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Petrogradas arti puolimo 
Senatas atmeta pataisyma 

► Šantung klausime, 
Ryga vel Lati rankose. 

Anglai liepe Bermondtui apleisti Ryga. 
PETROGRADAS ARTI 

PUOLIMO. 

Londonas, spalio 16 d.— 
Atėjo žinių buk dmtvietė 
Kronštad, kuri ginė kelią j 
Petrogradą iš jūrių pusės, 
jau pasidavė anglų laivynui. 
Gi iš Helsingforso ateina 
žinių, kad Petrogrado bol- 
ševikai apleidžianti miestą. 

Judeničio spėkos, kurios 
eina ant Petrogrado iš piet- 
vakari], kaip praneša ran- 

dasi nuo Petrogrado tik 25 
mylios. JudeniČ buk jau 
užėmęs Gatčiną ir mušasi 
už Carskoe Selo. 

^ SENATAS ATMETĖ PA- 
TAISYMĄ ŠANTUNG 

KLAUSIME. 

Waahington, D. C., spalio 
16 d. — Šiądien senatas 55 
balsais prieš 35 atmetė se- 

natoriaus Lodge pataisymą 
prie taikos sutarties, kuriuo 
norėta Šantung pussalį per- 
duoti Chinijai vieton Japo- 
nijos. 

Už pataisymą balsavo 32 
repubblikonai ir trjs demok 
ratai. Gi prieš pataisymą 
balsavo 14 republikonų ir 
41 demokratas. 

šantung klausime daba- 
tai tęsėsi šešias valandas. 
Debatuose daug išlieta kar- 

Wilsono. 
čių žodžių link prezidento 

Tuli senatoriai užreiškė, 
kad jie balsuos prieš patai- 
symą, nes jis neapsaugoja 
Suvienytų Valstijų reikalų. 
Bet jie žada balsuoti ir 

prieš taikos sutarti jei ne- 

bus priimti prie jos tinkami 

pataisymai. 

latviai PERSIKĖLĖ 
PER DAUGUVĄ 

Kopenhagenas, spalio 16 

d. — Čionykštis latvių spau 
dos biuras gavo iš Liepo- 
jaus pranešimą, kad latvių 
spėkos jau perėjo upę Dau- 

guvą ir pradeda pasekmin- 
giau veikti prieš ruso-vokie- 
čius. 

Sakoma, kad ruao-vokie- 
čiai jau beveik apleidę 
miestą ir laikosi tik vakari- 
niuose Rygos priemiesčiuo- 
se, ir Latvijos valdžia, buk 
pranešusi, kad Rygai nėra 
jokio pavojaus iš ruso- vo- 

kiečių pusės. Gyventoja' 
grįžta miestan. 

ANGLAI LIEPĖ BER- 
MONDTUI APLEISTI 

RYGĄ. 

Paryžius, spalio 14 d. — 

Specialia kablegramas dėl 
New York Time pranešu, 
jog Paryžiuje gauta žinia, 
kad komanduotojas Angli- 
jos laivyno Baltiko jurėse, 
praneša pulkininkui Ber- 
mondt, komanduotojui ruso- 

vokiečių spėkų Rygoje, kad 
tuoj pasitrauktų, nes kitaip 
Anglijos laivynas kanuolė- 
mis išprašys ruso-vokiečius 
iš Rygos. 

Gavus šią žinią Paryžiuje 
pasirodė, kad augšČiausioji 
talkininkų taryba nėra da- 
vusi panašaus įsakymo anglų 
laivyno! Baltiko .furės^. 

Paskutines dvi sąvaites 
francuzų laikraščiai labai 
užsipuola ant Anglijos, kad 
ji viena kontroliuojanti Bal- 
tiko reikalus. 

Čia manoma, kad Lloyd 
George gal ir nebuvo žino- 
jęs apie tokj Anglijos laivy- 
no elgimąsi, bet laivyno mi- 
nisteris Wilton Churchill, 
manoma, apie viską žinojęs 
pirmia11. 

NORI SUDARYTI BELGI- 
JOS-HOLLANDIJOS 

SĄJUNGĄ. 

S' "mar*— 
Paryyžm*, spalio 15 d.— 

Belgijos atstovai vis reika- 
lavo, kad butų pertaisyta 
1859 metų sutartis tarp Bei 
gijos ir Hollandijos, kam 
priešinosi hollandai. 

Dabar gi pranešta ke- 
liems laikraščiams tapo pra 
nešta, kad, vieton ginčo, ke 
įtinama padaryti Belgijos- 
Hollandiį'os sąjungą. 

T * 1 v • * 

Likučiai. 

— — — 

Paveikslėlis parodo vieną sekciją likučių nuo Suvienytų Valstijų ar- 
mijos Francuzijoje. Dali šių likučių pirko ir Lietu va. 

RUSIJOS SOVIETAI 
PAVOJUJE. 

'.ondonas, spalio 16 d.— 
Sulyg pranešimą iš visų Ru- 
sijos kraštų atrodo, kad 
Rusijos sovietų dienos yra 
trumpos. 

Iš priešbolševikiškų fron- 
tų ateina pranešimų, kad 
prieš bolševikiškos kariu- 
menės turi vis daugiau pa- 
sisekimų ir vis toliau stu- 
mia bolševikų armiją. 

Londono laikraščiai, pri- 
tarianti bolševikajma, kaip 
Herald ir kiti, irgi išreiškė 
nuomonę, kad bolševizmas 
Rusijoje esąs kritiškame 
padėjime. 

Biržoje irgi radosi upas, 
kad bolševikai bu* nugalė- 
ti, nes kįla vert S tulų akcijų. 

Sakoma, kad generolai 
Denikinas ir Judenič ir ad- 
mirolas Kolčakas veikia 
prieš bolševikus sutartinai 
ir buk todėl jiems pradėjo 
geriau sektis. 

ORGANIZUOJA BLAI- 
VININKŲ MASONU 

KUOPAS. 

Londonas, spalio 15 d.— 
čionykščiai masonai suma- 

nė organizuoti pilnų blaivi- 
ninkų masonų kuopas. Jau 
pradeda orgaizuoti antsyk 
net septynias kuopas. 

DEGA LAIVAS VODURY- 
JE ATLANTIKO. 

New York, spalio 15 d.— 
Praneša nuo laivo Chicago, 
kad visi pasažieriai ir in- 
gula viso 294 asmenis nuo 

degančio francuzų laivo Ve 
nezia tapo išgelbėti. Laivas 
palikta degančiu viduryje 
Atlantiko vandenyno. 

, TALKININKAI PERSE- 
KIOJA VOKIEČIU 

ŽVEJUS. 

Berlynas, spalio 1G d.— 
Čia gauta visa eilė prane- 
šimų, kad talkininkai ne-1 

liedžia vokiečiams žvejoti j Baltiko jūrėse. Sakoma net: 
kliudama žvejoti Vokieti- 
jos vandenyse (arti krašto). 
Tas, girdi, iššaukiąs pasi- 
piktinimą tarpe vokiečių! 
(Matomai šis trukdymas! 

žvejam* yra sąryšyje su Bal i 

tiko situacija). 

VARYMUI DEGTINĖS 
NAUDOJO POLICISTU 

KAMINĄ. 

itondonad. Policistai slap 
tus degten darius suranda 
•ekant dumua Iš kamino. 
Tūlas airys sujungė savo 

kaminą su policistų kazar- 
mės kaminu ir per ilgus me- 

tui ramiaf sau varė degti- 
nę, kol geri draugai neiš- 
plepėjo apie tai policistams. 

PRAILGINAMA KARĖS 
PASFORTUS METAMS. 

j Washington, D. C., spalio1 
j 16 d. — Atstovų butas šią- 
dien žymia didžiuma balsy 
priėmė, kad prailginus ka- 
'rės laikų pasportų sistemą. 
Tas daroma, kad neįsileidus 
šalin radikališkų elementų. 

REIKALAUJA NURSĖS, j 
SIŪLOSI ŽKNYTIS. 

Londonas. Tūlas buvusis! 
kareivis, našlys turįs tris 
vaikus, pajieško vaikų auk- 
lėtės, kurį prižiūrėtų jo vai- 
kus ir sykiu stubą. Į pagar- 
sinimą gavo nemažai atsa- 

kymų, bet visos atsišauku- 
sios siūlosi tie į vaikų auk-j 
lėtes, bet į pačias. J 

SUSIJUNGĖ SU DENIKI- 
NU PRIEŠ LEINKUS. 

Londonas, spalio 16 d. — 

Ukrainai paskelbė karę De- 
nikinui tik todėl, kad Deni- 
kino kariumene, eidama ant 
Maskvoi užkliudė ir ukrai- 
niečipa. 

Bet vėliau gauta žinių, 
kad dali* ukrainų tiesiog pri 
sijungė prie Denikino, bet 
su ta išlyga, kad Denikina* 
stengiasi atimti nuo lenKų 
Rytinę dalį Galicijot ir 
Cholmo guberniją. 

AIRIU SEIMAS VIDUR 
NAKTYJE. 

Dublin, spalio 16 d. — 

Valdžios buvo uždrausta 
gimifaineriftm* turSti 
geimą. Bet jie nepaisydami 
to susirinko ir atlaikė savo 

Seimą bėgyje trijų valandų 
nakties laiku. Sakoma, visi 
reikalingi darbai tapo atlik- 
ti pilnoj tvarkoj. 

VOKIETIJOS BEDAR- ! 
BIAMS 4,500,000,000 

MARKIŲ. | 
Berlynas, spalio 16 d. —; 

Pranešama, kad nuo pra 1 

džios revoliucijos Vokieti-) 
joje bedarbiams išmokėta1 
apie puspenkto bilijono' 
markių. j 

BOILERYJE SUŠUTINO 
DU DARBININKU. 

Harrisburg, 111., spalio 16 j d. — Vienoj čionykštėje 
dirbtuvėje du darbininkai 
taisė boilerį įlipę jo vidurin. 
Pečkuiys to. nežinodamas 
paleido boilerin 160 srarų 
karštį ir dirbu^eji unju l$i- 
ku SU9Ut9. 

* ! 

Lietuvos kariška mi- 
sija Amerikoje. 

! Man j a Lietuvos ministerija. 
LIETUVOJ PASKELBTA 

MOBILIZACiJA. 

Kopenhagenas, spalio 16 
d. — Iš Kaimo gauta teleg- 
ramas, kad visoj Lietuvoj 
paskelbta karės stovis ir 
taipgi paskelbta mobilizaci- 
ja vyrų trijų kliasų. 

Rusų kariumenė po va- 

dovyste pulkininko Vfergo- 
lič, prigelbstint vokiečiams 
susikoncentravo tūlose vie- 
tose užėmė valdiškas įstai- 
gas; gi mokyklas pavertė į 
kazermes. 

Vergolič kontroliuojamo 
se vietose Lietuvos valsty-j 
bine vėliava visur pakeičia- 
ma rušiskomis vėliavomis. 

Grasina apskelbti lietuvius 
isdavikais. 

