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Mangin išvarymui Goitzo 
iš baitiko saliu. 

Amerikonai galės dalyvauti Europos Komisijose, 

Pastorins laimėjo orlaivių 
lenktynes. 

Fiu.me palitika iTaly ir Slavų susitarimui. 

MANGIN IŠVARYMUI 
GOLTZG. 

Paryžius, spalio 18 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- 
ryba šiądien nusprendė pa- 
siųsti Baltiko šalysna Fran- 
cuzijos generolą Mangin, 
kuris prižiūrės, idant Gol- 
tzo armija tuoj apleistų 
Baltiko šalis. 

Už kelių dienų į Baltiko 
šalis vyksta brigados gene- 
rolas S. A. Cheney, kaipo 
atstovas nuo Suvienytų Val- 
stijų, taipgi vyks ir atsto- 
vai kitų talkininkų valsty- 
bių. 

Paryžiuje turi daug keb- 
lumų su visu Baltiko pa- 
kraščiu. Permatoma, kad 
jei rusų baltarmiečiai už- 
ims Petrogradą, tai ten bus 
talkininkams nemažiau bė- 
dos negu su Baltiko šalimis. 

AMERIKONAI GALĖS 
DALYVAUTI EUROPOS 

KOMISIJOSE. 

Paryžius, spalio 18 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- 

ryba šiądien priėmė rezo- 

liuciją kurioje leidžiama 
įvairiose komisijose, sąry- 
šyje su taikos sutartimi, da- 
lyvauti atstovams ir tų tal- 
kininkų valstybių, kurios 
dar nėra galutinai užtvirti- 
nę taikos sutarties. 

Todėl jei Suvienytos Val- 
stijos sutiks dalyvauti įvai- 
ilose komisijose, tai galės, 
Vokiečiai ypač pagaidauja, 
kad Suv?onytų Valstijų at- 
stovai dalyvautų komisijo- 
se. 

t * 

Washington, D. C., spalio 
18 d. — Bot Suvienytų Vai- 
stijų senato didžiuma yra 
priešinga, kad S. V. atstovai 

butų europinėse komisijose 
ir sakoma stengsis idant 
amerikonai neįneitų komi- 
sijcn be senato užgirimo. 

Šalininkai Wilsono tak- 
tikos tvirtina, kad preziden- 
tas turi pilną galę paskirti 
komisijonierius j panašias 
europines komisijas, vienok 

jie mano, kad J-a senatas 
tam pasipriešins, preziden- 
tas neis prieš senato norą. 

NULYNČ1UOTA DU 
JUOCVEIDŽIAI. 

Columbus, Oh;o, spalio 
17 d. — atėjo žinia, kad ne- 

toli Buena Vista, tapo nu- 

lynčiuoti du juodukai; de- 
talių nėra. 

FIUME PALIKTA ITALU 
IR JUGO SLAVU SUSI- 

TARIMUI. 

Paryžius, spalio 18 d. — 

I Vietos laikraščiai praneša, 
j kad Fiume klausime talki- 
ninkai sutiko pavesti Italijai 
ir Jugo-Slavijai tai išrišti 
tarpe savęs. 

PASTORIUS LAIMĖJO 
ORLAIVIŲ LENKTYNES. 

Mineoia, N. Y., spalio 18 
d. — šiądien 1:50 vai. po 
piet pribuvo leitenantas pas 
torius Maynard, kuris lai- 
mėjo orlaivių lenktines 
skersai Suvienytas Valsti- 

jas nuo Atlantiko iki Ra- 
miojo Vandenyno; sulaks- 
tęs ten ir atgal, kuomi pa- 
dare 5,042 mylių. 

Maynard lėkdamas iš Mi- 
neola, N. Y. į San Francis- 
co darė apie lę2 mylias į 
valandą; gi lėkdamas atgal 
darė apie 2 myli į minutą. 

Maynard laimėjęs lenk- 
tynes iš 62 lenktyniuoto jų, 
kurie išsileido iš Mineola j 
Ramųjį Vandenyną. Sekan- 
tis orlaivininkas yra atsili- 
kęs nuo Maynard apie 600 
mylių. i r't fįj 

Pribuvusį pastorių lakū- 
ną sutiko skaitlinga minia, 

j kurios tarpe buvo jo mote- 
ris ir dvi dukteri. 

Šiose lenktinėse lakūnai 
turėjo keliolika stočių, kur 

^ jie galėjo sustoti ir apsiru- 
• pii.ti reikmenimis. 
! Laike lenktynių atsitiko ir 
•nelaimių, kuriuose žuvo sep 
jtynios gyvastįs. 
! 

PASIRODĄS IR DINGS 
TĄS UPELIS. 

Geneva, Šveicarija. Ap- 
skrityje Engadine per pas- 
kutines šešias sąvaites tris 

į sykius pasirodė ir vėl dingo 
tūlas upelis. Jis tekąs nuo 

kalnų tai paviršium, tai po 
žeme ir vis mainąs savo va- 

ą- 'Neseniai jis pasirodė ties 
vienu kurortu ir po kelių 
dienų, pradrožęs paviršuti- 
nę uolą, vėl dingo. 

Šveicarijos inžinieriai 
'bandė nukreipti upelį j gre- 
timą e";erą, bet be pasek- 
mių. Gyventojai bijo, kad 
upelis kartais nepasikeistų 
po kuriuo nors sodžių iš ko 
galėtų iškilti sugriuvimas 

| žemės Panašus atsitikimas 
Ibuvo 1892 metais. 

Sunku gelbeti. 

Bekeliant kainas ant kasdieninių reikmenų taip toli nuklampota, kad ir 
gudriausiams menkai sektųsi išgelbėti situaciją. 

NESUSITAIKYTA DEL 
5,724 KARĖS KON, 

TRAKTU. 

Washington, D. C., spalio 
18 d. Nuo sulaikymo mušiu 
sulaikyta ir darbai kariškų 
užsakymą. Bet turėjiusie už- 
sakymus panešė del to tulus 
nuostolius todėl jiems duo- 
ta tūlas atlyginimas. 

Užbaigta reikalai delei 
92,611 užsakymų, vertės 

dviejų bilijonų; už tai 
atlyginta $309,000,000. Dar 

yra neužbaigta su 5,724 už- 
sakymais vertės $1,600,000 
000. 

DE VALERA VĖL AIRIU 
PREZIDENTU. 

Dublin, spalio 18 d. — 

Pranešama, kad sinnfeine- 
riai, kurie neseniai turėjo 
Slaptą seimą, vėl išrinko De 
Valerą "Airijos Prezidentu." 
De Valera šiuo laiku randa- 
si Suvienytose Valstijose. 

AMERIKONAI IŠVAGIA 
MEKSIKONUS. 

Washington, D. C., spalio 
18 d. — Šiądien Meksikos 
konsulis iš Presidio Tex? 3 

| pranešė Meksikos ambasa- 
doriui, kad Suvienytų Val- 
stijų kareiviai du sykiu įsi- 
veržė Meksikon ir išsivesda- 
vę meksikonus į Suvienytas 
Valstijas iš kur Meksikos 
konsuliui vos pasisekdavo 
išgauti su pagelba kariškos 
valdžios. 

DE VALERA INDIJOMU 
i VIRŠININKU. 

Spooner, W;s., spalio 1£ 
d. — Airijos "pezidentas' 

;De Va-era dalyvavo indijo- 
nų giminės Chippewas iški] 
mėse ir rukė ramybės pyp- 
kę. Indi jonai paskelbė De- 
Valera savo giminės garbė: 
viršininku. 

PLIANUOiM RUSIJAI 
CARA 

C 

Archangelskas, spalio 19 
cl. — Universal agentūra 
praneša, kad Mikolojus Oai- 
kovski, prezidentas Archan- 
gelsko valdžios raštiškai 
užreiškęs minėtai agentūrai, 
kad vokiečiai Berlyne ir 
Baltiko šalių baronai plia- 
nuoja pasodyti ant Rusijos 
sosto buvusio caro giminai- 
tį Borisą, kuris šiuo laiku 
buk slapstosi Berlyne. 

Tas, kaip užreiškia Čai- 
kovski bus padaryta, kaip 
ruso-vokiečių spėkos apval- 
dys Baltiko šalis ir paims 

i Petrogradą. 
| Naujoj tokioj Rusijoje, 
kaip permato Archangel- 
sko valdžios galva, užvieš- 
patautų vokiškas ar provo- 
kiškas Baltiko baronų kapi- 
talas. 

