
monės ministerija, pritariant 
visam Lietuvos Valstybės 
Komitetui, pavedė Lietuvių 
Prekybos Bendorvei išpar- 
duoti Amerikos lietuviams 
Lietuvos Valstybės bonų už 
$1,000,000. Lietuvių Preky- 
bos Bendrovė apsiėmė Lietu- 
vos Valstybės bonus parda- 
vinėti Amerikos lietuviams 
be atlyginimo. Tai bus PIR- 
MUTINĖ LIETUVOS VAL- 
STYBĖS PASKOLA tarpe 
Amerikos lietuvių. Paskola 
užtraukiama dviem metam 
,su 5 }A suoš. Paskolos kam- 
panija ir rašymasi paskolai 
prasidės nuo spalio 15 d. Bo- 
nai bus po $50, $100, $500, 
ir $1,000. 

Amerikos lietuviai Kiek- 
vienoje valstybėje paskola 
yra nepaprastos reikšmes da 
lyku. Kiek vienyje valsty- 
bėje yra taip, kad kas už 
paskolą, tas už valdžią, kas 
prieš paskolą, tas prieš val- 
džią, tas prilygsta kareiviui, 
pabėgusiam iš karės lauko. 
Kas pireš paskolą, tas neiš- 
tikimas. Kas už Pirmuti- 
nę Lietuvos Valstybės Pas- 
kolą Amerikoje, tas už Lie- 
tuvos valstybę, kas prieš tą 
paskelą, tas prieš Lietuvą, 
tas prieš tėvynę, prieš jos 
valdžią. 

Amerikos lietuviai! Jau 
jums visiems žinoma kas 
tai yra bonai. Jus atsime- 
nate, kaip kulturinga, ap- 
šviestu, patriotiška S v Val- 
stijų vaidžia ir visuomene 
vedė paskolų kampanijas ir 
kaip tas paskolas visi rėmė. 
Retas lietuvis neturi Suv. 
Valstijų bonų. Kiekvienoj 
\olonijoj buvo lietuvių pla- 
;inimo komitetai. Jie vei-j 
^ė po vadovyste ir nurody-j 
nais patyrusių gabių ame-; 
•ikiečių. Tad kiekvienoj i 
colonijoj yra lietuvių, ži-| 
lančių kaip tas darbas pa-i 
sėkmingai vesti. Dabar rei- 
dą, kad uios pajiegos ir tie 
Styrimai butų sunaudoti 
)latinimui Lietuvos Valsty- 
)ės bonų. 

Be atidėliojimo lai tve- 
riasi visose kolonijose Lie- 
tuvos Valstybes Bonų Pla- 
tinimo komitetai. Pradėti 
tverti kviečiami visi uolie- 
ji lietuviai, tie, kuriems ru- 

pi rimta paspirtis suteikti 
Lieuvai ilmu laiku, tie, ku- 
rie veikė su Amerikos bonu £ 

platinimo komitetais. 

Kviečiame talkon laikra 
ščius, veikėjus, dižiųjų or- 

ganizacijų, sąjungų, drau- 
gijų, kliubų, chorų viršinin- 
kus. Kviečiame kolonijų 
uolesniuosius darbininkus. 

Lai kiekviena draugija, kuo 
pa, kliubas savo artimiau- 
siame susirinkime nutaria 
pirkti Lietuvos Valstybės 
bonų. Tenelieka nei vieno 
lietuvio be Lietuvos Valsty- 
bės bonų. 

Lietuvos Valstybės bonai 
bus kaipir gryni pinigai. 
Juos priims už pilną vertę 
ivisokios lietuvių bendravės, 
visokie fondai už auką Lie- 
tuvos Valstybės bonų duos 
kreditą už tiek, kiek aukuo- 
jamas bonas vertas. Lietu- 
vos Valstybės bonas pirktas 
Amerikoje bus geriausiu pa 
liudijimu sugrįžusiems Lie- 
tuvoje. Lietuvos valdžia 
bonus mielai priims per- 
kant žemes ar kitokios nuo- 

savybės nuo valdžios. 
Bostono National Shaw- 

mut Bank bus Lietuvos Val- 
stybės Depositary ir pinigai 
už bonus surinkti bus sudė- 
ti tan bankan. Tasai ban- 
kas gavo reigalingas tame 
reikle informacijas iš Wa- 
shingtono ir jokių kliūčių 
Lietuvos Valstybės bonų 
platinime iš Suv. Valstijų 
pusės nebus. 

Tad visi darban! 
Reikalingi paaiškini- 

mai, nurodymai bus nuola- 
tai skelbiami laikraščiuose, 
nurodymai bus nuolataiST 
Reikale kreipkitės adresu: 
įLithuanian Sales Corp., 120 
Tremont St., Boston, Mass. 

i Lietuvos Valstybės Bonų 
Pardavinėjimo Amerikoje 
Engaliotiniai 

Jonas E. Karosas,.. 
Jonas J. Romanas 

MEZLIAVA. 

| Nukentėjusiai nuo kares 
.Lietuvai per Amerikos lietu- 
vių Centrai} Komitetą. 
Atskaita už Rūgs*, 1919.. 

Ledford, Iii. Seni nariai 
sumokėjo $7.00 

Wilkes-Barre, Pa., J. Vai 
šnis $4.00; J. Mickevičius 
$1.00; už parduotas .atviru- 
tes $5.50. Viso .. $10.00 

Waterbury, Conn., F. Pil- 
kis $24.50: SLA. 11 kp. $8; 
K. Kažemekas, A. Bilota ir 
LDD. Varpas po $4.00; S. 
Makarevičienė ir J. Butkus 
kas po $2.00; J. Ivanauskas 
ir K. Strikuiis po$1.50; N. 
Jurgelienė, L. Kaziunas, P. 
Kibauskas, J. Kvaraciejus, 
J. Kvaraciejus, J. Kronkai- 
čiutė, V. Satula, V. Kenau- 

'sis, J. akauskas ir N .Greb- 
lius po $1.00; P. Miliūnas ir 
T. Kapočius po 50c. $71.50 