Pulkininkas Vergolič iš- 
leido proklamaciją į lietu- 
vius ragindamas liuosnoriri 
prisidėti prie rusų, tada, 
girdi, Lietuva gosianti nuo 

Ruaijos aavivaldybą. 
Toliau proklamacijoje pa- 

briežiama, kad jei lietuviai 
neprisidėtų prie ruaų, tai 
jie bus apšaukti kaipo Ru- 
sijos išdavikai. 

Lietuvos Militarė Misija 
Amerikoje. 

Lietuvos militarė Misi- 
ja jau Amerikoje. Misijoi 
priešakyje yra pulk. Juo- 
dodis ir pulk.Perry; pulk. 

Gedgaudas atvažiuos vė- 
liaus. Misija apsistojo 
Washingtone ir inteikė 
savo kredencijalus Egze- 
kutyviam Komitetui; jau 
darbbuojasi piloj koope- 
racijoj su Egzekutyvių Ko 
mitetu. Ofisai taipgi pa- 
imti prie Egzekutyvio 
Komiteto. 

Lietuvos Ministerių 
Kabinetas. 

Egzekutyvis Komitetas 
gavo iš Kauno sekantį kab- 
legramą: 

Naujai perorganizuotas 
Ministerių aKbinetas susi- 
deda sekančiai: Ernestas 
Galvanauskas, premieras, 
finansų ir prekybos minis- 
beris; 

| Profesorius V&ldemarar. 
užrubežinių reikalų ministe- 
teris; 

Daktaras Elizejus Drr.u- 

gelit, vidaus reikalų minis- 
terii; 

Juozą* Tnbelfo, apšvetos 
ir žemdirbystės ministeris; 

Čarneckis, komunikacijos 
miniateria; 
Letukaa, karės ministerijos 
administratorius ir laikina- 
sai Lietuvos kariumenės va- 

das; 
Merkis, buvusis karės mi- 

nisteris yra Letuko padėjė- 
jas. 

Ministerių skaitlius suma- 

žinta* nuo dryliko# iki sep- 
tynių. 

MEKS IKONAI PAKORĖ 
KETURIS BANDITUS. 

EI Paso, Texas, spalio 16 
d. — šiądien netoli nuo Clri 
huhua būrys Meksikos ka- 
reivių gugavo kalnuose ke- 
turii banditus ir tuoj pako 
r£. Šią žinią pranešė eia at- 
ejusie laikraščiai iš Chihua- 
hua. 

DENIKINAS PRIPAŽINO 
LENKUS TALKININKAIS. 

Helsingfors, spalio 16 d. 
Laikraštis Russkaja Žizn 
praneša, kad Denikinas pri- 
pažinęs lenkus kaipo talki- 
ninkus ir taipgi pareiškė su- 

tartį su generolu Petlura. 

AMERIKOS AMBASADĄ 
PAVERTĖ I KARČIAMĄ. 

Ldndonat, gpalio 18 d.— 
Pranešama, kad Suvienytų 

Valstijų ambasadą Petro- 

grade pereitr liepotf mėnesį 
buvo du syk po prievarta 
iškratoma, neva bejieskant 
ginklų, bet jų nerasta. 

Bedarant kratas tapo, be- 
veik, sunaikintas ambasad03 
turtas; gi minia vėliau vi- 
siškai išsinešioje kas jai pa 
tiko. 

* ( i 
Pagcliaus bolševikai vi- 

siškai susikraustė Suvieny- 
tų Valstijų ambasada n ir ją 
pavertė, beveik, į tikrą kar- 
čiamą. 

ORAS 

ChicPgoje hr apielinkėje. 

Šiądien giedra ir po piet 
kiek šilčiau; vidutiniai dau- 
giau šiaurių vėjai. 

Saulėtekis, 7:05; 
Saulėleidis, 6:06. 
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LIETUVOS MILITARE MISIJA 
V/ASH1NGTONE. 

Wb/ .1- ; Senai jau Amerikoje gyvenantįs lietuviai 
laukė pribuvimo čionai Lietuvos valdžios at- 
stovų, kurie teisingai nusviestų Lietuvos reika- 
lus ir kurie sutvarkytų ir suderintų Amerikos 
lietuvių veikimą. Amerikos lietuviai yra pasi- 
ryžę visomis pajiegomis remti Lietuvos ir lietu- 
vių tautos reikalus, — tiktai jie sviruoja, kaip 
tą paramą tinkamiausiai su larius. Dėlei to kįla 
įvairios rųšies abejojimų, nepasitikėjimų ir t. p. 
iTaigi ir yra reikalinga, idant yiti Lietuvos 
valdžia — per savo pasiuntinius — viską nu- 

šviestų, išaiškintų, nurodytų, sutvarkytų, su- 

derintų. 
Amerikos lietuviai yra pasiryžę suteikti 

savo Tėvynei ir savo Tautai dvejopą pagelbą— 
militarišką, t. y kareivius, ir pinigišką. Jau 
nuo tulo laiko pradėta organizuoti Amerikoje 
lietuviai-kareiviai siuntimui Europon dėlei ap- 
gynimo Lietuvos rubežių nuo nuožmių priesų- 
užpuolikų. Tą liet. kariumenės organizavimo 
sumanymą užgyrė ir Chicagoje atsibuvęs (bir- 
želio mėn.) Am. Lietuvių Seimas. Vienok iki- 
šiol tas klausimas arba tas kareivių organizavi- 
mas pasiliko be pageidaujamų pasekmių. 

Dabarm(ji tas kariumencs klausimas turi 
galutinai išsiristi, — nes į Ameriką pribuvo 
Lietuvos Militarė Misija. Tos misijos pribu- 
vimas — tai labai svarbus dalykas V'pač tas 
svarbu dabar, kuomet mūsų Tėvynė-Lietuva 
randasi kritiškiausiame padėjime, — kuomet 
ją užpludo mūsų priešai: lenkai, vokiečiai, ru- 

sai; kuomet lenkai, nepaisydami sąjungiečių 
paliepimų, veržiasi vis tolyn; kuomet jie, ga- 
lop, pasinaudodami kilusia Baltijos pakraštyjt 
audra, užėmė net Kauna, liglaikinę Lietuvos 
sostainę; kuomet jie nesidrovi viešai skelbti 
jog Lietuva turi bu t i sujungta su Lenkija. 
Taigi ta pribuvusi čionai misija gali ir turi iš- 
aiškinti Amerikos lietuviams dabartine Lie- 
tuvos situaciją, ir suderinti jų spėkas ir pas- 
tangas veikime ir pagalboje. 

Lietuvos Militarė Misija pakels lietuvių 
upą, sužadins tėvyniška meilę, pastums visus 
prie pasiaukavimo, prie sutartinio veikimo. 
Kartu ji nustatys, — sutartyje su Pildomuo- 
ju Komitetu ir šio krašto valdžios nurodymais. 
— ar galima bus sudaryti čionai liet. batalijo- 
mis ir pristatyti juos Lietuvon ar ne, t. y., ar 
galima realizuoti tą sumanymą ar tie. 

Lietuvos Militarės Misijos priešakyje, 
kaip mums pranešta iš Inform. Biuro, yra pulk• 
Juododis ir pulk Perry; pulk. Gedgaudas atva- 
žiuos vėliaus. Misija sustojo JVashitigtone ir 
veikia pilnoje sutartyje s u Pildomuoju (Egse• kutyviu) Komitetu. Savo raštines Misija irgi 
paėmė prie Piki. Komiteto. 

Dabar galima tikėties, jog Amerikos 1 ie 
tuvių veikimas įstos į naują ir tiesia vagą, ku 
rią galima bus nueiti prie tautinės gerovės ir 
palaimos..-. » 

DELEI LIETUVOS VALSTYBĖS 
PASKOLOS. 

Kitas svarbiausias klausimas, kuris, kaip 
galima, greičiau, turi būti išrištas ir sutvarky- 
tas, — tai piniginis arba Lietuvos Valstybės 
Paskolos klausimas. Lietuvos valdžia pilnai pa- sitiki, kad Amerikos lietuviai paskolins savo 

Tėvynei reikalingą pinigų sumą. Juk lietuviai j paskolino viena-kitą dešimtį milijonu Suvienyj j tų Valstijų valdžiai. Lietuvos valdžia atsikrei-j 
pe Į Amerikos lietuvius dėlei pirkimo bonų 
tam tikru pakvietimu. 

Neabejojant galima užtikrinti, kad Ameri-I 
kos lietuviai išpirks Lietuvos valstybes bonų1 
ne už $1,000,000, bet už daug didesne suma. 

Vienok A». *os lietuviai pageidauja, kad tas 

bonų parw v liejimas Imtų tinkamai sutvarky 
tas, — kad jis Imtų pavestas tam tikromis įs- 
taig mis arba tam tikriems asmenimis, kuriuos 
u/girtų abi Tarybos, Pildomasis Komitetas, 
patvirtinant Lietuvos valdžiai ar jos atsto- 
vams. Tuomet lietuvių visuomenė pilnai at jaus; 
tu ir pasitikėtinų, ir be abejones, butų atsiekta 
pageidaujamas tikslas* 

Dabar-gi Lietuvos valstybes bonų parda- 
vinėjimas yra pavestas tūlai bizniskai lietuvių 
organizaeija (Lithuanian Sales Corporation, 
Boston, Mass.), kuri ir kviečia pirkti bonus. 
Nežinia, ar ištikrųjų bonų pardavinėjimą mo- 

nopolizavo ta organizaeija, — bet ji taip skel- 
bia. Priegtam, Lietuvos valstybės bo-nų platin- 
tojais-ingaliotiniais Amerikoje pasiskelbia tūli 
—Jonas K. Karosas ir Jonas J. Romanas, ku- 
rie visai yra nežinomi Amerikos lietuvių vi* 
sitomenei ir kurie jokiu bud u negali naudot ies 
tos visuomenės pasitikėjimu ir užuojauta. Aiš- 
ku, kad, taip dalykams stovint,ta Lietuvos vals 
tybės paskola Amerikoje ne tiktai neturės pa- 
geidaujamos pasekmės, bet visišką "fiasko", 
kas kompromituojančiai atsilieptų ant Lietuvos 
valdžios ir abelnų mūsų tautos interesų, 'l ą bu; 
tinai reikia turėti omenyje ir pasistengti pasta- 
tyti Lietuvos valstybės bonų pardavinėjimą ant 
tvirtų ir ištikimų pamatų- Tuomi turi pasirū- 
pinti Pild. Komitetas ir Lietuvos valdžia ar 

jos atstovai. 
Reikia dar turėti omenyje ir tą, kad 11c 

tiktai kad Bes tono bendrovė stengiasi monopo- 
lizuoti Lietuvos valstybės bonų pardavinėjimą, 
bet katalikiški "vadai" — per "Draugą" — iš- 
reiškia nepasitikėjimą linkui Lietuvos ministe- 
rijos (Sleževičiaus), patėmijant, buk, "kaiku 
rie" sako, kad net naujoji vidujinė paskola 
esanti surengta be formalio plano ir viešo ap- 
svarstymo Taryboje. Kartu "Dr." nurodo, jog 
''demokratiškų teisių žvilgsniu tokia paskola 
butų ■neteisota" ir kad, girdi, turėtų buti su- 

daryta "kokia nors vieša amerikiečių grupė, 
kuri prižiūrėtų, idant tos paskolos pinigai tap- 
tų tikrai inteikti Lietuvos viešpatijos pinigy- 
nui". 