Čaikovski mano, kad, ap- 
valdžius Baltiko šalis, pro- 
vokiški baronai pasistengs 
dargi padaryti formalius 
rinkimus, kad tuomi priden- 
gus savo darbą legališkr.mo 
skraiste. 

PADARĖ MAISTO MINIS- 
TERI I 15 MINUČIU. 

4r 

Revelis. Specialis kores- 
pondentas laikraščio Chci- 
cago Tribūne praneša, kad 
ten atvyko laivas su 60 tro 

kų, kurie buvo skiriami Pet- 
rogradan del išveiiiuojimo 
maisto miesto gyventojams. 
Tai buvo Suvienytų valsti- 
jų siuntinys iš fondo esan- 

čio maisto administrato- 
riaus Hooverio globoje. 

Nuvykimui minėto siun- 
tinio Petrogradan buvo dvi 

■ kliūtis: viena, anglų laivy 
nas laikė blokadą Finlian- 

■ dijos įlankoje; antra, tro 
■ kai buvo skiriami maiste 
; komisijos viršininkui Petro 

grade, kurios, kaip vėliai 

pasirodė, bolševikai ilgai 
nelaikė pas save. 

Amerikos kapitonas Mil- 
ler Revelyje kreipėsi prie 
S. V. atstovų taikos, konfe- 
rencijoje, klausdamas nuro- 

dymo, ką reikia su trokais 
daryti. Iš ten gauta atsaky- 
mas, kaa atiduotų prieš- 

j bolševikiškų rusų maisto 
jministeriui, nes trokai ski- 
riami tik išvežiojimui mais- 
to tarpe rusų. 

Užklausus gen. Judeničo 
jkas pas juos yra maisto mi- 
nisteriu, šis atsakė, kad 
Šiaurvakarinės Rusijos val- 
džia maisto ministerio ne- 

turinti ir abelnai pas juos 
ministerių nėra; už viską 
'atsako pats gen.Judenič. 
Bet kada sužinojo kame da- 

lykas, tai už penkiolikos mi 
nueių pranešė, kad jau iš- 
rinkta vienbalsiai maisto 

j ministeris Šiaurvakarinės 
I Rusijos. 

POPIEŽIUS SVEIKINA 
AMERIKOS KATALIKUS. 

| New York, spalio 19 d.— 
čia pribuvo iš Rymo popie- 
žiaus delegatas Suvienytose 
Valstijose, pralotas John 
Bonzano, kuris atvežė kata- 
likams Suvienytose Valsti- 
jose popiežiaus palaimini- 
mą-pasveikinimą. 

Popiežius savo pasveiki- 
nime pabriežia, kad Suvie 

nytos Valstijos yra šalis, 
kur bujoja biznis. Bet greta 

;to S. V. yra šalis, kur gali 
gerai plėtotis tikėjimas ii 
dora. 

350,000 VOKIEČIU 
KLERKŲ UNIJISTITŲ. 

Weimar, Pranešama, kaci 
'paskutiniais laikais inteli- 

'gentiški darbininkai vokie 
čiai labai dedasi prie unijų 
Sakoma, jau apie 350,00C 

•jvokiečių raštinių darbinin- 
[ikų priguli prie unijų. 

Latviai užeme Dunamunde. 
Talkininkai gelbsti latviams.. 

Kopenhagenas, spalio 
d. — Latvijos premieras Ul- 
manis šiądien pranešė tele- 
grafu iš Rygos, kad latvių 
armija vėl užėmė uostą Du- 
namunde, kuris randasi prie 
Dauguvos įtakos j šiaurva- 
karus nuo Rygos. Dunamun- 
de latviai užėmė po smar- 

kaus mūšio su ruso- vokie- 
čiais. 

Latvių kariumenei taipgi 
pasisekė užimti ir keletą 
.miestelių apielinkėje Duna- 
munde. 

Šiame mūšyje pasisekė su- 

imti neiasvėn 500 ruso-vo- 

kiečių. Nelasviai pasakoja, 
į .kad Rygos frontą n vis pri- 
;buva iš Vokietijos daugiau 
kariumenės. 

Telegrame pažymima, 
j kad latviams prigelbėjo ata- 
įkuoti ruso-vokiečių pozicijas 
i ir talkininkų laivynas, kuris 
[randasi upėje Dauguvoje. 

♦ 

Į Ryga (per Londoną), 
i spalio 19 d. — Latvių ar- 

mija sulyginimai neskaitlin 
ga; ji ties Ryga turinti apie 

j 11,000 vyrų, daugumoj ne- 

seniai surekrutuotų, vienok 
narsių kareivių. Gi vokiecių- 
rusų kariumene siekianti iki 
40,000 vyrų. 

Be to vokiečiai šioj apie- 
linkeje turi 24 sunkiasias 
kanuoles, 47 lengvos arti- 
lerijos kanuoles r 165 kul- 
kasvaidžius. Gi latvių ka- 
iriumenė turinti tik 2 sun- 

| kiasias kanuoles, 4 lengves- 
nes kanuoles ir 12 kulkas- 
vaidžių. 

i Su šiomis spėkomis lat- 
viai negalėtų laikytis prieš 
ruso-vokiečius, bet jiems 
gelbsti estonai ir lietuviai ir 
taipgi talkininkų laivynas. 

ŽALI IR RAUDONI 
SKRUOSTAI. 

Paryžius. Pereitą vasarą 
nekurios moterįs, neva del 
taupumo, perstojo dėvėję 
pančiakas. Bet kad kojos 
neatrodytų prastai, tai su- 

manė jas įvairiai nudažyti; 
kitų kojos buvo ir gana gra- 
žiai išmargintos. 

Bet smarkuoles ištiko ne- 

laimė, nes teatrų ir kitų pa- 
silinksminimo vietų užveiz- 
dos atsisakė įsileisti marga- 
kojas į jųjų Įstagas. 

Dabar Paryžiuje pasiro 
dė nauja mada; nekurios 
moterįs nudažo savo skruos 
Itus šviesiai žaliai, raudonai 
i ir panašiai. Girdi, dabar tai 
jau ir teatrų užveizdų nebi- 
jome. 

DU PERŠAUTI KAU- 
LIUKŲ ŽAISMĖJE. 

Chicago, 111., spalio 20 d. 
Vakar ryte bežaidžiant kau 
liukais tapo peršauti vienas 
įbaltveidis ir vienas juodvei- 

■ dis. Ginčas iškilo besidali- 
jant laimėjimais. 

SKELBIA APIE PETROG- 
RADO PUOLIMĄ. 

Paryžius, spalio 18 d. — 

Prie biržos namo šiądien 
buvo sekanti iškaba: 

"Oficialiai:— Petrogra- 
das puolė." 

• n 

Londonas, spalio 18 d.— 
Iš Helsingforso ateina pa- 
tvirtinančių žinių, kad Ju- 
;denič paėmė Gatčiną ir vis 
! artinasi prie Petrogrado, 
| kurį vis gina bolševikų spė- 
kos. Priešbolševikiškos spė- 
kos stengiasi paimti Petro- 
gradą nuo pereito rudens 

j Iš Helsingforso taipgi pra 
'nešama, kad tvirtovė Kronš 
! tad bsvo iškėlusi baltą vė- 

v 

jliavą prieš Anglijos laivyną, 
i bet platesnių paaiškinimų 
! šiame reikale nėra. 
i 

: BELGIJOS KARALIŲ PR1- 
IMS VIGE-PflEZtDENTAS 

Washington, D. C., spalio 
18 d. — Sekretorius Tumui 
ty šiądien pranešė, kad Bel- 

| gijos karališką šeimyną, 
j kuri atvyks Washingtonan 
24 spalio, priims vice-pre- 
zidentas Marshal, nes pre- 
izidentas delei ligos negalįs 
i tai padaryti. 

ŠVEICARIJOJE PLIA- 
NUOJAMA SOVIETUS. 

Berne, spalio 19 d. — 

| Pranešama, kad Šveicarijoje 
yra didelis pudejimas tarpe 
radikališkų elementų, kad 

padarius Šveicariją sovietų 
respubliką. 

UGNIAKALN1S PO 
VANDENIU. 