Ambridge, Pa., Augščiau- 
sios Prieglaudos Liet. Ame- 
rikoj 12 kp. $100.00; P. Šim 
konis, S. horkevičia, A. Mi- 
lutis, V. Jukna, A. Gramba, 
B. Gramba, M. Mickevičia, 
J. Zubris, M. K. Varsevičia, 
K. Varsevičia, P. Gudynas, 
J. Kasparavičia, K. Pikčiu- 
nas, J. Lonis, J. Kinderk ir 
K. Gegužis po $1.00; J. Šal- 
kunas 50c. Viso .. $116.50 

Plains, Pa., J. Derius $2; 
A. Motaitis, A. Rusevičia, J. 
šaliunas, J. Talandis, J. Na- 
rauskas po $1.00; A. Večer- 
kauskas ir P. Brukąs po 
50c; už atvirutes $1. $9.00 

Brementon, Wash., J. Re- 
vuta, J. Mačiulis, A. Šimkū- 
nas, A. Daubaras ir M. Šau- 
Jtaitis po $3.00. Viso $15.00 

Indiana Harbor, Ind., P. 
Kuciis, 1. Kadis, Z. Saikaus-, 
kas, P. Mašinskis, ir I. Ta-( 
mašauskis po $1.00; J. M i-; 
sevičia, A. Andreikus, P. į 
Barzdis, ir Pr. Barzdis po 
50c. Viso $7.00 

New Haven, Conn., K. A. 
Makarevičius $6.00; M. M. 
.Makarievičienė ir J. Butkus 
po $4.00; F. Cibulskas, J. 
Maseliunas, S. Cvirka S. Lo 
nika, J. Šmigelskis, K. Zig- 
mantiene, ir K. Zigmančiu- 
tė po $2.00; V. Alksninis, 
M. J. Vokietaitis ir F. Pet- 
raitis po $1.00. Viso $31.00 

Amsterdam, N. Y. C. K. 
skyrius $38.50 

Beloit, Wis., C. K. sky- 
rius $36.50 

Pittsburg, Pa., C. K. sky- 
rius $35.00 

New Haven, Conn., S. L. 
A. 142 kp $40.00 

Binghamton, N. Y., SLA. 
200 kp 25.00 

PAVIENIAI: 
B. Urbonas iš So. Glaston- 

bury, Conn $10.00 
V. J. Slifka iš Dolgeville. 

N. Y $6.00 
n SHR SH SH 

V. Jankus iš Benham, Ky. 
$5.00 

D. Janakuskas iš Jonės 
Point, N. Y $5.00 
C. P. Lukaševičius iš Hart- 
ford, Conn $4.20 

J. Butkus iš Toronto, Ca- 
nada $2.00 

A. Valentukevičia iš Bro- 
oklyn, N. Y $2.00 

A. Steponaitis, iš Brook- 
lyn, N. Y $2.0C 

Rugs. m. įplaukė $479.99 
Gerbiamieji:— 

Amerikos Liet. Centralis 
Komitetas, šiomis dienomis 
pasiųs $3,000.00 Liet. Rau- 
donajam Kryžiui Į Kauną. 
Už tuos pinigus bus nuprik- 
ta Lietuvos kūdikiams mais 
tas. 

Visi, kas tik atjaučiate, 
prisidėkite prie sušelpimo 
musų ateinančios genkartės. 
Čekius, Money Orrderius ir 
pinigus siųskite į Centralį 
Komitetą pagal šį adresą: 
The Lithuanian Central Wa^ 
Relief Committee, Inc., 320 
Sih Ave., New York, N. Y. 

Al. Steponaitis, 
Pild. sekretorius. 

PASKUTINIS BUČKIS. 

Po betikslio ir nelabai 
garbingo gyvenimo sukilo 
Andriaus vaidentuvėje, eilė 
praities vaizdų. Ir juo to- 
liaus Andrius skriejo pra- 
eitin, juo daugiau gimė nau- 

jų vaizdų, iki pagaliaus su- 
sirinko priešais jį, ir tary- 
tum norėdami pasityeiati iš 
Andriaus praeities, sukėlė 
sieloje audrą. 

Ir gimė baisi, baisi nesu- 
laikoma audra. Audra, ku- 
ri bepasigailėjimo verčia iš 
visų sielos užkampių ir vai- 
dintuvėje piešia peigivetus 
nuotikius. 

Nepatinka Andriui vai- 
dentuvės nupiešti vargai. 
Ne visi jie malonus prisi- 
minti. Bet neatbūtini. Kas 
,sikį gyvenime svarbaus at-j 
sitiko, tas jau amžinai pa-; 
silieka atmintyje. Ir tik spjo 
vus sąžinės šauksan, ant' 
valandėlės galima nusira-! 
minti. 

Tačiaus Andrius nedega- 

Įėjo sąžinės balso užgniauž 
ti, tas įkiius sąžinės balsas 
bepaliovos klebeno And- 
riaus sielon ir liepė surinkti 
praeities vaizdus ir juosna, 
nors kartą tikromis akimis 
pažvelgti ir pamatyti, ar 

garbingai praleistas laikas 
Ir kaip liūdna Andriui. 

Baisu darosi, kaip minčių 
sandelis priešais krauna su 

puvusias, nemalones prisi- 
minti gyvenimo daleles. 
Tik kur, nekur, pasirodo 
skaistesnis gyvenimo ruože- 
lis ir tas graitai žūna nepa- 
likdamas, net, menkiauc-io 
šešelio. 

O, kaip butų puiku, jei 
vietoje nejaukaus vaizdo pa 
siroditų malonus 5irdį ku- 
tenantis vaizdelis. Bet kaip? 
Visas gyvenimas susidėjo iš 
vieno begalinio troškimo: 
"Man" ir "Aš." Ir tik And- 
rius tuomi gėrėjosi. Tačiaus 
kuomet žemeniuosius jaus- 
mus kupinai pripildė, tada 
tik pajuto tą menkumą; 
"Tu." 

Kuomet viskas, o viskas 
susirinko Į kruvąj tada tik 
Andrius pamatė, kaip jis 
menkas. Dar net menkesnis 
už tuos, kuriems aplinkybėsi, 
neleido pažitni pasaulicf^1 
tačiaus tie menkučiai, at- 
stumti nuo pažinimo savęs 
atlieka milžiniškus darbus, 
prie kurių Andrius nepri- 
sidėjo nei protu, nei gabu- 
mais. j jį v į 

Ot, tame Andrius ir paju- 
to, tą nenuplaunama nuo 

sąžinės dėmę. Pamatė, kaip 
daug prasikalto visuomenei. 
O dar daugiau savo moti- 
nai, kuliai prižadėjo buti 
geru žmogumi. Bet neištei- 
sėjo. 