Tiesa, "Dr." nesako, kad tie Lietuves 
valstybės bonai yra nelegališki, bet vi^gi ste- 
bėtina, kodėl pas "Dr." kjla tokie sanprotavi- 
mai ir abejonės- Žiūrint gi i dalyką giliau, ne- 
sunku bus pastebėti, kad musų katalikiški ''va- 
dai" nepasitiki pačia Lietuvos valdžia ir todėl 
matomai, jie ir norėtų "kontroliuoti" tos pas- kolos pinigus. Koks pasitikėjimas iŠ katalikv 
pusės, Lietuvos ivaldžia buvo ikišiol, toks bus 
ir t bau, nes naujas premjeras Galvanauskas 
kaip ir buvęs Sleževičius, yra taipgi socialistas 
liaudin., su radikališku kabinetu. Tą viską rei- 
kia turėti omenyje dėlei pasekmingo veikimo. 

V TINA MOBILIZACIJA 
LIETUVOJE. 

Kiekviena diena suteikia naujas ir kartu 
lietuviu širdis padrebinančias žinias. Vakar 
tapo patvirtinta, kad lenkų kriumenė ištiesu 
užėmė Lietuvos liglaikinę sostainę Kauna, c 
kartu pranešta, jog visoje Lietuvoje likosi pa- 
skelbtas kares stovis ir apšaukta trijų klasių 
kareivių mobilizacija. 

Tie pranešimai parodo, kad Lietuva ran- 
dasi labaia kritiškame padėjime, kad ji yra in- 
tempusi visas savo pajiegas dėlei atsigynimo 
nuo priešų ir kad ji, galop, yra pasiryžusi lai- 
mėti ar žuti. 

Guodųs lenkai be atodairos veržiasi Lie- 
tuvon, turėdami omenyje jos užgrobimą ir pa- 
sisavinimą- Rusų gi imperialistai skelbia spė- 
ka' prijungsią. Lietuvą prie Rusijos. Štai, su- 

lyg pranešimo iš Kopenhageno, rusų pulk. 
Virgolič sutraukė Lietuvon kariumene ir su- 

vokiečių pagalba užėmė telegramus ir jų sto- 
tis, o mokslaines pavertė į kareivių stovyklas. 
Lietuvos vėliava tapo visur pamainyta rusiška 
vėliava. 

oalop, pulk. Virgolič paskelbė, kad lietu- 
viai liuosu noru turi susijungti, su senąja Rusi- 
ja, — tada Lietuvai bus užtikrinta savivalda 
po Rusijos suverenitetu, — priešingai, jei Lie- 
tuviai priešinsis rusams, tai jie bus laikomi kai- 
po parsidavėliai. 

Akivaizdoje to viso lietuvių tauta, kaip vienas žmogus, turi sušukti galingu balsu, kad 
lietuviai kovos irisu narsumu už laisvę ir už sa- 
vo tiesas. Lietuviai liuosu noru nesijungs nei 
su rusais, nei su lenkais, nei su vokiečiais; jei- 
gu lietuviai bus prijungti spėka, prievarta, tai 
jie nenurims iki tol, kol neingys visišką laisvę; 
— tuomet Europoje negalės užviešpatauti taika. 

Priegtam, jeigu Rusijoje paims viršų nv 

narcliistai-imperialistai, kaip Kalčak, Denikin 
\ irgolič ar jiems panašus, tai išsyk Rusijoje, 
o kartu ir prie jos prijungtose srityse, prasidės baisi reakcija, — tuomet apie laisves ar autono- 
mijas nebus ir kalbos- 

Taigi Lietuvių Tautai lieka tiktai vienas 
veikimo būdas — kova, nesustojanti kova iki 
visiškos pergales. 

Mobilizuoja visas savo jiegas musų vien- 
taučiai Lietuvoje — mobilizuokime ir męs, Amerikos lietuviai!. .. 

Bolševikų Fanatiškumas. 
Musų narsiosios karino 

menės iš Lietuvos išstumti 
ir gautinai, bet kokį politi- 
kos kreditą musų liaudyje 
praradę lietuviškieji bolše- 
vikai vis dar nenori atsisa- 
kyti varyti musų krašte po- 
litinės akcijos. Tose Lie- 
tuvos vietose, kur jie kiek 
paviešėjo ir gyventojai tu- 
rėjo progos savo kailiu pa- 
tirti komisarų valdžios cha- 
osą, neteisę, visą neišgydo- 
mu netvarką — nebeturi 
jie nė vieno draugo. Ir 
.darbininkai ir bežemiai, ku 
riais bolševikai sakosi besi- 
rcmią, kratosi nuo jų kaip 
įmanydami. Bet bolševikai 
nieko negirdi ir nemato. 
aKrtą nukaltos frazės, epi- 
tetai kartojasi įstabiai, nuo- 

bodžiai kiekviename jų lai 
kraščio puslapyj, kiekvie- 
name lapelyj, kurių jie pas- 
kutiniuoju laiku taip gau- 
siai siunčia iš Dinaburgo į 
Lietuva. 

Tie patįs grąsinimai. tie 
patįs pravarždiavimai,, ta 
pati bolševikiškoji logika. 
Jausdami nepateisinamos 
kaltės už įsibriovimą į Lie- 
tuvą su svetimosios kariuo- 
menės gaujomis už sunai- 
kinimą, už kliudymą Lietu- 
vos darbo liaudžiai reikšti 
savo valią ir kurtis savo vai 
stybinę buti, — jie apmau- 
dos pagauti keikia tą liau- 
dį, kad ji juos apvylusi, kei 
kia valstiečius, bara darbi- 
ninkus... 

Lietuvos kariuomenę jie 
pravardžiuoja baltagvardie- 
čiais, Lietuvos valdžią jie 
vadina ponų ir kapitalistu 

i valdžia. Jie mus vadina 
jKolčako ir dvarininkų są- 
jungininkais už tat, kad 
mes savu žemę, savo teises 
giname. Giname tiek nuc 

Paskuti lieji numeriai mu 

sų laikarščių, lyg po atasto- 
gų, pradėjo raginti savo 

skaitytojus prie mokslo, 
prie amato, prie meno! 

Per desėtkus metų šis gy- 
! vų-gyviausias klusimas 
buvo užmestas ir per mušu 

laikraštiją ignoruojamas; 
nors retkarčiais pavienis 
asmuo ir rasdavo vietos 
laikraščio skiltyse sykis nuo 

sykio patalpinti straipsne- 
lį, gvildenantį naudingumą 
Įgyto mokslo ar amato, bet 

visgi ponai redaktoriai 
žiurėjo į šį klausimą nesim- 
patiškai, lygir prisibijoda- 
mi, kad, neduok Dieve, gali 
žmogus prasilavinti, apsi- 
šviesti. 

I aip, mūsų laikraštija, 
ne tik šaltai atsinešė į mo- 

kyklos klausimą, bet dar ir 
žiurėjo arba geriaus pasa- 
kius žvairavo į tuos asme- 

nis* kurie savo trasu ir pa- 
sišventimu atsiekdavo ama- 

to, meno ar profesijos. Į 
tokius asmenis musų redak- 
cijos atsinešdavo šaltai, 
kaipo į "nedakeptus" amat- 
ninkus ar profesijonalus 
ir su jais nesiskaitydavo 
vientik dėlto, kad jis buvo 

mūsiškis, savasis, o ne sve- 

tamtautis! 
stai po mūsų aKių ann 

"Halsted Stritc" jau nuo 

desctko metų randasi "Auš- 
ros" mokykla. Apdulkėjus,1 
sukurus ir išbadė jus, bet, 
ineikim tos mokyklos vi-! 
dun ir pažiūrėkim,—kas tos 

mokyklos viduje dedasi, ką' 
jį veikia? Kokia nauda vi- 
suomenė? 

Neilgai. truksi, persitik- 

bolševikų, tiek nuo dvari- 
ninkų, tiek nuo kolčakinin- 
kų. Tuo tarpu jie lysdami 
su ginkluotomis rusų ir ki- 
niečių gaujomis į musų ša- 
lį neduoda musų kariuome- 
nei atgręžti savo durtuvų Į 
dvarininkų legioninkų pusę 
ir tuo budu padeda jiems 
turėti savo vergijoj didžiau 
sius musų šalies plotus. Tai- 

Įgi nė Lietuvos darbo liau- 
dis, pasiiyžusi savo nepri- 
klausomą butį kurtis ir iš 
paskutiniosios savo kraštą 
nuo visokių grobimų ginti, 
yra dvarininkų ir kapitalis- 
tų sąjungininkė, bet tie, ku- 
rie draug su dvarų legio- 
ninkais lenda j musų kraštą 
ir ugnimi ir kardu nešdami 
išnaudojimo ir verguvės 
jungą. 

Bolševikai savo fanatiz- 
mu apjakę kartojo ir tebe- 
kartoja: — jei ne jie, tai 
tegu verčiau juodašimčiai 
viešpatauja. Tyčiodamies, 
kad Lietuva iš visų pusių 
tapo priešininkų apsiauta, 
nurodo, jog šiuo metu tega- 
lima būti arba bolševiku ar- 

ba juodašimčių kolčekinin- 
ku. 

Mes šiuo dalyku su jais 
nebesiginčysim. Lietuvos 
liaudis išsiuntusi tūkstan- 
čius savo sunų į frontus, 
gerai žino, kuo ji skiriasi 
nuo bolševiko kolčakinin- 
ko. Lietuvos liaudis am- 

žius vargo jungą savo pe- 
čiais nesusi ir laisvės paju- 
tusi biaurisi visokios prie- 

j vartos, visokių pavergimų, 
■ iš kur jis eitų, ar iš dvari- 
ninkų legijoniukų, ar iš Lie- 
tuvos bolševikų atkviestų 

| raudonųjų rusų. Mes ko- 
Ivosime su jais toliai, kol pa- 
liks jie mus ramybšj. , I ("L.") 

Tat Ruoškimės. 
rinsi, kad tai vienatinė sa- 

■ vo rūšies žinyčia musų pla- 
čiajai liaudžiai, iš kur ne- 

vienas asmuo pradžią ir 
impulsą gavo; ir šiandie 
naudojasi vaisiais savo tru- 
so ir ištvermės,—išmokęs 
amato, meno ar net pasie- 
kęs profesijos šaką! 

Taip ne vienas, ne desėt- 
kas, bet šimtais jaunimo 

i pagerino savi būvi. Iš pa- 
prasto padienio darbininko 
virto išmanus amatninkas; 
o kai-kurie, pamylėję mok- 

'slą, net ir profesiją atsiekė,1 
'kaip tai: daktaro, dentisto, 
j inžinieriaus. Ir tai vis pa- 
•sidėkavojant savo "Alma 
Mater:" "Aušros" mokyk- 
įlai! Tai sukurusiai, išbadė- 
jusiai, sudulkėjusiai — mo-. 

jkyklai, kuri pirmutinę pra- 
jdžią ir impulsą davė prie 
tikslingesnio gyvenimo. 