Hilo, Salos, Haiti, spalio 
19 d. — Šiądien pranešama, 
kad apie 6 mylios nuo Ko- 

jiia verda vanduo. Čia ma- 

inoma, kad ant dugno juriu 
yra išsiveržimas lavos, nes 

lava ugniakalnio Mauna 
Loa šiuo laiku ton linkmėn 
.neslenka. 
I 

BANDO IŠGAUTI 
ELEKTRA IŠ ORO 

I 
i 

i Kopenhagenas. Mokslin- 
čius Poulsen daug darbuo- 

jasi, kad suradus budą kaip 
išgauti elektrą tiesiog iš 
oro. Girdi jei tas pasisektų, 
tai išdirbystėje kiltų tikra 

revoliucija; butų didesnis 

į žingsnys prie pagerinimų 
Inegu išradimas bevielio te- 

legrafo. 

ORAS 
i Chicagoje ir apielinkoje. 

Šiądien oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūro- 
je; vidutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 7:10; 
j Saulėleidis, 6:01. 
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"Lietuva" eina kasdien lfisklrlant nedėldienlu*. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. Redaktorius; 

A4t. Bronius K, Balutis, Adrosaa visoms korcsponden- 
ijoni: 

Apgarsinimu kaln« Buteik'.ame pareikalavus. 
Prisiųsti Kedakcljou ir neauna".dotl rankraSClal gra- 

llnaml atgal tik tada, kada jy gražinimo reikalaujama, 
nmkraStJ Redakcijon siundant, lr kuomet gražinimo lė- 
fco* prie rankraščio yra prldčtos, 

Lithuanlan Publl8hlr>a Co 
3253 So, Morgan S t., Chlcago, 111. 

ŠALIN, PRIEŠAI, — 

CHICAGOS UETUVIŲ TARYBA EINA! 

Jau kelios dienos praėjo, kai]) prasidėjo 
Lietuvos Liuosybės savaitė. Visose lietuvių ko- 
lonijose pastebiama pakilęs upas ir entuziaz- 
mas — visur prakilniu norų tėvynainiai yra 
tvirtai pasiryžę stoti savo numylėtai Tėvynei 
pagelbon. Tą jausmų pakėlimą ir tėvynišką mei- 
lę ypač sužadino pereitos savaitės pranešimai 
apie kilusią Baltijos pakraštyje baisią audrą — 

apie lenkų, rusų ir vokiečių siautimą Lietuvoje. 
Pranešimas apie Kauno užėmimą tiesiog pa- 

drebino musų širdis; visų tėvynainių ir laisvės 
mylėtojų galvoje buvo tik viena mintis: kovo- 
sim ir žūsim, bet Lietuvą nuo priešų ginsim! 

Tiesa, vėliaus pasirodė, kad Kaunas neužim- 
tas' — kad lenkai tiktai tyko užpulti ant jo, kad 
jie daro visas pastangas, idant suradus progą1 
užgrobti daugiau musų žemės, kad jie neteisin- 
gais ir nešvariais užsipuolimais ant Lietuvos 
valdžios ir Lietuvos Tarybos stengias*' perstaty- 
ti lietuvius ir jų valdžią prieš sąjungiečius ir 
abelnai prieš visą pasaulį kaipo vokiečių drau- 
gus ar bolševikų šalininkus'.- Tuonii jie nori 
pateisinti savo veikimą Lietuvoje. Šitą lenkų 
niekšiškumą mes matome iš europinių prane- 
šimų, o taipgi iš Amerikos lenkų laikraščių už- 
reiškimų ir sanprotavimų. 

Bet platusis pasaulis, o kartu ir sąjungiečiai, 
pradeda jau permatyti tas nešvarias lenkų 
"machinacijas" — pradeda suprasti, kad len- 
kams rupi vieutik svetimų žemių užgrobimą^ 
ir mažųjų tautų paveržimas. Aišku, kad lenkų 
imperializmui ir sauvaliavimui greit prieis ga- 
las, — juk jie iš visų pusių "pasidarė" sau 

priešus. > 

Lietuviai gi, apsišarvavę teisybės, pa- 
kantrumo ir vienybės ginklu, ginasi nuo savo 

priešų ir kuotvirč;ausiai yra pasiryžę apsaugoti 
savo Tėvynę ir Laisvę. Juk geriaus žuti kovoje 
už prakilnius idealus, negu likti plėšrių neprie- 
telių vergais — negu nešti jų priespaudos jun- 
g<1- 

Sugruzdo-susiubavo, galop, ir Amerikoje 
gyvenantįs lietuviai — po visas lietuviškas ko- 

fonijas pasigirdo sutartinas šauksmas: daugiau 
vienybės, daugiau aukų, daugiau Lietuvos ap- 
gynėjų-sargų! Ir tas šauksmas vis didinasi, 
apimdamas plačiąsias minias, visą lietuvių vi- 
suomenę. Neabejojant, galima pasakytjį kad 
jeigu lenkai iš tiesų užgrobtų Lietuvą ir jeigu 
sąjungiečiai neapgintų musų teisių, tai Ameri- 
kos lietuviai prie pirmo pakvietimo Lietuvos 
valdžios umu laiku sudarys didelę kariumenę, 
užsirašant liuosnoriais į Lietuvos sargų eiles. 
Be jokios prievartos susidarytų ne tūkstantis 
ne penki, bet du-trįs šimtai tūkstančių Lietuvos 
sargų — neįveikiamų-nepergalimų tėvynainių. 
Ir ta galinga kariumenė, vadovaujama Tėvynės 
meile ir Laisvės idėja, šiokiu ar kitokiu budu 
pasiektų Lietuvą ir paliuosuotų ją nuo visii ne- 

prietelių ir užpuolikų. 
Lenkai, matyt, nepažįsta ganėtinai lietu- 

vių — nepažįsta jų budo tvirtumo* 'jų nesunai- 

kinamos tėvyniškos meilės, jų branginimo lais- 
vės ir savistovumo. Jeigu tie nuožmus musų 
priešai nepažino musų per 500 metų, tai jie pa- 
žins mus dabar — šioje kovoje už pasiliuosa- 
vimą ir savistovumą- Jie ne tiktai pažins mus, 
bet ant visados turės "išsižadėti" Lietuvos, pri- 
pažįstant Lietuvių Tautą neįveikiama. 

Amerikos lietuviai uoliai dabar stvėrėsi i 

mobiliuzuoti pinigines jiegas,—jie paskelbė Lie i 

tuvos Liuosybės savaitę delei sudarymo "pa- i 
matinės" sumos — 100,000 dol. — kovai už Tė- i 
vynės laisvę; esant reikalui, tą sumą padvigu- i 

bins ir patrigubins. 

Chicagos lietuviai tvirtai pasir^ 'A eiti pir- 
mose eilėse ir laikyties iki galo — iki :«iško 

laimėjimo, iki iškovojimo Tėvynei pilnos lais- 
vės ir neprigulmybės. Jie neatmainomai pasi- 
žadėj > aukauti ir ginti Lietuva nuo priešų. 
Energiją, viltį, pasiaukavimą ir organizatyvę 
galybę Oiieagos lietuviams suteikia dar nese- 

nai susitvėrusi Cliicagos Lietuvių Taryba, ku- 
rion ineina apie 50 vietos draugijų. Priešakyje 
tos galingos organizacijos stovi šitie gabus tė 
vvnainiai: H. Butkus, (pirm.), J. P- Evaldas 
(rast.), K. Kriukoiiis (tsdin.)* R. Adčgis 
(pitd. tconi. narys) ir visa eile kitų- Piki. Tary- 
bos komitetas susideda iš 21 nario. Tai did- 
žiausias reikšmės organizacija, kuri šiame kri- 
tiškame del lietuvių tautos laikotarpyje gali 
sulošti (ir neabejojame, kad suloš) neapkainuo- 
james svarbos rolę, pakreipiant visą Amerikos 
lietuvių veikimą pageidaujanion pusėn. 

Salin, priešai, — CJiicacjos Lietuviu Tary 
ba ęina! Tegul tas galingas užreiškimas pasie- 
kia kiekvieną lietuvių koloniją, kiekvieno lietu- 
vio širdį... Tegul tas šauksmas trumpu laiku 
persimaino į sekantį — dar galingesnį ir smar- 

kesnį: "Šalin, priešai, — Amerikos lietuviai 
eina!" Tada mes ištiesų pergalėsime visus mū- 

sų tautos priešus, tada mes, be abejones, iš kovo- 
sim savo Tėvynei ir Tautai visišką Laisvę ir 
Xeprigulmybę. Ir tai ne tušti žodžiai, ne tušti 
obalsiai' — ne, tai savo rūšies programas, tai 
lietuvių planas• Darbas pradėtas ir visu smar- 

kumu varomas pirmyn. \ 

Uiicagos Lietuvių Taryba veikia ir ji ne- 

nustos veikusi. Štai ką užreiškė vienas Tary- 
bos narys "L." prieš kelias dienas. 