Ir kaip skaudu širdžiai, 
kuomet vaidentuvėje mato 
savo matiną paskendusią 

j ašarose ir paršančią: "An- 
driau buk geru vyru, neuž- 
miršk tėvų žemės." Ir tuo 
pačių tarpu, tarytum paly- 
ti motinos lupos Andriaus 
skruostą. j 

Neapsakomai karštas mo- 
tinos bučkis. Paskutinis buč 
kis Andriui suteiktas, amži- 

,nai pasiliko atmintyje ir juo 
labiau Andrius bandė pa- 
našius vaizdus nuryti, tuo 
labiau jautė motinos lupų , 

karštį. ^ 
I Pravirksta Andrius, it kū- 
dikis, gailisi betiksliai su- 

naudoto laiko, mato priešais 
save eilę neatliktų darbų, 
kuriuos neatbūtinai reikia 
atlikti ir metasi naudingųjų 
darbininku eilėsna. 

Kruta, tarytum bytė prie 
avilio, tėvynės labui, o mo- 

tinos paskutinis bučkis lai- 
mina Andriaus darbus. 

Nemalonus vaizdai regy- 
klos savaimi ėmė nykti; gy- 
venimas ramesniu pasidarė, 
vaidintuvėje naujesni pra- 
kilniasni vaizdai pynėsi. 

Ir linksmiau darėsi An- 
driui, nors ir vėlai pajuto 
savas pareigas ir jasias pa- 
sižadėjo pildyti. Ir skaudu 
darėsi, kuomet iš šalies ma- 

te savo sanciraugus užmir- 

šusius tėvynės balsą. Ta- 
čiaus būdamas pilnas vil- 
ties, kad ir likusius paža- 
dins sąžinės šauksmas prie 
abelno tautos ir visos žmo- 
nijos prakilnaus darbo — 

Po sunkios kovos ir aud- 
rų, tebejunta Andirus moti- ^ 
nos paskutinį bučkį.... 

Ir norisi, kad dar kartą 
motinos karštos lupos skros- 
tus paliestų. Bet! Mo- 
tiną pilka žemelė priglau- 
dė Tik vaidentuvėje 
praeities vaizdai kartojasi.... 

Tarabilda. 



Sapnas. 
Kada žmogus atsiranda 

po sargyba giltinės, tuomet 
r jo likimo kilmę rubežiuoja 

mirtis ir josios principai. 
Kuomet žmogus yra pagul- 
dytas mirties lovoje, kas 
jam tuomet rupi ir ką jis 
geriausiai myli. Mylimiau- 
siu draugu ir svrabiau3iu 
principu minties yra tai pui- 
kus, meilus ir savep trau-1 
kiantis, viliojantis sapnas. 
Iš kurio jau vargiai katram 
pavyksta pakįlti, atgimti ir 
vėl tapti sveiku. 

Šapai, tuomet jam rodo- 
si, kad jau kardas esti pa- 
kabintas per jo lovą, ant 
plono siūlo. Ir jeigu tas siū- 
las truktų, tuomet kardas 
krisdamas ant vietos per- 
vertų jį. Tik laimė, kad tas 
jo priešas, staigu pakįlo 
augštyn ir liuosai lekioja 
padangių erdvėje. 

Tuomet ligoniui lig tru- 
putį geriaus pasidaro. Jo 
tas visas baisumas ir nedori 
šiurpuliai, pameta jį. 

Ir vėl pavaliai pradeda 
meilius sapnus sapnoti. Ta- 
da jau drąsiai ir puikiai pa- 
kįla padangių erdvėn ir per 
kokį laiką lekioja ten, bet 
armios ir sau tinkamos vie- 
tos surasti niekur negalė- 
jo. Skraidęs, skraidęs pa- 
dangių dausose ir niekur 
tinkamos vietos nesuradęs 
grįžta ten, ir kur pakįlo. 
Bet ir čia jam vieta netin- 
kanti. 

Mažą valandėlę pailsėjęs 
ir vėl mėgina skristi. Tik 
tuomet jau po kitokia tvar- 
ka. Tuomet turi išsidirbęs 
gerus planus. Ir jeigu ne- 

suranda vietos vakaruose, 
tuomet pasileidžia per pla- 
tų ir vilinų banguojantį did- 
jurį ir lekia tolymon rytų 
šaiin. 

Štai už kelių sekundų, 
laimingai perskrydo didju- 
rį. Ir mano, kad jo likimas 
dabar bus laimingas, nes at 
siekė savo tikslą. 

Bet ten jis ne taip rado, 
kaip buvo manęs ir plana- 
vęs. 

Atrado tik išgriautus na- 

mus, išardytus laukus ir iš- 
kirstas girias. Jieško savo 

gimtinės vietos: brolių, se- 

serų ir artimų giminių, bet 
surasti negali. Nes jei visi 
išblaškyti, kaip avįs vilkų 
užpultos. Kokj laiką lekio- 
jęs ir nieko negalėdamas 
surasti leidosi žemyn, lig 
pasilsėti norėdamas. 

Tik staiga užžybo link 
rytų šalies, skaisti, kaip 
aurelė žvaigždutė. Ir iš tos 
šviesos pasigirdo balsas sa- 

kantis: "Nesibijok aš esu 

tavo sesuo, o už manęs yra 
tavo mylimieji: motina ir 
tėvas; su kuriais, gal jau 
neužilgo pasimatysi padan- 
gių erdvėje." Ir tuom, pati 
išnyko. 

Tas Amerikoniškas vėlės 
aras, nuskrydęs Europon 
ir neradęs savo gimdytojų 
grįžo namo. 

Užia, šniokščia lig dide- 
lis kanalas ir tamsus lietaus 
debesio kamolys. Už kelių 
minučių pers :rydo didjurį 
ir nusileido sa 'o lovon. 

Pabudęs iš miego, iš to 
saldaus ir mieli us sapno, 
staigu pasijuto esąs suspau- 
stas didelių sopulių ir net 
mirtinai kankinamas. 