Taip, suvirš dešimts me- 

tų "Aušros" mokykla gy- 
vuoja, bet jos ikišiol musų 
laikraštija nemato; musų 
draugijos ir klubai, nors 
savo susirinkimus "Auš- 
ros" svet., laiko, bet nie- 
kas tos mokyklos likimu ne 

sirupina, niekas neužklau- 
sia jos, ar tu nealkana, ar 
tau nereikalinga medžiaginė 
parama? i 

Taip, visi tyli, lyg prisi-'l 
bijodami, kacl nesuvaitotų =» 

musų vienatine "Alma Ma-;. 
fccr," kuri savo vaikelių pro- < 

telius tobulina! i 

Eik, broluži ir sesute, j i 

"Aušros" mokyklon, kada j 
savo gyvenimą pagerinsi 
per jos pagelbą, gal atsi- \ 
minsi ir sušelpsi ją, paleng- s 

vindamas jai sunkią naštą 

Laiškas Dr. Griniaus. 
Paryžius, Rūgs. 30, 1919.! 

Mielas Brolau! 

Gavęs Tavo atvirutę, rašau 
•mtrašą. Ka;p jau pirmiau 
ssi sužinojęs, kad mes su vi- 
sa šeimyna ir Dr. Br. Paval- 
giu delei kares pervažiavome 
per Orio gub- miestą Yelca, 
Kaukazo Nalčiką ir galų gale 
atsidūrėme Kislovodske gel- 
bėdami sveikatą mano žnn> 
nos susirgusios po influenzai 
Yelce džiova. Aš pats 1915, 
1916 ir 1917 m. daugiausiai 
gyvenau netoli nuo Grozno 
\}oriačevodske, kur reikėjc 
valdyti didelį 3200 lovų karei- 
vių ligonbutį. Ištikus karei 
tarp kazokų ir čečerų mane 

ligonbutis buvo kazokų išplė- 
stas ir sunaikintas. Tuomel 
ir aš galutinai persikėliau 
Kislavonskan arba teisiau sa< 

kant i jo priemiestį Minutką 
Čionai turėjau džiovi ilgiems 
kareiviams ligonbutį. Yaika 
ėjo mokslą n. Sunus Kazys 

(1918 m. pavasaryje pabaigė 
gimnazija su aukso medaliu. 
Gražina perėjo j 7-ta klčscj 
vietinės gimnazijos. Na ma- 

žiausis sunus Jurgis turėda- 
mas iš "gimimo sunkią širdies 
liga augo šiaip-taip. Žmona gi 
nors sirgdama, bet laikėsi ir 
net dirbdavo. Rengėmies pir- 
mutiniai progai atėjus keliau- 
ti Lietuvon* Beto, Dr. Paval- 
kis irgi persikėlė į Kislavods- 
ka ir gavo ligonbutj valdyt. 
Važiuot Lietuvon pasidarė 
nuo pavasario 1918 nv negii-i 
Įima, nes bolševikai kariavo 
su kazokias ir per du frontu 
nebuvo galima pereiti. Kas 
bandė, tai vis nenusisekė — 

tai apiplėšė — tai užmušė. 
Žodžiu reikėjo laukti geresnių 
tam laikų. 

Čionai pradėjo kazokai už- 
1 puldinėti ant paties Kislavod 
sk<», bet bolševikai du kartu 
iju s 'smušė. Kas kart viena 
j ar kita pusė užpuldama ant 
miesto parastai eidavo kare! 
vių buriąs per namus prieši 
ninku j ieškodami ir kai-k i už- 
mušdami — apiplėšdami ir tt. 
Kazokų pusė psirdė^ netaip 
nuožmi kaip bolševiku, Fir- 
mą kartą bolševikai išleidžiat 
per naktį apie 300 patranki) 
šovinių į miestą užėjo apie b 
vai. išryto, buvo atėję 4 karei- 
viui i musų namus, bet pasi- 
sakėme, kad mes pabėgėlial- 
lietuviai, kad kazokų pas mus 

nėra, tai nei kratos nė pieši- 
mu nedarę išsineždino. Už 
k kili 2 mėnesių, vėl apėmė 
miestą kazokų pulkininkas' 
Škuro, bet neturėdamas šovi- 
nių ir'ginklų 15 dienų pabu- 
\\,i nm.3a, Lincju pasurauK- 
ti. Kada miestą įsigrūdo apie 
3000 Bolševikų. Čia tai ir at- 
sitiko niusii katastrofa. Tai 
buvo 8 d. Rugs. 1(H8 m. nau- 

jojo styliaus, graži, saulėta 
diena, au paryčiu anksti pra- 
sidėjo karabinų ir patrankų 
šaudymas. Klausiau kazokų 
oficierių, ar atsilaikysite. Xu 
ramino, kad bolševikų neisi- 
leisią. Apie 11 vai. aš pa* 
prastu bud nuėjau įligonbutįi 

įiešti. — j 
"Aušros" mokykloj yra i 

šie skyriai: 1) Anglų kai-1 
)os, 2) Lietuvių kalbos, 3), 
Geografijos, Istorijos, 4) j Aritmetikos, 5) Algebros, j 
Geometrijos ir kitų mate-i 
natikos šakų, 6) Braižymo 
'plianų pažinimo). 

Mokytojai: Anglų kalbos( P. G. Luomons; Lietu- 
ių kalbos — Konst. Augu- l 
tinavičius; Matematikos 

Mišeika. x. s 

kokią 10 minutų ima nueiti. 
Amona abejodama, kad gali 
bolševikai įsivežti, sumerkė 
skalbinius visus skalbimui ir 

kaiką geresnių daiktų sukišo 
sode į krūmus ir į akmeninę 
tvora. TJžsnnlhus man, kad 
gal geriau visiems į ligonbu- 
tj nukeliavus, nesutiko ji su 

manim — jiei visi išeisime, tai 
girdi viską išvogs, o iš bobų 
jką jie paims? ką joms darys? 
Tuom tarpu stilius Kazys, ma- 

tydamas, kad atėję bolševikai 
ji mobilizuos, įsirašė į Dages 
tano 3-čią raitelių šimtine 
prie pulkininko Škuro, na aš 
buvau ligonbutyj- kada po bai- 
siam šaudymui apie 2 vai. po 
pietų, kazokai pabėgo ir įsi- 
veržė bolševikai. Kada pra- 
ūžė jų gaujos ir apsitojo šiek- 

/ tiek šaudymas ir kulkų birzgf- 
jmai, keliavau iš ligonhučio na- 

Imo, Na, parėjau ir radau... 
; Skiepe, kur bulvės būdavo. 
žmona guli negyva, peršauta 
kairėja ranka ir krutinę, ma- 

tyt užmušta iškarto; kampu- 
tyje prie sienos prisiglaudus, v< 
susirietus duktė Gražina visa 
krauju apipilta, kaktoje nuo 

kulkos žaizda, žiuri, nieko ne- 

kalba; ant viršaus kambariuo- 
se pilna dumu. Visi daiktai, 
stalčiai, pintinės, Knygos, ka- 
modės, patalinės — išmėtyta, 
išdraskyta, suplėšyta t padeg- 
ta. Atėjo kaimynai, padėjo 
ugnį ugėsinti: Gražiną nuga- 
benome į ligonbutį — pasiro- 
dė peršauta revolverio kulka 
iš kairės pusės kaktos į kai 
ryji smilkinį." "Nunešėme pas 
chirurgą, padarė 2 operacijas, 
bet po 3-jų savaičių gavusi 
smegenų uždegimą pasimirė- 
Mažytį sunų padaviau pas pa- 
žystamą provizorių lietuvį 
Skinkių, o patsai apsigyvenai* 
ligonbutyje. {Poliau po 111$ 

j nesio mažytį liguistą sunų ati- 

daviau į sanatoriją-pieglaudą. 
Vyresnysis sunus tuoni tar- 

pu be žinios. Tokiu budu 
viena diena pasilikau be šei- 
mynos. Toliau bolševikai pra 
dži>je 1919 metu buvo pabaig 
tinai iš Kislavodsko ir iš Kas 
kazo išvyti. Sausio 20, 1919 
m. sugrįžo su kazokais sunus 

Kazys, kuris per tą laiką 1/"- 
koj mušiu buvęs. Taškavo 
kavalerijoje. Kelias j Lietu- 
vą vis nebuve littosas, nes Uk- 
rainoj bolševikai viešpatavo- 

Kazokai ėmė visus mobili- 
zuoti, tik lenkai galėjo saviš- 
kius sau mobilizuotis. T'r man 

butu reikeje eiti i kazokų ka- 

riuomenę. nes v'sus daktarus 
iki 55 metu m bilizavę buvt>. 
Tad prisirašiau prie lčnku ir 
stmui pasaldau persirašyti į 

1 įciiKii kareivių būrį. lokiu b,b 
į du 19 d. gegužės, 1919 m. su 

įlenkti buriu iš Kislovodsko į 
i Juodųjų Jūrių pamario niies- 
| ta Novorosyską nukeliavau. 
I ten prabuvęs apie 10 dienų ta- 
voriniuose vagonuose, anglų 
laivu \Yar Poiter iškeliavome 
j K nstantinopolį, iš kur ža- 
dėome per Rumuniją, Galici- 
ją, Yaršavą, Vilnių pasieksią 
namus — Lietuvą. Pasirodė, 
kad ten kelias labai netikras, 
tada iš Konstantinopolio nu- 

plaukėm tuom pačiu laivu į 
GrancijOo portą Marseille, iŠ 
kur mus kaipo pabėgėlius nu- 

gabeno j Varo departamento 
miestą Lorgues, Į apleista, klio 
storių, čionai apie 200 mūsiš- 
kių, t. y. lenkų ir lietuvių už- 
darė 21 dienai karantinan, nes 
Usirado vienas atsitikimas 
Deramiosios šiltinės. Tuom 
arpu netyčiomis sužinojau, 

■cad Paryžiuje besama p. M. 
Vrčo. per pažįstamus pasisekė 
usieiti Su juoini ir sujieškoti 



Lietuvos Delegaciją. Tada 
atsisveikinau su lenkais ir 2? 
d. Liepos, 1919 m. pasiekiau 