''Laikas jiems( rusams} pasakyti, kad Lie- 
tuvos sunųs neis puti Sibiro rusysna, — tai 
Chieagos Lietuvių Taryba taria. 

Vos pasigirdo balsas iš rytų, šaukiantis ko- 
von už Lietuvos Liuosybę, ir Chieagos Lietu- 
vių Taryba, ta lietuvių tautos drutvietė vaka- 
ru* ̂ e, pradėjo mobilizuoti tėvynainių burius, 
kad prisidėjus kovoje už Lietuvos Liuosybę... 

"...Ši Liuosybės Savaitė tikrai bus gran- 
dioziška.-." 

Ar ia prakilnesnio ir galingie.sino už- 
rciskiiv ! Vr reikia didesnio pasišventimo ir 
tėvyniškos meilės, negu išreikšta augselau pri- 
vestu se žodžiuose?! Mes iš savo pusės galime 
palinkėti Chicagos Lietuvių Tarybai geriausių 
pasekmių ir ištvermės visame ateities veiki- 
me už Lietuvos Laisvę ir Lietuvių tautos ge- 
rovę ir palaimą. 

Tegul mūsų priešai pamatys, galop, lietu- 
vių galybę, tegul jie išgirs musų šauksmą: "Sa- 
lin, priešaii Amerikos lietuviai eina!"... 

Pastaba: Norintieji, gali Liet. Liuosybės 
Savait. auką priduoti "Lietuvos" Redakcijai, 
kuri persiųs ją L- Nepr. Fondui. 

LIETUVOS LIKiMAS — AMERIKOS 
LIETUVIU RANKOSE. > 

Augščiau padėtą užreiškimą paskelbė 
Lietuvos valdžia, j j atkartojo Lietuvos Taikos 
delegacija Paryžiuje, ta, galop, patvirtino ir 
p. B. K. Balutis (Amerikos lietuvių atstovas 
prie Taikos delegacijos). Amerikos lietuviai 
privalo pasigėrėti tuomi užreiškimu ir visomis 
išgalėmis pasistengti, idant jis nepasiliktų tik 
tuščiu užreiškimu. Amerikos lietuviai turi pa- 
rodyti savo prakilnumą ir apsaugoti savo Tė- 
vynę ir Tautą nuo pražūties. Nuosekliausiai 
jie tą gali padaryti — suteikdami Lietuvai pini- 
ginę pagelbą — paskolos formoje. 

Štai ką apie tai sako p. B. K. Balutis 
"Dr." tilpusiame laiške, rašytame kun.-prof. Pr, 
Bučiui:— 

"eKletas milijonų doliarių galėtų Lietuvon 
valdžią pastatyti ant tvirtų kojų. Kol neprigul- 
mybės nėra, nėra taip-gi galimybės tikėtis val- 
diškos paskolos užrubežyje. Lietuva, turinti 

ketvirtdalį savo sunų Amerikoje, žiuri ir tikisi 
pagalbos iš ten, nes, akivaizdoje viršminėto, 
Lietuvos likimas, galima sakyti, šiandie, dau- 
giaus negu kada — nors, yra Amerikos lietuvių 
rankose. Paskola tarp Am. lietuvių, yra neiš- 
vengtina ir nuo jos pasisekimo priklausys la- 
bai daug. 

Nuo valdiškų Lietuvos asmenų yra paduo- 
ta mintis, kad tuo tarpu Am. lietuvių organi- 
zacijos užlaikytų įvairiose šalyse esančias Lie- 
tuvos atstovybes (kaip Šveicarijoj, Skandina- 
vijoj, Anglijoj, Prancūzijoj — ir dabar prie 
Wikano). Prežastis tame, kad kursuojanti 
Lietuvoje markė stovi labai žemai tarptautinėj 
piniginėj rinkoj, ir kuomet jų visų užlaikymas 
iina iš Lietuvos — mainant markes i svetini 
:autišką valiutą — Lietuvos syvų čiulpimas yra 
litlelis. Amerikoniško dolario aueršta valiuta f 

itičėdyUi Lietuvai tūkstančius nuostolių, kurie 
labar yra vien dėlei mainymo markių Į sveti- 
mi šaliv 'litą. Lietuva privalėtų turėti savo 

įžrube" išlaidoms užrubežmi kapitalą, 
dant i „us biržos nuostolių, ir tarne jai gali 
)agelbt;h vien Amerikos lietuviai. Supažindi- 
įimas Am. lietuvių su šiuo reikalu ir išgavimas 
ių paramos butų didelis užsitarnavimas." i 

Griuvėsiai dar Grūmoja, 
bet Nebijokim, 

Nuo semi žmonių galima už 
girsti šitokią pajsaką: 

Seniai, labai seniai, kuomet 
musų prabočiai dar pienu prau 
sėsi- o versli daugiau nieko ne 

norėjo gerti, kaip tik saldų mi- 
dutį, vienas rytų karalius buvo- 

Į visus kraštus tas galinga- 
sai karalius pasiuntė savo vie- 
tininkus, visi drebėdam1 klau- 
sė jo įsakymų. 

O kad žmonės dar labiau jo 
bijotųsi, karalius sumanė pa- 
statyti tokį augšta bokštą, 
kurio viršūnė siektų dangų Ir 
kuris visiems pavaldiniams 
butų visuomet matomas ir vi- 
siems grūmotų. 

Bet nepasisekė tam piktam 
karaliui... Bokštą bestatant jis 
griuvo ir begriudamas prislė- 
gė patį karalių. 

Sugriuvus tam bokštui- su- 

byrėjo ir visa to karaliaus vals 
tvbė — niekas jau nebenorėjo 
klausyti jo vald'ninkų, visi pa- 
vergtieji kraštai džiaugėsi, ga- 
vę progos nusikratyti gėdingą 
junga. 

Bet tarp tų milžiniško bokš- 
tų griuvėsių įsigyveno įvairios 
baisenybės: septyngalviai žal- 
čiai* sparnuoti šunįs, ir tokie 
dideli šikšnosparniai, kad vis* 
žmogų iš sykio prarydavo. Ir 
iš tų griuvėsių išlindę t^e bai- 
sunai-slibinai nuolat užpuldi- 
nėdavo, draskė rainius gyven- 
tojus. Ir, vadinas, išėjo taip, 
kad ir sugriuvęs bokštas dar 
buvo baisus žmonėms. 

Palyginkim dabar šia pasa- 
ka -su pastarųjų laikų Rusijos 
istorija. Svieteli tu mano, koks 
stebėtinas atatinkamumas! 

Augštų, baisių bokštų pri- 
ststė juodieji Rusijos carai. Vi 
sam pasauliu1 jie grūmojo, ant 
visų norėjo viešpatauti. 

Bet nepasisekė..* 
Subyrėjo jų bokšai, žuvo ir 

jie patys po jų griuvėsiais. 
Bet tuose griuvėsiuose štai 

dabar ats'rado naujų baiseny- 
bių, kurios yt tos pasakiškos 
šmėklos, vėl ėmė baidyti gy- 
ventojus. 

Tai K'olčakaj, Denikinai, Ju- 
deničai, Lyvenai, Vergoličai ir 
tolygus negarbing* kolegos pra 
deda šliaužti iš po pūvančių 
carizmo griuvėsiu ir sutartinai 
traukia 'nedielimoj Rosii' dainą 

Pa^rodė jie ir mūsų žilutė- 
je cėvynėje. Sulyg paskutinių 
telegramų jie užėmė musų 
Šiaulius ir keletą kitų Lietuvos 
miestų. Lietuvių kariuomenė 
Šiauliuose tapo nuginkluota.. 
Jų veikimas Pabaltinamo kraš- 
tuose nuolat einąs platyn. 

Yra duonos Lietuvoje, tai ir 
svečių nestinga;. Turėjome sa- 

v> name bolševikų, lenkų ir vo 

kiečių padaužų.Štai dabai su-, 
silaukėme ketvirtu '"svečiu" —' 

u o 

rusų imperhiinkų. 
Tie caro bokštų slibinai, kaip 

ir visi kiti musų neprašyti sve- 

čiai, yra didžiausieji Lietuvos 
laisvės priešininkai. Jokių ma- 

lonių nuo tų juodašimtiškų ge- 
nerolų negalime tikėlis, ne- 
bent t*k tą, kad jie pr'statys 
Lietuvoje gražesnių kartuvių, 
pavelys lietuvišką liežuvį lai- 
kyti... burnoje, mokyklas pa- 
vers j kalėjimus. 