Ir vėl giltinė stovi prie 
lovos, kardą jau visai žemai 
nusileidusi. Tik laukia pro- 
gos, kada reiks uždėti jam 
tą baisų žabangą ir pačiai 

[greit skristi dausosna ir pa- 
dangių erdvėn. 

Gerai, meno mylėtojas ir 
rašytojas Michael Angelo, 
sako: "Saldu miegti, bet 
dar geriaus butų suakmenė- 
ti, gadynėje, kada viskas, 
kas šventa, prakilnu, min- 
džiojama: nejausti, negir- 
dėti, nematyti. Štai mano 

torškimas; užtai tu keleivi, 
nekelk iš miego manęs." 

Kuomet ta giltinė pakirs 
žmogų, tuomet jis atsiras 
dausose, padangių erdvėje. 
Tada jo nė keleivis surasti 
negalės. Nes kaip tamsus 
rukai etero erdvėje išnyk- 
sime. Kas pirm kelių minu- 
čių, tik sapnu rodėsi, dabar 
tą visą ištikro pasiekėme ir 
tais sapnais ir etera pajie- 
ga likome. 

J. F. Girele. 

Iš Gyvenimo 
I Lietuvių Amerikoje j 

ROCKVILLE, CONN. 

Noit nesenai apsigyvenau 
šioj kolonijoj, bet jau teko 
sužinoti, kad čia lietuvių gy- 
vena apie 20 šeimynų; iš 
kurių yra tik septynios tik- 
rai lietuviškos, o likusios 13 
šeimynų yra tai tikri lenk- 
berniai. Kalbą jie vartoja 

| lenkišką, prie jų parapijų 
priklauso ir vaikus leidžia j 
lenkų parapijines mokyk- 
las. 

j Mėginome sutverti S. L. 

A. kuopą, bet nepavyko. Kur 
•" -j 

MANO SAPALIONĖ. 

Kad, vėjui švilpiant, ežeras užia, 
Pas jus, brolužiai, rašau, dainužę; 
Ji liūdna, kaip rudens diena, 
Savyje skundą slepia ne vieną. 
Ilgiuos' tėvynės žmonių savųjų, 
Lietuvos miško, laukų margųjų... 
Dvasia užmiršta, kad širdį gelia, 
Apie dygliuotą į laimę kelią. 

^an mintįs tankiai praeitin skrenda, — 

Ten daug paminklų svajone randa : 

Aš. apie meilę tad pasapnuoju 
Ir su varguoliais draug padejuoju 
Širdis tad plakas, krūtinė griaudžia... 
Bet vėl aš duma pajuntu skaudžią... 
Už tat ir dainos, kaip dukros jausmo, 
Tankiai išplaukia iš dusios skausmo. 

Oj, mainos' laikas! Graži jaunystė, 
Kam mano širdį kruvinti drįsti? 
Tavęs nė vienas toks neužmiršo, c 1 

Kuriam nelaimės dalis išpiršo- 
Svajonei skaudžia davei tu iltį, 
Kur' žeidžia širdį, kankina viltį... 
Ant vieno trumpo jaunystės meto 
Aš išmainyčitu visą gyvatą. 

O meilė, kai]) tu skaudi, neteisi! 
Man kartus tavo nelaisvės vaisiai. 
Kožnam, kaip saulė, laimėje švieti, 
Skausme į aštrų virsti erškėtį. 
Ir mandvrdį tu nuolat grauži; 
Ir iš krutinės skundas išlauži; 
Perkūnu dūšioj' mano tu graudi 
Ir gausią rasą akių išspaudi. 

Menu aš dienas liūdnas, nuobodžias 
Ir švento mokslo valandas rodžias; 
Tad skaistus veidas man' persekiojo, 
Žiedri pasaulėli akis vyliojo, N 

Kur pasiliko rožė — mergyna 
Meili,, nekalta, kaip ruta gryna*.. 
Bet šventas stovis ir karšta karė 
Ant amžių širdį dėl jos uždarė. 

O brangios dienos! Tada tikėjau 
As draugo širdžiai, draugus mylėjau, 
-^ums buvo vienas švent's idealas; 
O pasirodė, kad vis tai melas! 
Pragaišo sapnas, lig laumės juosta, 
Kiekvienas plaukiam savaip prie uosto... 
Kad laiko kardas širdin ištiko, 
Man ant paminklo tik skausmas liko. 

M ar galis. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerti lietuviams ilnomas per 16 «i< 
tq kaipo paaręs gydytojas, ckirurga Ir alrtiĮcrla. 

Gydo aitria* Ir chroniikas ligai, r> 
n) moterį] ir vaiky, pagal naujausia 
metodą''. X-Ray tr kitokius elektra 
prietaisas. 

Ofisas Ir Labo:ator!j«: 1025 W. 18tk 
netoli Fick Street 

VAjLANDOS: Nuo 10—12 pietį}, Ir 
6—8 va'arais. Te'cphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halated St. 
VALANDOS: 8—9 TĮ*C. tiktai 

Dr. Virginia Narbutt 
Physicistn & Surgcou 

3oo < West aand Sirect 
am MarshajB Blvd, 

Ofise v«landoo: 
i ilci 4 po plct 
7 Iki i) ?ftfcare 

T«J, Lawn*sl« 680 
fiyvftnimaaj 

<£«!, R0ckw«l| 1681 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
" 

arrt Dury, Lentų, Rėmų Ir Stogams Poploric SPECIALIAI; Maleva malevojlmul utubų lš vidaus, po $t.5Q už oalion^ 
CARR BROS. WRECKING CO. 