Sjjji Paryžių. Reikia dar pasa> 
Į^y^yti, kad ikišiol per suviršuni 
^ du metų, žinių iš Lietuvos 

taip kaip ir neturėjau, vos 

kur-nė kur gaudavau šį-tą iš 
laikraščių. Čionai pastojau 
tuom tarpu prie Lietuvos De- 
legacij^s veždamas Praeivių 
ftkyrių. Sunus Karzys pastojo 
kariuomenėn leitenantu į vie 
tinj Lietuvos kareivių buri. 
Dabar jų Lietuvoj, nukeliavęs 
tu garlaiviu TCarpafcos, kuris 
nuvežė iš Francijos porto La- 
Pallioe (Chazzente Infer) pir 
kinių kelis tūkstančius tonų. 
Dar pamiršau pridėti, kad 18 
'd. Liepos Lorgues mieste pa- 
simirė po tymų jaunesnysis 
sunus Jurgis, — mat, nesvei- 
ka širdis ligos neatlaikė. Už 
poros savaičių žadu ir patsai 
namon grįžti į Lietuvą. Kaip 
ten einasi, dar tikrai nežinau. 
Laukiu antrojo laiško iš su- 

naus. Žinau tik, kad manoj 
namas Mariampolėjte buvo i 
granatos pažeistas, sienoje | 

Alena atėjo pas mane su sa- 

vo bėdomis. Aš jau tekio gai- 
lestingo budo delei sava drau- 
gų,kad net del visai menko 
tlalyko susirupinau. Jei ma- 

no pusseserės Seliomės mažiu- 
kas bent-kick suserga išgąsčiu, 
tai bematant šaukiasi prie ma- 

nęs, o vėliaus tik prie daktaro. 
Ir vėl, — jei Seliomės vyras 
susikivirčija su pačia ir per- 
daug prikala velnių, žiūrėk ir 
čia mane inpainioja, — nors 

aš nieko nenusimanau apie 
mažiukus, o dar mažiau apie 
vedusius- 

Alena taip-pat, kaip ir kitt, 
devintos eilės pusseserė, te- 

čiaus papročio liga ant tiek bu- 
vo įsigilinusi, kad giministės 
kraujas teberišo. Aš pama- 
čiau ią iš tolo ateinančią: 

—Na, kas tokio Alenute iš- 
tariau aš giliai intrauktiamas 
oro. —Faktiškai aš norėčiau■ 
jums daugiau vargti. Ta* 
reiškia — daugiau progos at- 

K eiti pas mane, 

—Vargų ? — pastebėjo Ale- 
na, — ar aš negaliu draugiš- 
kai atsilankyti. Jus, Jonai, 
tiesiog nesupranti mas. — Ir, 
treptelėjus koja, alsitojo ji j 
priešais. 

—Jus puikiai atr >dote, — 

pabrėžiau aš. — Jus ištikro 
kasdien einate gražyn* Jum n 

dabar 17 ar ne? 
—Xe, 18. — Ir piktu žvilgs- 

niu pažvelgė j mane. 

—Taip, aš nesirūpinu apTe 
tai. Aš pats buvau kartą 18 
ir, kiek pamenu, nebuvo blo- 
gai. Dabar.... 

—Ak, kaip jųs galite šai- 
pyties? — pertrauke Alena.— 
Aš atėjau su didžiausiomis be-j 
domis ir jus kalbate apie niek- 
niekius. 

—Aš staiga susirupinau. 
—Dabar, papasakok pusbro 

liui Jonui sa\o vargus. O gal 
jus prdauktumėt iki po užkan- 
džlui? 

—Užkandis! —susuko Ale-' 
na. — Užkandis! — Ar jus 
manote, kad aš galiu užkan- 
džiauti5 Aš dar nesu valgius 
per tris dienas. 

—Kaip! nevalgote per tr;3 
dienas ? 

—Taip, valgiau tik truput j. 
Tik truputį. Tik tiek, kad pa- 
laikius krūvoje kuna ir sielą. 
Aš neturiu apetito — nei val- 

gyti, nei gyventi, — užbaigė 
ji dramatiškai. -f L 

—Taip, tai prastai. Ar 
Fricė serga? 

Alena nieko neatsakė. 

skylė- Tė\as jau* "pasimirė 
1916 metuose rodos nuo plau- 
čių uždegimo. 

Apie politiką tiek— dabar 
Lietuvoj visos partijos eina iš- 
vien. Dabar varžytines gali 
buti tik tokios, kuri partija 
daugiau nuveiks, daugiaus pi- 
nigų surinks, daugiaus ugnies 
užgesins. Nielaikas namiš- 
kiams pėst's, kuomet aamas 

dega, reikia visiems gaisrą ge- 
sinti. Dabar Lietuvoje viskas 
irgi virte verda ir neatspėja- 
ma nei virti nei nukelti. Pei- 
mažai inteligentijos. Mat, 
laisvė mus visai netikėtai už- 
puolė ir nebuvome prie to pri- 
sirengę. Beto vis-gi darbas 
sulyginant gerai eina, plėtoja- 
si, na ir, gali sakyt, sekasi. At- 
siminkime, kad ką kiti per 10D 
metų yra padarę, tai mes šiais 
keliais metais spėjome pada- 
ryt'. 

Na, buk sveikas, tavo bro- 
lis, Dr. Kazys Grinius, 24 
Rue Bayard, Paris- 

P. S. Parašyk adresus bro- 
liij Pijušo, Antano ir kaip 
jiems einasi. 

Alenos Vargai. 
—Ar j u 3 žinote Povilą? — 

graitai užklausė ji. 
—Po.vilą? — pakartojau-— 

Taip, man rodos, kad skaičiau 
jo rašytą laišką thesalonie- 
čiams. Jis vienas iš mokyti- 
niu, ar ne? 

—O, ne; tai ne tas Povilas. 
— Povilas Unteris. 

—Alekso Unterio sunvts? 
—A—ha. 
—Rodos, kad čia aplink su- 

kinėjasi. Koks mažas-storas, su 

ilgais plaukais, suverstais už- 

pakalin, sportiškais marški- 
niais ir plačiu kaklaraiščiu,— 
gal jis? Truputį išvepęs, ar 

ne? 
—Aš pažiurėjau augštyri, 

pasitikėdamas perkūno ir žai- 
bu. 

—Jis visiškai nėra tokiu. Jis 
yra dailus, mandagus ir drą- 
sus. 

gailestavau: — Aš manau vi- 
sai apie. kitą* Jurgis, kiek pa- 
menu, tai tikrai puikus vaiki- 
nas. 

— Taip, Povilas. — O kas 
su juom ? 

Alena užsimąstė. 
—Aš žinau, — tariau šyp- 

sodamasis, — Jus norite ap- 
sivesti, o tavo motina sako, 
kad tu perjauna ir jus norite, 
kad perkalbėčiau ją, ar taip? 

Saulė užtekėjo ant debė- 
siuoto Alenos veido. 

—Taip, taip. Jus padėsite 
man, jus, senas drauge, tikrai 
ius ? 

—Aš jau netaip prakeiktai 
senas, — užsigyniau pajuo- 
kiančiai. 

—Dar gerokai toli nuo su- 

kvailėjimo- Ne, negaliu tau 

pagelbėti. Tas priguli nuo 

tavo ir motinos pasirinkimo 
AsmeniŠkai-gi patarčiau tru- 
put] senesni vyrą. 

—Labai gerai , tai jųs ir 

negelbėkite, man. Aš bėgu ša- 
lyn. Sudiev! 

—Pa'bukitė per užkandį — 

paprašiau. 
Durįs užsikirto su trenksmu 

Alena, kiek aš žinojau iš per- 
sitikrinimo, galėjo padaryt! 
bii niekniekj Dėlto tai pa- 
šaukiau jos molina ir pašnekė- 
jęs nusiskubinau kliuban. 

— Aleks, — tariau susirū- 
pinęs, mano pusseserė Alena 
Sumers, sakė man, kad ji su- 

sitarė su tavo sunumi. / 
—Ką jus gersite? — pa- 

klausė Unteris. 

—Tu mane nesupratai Al- 
eks. Mano sunus žada susi- 

tarti su jusų pussesere, — tai 

yra, jusų sunus ketiha apsives- 
ti su mano sesers pussesere. Ot 
ką reiškia. 

—Mano liežuvis pastyro 
nuo išgąsčio. 

—Kokstai blogumas? — 

blogumas pastebėjo Unterls. 
— Ne tik romantiškai, bet ir 

ekonomiškai. Kodėl jus taip 
susirūpinote? Uh-huh, aš ma 

tau, uh-huh..* 
Žinoma, nebuvo ką daug 

kalbėti, su tuo tuščiagalviu 
Unteriu, teeiaus jaučiausi at 

laikęs savo užduoti, kuomet ap 
leidau kliubą. 

Tik po trijų dienų aš pama- 
mačiau Aleną, — ji užėjo pas' 
mane prieš-pat pietus. 

—Tr vėl su bėdomis? — pa- 
sveikinau ją. — Ar dar jus 
su Povilu nesusitarėte? 

—Xe, — atsakė greitai Ale 
na, — ir nesusitarsime. Su 
juom negalima. 

Aš žinojau, kada reikia ty- 
lėti. 

—Jis — kaip ir visi vyrai.j Ar jus žinote, kad butų tikras! 
ir išmintingas reikalas pakei- 
sti sava pravardę, vien del iš- 
tekėjimo? «NTe, apšviesta mo- 

teris daugiau to nepadarys. Ir 
kam aš turiu iš Sumers išvirsti 
j Unters? Aš nenoriu patap- 
ti jo nuosavybe. Dar galima' 
butų prieiti prie kompromiso' 
ir vadinties Sumers-UntersJ 
bet tai nepakenčiama. — 

—Jus tikrai teisingai, —įsi- 
kišau 6u džiaugsmu. — Tai 
jradikališka! 

—Jai jus tikite, kaip ir aš? 
—Be abejones. — Kla^k, 

Alenut, tekėk už manęs, — 

tuomet tau nereiks nei pravar-l 
dės pakeisti. Aš dar neper- 
daug senas ir.... 

—6et jusi] pravardė (okia 
'pat, kaip ir mano- 

—Tai juk nemano kaltė. 
Alena ištikrtjjų puiki mer- 

gaitė, — kuomei; ji nori tuom 
buti. Bet.... 

.Vertė Tcirabilda. 

ANT KALNU 
viršūnes' 

Pasikėlė nuo žemės miglų ir 
audrų, augštai už debesų, į 

giedrias eterines padenges, 
mes visi užlipame ant kalno 
viršūnės. 

Ir tesilsėdami skaidrioj sau 
lės šviesoj, viens kito klausi- 
nėjome : 

—Kokiuo taku tu keliavai 
nuo žemės, kad pasiekiai šią 
palaimos valstybę? 

—Aš ėjau geru-doru senų 
metodistų keliu, — sakė vie- 
nas šviečiančių veidų- 

—Ir aš atkeliavau čia epis- 
kopatų keliu, — atsakė kitas*. 

—Ir man šventųjų katalikų 
kelias buvo gana puikus. 

—Ir aš, — sakė vienas "rio- 
bažnai," — užsikopiau maldos 
takeliu. 

—Aš užlipau Brahmos nu- 

šviestu taku. 
—Ir aš Buddlios pramintu' 

taku. 
—Ašy—sakė vienas šventa 

išvaizda, — keliavau tikėjimo 
taku. 

—Aš pasiekiau šiq. kalno 
viršūnę filosofijos keriu, ku- 
riuom dieviškas senas Plato 
n'as lipo. 