Begaliniai nuliudo čionykš- 
čiai lietuvia1, užgirdę apie kol- 
čakininkų veikimą Lietuvoje 
apie tariamąjį Kauno puolimą 
ir tt. Ir pasipylė bevilčiai du- 
sa'vhnai — girdi: "Dabar tai 
jau nėra Lietuvos"... "Kepa- j 
jiegsime atsigauti"... "Neva- 
gi uosi^ Lietuvon"... 

Bereikalc, vyrai, taip nuliu-, 
iome ir taip bėdojame. Tai vi-' 
iiška1 ne vyriškas upas. fai 

upas, kuris taipgi drauge yra] 
pavojingas musų tėvynės rei- 
kalams. Dabar- toks laikas, 
kad tiktai nuo atatinkamo pla- 
čios visuomenės reagavimo pa- 
reina Lietuvos ateitis. Drąsus, 
tvirtas pasitikėjimas savimi 
yra geriausias musų ginklas ko 
voje su visai9 priešininkais. 

Susimildami, nenuliuskime, 
nepameskime vilkes kada nors 

matyti Lietuvą laisvą ir lai- 

mingą ! 

Nesvkį Lietuvos dangus rau 

donavo gaisrų pašvaistėmis, 
nesvkį priešas taikė mirtiną 

| smūgį į Lietuvos šIrdį, bet mu- 

sų gaji tėvynė visuomet išlik- 
davo gyva. 

Jei Lietuvos nepavergė nei 
bolševikai, nei vokiečiai, nei 
lenkai, tai nepavergs jos *r ru- 

sų juodašimčiai generolai, iš- 
tikimieji carizmo griuvėsių sef 

gėtojai. 
Tikėkim, prae*s kiek laiko, 

debesįs išsisklaidvs, ašaros ap- 
džius ir ant dabartinių musų 
tėvynės griuvėsių susiubuos 
dar derlingesnės jūrių dirvos' 
pražys dar baltesnės lelijos, su 

žaliuos dar ska'stesnės rūtos.. 
O kovos sunkumo tai nei 

kiek nebijokime, nes juo sun- 

kesnė bus kova, juo smagesnis 
ir laimingesnis bus paskui gy- 
venimas. 

Visi, kurie taip nesviet'škai 
nusigando naujųjų carizmo 
slibinų, kurie mintija, kad Lie- 
tuvos laisvė yra žuvus ir užtat 

jau pradeda išsižadėti grįžt1 
Lietuvon, privalo visuomet at- 

siminti sekančius didžiojo Go- 
ethe's žodžius: 

Geld verloren — et\vas ver- 

loren, 
Ehre verloren — viel verlo- 

ren, 
Mut verloren — alles ver- 

loren, 
Besser du warest niclit ge- 

boren. 
Lietuviškai išvėrtus šios vo- 

kiškos eilės šitaip skambėtų: 
Pinigai pražuvo — šiek tiek 

pražuvo, 
1 Garbė pražuvo — daug k a* 

pražuvo, 
Drąsa pražuvo — viskas 

pražuvo- 
Verčiau tu butum visai ne- 

gimęs. K. Gineitis. 

Lietuvių Mechanikų Organizavimai 

Šiądien industrija vystosi iš 

privatiškų kapitalo rankų į ran 

kas valdžių, miestų, bei patįs 
žmonės reikalauja ką nors 

bendro turėti su pramone, fab- 
rikais ir jų pelnu. 

Amerikoje susiorganizavo 
Lietuvių Mechanikų Sanryšis, 
kurio tikslas yra surinkti vi- 
sus patyrusius technikoje žmo- 

nes, kaip tai: mechanikai prie 
įvairių mašinerijų išdirbinio, 
taisymo ir valdymo; įvairus 
mechanikai geležies bei medžio 

išdirbystės ir daugybės kito-i 
kių patyrusių darbininkų* kad 
sujungtomis spėkomis įsteigus 
Lietuvoje dirbtuves ten reika- 

lingų daiktų bei mašinerijos 
išdirbimui. 

I ietuva yra nuplėšta. Lietu- 
ves industrija dar lig šiol vys 
lyties negalėjo dėl karėb prie- 
žasčių- 

Reiks ten, pradedant nuo 

mažiausių naminių įrankių, ly 
šiai kaip ir ūkio padargų, taip- 
gi įrankių ir mašinerijos fab- 
rikams, geležinkeliams ir to 

/iso, kas Lietuvos gyvenimą 
pagerintų ir judintų. < 

Tų visų reikmenų visados iš 1 
svetur pirkti Lietuva neįstengs V 
j juk tai butų ir Lietuvos in- c 

Austrijos apvaldymas per sve- 

;imus kapitalistus. Berods, Vo 
kietija ir kitos šalįs to ir lau- 
kia, kad ten savo tavorams rin- 
kas gautų bei savo milijonais 
Lietuvos pramonę užkariauti. 

Kad užbėgti kelią svetimų 
šalin turčiams nuo užgrobimo 
Lietuvos fabriku bei užsmau 
gimo Lietuvos industrijos per 
jųjų trustus, Lietuvių Mecha- 
nikų Sąryšis su Lietuvos Me- 
chanikais-amattainkais steng- 
sis palei savo išgalę tą Lietu- 
vos reikalą atlikti. 

Susispictus keletai tūkstan- 
čių mechanikų, is kurių dau- 
lis bus augštai prasilavinusių 
inžinerijoje, mašinerijos išdir 
bime, fabrikų vedime- bei įvai- 
rios mechanikos ir darbo sri- 

tyje; bus tai technikos armija, 
kuri ne tik išdirbs Lietuvai įvai 
rius reikmenis bei mašineriją, 
bet tai bus pajiega, kuri gel- 
bės budavoti bei užvesti dau- 
gybes Lietuvai reikalingų fab- 
rikų. 

Kas galėtų užginčyti^ kad ši 
technikos žmonių armija nebus 
tikra Lietuvos Respublikos at- 

gaivinimo ir subudavojimo 
spėka? 

Lietuvos industrija tada bus 
apsaugota nuo svetimų kapita- 
listų, priklausys patiems Lie- 
tuvos žmonėms-gaminttojams. 

Darbininkams savo dirbtu- 
vėse nereiks kęsti skriaudų bei 
kariauti už savo kasdieninias 
sąlygas. Tokios dirbtuvės su 

didele techniškai ir sujungto 
kapitalo spėka, netik gaus pa- 
ramą pas Lietuvos valdžią ir 

visus Lietuvos žmones, bet ir 
užrubežyje. Pagamindami pa- 
tįs Lietuvai reikmenis, netik 
kad iš Lietuvos sunkiai sutau- 

pytus pinigus svetimiems neiš- 
duosime, bet ir žalią medegą, 
kokia Lietuvoie rasis apdirbs 
ir kitur parduidami Lietuvai 
turtus sukrausime- 

Tokie fabrikai liks verti bi- 
lijonų. 

Taigi Lietuviai mechani- 
kai-amatninkai čia jusų pačių 
reikalas. 

Sąryšyje jau yra skaitlingas 
''štabas" inžinierių' mašineri- 
jos dizainerių-piešejų; bei daug 
įvairių geležies bei mašinerijos 
mechanikų, fabriku vedėjų, 
medžio išdirbystės mechanikų, 
ir daug kitokių "expertų'\ 

Lietuviu Mechaniku Sąryšio1 C. i, w J 

skyriai veikia sekančiose vie- 
tose: Brooklyn, N. Y., Bridge- 
port, Conn., Philadelphia, Pa., 
Chelsea, Mass., Chicago- III. 
Cleveland, Ohio, ir daugelyje 
vietų organizuojasi. 

Mechanikai privalote visur 
rinkties ir tverti Lietuvių Me- 
chanikų Sąryšio skyrius. 

Centras randasi Didžiam- 
jam Ne.w Yorke. Inžinierius 
V. Vaitkus yra pirmininku. 

Sąryšis yra inkorporuotas 
New Yorko valstijoje ant 
$200,000. Šerai parsiduoda po 
$50 šėras. 

Turime iki pavasariui reika- 
laujamą spėką turėti gatavą ir 
prisirengę stoti į tikrąjį darbą. 

Rašykite klausdami infor- 
macijų pas centro raštininką: 
J. Kripaitis, 120 Grand Str. 
Brooklyn, N. Y. J. Kripaitis. 