J003-3039 SO^HALŽTED STREET, CHICAGO, ILL 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budaiB Ir au pagelba naujausių ir tobuliausių elektriklulų Jta^sij, Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, i iki 8 vak. Nedfildleiiials 10 iki IX 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfiold Av». 

j* V¥! i^O^VVVVWWffW» UBERTY BONDS Męs pertame Utorty Bon6a a r—v A f ̂  T T pilną "Cash" vertę. A.tueSldte V-^ Jr\^ O X X arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—8 
Utarninkais Ketvergoii Ir 133J Mllwauke Ave. Subatomls 9—9. tarpe Woc<3 ir Paulina gatTlų? 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVE8 PO NC. 3222 S. H ALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patai nauja dieną ir naktį. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 
liams, krikštynoms ir 1.1 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas Vyrų Ir vaikinų Bluatl Ir overkotal, padaryti ant orderio, bot neatimti laiku, vėliausių eta'.lu Ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. Vyrų lr Jaunų vaikinų siutai lr overkotal nuo $15.00 iki $28.50, VyriSkos kelines $3.00 lr augšSlau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augSčlau PlTkite sau overkotua dabar, koi žiemos augfitos kainos dar neatžjo. Męs turime daug klek apdfivStų siūtų ir overkotų nuo $8.50 Ir augSClatl FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšClar.. Krautuvė atdara kas vakarą 11d 9. Nedaliomis Iki tj vai. po pietų. Subatoml8 iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 
S. GORDON 

1415 SO. HALSTED STREET 

Ttis Big "O" Eioak & Smj House 
Subotoj, fiugseįo 27 

Orand 
OPENINC 

3 NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 
, BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais 
[ merginoms ir moterims. 

Pas mus viskas pigiau, nes męs 
patis siuvame. 

3631 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

Telepnone Boulvard 509. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos 1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužhioti, iško darosi 

žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, anį ko jie lai* kori ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 
2. Sidabrinis Kiyželis arba Dailvdė ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a Visiems suprantamai aprašyta ypatybes chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 5SC. 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietu/vių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina ...... $1.00 Ta pati audimo apdarai* %l»75 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny< ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 

Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
<209, kaina 

—.. 75Q Tapati audimo apdaruose $1.54 
7. Gadynė blektos 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 Li", tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius leukų baiorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.o« Ta pati audimo apdaruose $3.o« 
G. Raštato Istorija. Kokiu budu 2monės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai senovėje daug metų p»ieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati »u audimo apdrais $2.25 
9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner. sutai- sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius dideliu*- laukus, kad pažinimas, nc.~s paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip ja3 priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 

>1.00 Ta pati audimp apdaruose -1.75 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina ... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistvs, įvairių nurodymų amatninkams. Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.5u 
ib. Independance for the I ithuania nation by T. Ncrus and J. Žilkis. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. VVashington, D. C Price 25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

žinystė vis yra pirmutinė .priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos G 
Craddock, kunigčs 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 apsisaugot' nuo daugybės ligų. Su dauge. liu paveikslėlių žmoga/us 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 ai*ba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T» M, D. Pusi. 96, kaina 5°^ Ta pati audimo apdaruose 75^ 

1*5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damija> naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokintas. Popieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kultaros istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stcrvylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t Surengė J, A. Chmieliauskas. Pusi. 305, kaia $2.00 Toe pačios gražiais audimo apdarais $3-oo 18. Technil:os Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitę. Apžvalga pasisekimų žmonijos jgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon jvtdė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viriel'ai 50c 
19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, cia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 
20. Pamok': ai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingu, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, 1110- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 21. Vėliavos Akyvaizdoje. Francuziškai parašė j ules Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada j*> buo pasakojimi tiktai kaipo parsaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądienliiėje karėej Vokiečiai ir Alicntai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiks tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity. tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nų rašėjtii. galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mėty 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 lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audinio apdarais $1.50 23. 7Tie Fraternal Age. The Problcx..s of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su niurni ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 

15c, 24. Dešimt metų Tiutiniai-Kulturimo darbo Lietuvoje, nuo *—IOI ^ metu V ra „.„-t-- i-f 

u, laifįi ui ioiogratijo: 
pati audimo apdaruose 

50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- adresuokite: 

LIETUVA. 
3252 South Morgan St., CHICAGO, ILU 

NAUJAS PIRMOS KLIASOS 

Garadžius 
3205—3207 SO. HALSTED STREET 
tik >ką tapo pabaigtas ir bus atidarytas 
Spalio—October 15 d., 1919 m. 
Garadžius bus švariai užlaikomas, ap- 
šildomas, atdaras diena ir naktį. 

KAINOS VIDUTINES. 
Atkreipiame atydą ant geros vietos šio 
garadžiaus. 

PETER KRASAUSKAS 
3249 S. HALSTED STREET 

Telcplione Roulevard 611. 
(A. PETRATIS & CO. OFFICE). 

tu tiksi, lietuvis ir jausda-1 
rnas savyje lietuvišką dva- 
sią, negali ne pasirodyti mū- 

sų lenkberniams.. 

Gėda,"' vietos lietuviams, 
kad jie gėdžia savo tautos 
vardo. 

Malonu yra matyti lietu- 
viškuose laikraščiuose, kad 
draugijos ir pavieniai atjau- 
čia Lietuvos ir inusų brolių 
vargus ir gausiai aukauja, 
del išgavimo Lietuvai lais- 
vės. O iš musų kolonijos 
niekas, o niekas neaukauja. 

Ištikro gėda šios kolonijos 
lietuviams, kad jie neikiek 
Lietuvos vargo neatjaučia, o 

dar labiau, kad tiki lenkiš- 
kiems dievaičiams. 

Vietinis. 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 



Vietines Žinios 
CHRISTAPHOR^COLUM 

EUS. 

Chicagos Historical drau- 
gija, 632 N. Dearborn St., 
pagerbimui Columbo ren- 

gia didelę parodą. Paroda 
bus tik dvi dienas, subatoj 
ir panedėlyj, spalio 11 ir 13 
dieną. 

Ten bus padėta, del pa- 
sižiūrėjimo svečiams įvai- 
rios susies knygų, rankraščių 
ir laiškų. Tarp kurių bus 
originalis pirmas Christo- 
phoro Columbo laiškas, ku- 
trį jis rašė Ispanijos karaliui 
Ferdinandui ir karalienei 
Izabeliai, 1492 metais. 

Kurie žingeidaujate gali- 
te nueiti pažiūrėti. Durys 
atdaros nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų. 

KELIŲ TAISYMO PINN 
GAI EIKVOJAMI. 

Cook apskritis šįmet ke- 
lių taisymui buvo paskyręs 
$5,000,000. Dabar gavo 
žinią, kad keli Cook apskri- 
čio gyventojai tuos pinigus 
aikvoja ir saviems reika- 
lams naudoja. 