—Ir aš Mahometo krauiu 
aplaistytu keliu, kurs vedė nuo 

žemes prie Dievo- 
—Ir aš dasigavau į šias ete- 

rines karalijas kankinių keliu. 
—Ir aš, — sušuko vienas! 

nuskaidrintu veidu, — atkelia-1 
vau Į šia palaimos valstybę' 
meilės keleliu! V. J. B. 

r 

Laiškas iš Lietuvos 
i 

K. Blažaitis gavo laišką 
iš Lietuvon iš Jurkaimio. 
Laiškas rašytas rugpj. 26 d., 
1919 m. 

Mielas brolau! 
Šiuomi duodame žinoti, 

kad mes visi sveiki ir gyvi 
esame. Vokiečių kariuo- 
mene, nors kelius kartus, ė- 
jo per Lietuvą ir daug kai- 
mų ir miestelių išdegino, 
bet musų kaimas išliko 
sveikas. Apie brangumą jau 
nėra ko kalbėti, nes viskas 
buvo ir yra brangu. Vokie- 
čiai tai gudrus, jie moka ir 
žino, kaip geriau galiama 
išnaudoti Lietuvą ir jos gy- 
ventojus. 

Dabar arklių Lietuvoj la- 
bai mažai ir tuos pačius, vo- 

kiečiai išpirko nustatę ma- 

žas kainas ir išvežė Vokieti- 
jon. 

Per karę, mažus kumeliu- 
kus gaudė ir vežė j Vo- 
kietiją. Daiktus, auksinius, 
sidabrinius, misinginius, 
varpus iš bažnyčių ir net 
durų spynas išėmė ir siuntė 
Vokietijon. Vyrus jaunus 
ir suaugusius ir merginas 
gaudė ir varė Į Vokietiją, 
kur uždarę kalėjimuose lai- 
kė ir į darbą po sargyba va- 

r5- Iš- 
valgyti davė pusę svaro 

duonos ir sriubos tik sykį į 
dieną ir j tą pačią buvo ne- 

galima pažiūrėti, o apie 
valgymą nėra ką nei kalbė- 
ti. 

Aš irgi ant šitokio valgio 
pas vokiečius išbuvau du 
mėnesiu. Tik mus^j Sele- 
monas ir Motiejus išsisukę 
nuo vokiečių skaudžios ran 

kos ir jų gardžių valgių. 
Nuo praeito rudens, musų 

tėvynė Lietuva yra laisva. 
Lietuva turi savo kariuome 
nę, kuri mus gina nuo rusų, 
bolševikų ir lenkų imperia- 
listų užgrobimo. Dabar 
Lietuvos piliečių rankose y- 
ra įstaigos; geležinkeliai, 
paštas teismas, girios ir val- 
džios dvarai. 

Šįmet Lietuvoje javai ii^ 
vaisiai labai užderėjo, ypač 
bulvės ar rugiai. Kap ma- 

tyt duonos, ateinantį metą 
išteksime. 

Dabar aprašysiu savo var- 

gus. Aš patekau j karę 
spalio 6 d., 1914 m. Buva& 
sekančiose vietose: Lodziui, 
Varšavoj, Petrakove, Sker- 
novičiuse ir čenstakavoje. 
Per Kalėdas, 1914 m. perkė- 
lė mums į Galiciją prie mie- 
sto Joslo, Pilzno Bič, Joras- 
lau ir Lvovą. Birželio mė- 

nesyje pradėjoome traukti iš 
Galicijos į Cholmo, gub. 

Ten buvome fronte ties 
miestu Cholmo ant upės 
Veprež. Po tam, perkėlė į 
Bukoviną, kur paskutiniu 
laiku buvau ant fronto Kar- 
patų kalnuose, bet ten man 

nereikėjo kariauti, nes lai- 
kiau kareivių krautuvę. 

1918 m., sausio 8 d., ta- 
pau paleistas iš kariuome-. 
nes. Bet i Lietuvą nebu- 
vo galima T. ažiuoti, nes vo- 

kiečių valdžia neleido. Nu- 
važiavau i Vitebską ir pa- 
stojau į lietuvių, batalijoną, 
kur išbuvau šešias savaites. 

Po tam gavome žinia, kad 
vokiečių valdžia jau leidžia 
važiuoti į Lietuvą, susitarę 
keli vyrai važiavome. 

Teisybė, į Lietuvą mus į- 
leido, bet kuomet įėjome 
toliau vokiečiai areštavo ir 
išvežė į Vilinaus Antkainio 
kalėjimą, kur išbuvome nuo 

kovo 23 iki gegužio 15 die- 
nos. 

Kada patekom i vokiečių 
nagus, nežinojome, kad ir 
juos galima papirkti. Bet 
kaip gavome žinoti, tuojaus 
sudėjome po 7l/> rublio ka- 
lėjimo komendantui, kuris 
ant rytojaus parašė mums 

popierius ir išvažiavome na- 

mo. 

Tavo brolis 

Vincas. 

Birnieriai! Garsinkites Dien 
raštyje "Lietuva". Apsigar- 
sinimas atneš Tamstai ge- 
riausius rezultatus. 

PIGIAI. 
Parsiduoda dėvėti furnitu- 
re-rakandai. 

Kūlis' / urniture House 
3224 S. Halsted Str. 

VALENTINE DRiiSSMAKfNG 
COT.LEGB 

Mokina Bluvimo: icfcjjVato, 4fc«lgnlB3 
fl'.euomit Ir vakarais dėl blzuto ii 
cianuj, Paliudijimu Išduo'lanU ir Tie- 
vb» raAykite, o męs pasi staugsimo 

fatulka lauia paUrlui*. 
'oš parūpinamos ayfcal. Atsilankykite 

£407 Wr Madfsor «t 
SARA FATOK, Principal 

j DR. I. E. MAKARAS. į Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas, j 
Perk&liau eavo ofis.-} į mirusio | 
Dr. D J. Uajfočiaua 10000 So.J Michigan Ave., Roseland, 111. kuri 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame' 
mieste ir apieliukėjo. Telefonas ofi-} 
bc Pullman 342, 

♦ 
Rczidencljo: 4515 Sc. Wcod Street.' 
Telefonas Yurds 723 Cbicago j 

g Oflsoa: Tel. Drover 7042 j§ 
I DR. S. MIKELIS j 1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
^ Chicagoa 471f 3. Ashland Ave = 

1 Cicero 4847 W. 14th Street j| 
y Ofisas: Tel. Cicero 5961 s 

P Rezidencija 3336 W 66-th Street IĮ 
Telephone rrospect 85S1 

iinmillWlllWllllimimnilllllBii!nni',-Ti!niriinninirtwiiinM"-iiiimnniiii..:, 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

•Telephon; Yards 15J2 ' 
DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias lięas moterų, vaikų ir vyi j. I 

Specialiai gydo limpančias, senas Ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III.] 

Tel Drovcr 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėlionrls ', agal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Galvos. 

| Dr. G. M. Glaser \ 
9 Praktikuoja jr.a W metai 

| £149 S. Morgan St., karti S2 et f; 
§ 8pec!įlįsta* MoterlšlŲ, Vyrtik*, £ J? ir Chroniškų Ligų. $ V.il3riQos: 9—10 ryto, 13—3 po S 
5 piet. 8—s vok... Ned5l. 9—S. 

g TELE^ONAJi YARCS 637. £ 
ČHCHCtfKHJ 

DIDELIS PERSIKĖLIMO PARDAVIMAS. 
Męs ką tik persikėlėme į kitą pusę gatvės. Užlai- 
kome didelį sandelį visokių drapanų kaip ta: mo- 

terų, vyrų is vaikų. Vaikams siutai ir overkotai. 
Merginoms dresės ir overkotai. Moterims sijonai ir 
jakės ir svederiai. Vyrams kelinės ir pirštinės. Jei 
reikalaujate ko nors ateikite pas mus, o čia rasite. 

MARK'S DRY GOODS STORE 
3106 30^HALSTED STREET,_ CHICAGO, ILL. 

Telephono Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DGPITISTAS 
Valandos nuo lu ryto iki 8 vakare 

Nedoliomla pagal sutarti. 32C1 S. HALSTED 37., CHICAGO 

J Phones: Yardi 155—551 5 
Retidencc I'hone Drover 7781 I 

Į F. A. JOZAPAITIS, R. Ph. j j j DRUG STORE—APTIEK A 
I Pildome Visokius Receptus i Į J3G01 BO. HALSJTED ST. CHICAGO j i 

Dr, M. flerzman 
IS RUSIJOS 

Gerai Hetiviams ilnctnaa pT 16 
tą beJpo patyrei tjdj'tojas. cHrurj» 
ir ai-nSerta. 

Gydo aitriai ir chroriiksj liga*, rjr 
rq moterų ir Taiku, pagal naujausi* 
metodas. X-R#y ir kitokiu* elektra" 
prktsfan. 

Ofisai ir UiTJnrat»riy»: 1023 W. 13tM 
Street, netoli Pisfc Streei. 

VAIZBOS: Nuo 10- 13 pleM. Ir 
6—8 vakarai*. Telephon# Conol 3110 

GYVENIMAS: 3413 S«. Halstcd St. 
VALANDOS: 8—0 «-V. Hktd. 

T«l. Yard$ 8684. 

Mrs.A, Michnlcwic7( 
Baigusi Akušerljo 

kolegiją; Ilgai prak* 
karusi Penusilvani 
jos hospitalėaa. Pa 
selcnlngai patarnau 
ja prio gimdymo. 
Duodu rody visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted et 

(Ant antru lubij) 
C h I c a 31, III. 

AKU8LRK* 

Nuo 6 iki 9 vyto ir 7 iki vSlal vakaro i 

LIETUViSUS įSRf.DEvAS | 
Šiuo varcln knygutė paro- Į 
dys Jums kiek žmonės pel- | 
no padarė ir kiek dar gi'.i | 
pada.yti per išradimus, j 
Ta brangią knygutę siun- 1 
riame kiekvienam ant pa- | 
įeikalavimo. 

DYKAI j 
Kaipo žinovai (expertai) I 
patentu bandome išradi 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knygos. 

AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) Į 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

BUK ŠOFERIU 
La'kae yra saoil sau tinkamą y1&> 
ty. Niekuomet aebuvo toks di<ie- 

( lis šoferiy reikalavimas kaip d«»- 
; bac Alęa (luoalme uielėmią 
i ".kiekvienam pabaigusiam kursus 
\ mnstj mokykloje. Mokinime pa- 
? sluaudojama lndivldlnSmls slste- 
) momia — nuoseklus pažinimas jr 
\ praktika važinėjime automobiliai! 
į visokiu rųšlų. Prityrę mašinistai 
> pamokins tamstą lr suteiks tin- 
l knmur paturimus ir nurodymus. 
? Mukų mokyklai netrūksta geriau* 
) sIų automobiliu irkltų prietaisu- 
< Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
? gausi leidimę.. Dieniniai lr ra- 

| kariniai kursai Vieas kursas 
< $25.00, Federal Ass'n of Auto 
? Englnee^, 1214-10 Jackson Birt 
i (Ino.) 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS." 
ant Curų, L*ntų, Ramų ir Stogams Poplcrlc 

BPEOIaLiAI: Maleva malevojlmul stub* iš vidau#, po $1.50 ui gallon* 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3C03-3039 »Q. HAL3TE0 STREET, CHICAGO, ILU 

LIBERTY BONOS 
Męs periama Ldler4.- Bonds a 

plln$ "Casb" rert#. Atneškit* 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien mro 9—t 
Utarnlnkcls Ketvergnla iy 
Subatomis 9—9, 

CASH 
J.G. SACKHE5M & CO. 
1335 Mi!wfmke Ave. 
tarpe Wocd Ir Paulina gatvlijr 

J VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAs"""' 
Teisingos Kainos. 