KOMUNIKACIJA. 

Komunikacija, — tai labai 
svarbus civilizuoto pasaulio 
dalykas. Ir ji šiądien jau gan 
ant augšto laipsnio ištobulin- 
ta. Platusai vandenynas Atlan 
tikas jau perplaukiamas lai- 
vu, submarinu ir perskrenda- 
nas -orlaiviu. Šiądien Ne\v 
V'orkui su Paryžium lengviau* 
susinešti, negu kolionistų lai- 
ai su Richmondu. Ir tai dar 
:albąma apie tautų atskirumą; 
lar jieškoma artesnės komuni- 

kacijos, geresnio ir parankes- 
nio tautų, bei gyventojų su gy- 
ventojais susirišimo? 

Senovėje vienos grupos gy- 
ventojams buvo sunkesnė ko^ 
nntnikacija, negu šiądien su- 

sižinoti visam pasauliui- Sią-j? 
dicji komunikacija, kaipi ir 
transportacija» labai išvystyta. 
O tarp vienos grupos gyven- 
tojų, bei tautos, tai visai artus 
susinėsimas. Tik pasižiūrėkim 
į Amerikos mechanizmą, ko- 
kis artus tos tautos susinėsi- 
mas. Telegramai, telefonai, iš- 
vedžioti skersai-išilgai, gelž- 
kejių eilių-eilės nutiesta, eic- 
vaitoriai, karai nuolat gatvėse 
bėgioja. Kur panori, ten pa- 
kalbi; kur panori, ten nuva- 

žiuoji, — greitai ir be vargo. 
Męs gyvendami Chicagoje, 

nemanome, kad New Yorkas 
yra labai toli nuo musų; kuo- 
met kolionistų laiku tokis at- 
stas, baisiausia kelione atro- 
dė. O vienok, atstas, koks 
anuom laiku buvo, toks ir da- 
bar tebėra. Skirtumas tame, 
kad tuomet nebuvo gerų kelių, 
nė tik gelžkeliu. Dabar mes iš O C c 

Chicagos į New Yorką galime 
nuvykti per vieną parą, arba 
net per dvidešimtį valandų, 
kuomet pirmojo Suvienyti^ 
Valstijų prezidento \VashingJH 
tono laiku butų ėmę visą savai- 
tę, arba ir daugiau- 

Šiądien už vandenyno gy- 
venanti Anglija valdo Austra- 
lija, Pietinę, Afriką, Kanadą, 
kurie antinentai atskirti nuo 

jos dideliu tolumu, vienok vis- 
kas tvarkoj vedama. Bet, da- 
leiskim sau, jei- kokiu nors bu- 
du, dingtų visos transportaci- 
jos ir komunikacijos žinios ir 

! įrankiai, kurie tapo iš vysty- 
ti paskutiniu šimtu metų, kas 
tuomet atsitiktų su Anglijos 
imiperija? Australija, Kana- 
da ir Pietinė Afrika tuojau at- 

siskirtų nuo Anglijos ir patap- 
tų nepdguimingomis valstijo- 
mis, nes dabartiniu laiku Ka- 
nada., Australija bei Pietinė 
Afrika, Anglijos valdomos ir 
laikomos po savo valdžia, ne 

militariškos spėkos, bet tik ar- 

tima vaizbos, minties ir admi- 
nistra'tyvio veikimo komunika- 
cija. 

Augščiaus paduotas pavyz- 
dis labai reikalingas musų lie- 
tuvių domus, nes, jog, šiadie- 
ninė musų tėvynės Lietuvos ko-" 
munikacija dar toli gražu nuo 
Amerikos1 bei Anglijos komu- 
nikacijos. Rusija per šimtme- 
čius laikė Lietuvą prispaudus 
ir naudojosi jos turtu, vienok, 
šalies pagerinimu esirupino. 
Užtai męs nūnai ir neturime 
to, ką kitos tautos turi. Musų 
tautos komunikacija ir trans- 

portacija yra silpna, sulyginant 
su kitų tautų komunikacija. 
O tas tautai labai negerai, nes 

komunikacijos silpnumas reiš- 
kia tautos silpnumą. 

Tiesa, karės metu vokiečiai 
įsibriovę j Lietuvą, pataisė ke- 
letą keliu ir išvedė nauiu i>*elž- c i, O 

kelių, kas palengvina tautos 

transportaciją ir komunikaci- 
ją. Suprantama, Lietuvos Yals 
tybė komunikacijos klausimu 
taipgi rūpinasi ir trumpoj atei- 
tyje bus žymiai pagerinta, kaip 
ir kiti valstybei reikalingi da- 

Į lykai- 
Lietuvai dabar reikalinga iš- 

vesti keletas nauju kelių, gelž- 
kelių, pagerinti senuosius- pas- 
kui įsteigti gatvekarius, kurie 
dar nesiranda mažesniuose 
miesteliuose. 

Reikia dausr ir kitokiu dalv- 
ku, kuriu ji šiądien dar neturi. *-' c J c 

Gi tani reikalingi pinigai, —; 

be pinigų, jog niekas negalima 
pradėti. Todėl, kaip galint, 
remkime savo valdžia, gi mūsų 
valdžia rūpinsis tautos reika- 
lais. Tulclis. 



Dr. G. N. Glaser 
Pnfttnraoja Jm tf melai 

1140 t. Morgan •!, k«rti 12 «t 
apeclillita* Moteriai^, VyrUk*, 

jr Chronišką Lig*, 
| Valandos: t—10 ryto, 12—l 90 

plet. »—s TOt, Hed«l. *—1 
TELEFONAS YARD1 «t7. 

Dr. M. Herzman 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviam ttnoan per 16 m 
tų kaipo patyrę* gydytojai, ekirurga ir akqierta. 

Gydo ailriaa (r chroniikaa ligaa, ry 
m noten) ir Ytiln), Dagai oaujautfo 
metodas. XRay tr Iritokiaa dektral 
crt-Tjfaaa. * ■«>..»,Ciil'23HOD^ 

CtflMs lr J-atx>iatorlJa: 10JS Vy. lota 

8*ree<t, netoli PiAk Street. 
VALAKUOS Nuo 10—12 piet* ir 

6—8 aakarcia. Tęjepkoue Canal 3110 
GYVENIMAS: 3412 S*. Halrted S*. 

VALANDOS: S—9 tW» 

Or. Virgioia Narbutt 
FhjiicUa 9t 

joo t W#«t aacd Stroet 
ii z z MarshaJj Blv^ 

OHm v«Um4m! 
2 IM 4 P9 plal 
7 iki 9 v*k*n 

riA L*wrwlti« MC 
Orvenirnaan 

m Koc*w*J 1U1 

Ofls&a: Tel. Drover 7042 j 

DR. S. NfllKBLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagc/s .4712 8. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th 8treet ; 

Oflsoa: Tel. Cicero 5961 i 

Rezidencija 3336 W 66-th Street ! 

Telephone Frospect 8685 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dei'tistas... 

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

iki 9 vakare. 

Telephons Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyij. 
Specialiai gydo limpančias, -Mnas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 80. Halstcd St„ Chlcago, III.I 

Zfhe 
J*rate mat 

Jlye 
The Problems of 
Peace and the Righti 
of Little Nationa. 

Mažoj knygel5« formoj iur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, paSvęptas mažų tautų 
klausimui. 61a numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

g 

VVHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

f* 

THE NEW UTH- 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
* 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
UTHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 
$ 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su musų 
tauta lr musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETvJVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO ILL. 

Pas motinos k&pą. 
Praėjo trylika metu nua 

mano motinos mirties, kada 
aš, po ilgo prasišalinimo iš ma- 
no gimtinio kaimo, vėl stovėjau 
gret to švento clel manęs su- 

pilto kalnelio, po Kt.riuom aš 
mačiau ja palaidotą. Nuo to 

apgailavimo laiko manyje 
apsireiškė didelė permaina. Ma 
no kūdikystės metai jau prabė- 
go, o kartu su jais pradingo ir 
mano vaikiškas būdas. Pasau- 
lis irgi persimainė*.. 

Kada aš stovėjau palei moti- 
nos kapą sunku man buvo per- 
sistatyti, kad aš esu tas pats 
bemintis, laimingas sutvėrimas 

j kurio skruostus ji taip tankiai 
bučiavo su tokiuo malonumu, I < v 

i su tokiuo švelnumu. Vienok 
prabėgę trylika metų su įvai- 
riais prietikiais neįstengė 
dildyti iš mano atminties mo- 
tinos nusišypsojimo. Man ro- 

dos, lyg aš ją mačiau vakar 
dieną; — tartum mano ausyse 

I vis dar skambėjo gerai man 
'žinomas palaiminimo balsas. 