Vakar Chicagos Cook ap- 
skričio klerkai buvo paduo- 
tas prašymas, kad jis apie 
tai praneštų augštesnei val- 
džiai. 

Beto, Cook apskričio kler 
kos prašė, kad jis tą petici- 
ją paduotų visuomenei lai- 
ke balsavimų, kurie įvyks 
lapkričio 4 dieną. 

DU LAKUNU SULAIKYTI 
CHICAGOJE. 

Aną dieną iš Hagelhurt 
lauko Mineola, N. Y. paky- 
lo keturi orlaivininkai ir 
norėjo perlėkti skersai S. 
,V. t. y. nuo New Yorko iki 
San Francisco, Cal.. Jie jau 
kelius kartus buvo perskrį- 
de ir todėl šį kartą drąsiai 
mėgino, bH nepavyko. 

Dab per rytines valstijas 
skrėjant juos užpuolė smar- 

kus lietus ir kiek aplaužė 
jų mašinas. Dėlto vakar du 
lakūnai nusileido Cricagoje, 
o kitu du nulėkė iki Cheyen 
ne, Wyo ir ten jiedu į augš- 
tus kalnus nupuolė, iš kurių 
negali beišlėkti. 

Priežastis puolimo buvo 
didelis sniego šturmas, ku- 
ris vakar siuatė "Rocky 
Montain" akmenų kalnuose. 

Vakar šaukėsi prie Chica 
gos lakūnų, kad tie atlėktų 
jiems j pagelbą. 

JAU DRAPANOS KE- 
LIAUJA LIETUVON. 

Po ilgo triūso, Chicagos 
labdaringų veikėjų, susispė- 
tusių prie Lietuvai Gelbėti 
Draugijos skyrių, berenkant 
drabanas, pasirodė puikios 
pasekmės. Padaryta tas ko 
daugelis nesitikėjo, drapanų 
surinkta net 20 skrynių, ku- 
rios krūvon suėmus sveria 
4200 svarų, t. y. virš dviejų 
tonų. r? 

Tikrai niekas nesitikėjo, 
kad būrelio veikėjų butų ga- 
lėję surankioti tokią daugy- 
bę drapanų; bet tas jau pa 
daryta ir jau keliauja New 
Yorkan, iš kur po galutinam 
sutvarkymui prie pirmos 
progos bus išsiųstos Lietu- 
von. 

Garbė Lietuvai Gelbėti 
Darugijos Chicagos skj 
riams ir jų veikėjams, kad 

t, {ją gp ™WH| 
taip šauniai moka darbuo- 
tis teikime pašelpos mūsų 
broliams, sesutėms, kurie 
daug iškentėjo baisios karės 
sukuryje. 

Bet šis siuntinys dar ne 
viskas. Dar Chicagos vei 

(kejai tęsia savo darbą šel- 
pime Lietuvos ir toliau. Jie 
susispietę prie Lietuvos Gel 

į beti Draugijos vis emka vie 
ną po kitai dovanėlę Lietu- 
vai ir krauna j krūvą it krek 
ždės lizdelį ir Chicagc L. 
G. D. apskritys tikisi vėl 
sudaryti siuntinį Lietuvai ly 
giai šaunų, kaip ir tik ką 

i pasiųstas lai jie buva nura- 

minimų tų, kuriuos prislėgė 
žiaurasai likimas. 

Taigi tie kurie nesupėjo 
pristatyti drapanų šiam siun 
tiniui, malonėkite tęsti dar- 
bą toliau, nes bus sudaromi 
siuntiniai ir vėliau. 

L. G. D. Chicagos apskri 
čio susirinkimas įvyks sere- 

doj, 15 d. spalio, 8 vai. va- 

kare, Wcodmano svetainėj, 
W. 33 ir Lime gatvės. Šia- 
me susirinkime bus apkalba 
mi svarbus reikalai iš veiki 
mo, todėl skyriai malonėki 
te nesisKupinti su atstovybė 
mis. 'iv- 

R. Adžgis, 
Aps. sekr. 

ROOSVELTO MEMORIA 
L£ NEDĖLIA. 

Sekančią nedėlią, spalio 
19 d. bus Rossvelto Memo- 
riale nedėlia (Roosevelt Me 
morial Sunday). Roosvel- 
tas yra labai daug pasidar- 
bavęs del šios šalies—buvo 
karštas patriotas ir prezi- 
dentas Suv. Valstijų. To- 
dėl Suv. Valstijos mano ati- 
daryti "Roosvelt Week,' 
laike kurios manoma surink 
kti $5,000,000 Suv. Valstijo 
se. Tos surinktos aukos bus 
panaudotos pastatymu: Ro 

Įoveltui paminklo ir įsteigi 
mui del jo garbės jo vardu 
fondo.. 

Turėtų ir lietuviai prisidė 
ti prie to parkilnau0 ameri 
kiečių darbo, ar tai auka, ar 

rinkimu aukų, ne3, jog, Ame 
jrika labai daug lietuviams 

(pagelbsti. 

TOWN O F LAKE. 

Spalio 5 d-, School Hali svetai- 
nėje L. Vyčių 13 kuopa sui en- 

gė vakar. Statė scenoje 5 vei- 
ksmių tragediją žmogžudžiai. 

Veikalas gana gražus ir ku 
rie gerai lošimą atlieka, yra ko 
žiūrėti. Ir žiūrėtojai iš svetai- 
nės išeina su gerais įspūdžiais 
kurių per metits negali pamirš- 
ti. 

I>et Vyčių 13 kuoa tą veika- 
| lą nekaip sulošė, buvo daug tru 
kumn. Nekur? aktoriai savo 

rolių nemokėjo ir ant scenos 

laukė iki sufleris pasakys. O 
luotn, kaip tik ir ardo visą vei- 
kalą ir žiūrėtojų nervus* 

Butų geistina, kad aktoriai 
pirma negu statys veikalą ge- 
rai išmoktų roles. Rengėjai ir 
gi jeigu neturite tinkamų ak- 
torių savo kuopoje, galite pa- 
kviesti iš kitų L. Vyčių kuopų 
kurios turi gabias lošėjus. Ir 
veikalą perstatyti gerai, kad 
^ isų žiūrėtojų sukėlus jausmuss 
ir pasigėrėjimą. 