Užganed'ninia3 gvarantuotas 
Vyrų ir vaikitoij sluati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laikfo, valiausių ntaflų ir koneervatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jruui) vairrinų siutai ir overfcotni nuo $15.00 iki $28.50. Vyrišbos kellnčs $3.00 ir nugščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir sugščian Plrkltt w»u overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSJo. M§b turime daug klek apd5v§l.ų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir nugSCiao FuM (IreM. tuiodo, frnkai ir tp. uuo $10.00 ir augščlau. IvrautuTS atrtsr.* ka« vakarų iki 9. NedBllotnis iki G va!, po pietų. SubaJjomls Iki 10 Vulandal vakaro. Tn*».ri£Ta l?02 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

M——— ■ 

Namuose 
^ ~**a—MC—fa-mii n ■ii-iwhi'X',U'^1 M«qg<-rj»»,«T»"m»j-Kn—wą 

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

stokos laisv&s, tas gali dabar atiikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikroso knygose, Jieškantis jį ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sujungę. Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje 10 
•GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo ternelėje esant 2'i 

CHEMIJA, įstabus mokslas apio ugu}, orą, vandeni; žonę .'r j>. susilietimus 20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis pivšinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS i3 Diolcgijois ir Baktorijologiijos su paveikslais apdaryta i 65 

ŠIRDIS jos autorius garsus italų rasojus do Amiči. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos turinys taip gilus-jautrus. kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bilo kuomet ir bile kam $1.50 KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus j ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Ilygicnos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš j pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata_ ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūnų, balsą.. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip muses ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokiu vabalu kurie ligas gimdo s? nn — Y",vv Nelengvai jsivaizdint. kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas Jsigytum, jr.s perskaitytum ir paskui pasiųstum Tčvynėn-Lie- tuvon.N Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytoju stoka. Greit atris Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minčtomis knygomis pasveikink .iomis savo mylimiausius Čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekiuj ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 



ŠIANDIE PAKARS FITZ 
GERALD. 

Thomas R. Fitzgerald, ku- 
ris nužudė 6 metų mergaitę 
Janet Wilkinson, šį ryt tapo 
nuvestas j apskričio ka- 
lėjimą, kuriame šiandie, kaip 
12 valanda, bus pakartas. 

Vakar buvo pakviestas 
kun. Phalen, švento Vardo 
bažnyčios, kuris išklausęs 
Fitzgerald'o nuodėmes davė- 
jam jų atleidimą. Potam Fitz 
gerald'as dar kartą prašė Ja- 
net'es tėvų, kad jie dovano- 
tų jam ir nepiktų ant jo, kad 
jis juos baisiai nuskriaudė 
atimdamas jų dukters gyvas 
tj. Todėl ir jis pats meiliai 
sutinka mirti. Sako: "Turbu- 
ti tokia Dievo gale buvo, kaci 
aš ją nužudžiau. Bet turiu 
viltį, kad Dievas atleis man 

mano nuodėmes." 

TRIS KONDUKTORIAI 
KALTINAMI VAGYSTĖJE 

Praeitą metą Chicago 
Ncrth Shore ir Milwaukee 
gelžk^lio kompanijos pra- 
puolė tikietų vertės 150,000. 

Dabar jų specialis detek- 
tyvas Burns surado trjs 1 
konduktorius, kurie parda- 
voja bilietus daug pigiau, < 

negu kompanijos agentai ir 1 

juos suareštavo. Jie yra kal- 
tinami pavogime bilietų, 
bet prie kaltės jie neprisi- 
pažįsta. 

Ir kuomet jie stojo ant 1 

teismo, tuomet į teisėjaus 
klausimus jokio atsakymo 
nedavė. 

GAISRE ŽUVO VIENAS I1 
ŽMOGUS. M 

Vakar naktį, 650 East 
39-tos gatvės, užsidegė na- < 

mas, kuriame miegojo apie j 
25 žmones. i 

Gaisras kįlo skiepe. Ir 
tik kuomet ugnis įsiveržė ! 

ant ketvirtų luoų, tuomet ž 

miegantieji pajuto ir davė 
žinią ugniagesiams. Kuo- < 

met ugniagesiai atvyko na-ji 
mas jau baigė degti ir žmo- c 

nes buvo sukįlę ir išbėgę j 
laukan. 

šeimyninkė patėmijo, < 

kad jų svečio, H. Blake, ku- \ 
ris buvo atvažiavęs iš Cle- 

velando, nėra. Ugniagesiai j 
j baigianti degti namą, ėjo 
jo jieškoti. Ir rado jį negy- ] 
vą. 

SUSIRINKIMAS LIUOSY- 
BĖ SAVAITĖS REIKALE. 

Chicagos Lietuvių Tary- j 

bos Pildončio Komiteto ir 

lokalių komitetų susirinki- 
mas įvyks pėtnyčioj, spalio 
17 d., 8 vai. vakare Wood- 
mano svetainėje. 

šiame susirinkime bus su- 

tvarkymas prakalbų maršru- 
to, Liuosybės Savaitės laiku, Į 

todėl kolonijų komitetai pa- 
siteiraukite kokiomis dieno- 
imis bus parankiau surengti 
jjusų kolonijoj prakalbos ir 
kada galima gauti svetaines, 
kad šiame susirinkime gali- 
ma butų paskirstyti kalbė- 
tojus. 

J. P. Evaldas, 
sekr. 

SO. ENGLEWOODIEČIU 
DOMAI. 

South Engle\vood nuo se-j 
nai gyvuoja organizacijų ko- 

mitetas, kurio triasu suteik- 
ta gana didelė parama nu- 

kentėjusiems nuo karės lie- 
tuviams. Šiame prakilnia- 
me darbe neskaitlinga South 
Englevvood kolonija, tikrai 
garbingai pasirodė. 

Dabar komitetas penkių 
dietos organizacijų nuspren- 
dė surengti prakalbas, kurio- 
je Dr. Biežis, pirmininkas 
Lietuvai Gelbėti Draugijos, 
papasakos ką jis matė laike 
karės Francijoje ir kas yra 
-eikalinga Lietuvos kariuo- 
menei kovoje už Lietuvos 
aisvę. 

Prakalbos atsibus J. Bu- 
ikevičiaus svetainėje, 8134 
tfmcennes Ave., spalio 18, 
iubatoj, 8 vai. vak. Visi 
šviečiami atsilankyti i pra- 
kalbas, kuriuose užgirsite 
laug naujo. 

Komitetas. 

/AIKAI SERGA DIFTE ; 

RIJA. 

Chicagos miesto sveika- 
os departmentas paduoda 
)raeito mėnesio stovį, kiek 
raikų sirgo ir mirė difteri- 
a ir škarletinu. į 

Rugsėjo mėnesyje vaikų 
irgi difteri ja 5-4. Mirė 47 
r 304 sirgo škarletinu. Mi- 
•ė 198. Viso vaikų sirgo 4, 
r24. Mirė 2,208. Tarp ku- 
ių buvo daug mirčių nuo j 
iltinės ir influenzos. ] 

Šį mėnesį daug daugiau ] 
ergf. it* mirs.a vaikai taja 1 

iga. Dėlto miesto sveikatos ] 

kylius karštas agituoja ir 
kalbinėja moterelėms, kad 
s savo vaikus įeiepytų 

iu toxin — antitoxin vais- 
,ais. Tie vaistai apsaugos 
naikus nuo dif'erijos, škar- 

etino ir daug kitokių ligų. 

G. D. CHICAGOS AP- 
SKRIČIO SUSIRINKI 

MAS. 

L. G. D. susirinkimas įvy 
<lo spalio 15 d., p. Wodma- 
10 svetainėje. 

Šiame susirinkime buvo 
plačiai kalbama apie pir- 
mos pagelbos mokyklą ir 
jos kursus, kur merginos ir 
moterįs bus mokinamos be 

jokių joms išlaidų, tik no- 

ro ir pasišventimo reikęs. 
Tą klausimą gerai išdiskut- 

Metinis Balius su Programų 
rengiamas 

D. L. K. KEISTUČIO PASELPOS KLIUBO 
NEDĖLIOJE, SPALIO CCTOBER 19 d., 1919 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242 Wesl 23rd Place 

Scenoje statoma puiku? veikalas 

"NASTUTĖ — POLTAVAKA NATALKA" 
Balius yra parengtas su didžiausiu stropumu. Gerbiamoji publika 
yra kviečiama atsilaikyti kuoskaitlingiauslai, ne atsilankiusieji bus 
užganėdinti čia bus gražiausių pramogų ir linksmiausia laiko pra- 
leidimas. Kviečiame lietuvius ir lietuvaites. Durys atsidarys 5 
vai. vak. Uždanga pasikels 6 vai. vakare. Kviečia KOMITETAS. 

savus, daktarų sumanymas 
j liko užginąs* J r v'si L. G 
D. skyrių delegatai pasiža- 
dėjo, savo pažįstamas mer- 

ginas ir moteris paraginti, 
kad rašytųsi ir užsirašiu- 
sios lankytų pirmos pagel 
bis mokyklą. 

Taip-gi apskričio delega 
tai pakėlė klausimą, kas- 
link dabartinio lenku bar- 
bariško veržimosi j Lietu- 
va ir užėmimą Kauna Vi- 
suose susirinkimuose matė- 
se didelis nuliudimas, kad 
lenkai taip baisiai Lietuvą 
skriaudžia. 
Dėlto išnešė protestą prieš 

lenkus iv jų žiaurų elgimosi 
su Lietuva ir jos gyvento 
jais* Šalin, lenkiškas barba- 
rizmas ir juodieji krankliai. 
Jus npkaposite Lietuvos ku 
no. Karštai užreiškė pasipik 
tinimą prieš sauvališką !vn 

kų pasielgimą--veržimąsi į 
Lietuvą. Dėlto visi vienbal 
siai išnešė protestą pasmerk- 
dami lenkus ir jų sauvališ- 
ką elgimosj. 

M. K. Š. 

PRANEŠIMAS. 

L. M. P. K. susirinkimas ! 
Įvyks, neclelioj, spalio 19 d. 
Mark White parko svetainė; 
je, 30 ir S. Halsted gatvių 

Visos narės malonėkit- 
susirinkti ir norinčiai prisi j 
rašyti atsivesti. 

E. Justaitieno.! 

PRANEŠIMAS. 