Linksmos ir daug žadančios 
mano kūdikystės ir jaunystės 
svajonės vėl stojosi mano min- 
tyse, ir mano karčios ašaros iš- 
sirodė dabar maloniomis ir gai- 
vinančiomis. 

j Aplinkybės gali išsirodyti 
tuščiomis, tečiaus prisimini- 
n as apie tai suspaudžia dabar 
mano širdį, ir aš galiu nurodyti 
tiems vaikams, kurie turi gim- 
dytojus ir kurie privalo mylėti, 
kaip jie gali ir privalo juos 
branginti ir gerbti. 

Mano motina buvo sergan- 
čia ilgą laiką, ir aš ta'p buviu 
pripratęs prie jos išblyškusio 
veidą ii silpno balso, kad aš vi- 
sai nebekreipiau į tai savo do- 
mos, kaip paprastai daro vai* 
kai. 

Ištikrujų, pradžioje aš labai 
verkiau ir bijojau' bet paskiau, 
slenkant dienoms, kada aš su- 

grįždavau iš mokslainės ir su- 

tikdavau ją vis tokia pat, aš 
pradėjau manyti, kad ji visa- 
dos pasiliks prie manęs. Bet 
man vis kalbėjo, kad ji turi 
mirti. 

Vieną dieną, kuomet man 

nepasisekė mokslainėje ir kada 
mano darbas buvo pripažintas 
netikusiu, — aš sugrįžau na- 
mon blogame upe ir pikta. 

Pirmiausiai — sulyg papro- 
čio — inėjau į motinos kam- 
barį- Ji buvo daugiau išblyšku- 
si, negu paprastai, bet mane su 

tiko su tuomi pačiu maloniu — 

motinišku nusišypsojimu, ku- 
riuomi ji visados pasveikinda- 
vo mano sugrįžimą. 

Kaip skaudu dabar atsiminti! 
Kuomet aš atsižvelgiau trvliką 
metų atgal, man rodos, kad nu 
no širdis buvo akmeninė, jeigu 
ji nesutirpo. Ji paprašę manęs 
nulipti ir atnešti jai stiklą van--| 
dens. Aš smarkiai užklausiau 

į jos, kodcl ji negali pašaukti 
delei to tarnaitės. Ji pažvelgė į 
mane tokiuo švelniu ir gailes- 
tingu žvilgsniu' kurio aš neuž- 

mirščiau, nors gyvenčiau šimtą 
metų. Ji lengvu balsu pratarė: 
"Ir mano duktė nenori atnešti 
stiklo vandens del savo nelai- 
mingos sergančios motinos?" 

Aš nuėjau ir atnešiau jai 
vandens, vienok tą atlikau ne- 

norėdama. Vieton nusišypso- 
jimo ir pabučiavimo jos, kaip 
aš privalėjau pasielgti, skubiai 
padėjau stiklą ir apleidau kam 
t>ari- 

Pažaidžiusi tulą laiką, aš nu- 

ėjau gulti, nepasakiusi net ''la- 
banakt" savo motinai. Būdama 
viena savo kambaryje, — tam- 

soje ir tyloje, — aš prisiminiau 
kaip ji įšsižiurejo ;šhlyškus ii 
kaip drebėjo jos balsas, kuome* 
ji pratarė į mane: ''Ir mano 

duktė nenori atnešti stiklo van- 

dens delei savo nelaimingos 
motinos ?" 

Ir aš jokiuo budu negalėjau 
užmigti- Galop aš skubiai in- 
bėgau jos kambarin delei per- 
siprašymo. Man pasakė, kad ji 

: yra primigusi ir kad negalima 
įjos budinti. 
| Aš niekam nepranešiau savo 
nerimastavimo priežasties, bet 
greit sugrįžau į lova, turėda- 
rnja mintyje atsikelti anksti ryt- 
metyje ir papasakoti jai, kaip 
aš buvau nuliudusi delei mano 

pasielgimo. 
Saulė skaidriai švietė Į ma- 

no kambario langą' kuomet aš 
pabudau iš miego. Greit užsime 
čiau drabužius ir pasiskubinau 
j motinos kambarį. Ji buvo mi- 

nisi! Ji niekados daugiau ne- 

I bekalbėjo — niekados nesišyp- 
soio, žiūrėdama į mane, — ir 
kada aš paliečiau jos ranką, ku 
rią ji panaudodavo manęs pa- 
glostymui ir palaiminimui, ji 
buvo taip šalta, kad "š net su- 

drebėjau. Aš susmukau ant ke- 
liu gret jos ir pradėjau grau- 
džiai verkti, jausdama savo 

širdyje gilu skausmą. Aš jau- 
čiau, kad man geriau butų nu- 

mirti ir likti sykiu su ją palai- 
į cio* a. 

Jei aš bučiau buvusi šitokia- 
me amžiuje, aš bučiau malda- 
vusi, bučiau šaukusi, idant 
mano motina pasakytų, kad ji 
atleidžia man ta vaikiška ne- 

dėkingumą- 
Pet aš jau negaliu jos at- 

šaukti atgal... Ir kuomet aš da 
bar stoviu palei jos kapa, kuo- 
met misliju apie jos motinišką 
meilę ir gilius jausmus, prisi- 
minimais to perveriančio jos 
žvilgsnio ingilia mane panašiai 
gyvatei ir kanHna kokiuo tai 
ypatingu budu... 

Vertė J. M. BaltrukoniutS 

LIETUVOS VALSTYBES 
PASKOLA. 

U/-vakar gavau Lišką iš 
Bostono nuo kokių ten dviejų 
Jonu—Romano ir Karoso—rei 
kale Lietuvos Valstybinės Pas- 
kolos. 

Laiškas surašytas be ener- 

gijos. Priminama Lietuvos 
žmonių didvyriškumą, paskui 
rašoma, kad Lietuvos valdžia 
padarė sutartį del pardavojimo 
bonų tarpe Amerikos lietuvių, 
bet nepasakoma, su kuom ta 

sutartis padaryta. Laiško pa- 
baigoje pasirašo įgaliotiniai: 
p* p. Karosas ir Romanas. Pra- 
šoma, kad visi lietuviai pirktų 
bonus. 

Jonai — Romanas ir Karo- 
sas — gal buvo sumanus rin- 
kėjai aukų Tautos Fondui; jie 
gal yra energingi jauni vyrai, 
bet Lietuvos Valstybės Pasko- 
la yra ne Tautos Findui aukų 
rinkimas, — tą reikėtų aiškiai 
supra'sti Todėl jokios dvi ypa- 
tos tarj)e Amerikos lietuvių ne 
turės pasisekimo taip organi- 
zuojant tą Lietuvos Valsty- 
bei didelį darbą. 

Berods, tame laiške minima 
"Sales Corporation", rfpie ku- 
rią maža*' e.su girdėjęs ir netu- 
riu supratimo, kas tą korpora- 
ciją sudaro ir kas jos priešakyj 
stovi. Sulyg mano manymo — 

jokia korporacija viena ne- 

gali buti kompetei.tiška to- 
kiam dideliam darbui. 

į Lietuvos Valstybės Paskola 
!— tai ne partijos dalykas; prie 
to dar visi Amerikos lietuviai 
turi prisidėti. 

Kiekviena lietuvių kolonija 
turi buti intikrinta per savo 

"eikėjus, kad tas darbas atsa- 
kančiai yra suorganizuotas; j 

i tą darbą visų srovių veikėjai 

; turi buti sutraukti, o tuomet 

'galima tikėtis šiokiii-tokių pa- 
i sekiniu. j u. 

Aiškiai galima suprasti, kad 
tie du ingaliotiniai nėra tokie 
turtingi, kad savo lėšomis galė- 
tu suorganizuoti ir tani darbui 
savo laika dykai aukoti, todėl 
čia nėra reikalo nei mažiau- 
sio dalyko slėpti, nes visi apie 
tai turi žinoti pirma, negu męs 
galime nors viena boną parduo 
ti. 

Jeigu manoma iš Lietuvos 
Valstybės Paskolos pasipini- 
gauti ar ta darbą palaikyti dėl 
kredito savo partijai, tai gali- 
ma iškalno sakyti, kad tas dar 
bas nebus pasekmingas' kaip 
jis turėtų buti. 