Tikiu, kad L. Vyčių 13 kp. j 
ir ateityje stengsis surengti 
daugiau tam panašių veikalų 
ir geriau juos atlikti. Linkiu L. 

Vyčiams veikli ir toliau, tik pa 
gal jų išgalės* 

| Telefonas 
I 

SUVAŽINĖJO LIETU- 
VAITĘ. 

Pėtnyčios vakare, spalio 
10 d., ant Auburn Ave., ir 
33-čios gatvės Liekis va- 

žiuodamas automobiliumi 
pervažiavo 6V2 metų mer- 

gaitę, Oną Dovidaitę, kari 
gyveno 3327 S. Auburn Av. 
Ir po dviejų valandų mer- 

gaitė mirė. 
Tas atsitiko sekančiai: 

Onytė buvo krautuvėje 
prie Auburn ir 33-čios 
gatvės. Ir kaomet ji išėjo 
iškrautuvės ir ėjo skersai 
gatvės, tuom tarpu staigu 
atbėgo automobiius, po ku- 
riuom ji papuolę ir tapo 
mirtinai suvažinėta. 

Žmonės liudiją, kad p. 
Liekis neatkreipdamas do- 
mos į gatvę leido automobi- 
lių ir kalbėjosi su kokio- 
mir ypatomis esančiinis ant 
šalygatvės. 

Vyrai atkreipkite dau- 
giau domos j praeivius, kad 
ko neužgavus. 

Lukas. 

tratamai 

Tbe Problems of 

Peace and the Rights 
■- 

of Little Nations. 

Mažoj knygelfis formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, paSvefltaa mažų tau t 
klausimui. 61s numoris v^'k 
visas paskirtas lietuvių i > 
kalma. C:;a rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

0 
WHO ARE THE 
L17HUANIANS? 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
£ 

MSTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAC-E. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta lr musų reik^avlmais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA' 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

A A 

ONA DOVIDAUSKAITĖ 
6 metų amžiaus parimirė Pėtnyčioj 
spalio 10 dieną. 1919 mm. Velione 
eidama skersai Auburn Ave. liko 
pervažiuota automobiliumi 4 po pie- 
tų pasimirė 9 vai. vakare. 

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

Laidoadmi vienintelę dukrelę, pa- 
siliekame dideliame nuliudime. 

Tėvai J. Dovidauskai. 

PLATINKITE 
"L I E T U V A" 

A A 

JUOZAS PAŽEREFSKIS 
(SCHNEIDERIS) 

mirė 8 spalio, 1!U0 iš priežasties 
nesusipratimo lenkų pasalinės 
unijos. 

Velionis buvo 20 metų amžiaus, 
gimęs Pittsburgh Pa., Chicagoje 
gyveno apie 3 metus. Paliko nuliū- 
dime savo motina seserj ir svogerj. 

Laidotusės atsibus panedėlyj, spa- 
lio 13 iš namų, 462:. S. Marshlield 
Ave., i šv. Kryžiaus Bažnyčią o iš 
bažnyčios j kapines. 

Visi giminės ir visi pažįstami yra 
nuoširdžiai kviečHmi dalyvauti lai- 
dotuvėse. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPP1NG DEPARTMET. 

Reikia 
MERGINŲ IR MOTERŲ 

Geri darabi yra dabar siūlomi mer- 
ginoms ir moterims ku-ios nori pra- 
s: avinti reikalaujamo darbo musų 

1PPING DEPARTAMENTE. 

Dirbąs —vynioti ir rišti pudelius, 
sverti orderius ir t. p. 

Patyri: ,.ns nerikolingas. Geros algos. 
Gera nroga Išsid: rbit gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK <*■ CO. 

HOMAN & 
ARTHIJMGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PUSDENINI/I DARBAI. 

Merginos ir jaunos moteris 

Vynioti pundelius. 
Inspektuoti Prekes. 

Sverti Prekes. 

Priešpiet ar Po piet. 
8:00 iki 12—12:45 iki 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAMA angliij inainie- 
iij su šeimynomis ir nevedusių j Ken 

tueky vaistijg.. Didelis užmokestis, už 
imą, darbo nereikia mokėti. Streikij 

nei-. Kreipkite. 30 S. Canal Street. 

< »£isas: Tel. Drover 7042 

SS. S. MIKELIS 
i C OYTOJAS IR CHIF.URGAS 
: Chi igos 4712 S. Ashland Ave 
j Cicero 4847 W. 14th Street 
i Ofisas: Tel. Cicero 5961 
I Rezidencija 3336 W 66-th S'treet 

Telephone Frospect 8585 

/i *<* •• 

^ 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA MERGINŲ 
IR MOTERŲ. 

Prte lengvo švaraus ir žingeidnus 
darbo 
musii 

POPIERINIŲ BAKSŲ DIRB7'UVEJ. 
'/RUNK DIR-37'UVEJ. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
prie 

DARBO IN MU5U MERCHANDISE 
SKYRIŲ. 

PILDYTI ORDERIUS 
VYNIO'/'l PREKES. 

PA K U07'| ORDERIUS. 
SVER.7'1 SUN7INIUS. 

Gera mokestis, puikios progos išsi- 
dirbti gerą darbą. Valandos 8:00 iki 
4:1,5. Subatomis iki pietų. 

I 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & uJ. 

PAGELBININKŲ PRIE PREKIŲ 

MOTERIS 
IR 

MERGINOS. 

Mes turime daug puikiu vietų mergi- 
noms irmoterims, kurios norėtų pa- 
simokyti darbo sekančiuose Marcha- 
dise Departamentuose. 

ŽAISLU. 
VAISTŲ 

ČEVERIKŲ 
panžiakų 

GALEN7 ERIJOS 
APATINIŲ DRABUŽIŲ 

ŠI U R ELI Ų IR SKP.AZDŲ 
IR KITUOSE DEPARTAMETUOSE. 

P: Idyti orderius 
Patikrinti orderius. 
Inspektuoti prekes. 
Dėti j mrišelius. 
Vynioti pundelius. 