L. L. T. Draugystės na- 
;iams pranešu, kad ši drau 
*ija dalyvaus jubiliejineme 
ipvaikščiojime L. J. D. M 
Draugystės, kuris įvyks spa- 
io 26 d., 1 vai. po pietų, M. 
Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI. 

L. L. T. Draugijos daly- 
vaujantiems nariams įžanga 
svetainę uždyką. 

A. Rakauskas, rast. 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amerikos 
lietuvių kareivių, susirin- 
rimas įvyKs pėtnyčioj spa- 
io 17 dd., 1919 m., 8 vai. 
vakare D. Šiemačio svetai- 
lej, kampas 18 gatvės ir 
Jnion Ave. 

| Kviečiami kuodaugiausiai 
Įatsilakyti lietuviai kareiviai 
taipgi ir ne kareiviai vy- 
ra nuo 18 metų iki 45 m. 

amžiaus, nes visi yra ly- 
giai priimami prie šios svar- 

bios organizacijos. 
Valdyba. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

DOVVN TOWN 
Cor. Stato & \Y. lSMi 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madiaon & State 
f?. E. cor. Matlison & Pranklln 
Cor. Van Burbti & F ranki in. 
Cor. W. AūaziiK S- La Salle 
Cor. Van Buren & \Vells 
S. \V. Halsted & IStli Slr. 

U A 6' 

J^raternai 

Męe 1/ 

The Problema of 
Peace d) rl the Rights 
if Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj iar 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas inažų tautų 
klausimui. šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalais. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

g 
WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

•zs 

THE NEW LITH. 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
g 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LiTHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta Ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, noa c 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15o. 

"LIETUVA" i 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

IŠKILMINGAS 

BALIUS 
rengiamas 

DRSTE SV. JUOZAPO APIEK.UNO. 

NEDĖLIOJE, SPALIO OrVOBER 19 d-, 1919. 
SCHOENHOFEN DIDŽIOJOJE SVETAINĖJE 

Kampas Ashland ir i. 1- aukce Ave. 

Pradžia 4 vai. vakare. Įžanga 35c Ypatai. 
Kviečiame visus tautiečius be rMrtum Seni ir jauni neatsisakykite atsilankyti Męs esame pasirengę vi. '•ažiai pri;.. ti ir paten- kinti. Puikiai pasilinksminsite prie muzi kuri bus v dama p. P. Krikščiūno. Nuoširdžiai kviečia v us. KOMITETAS. 

KETURIOLIKTAS 

raugiamas 
LIET. BALTOS LELIJOS MERGINŲ KLIUBO 

SUBATOJE, SPALiaOCTOBER 18 d., 1919 
M. MELDAŽIO SVZTAINhJE 

2242 \Vest 23rd Place 

Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietas 55c su kar. taks. 
Visus maloniai kviečiame atsilaskyti j šį puiku vakarą, viską pa- minėti trūksta vietos, bet norime primisti gerbiamai jaunuomenei, kad tai vienintelis savo rijšies vakarėlis, kur kiekvienam bus proga dorai ir gražiai pasilinksminti. Muzika F. Jereck. KOMITETAS. 

72G Wost ISth Street 
633 West West 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
N. VV. Coruer Halsteil & 12th Str. 
Cnr. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted G Van Buren St. 
Cor. Halsted Sc Jackson Blvd. 
3. VV. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. 
S. W. Cor. Halsted & Exchange. 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

4504 Waslitenaw Ave. 
358 S. Fairfield Ave 

4140 S. Maį/iewood Ave. 
4015 Artesian Ave. 
4111 So. Richmond St. 

10803 S. Wabash Ave. 
373 Ivpnsington Ave. 
Cor. 12th & Horuan ave. 
Cor. So. Ashland & Gtosb. 
Cor. So. Ashland & 43rd St 
Cor. Halsted & 47th St 
Cor. 26th & Western ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
24(12 West 46th Place. 
1505 So. Paulina St. 
46'-1 S. Paulina St. 
4622 S. Mar&hfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 

3137 West 88th Place. 
2900 West 40th Street 
3953 S. Rockwell Bt. 
3813 Kedzie Ave. 
N. W. C o r. 41th Mozart St. 
2602 West 45th Place. 
4418 S. Richmond Av«. 

NORTH 81DE DISTR1CT 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 

REIKALAUJAME Lietuvių merginų pardavėjų j Drapanų Krautuvę Dry Gools Store. Atsišaukite: JOS. S. PYTLIK. 1715 W. 47tlx Street. 

PAJIEŠKAU moteries arba meiginos [trie vaikų dabojimo, nuo 4-5 metų. Kas galite pasiimti šį adrbą, meldžiu atsišaukti šiuo adresu: J. JONONIS, 1522 — 49th Ct., Cicero, 111. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU. 
Reikalaujame merginų ir moterų. Ge- 
ra mokestis. Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite Porter Safety Seal Co. 163 W. 
tfarrlson St.. Room 1100. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

reikalinga merginų 
IR MOTTRŲ. 

>rte lengvo švaraus Ir žlngeldau6 
darbo 
musų 

POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJ 
2'RŲNK DIP,BTUVEJ. 

Jokio patyrimo nerlkla. Poatovus 
darbas. Gera pradlns alga. Valanodg 
nuo 8:00 Iki 4:45 Subatomla Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PUSDENINIAI DARBAI. 

Merginos Ir jaunos moteris 

Vynioti pundelius. 
Inspektuoti Prekes. 

Sverti Prekes. 

Priešpiet ar Po plet. 
8:00 Iki 12—12:45 Iki 4:45 

| SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
AETHINGTON ST. 

^ * «■ rr 

SEARS ROEBUCK & CO. 

R5KK VAIKŲ. 

Musų įvairiuose Merchandise ir Shlp- 
ping skyriuose. Pakuoti, vynioti ir 
pildyti orderius musų kostimerių, 
pildyti orderius musių kgstimerių 
Gera pradinė mokestis ir labil pui- 
kios progos išsidirbti geresni darrbą, 
vaikiukams kurie nori pastovaus 
darbo. Valandos 8^00 iki 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
prls 

DARBO IN MUSŲ MERCHANDISE 
SKYRIŲ. 

PILDYTI ORDERIUS 
VYNIOTI PREKES. 

PAKUOTI ORDERIUS. 
SVERTI 8U N TINI U S. 

Gera mokestis, puikios progos Išsi- 
dirbti gerą darbą. Valandos 8:00 iki 
4:n5. Subatomis Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

1 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PAGELBININKŲ PRIE PREKIŲ 

MOTERIS 
IR 

MERGINOS. 

Mes turim* daug puikių vietų mergi- 
nom® irmoterlms, kurios norėtų pa- 
simokyti darbe tekančiuose Marcha- 
dlseDepartamentuose. 

ŽAISLŲ. 
VAISTŲ 

ČEVERIKŲ 
PANįlAKŲ 

GALENTERIJOS 
APATINIŲ DRABUŽIŲ 

ŠIURELIŲ IR SKRAZDŲ 
IR KITUOSE DEPARTAMETUOSE. 

Pildyti orderius 
Patikrinti orderius. 
Inspektuoti prekes. 
DBtl Į maišelius. 
Vynioti pundelius. 

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

Valandos nuo 8:00 Iki 4:45. 
Subatomis Iki plet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

REIKALAUJAMA. anglių malnUv 
rių su šeimynomis ir nevedusių } Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavlmg. darbo nereikia mok§fi. Streikų 
nėra. KreipkitSs: 30 S. Canal Street. 

PAJIEŠKAU savo brolių Antano ir Jo- 
no Rumšu; Antanas gyveno Ne\v Yor- 
ko apie 35 metai tam atgal. Jonas apie 

metai kaip Amerikoje, Antanas yra 
apie 6') metų amžiaus, Jon-is apie ūO 
metų. Abudu paeina iš Kauno gutvf 
Raseinių pav., Vainoto m'estelio. Jie-^ 
patys ar kas apie juos ■žinote moldžiu 
atsišaukti: Ona Rumšaite (pagal vyrį 
Milkerienė), 4302 S. A^ood St., Chi- 
cago, 111. 

Reikia merginų ir mo- 

terų dirbti popierinius tak- 
sus, lengvas darbas patyri- 
mas nereikalingas. Švarus 
ir linksmas darbras. 

Schultz Paper Boxes 
531 W. Superior St. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Coat maker" atsišaukite 

greitai. 
J. Razgaitis, 

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

REIKIA TRIMERIU IR BUČER1U. 
Reik'-* mėsos dešroms triinerlu. ipra- 
tU.- 1ų prio kiaulienos bučerlų lr lei- 
•rlų. Ateikito pasirengę | darbą.. In- 

Jependent Packlng Co., 41-ma ir Hals- 

REIKIA LANKSTYTOJU. / Reikia lankstytojŲ benč ir aiueozers*'- 
Atd'ara dirbtuvė netoli Chlcagos. Vis* 
kas ramu. Gera mokestis. Ateikite r uo 
8.30 iki 10:30. Kambarys 400. 1&0 N. 
State Street. 

PARSIDUODA bučernė lr grosern§, 
geroj lieturiii ir lenkų apgyvento] rie 
toj. Pasiduoda pigiai, nee turiu par- 
duoti greitu laiku iš prieiaatleB ne- 
sveikatos. ST. MIKUŽIS, 1823 W. 45th 
Str., Town of Lake. 

SPECIALIS BARGENAS. 
V!enaa akerls puikiausio juodžemio, 
vienam# iš puikiausių miestukų prie 
Chicago ir Northvveetern Rallway ge- 
ležinkelio, 30 mlnutg valiavimo nuo 
miesto, netoli krautuvės, bažnyčios, 
mokyklos ir dirbtuvės kur jurr' dar 
bo iki soties. Jus ua'ite turėti savo 

sodą. guglnti paukščių Ir gyventi po- 
niškai. Šitokiomis s^lygomk parduosiu 
$100 įmokėti pinigais arba Liberty 
Bonal6. o kitus ant išmokėjimo po $10. 
į mėnesį. FVityklte ateikite arba Tele- 
fonuokite tuojaus: 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 St. 

Telefonas Canal6296 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalauame 25 merginų prie lengvo r 

dirbtuves darbo. $14.00 J savaite besi- v 

mokinant Ant šmotukų (piece work) 
nuo $16.00 !ki $20.00 | skraitą. Moka- 
me bonus kas tris m6neaius. 
American Intulatad Wlr« & Ccbto Co. 
954 W. 21 at StrMt. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

9HIPPING DEPARTMET. 

Reikia 
MERGINŲ IR MOTERŲ 

Geri darabi yra dabar siūlomi mer- 

ginoms fr moterimi kurios nori pra- 
silavinti reikalaujamo darbo musų 
•SIPPING DEPARTAMENTE. 

Darbas —vynioti ir rišti pudelius, 
sverti orderius Ir t. p. 

Patyrimas nerlkollngas. Geros algos. 
Gera proga Išsldlrblt gerą darbą. 
Valandos 8:00 Iki 4:45. 
Subatomls ik) pietŲ. 

^ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 
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