Patyrimas nčrekalingas. Gera pra- 
dine mokestis. Geros progos išsidirb- 
ti gerą darbą. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

1 

REIKIA PAGELBG5_ 
Reikalaujame mergini ir mo 

terų sartoti iškarpas. Geros sa 

lyg is, gera alga. Atsišaukite, 
B. Colicn & Sons, 

1100 \Ycst 22nd St., 4ih floor 

Reikalingas Kriaučius. 
"Coat maker" atsišaukite 

greitai. 
1". Razgaitis, 

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

REIKALAUJAME MERGINU. 
Roikalauame 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 j savaitę besi- 
mokinant Ant šmotuku (pioce \vork) 
nuo $1G.OO iki $20.00 j savaitę. Moka- 
me bonus kas tris mėnesiu?. 
American Ir.sulated Wire fi. Cablc Co. 

<954 W. 21st otreet. 

Reikalaujame merginos prie 
namų darbo, maža šeimyna bet 
turi žinoti savo darbą. Pasto- 
vus darbas. 

4632 So. Ashland Ave. 
Chieago III. 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda keturių kamba-' 
riti rakandai (forničiai) ra- 

kandai, gerame stovyje, ma- 

žai vartoti; savininkas gyve- 
na Brooklyn, N- Y. ir nenori 

gryžti Chicagon, todėl rakan- 
dai parsiduoda visai p-giai. Tu- 
ri buti parduoti bėgyje 10 die- 
nų, dėlei stokos vietos dėl jų 
palaikymo. Atsišaukite Į trum- 

pą la:ką pas 
T. MTKALATUNA 
2334 S. Leavitt St. 

Chieago 111. 

GEROS 
NAUJIENOS 

Michgiano Valstijoj viskas šjmet už 
derėjo. Apie mus daugybė sodų, kur 
seniau nukritusiu 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 
nektirie lietuviai paėmė po $300. ir dau 
giau už vienus obuolius. Manydami 
pirkti sau žemės, ateikite su manim 
pas J. Mironų, 4.904 S. 49th Avenue, 
Cicero. UI. Su pagarba M. \YALEX- 
CIUS P. O. Box 96, Hart, "Michigan. 
pasikalbėti. Aš busiu Chic.i roje si mė 
nesį Spalio 17 Pėtnyčios vakare, nuo 
5 iki 10 pas J. Bernotą, CG3 W. 1 itUĮ PI. Snbatoje po pietų, r.uo S iki S.: 
Naujienų ofise 1739 S. Hateted Srr. 
Ketvergo vakare iri Nedėliojo po pietų 

I 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labui derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. Męs esame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijal ir paskyrėm Kazimierų Gad- 
liauskų tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsl0-yventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmų 40, 80, 
120, 160, akerį Galite pradėti dirbti 
farmų su $100.00 lr nojusi kaip turėsi 
farmų išmokėtų. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilnų vertę 
ir lo'us kaipo dalį {mokėjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 
Eagle River, VVisionsIn. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

R5KIA VAIKŲ. 

Mušu įvairiuose Merchandise ir Shlp- 
ping skyriuose. Pakuoti, vynioti ir 
pildyti orderius musų kostimerlų, 
pMdyti orderius musių kgstimerlų 
Gera pradinė mokestis ir labai pui- 
kus progos išsidirbti geresnį darrbą, 
vaikiukams kurie nori pastovaus 
darbo. Valandos 8^00 iki 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Eitters yra pri- 

pažinMs Washingtone, D. C. už tikrą 
ir griausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutos 
Stomach Uitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
rūkstant. tai persitikrinkite, o husito 
užganėdinti. Kaina bcnkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 hon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųsk'.t 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

Pradėk Naujt:a iletua eu tobula aJd'i ra» 

gSiiniu, taip. kad atpialeistumei per f. 
tu* rietus, kas t3U jaii uuti naudinga. 
pri:3 einant irar kitur. Egzamlnadja D V KAI. 

Gerai pritaikinti akiniai pračalina akių U 
galvrs akaudėjimuc, trumparegystė trba tolį 
ccgj j'lS prašalinama, pasitarkite au manim, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CMICAG' 
iC.ca luboi, tira Plattfo apdieko». Tteyklle 

••"iUO VaSate 
Kamorų IKtęt Gatvėj. 

Valandos: nuo 9toa vai. iyw» iki S ral. ralį 
Kedėlioj: r. a c a r*l. 17(0 iki 1J vaĮ. di;u«* 

VALENTINE JI<ESSMAKXNČ 
COLLEGE 

Mokint Bluvlmo; klrplMO, dfcsijęuin* 
dlenomli Ir vakarais dėl bizUo U 
aamų. Paliudijimai Išduodant ir Ti» 
rba rąžykite, o męs pasiEtnagsimo 

?uteikti Juma patarimu. 
03 parūpinamos dykai. Atsilankykite 

6407 W. Maditon <*. 
SARA FATEK. Principal 

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

PerkSliau savo ofisą | mirusio 
Dr. D J. BagoČiaus ofieą. 10900 So. 
Michigan Ave., Roseland, III. kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
mieste ir apielinkėja. Telefonas ofi- 
so Fullman 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street 
Telefonas Yards 723," Chicago 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. MlchnlG'*iC7. 
Baigusi Akušerljo 1 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi PennBllvanl 
j09 hospltalėso. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
bo ngoae moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antry lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERKA 

uo G iki 9 ryto ir 7 iki v51.il vakare 

Telephone Hrover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

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

Phoaes: Yards 155—551 
Rcsidence Phoue 'Hrover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—AP TIEKA 

Pildome Visokiuj Receptus 3601 SO. HALSTED ST. CHICAOO 

Telephons Yards 1SJ2 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GTDYTOJAS IR CHIRURGAS Gydo visokias ligas motenj, vaikų ir vyi j. Specialiai ifydo limpančias, senas Ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. HalsC«d Gt., Chlcngo, III. 

i: III ■ I[ 1111111111111111111111111 i 11:111! 1111111! Itl 

Tel Drover T042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENri3TA8 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedaliomis i agal sutarimu 4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos G.;tv58. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jaa 2? matai 

1149 8. Morgan 8t, karti 12 at 
8peclall«ta* Moteriški;. Vyriiki, 

ir Chroniški) Ligų. 
Val.indos: 9—16 ryto, 12—2 90 
plot. *—8 vak., Nadėl. 9—S. 

TELEFONA8 YARDB M7. 
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