Todėl, jei minėti asmenis 
yra tame darbe politiškai siau- 
ri arba jaučiasi nekompeten- 
tiškais, tai bus geriausiai ta 
viso dalyko sutvarkymą paves- 
ti abiem musu sroviu Tarv- i- į? J 

bom arba palaukti pakol Lietu- 
va atsiųs sa'vo tikra atstovą ta 
darbą versti* 

Tokiu tik būdu mes galime 
susilaukti gerų pasekmių par- 
davinėjimui Lietuvos Valsty- 
bės bonų. 

Kiekvienas, rodosi, turi tą 
suprasti, kad tas darbas negali 
buti atliekamas dviejų mažai 
žinomų ypatų arba kokios nors 

k'omercijinės korporacijos. 

Tas darbas — visų Ameri- 
kos lietuvių, ir t.'k visi krūvoje 
dirbdami galės tą darbą pasek- 
mingai atlikti. 

Dr. A. Zimontas. 

Ftadžk Nauju* Metta to fobuiu «ki>t ix 
gijimu, taip. kad :il»(rr> acpretetatunei per T 
iui fuc.tns, kas taa ;,an būti naudinga. 
rcgyitS prašalinama, pasitarkite bu marin-, 
pried tinant kur kitur. Kgzamitiacija D i KAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prcSalina aidų ii 
galvos skaudėjimas, erumpareryst* aibe (•!> 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OHICAO' 
3i»o» lubui, vh a VIa! t*o aptiek o*. Ttir.ytit 

i 'teuo oaviž» 
Kampas !*tcB Gatrto. 

Valandos: nuo 9tua vai. iyv> il:l B ra). v«U 
Kcd&iioJ: nu o 9 vul. ryto iki 1- »al. disna* 

Phoncs: Yards 155—551 
Rcsidence Phone Drorer 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG 8TORE—APTIEKA 

Pildome Viaoldns Receptus ! 3G01 80. HALSTED ST. CHICAGO 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVI9 DENTISTA8 
Valandos- nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėllomis pagal sutarimo 
4712 80. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-to8 GutvJs. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Pupų, Lentų, RSmu ir 8logams Poplerlo 

BPECl*LiAI: Maleva nakvojimui stubų Ii vidau#, po $1.50 ui Jtllon^ 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

800MD39 80. HALSTED STREET, CHICAGO, ILU 

Liberty bonds 
Męs perkam© Liberty Bonds a ^ A T T 
pllng "casb" vert*. Atneškit# V^-r\Ol L 
arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdaia kasdien nuo &—C «««*. ««*i * * U tara inkais Ketvergal* ir Mllwauke Ave. 
Subatomte 9—9. tarpo Wood tr Paulina gatvių? 

Lietuviška Gydykla DR. DICKŠON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais Ir bu pageli* 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių Įtaisų. Ofiso vala/idos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 toIl Nedeidieniala 10 IW 13. 1645 Wo$t 47-ta netoli nuo Marshflold Avo. •>** vL, Ul* J- -A- -a- ------- 

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 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyry Ir vaikinų sluati Ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir kcuservatyviškų modelių $20.00 lkl $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlati 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSįo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.50 ir augšfilau 
FuU dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 falanual vakaro.lnsteigta 1902 

S. GORDON 1 

1415 SO. HALSTED STREET į 

HTLiETUVOS ZEMLAP1S. | 
CriiGINALAS SUTEIKTAS PER j 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE. ŠVEICARIJOJE. | 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- | 'jelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus | 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

S 

ŽEMLAPIS yra eu daugeliu paaiškinimų Ir cusideda iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 1 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedsminu (1316—1341). | 
6) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1430). 1 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
5) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuota,®. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chioago, UI. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos 

1. Akyvi apsireiikimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai' 
kopi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

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

3. Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle* 
lių. Puslapių 138, kaina 55c 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščic 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati' audimo apdarais įi.ff 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevicia. Kny> 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 
Trumpai, aiškiai jr suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209, kaina 75c 
Tapati audimo apdaruose $1.5*. 

tuva susijungė su ienkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai Šlėktoms vidinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.0* Ta pati audimo apdaruose $3.0# 
6. RaBtato Istorija. Kokiu frudu žmonės rašyti išmoko, koktu 

būdu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug [vairių rašto žen- 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtoe Pajiegoa ir kaip ;š jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė žernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnUis, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jaj priverčia dirbti pagal eavo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23$ kaino n, $1.00 Ta pati audimp apdanuaae ,, -1.73 

io. Paaiaptyp magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- llu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
u. ŽlnyTKta. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budtu gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių baltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.5q 
12. Indapendanc* for the Lithuania nation 'by T. Non:s and J, Zilhrs. Iesued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. 

VVashington, D. C Prke 35c. 
ig. Cftttas ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

žinystt ris yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro muim pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos G 
Craddock, ktmigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 25c, 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki* 
nanti knyg<el€ kaip Busideda ėmogaue kuno organizmas, kaip ui 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių Ėmoga/ue kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta LieHrvTB Istorija. Kaudinga medega norintiems pra- 
kalbas ai^a paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. šalčius. Išlei- 
do T> M. D. Pusi. 96, kaina 50c, 
Ta pafi audimo apdarižore 75c, 

»5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijc naitis. Vleftafmis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiemfe par save.mokinties. fNapieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros kiorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose kfiy^-ost su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau^ 
si atsltfkrmai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, Stovylę, (fievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieiiauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 i&. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių, Zepelftių, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naodihgžts aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon įvtdė. Su lietuvino J. A. Chmieiiauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas. Čia 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 .. 30c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, nie- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 7*c. 

21. V ėliavos Akyvaizdoje. Francuziškai parašė j ules Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti seūų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie baro pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądicninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- jtojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die I nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j 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 audimo apdarais $1.50 23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir mūsų tautos pageidavimais., Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c. 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yrn lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, liieratura, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

t 

LIETUVA. — • 

3252 South Morgan St.. CHICAGO, ILL 



Vietines Žinios 
V/E3T SIDE. 
Mags mitingas. 

Spalio 17 d., Melclažio 
svetainėje atsibuvo lietuvių 
taip vadinamus "mass mi- 
tingas." Tą susirinkimą už- 
manė L. S. S. kuopos, Chi- 
cagoje. Pastarojo viešo su- 

sirinkimo buvo tikslas, kad 
užprotestuoti prieš žiaurius 
plieno trusto ponų ir polici- 
jos pasielgimus su streikie- 
riais. Publikos buvo prisirin- 
kę pilna svetainė. Raibėju 
sekančios ypatos: Grigaitis, 
Branstetter, Jurgelionis ir 
Gugis. Protesto rezoliucija 
išnešta veik vienbalsiai. Au- 
kų surinkta $31 su centais. 

Pirmas kalbėtojas p. P. 
Grigaitis, kuris tarp kit ko 
savo agitacijoj pasakė, buk 
esanti koki ten lietuvių sro- 

vė, kuri pasmerkianti plieno 
darbininkų streiką ir tt. Tos 
sriovės neįvardino. Priminė, 
kad Gary, Ind. prieš strei- 
kierius paskelbtas kariškas 
stovis. Apie keturi šimtai 
nekaltų streikierių į kalėji- 
mus sukišta. Bile kiek nu- 

žiūrimos gličios be jokių 
teisių yra kratomos, žmonės 
areštuojami. Policija net pa 
čiam nakties viduryje įsi- 
laužianti j streikierių namus 

ir ten be jokios malonės 
viską varto, laužo. Ir, be- 
abejo, kad prieš tokius žiau 
rus policijos ir kapitalistų 
žingsnius darbininkai priva- 
lą kovoti. 

Antras kalbėjo amerikie- 
tis Otto Branstetter, kuris 
savo prakalbos įžangoje pri 
siminė, kad jis, jo tėvai ir jo 
tėvų tėvai yra čia gimę ir au 

gę. Toliaus jis į publiką at- 

sikreipė primindamas, kad 
ji esanti čia susirinkus iš 
ateivių. Gi ateiviai pirm at- 
važiuosiant į šią šalį girdėjo 
pasakojant, buk čia esanti 
laisva šalis, laisva spauda, 
laisvas žodis, lygybės, demo 
kratija ir tt., o vienok atva- 

žiavę to neradę. Atvažiavę 
persitikrinę, kad ir šita ša- 
lis negeresnė už tą, iš kurios 
jie bėgę. Tam pavyzdį pa- 
vartojo S. V. valdžios elgi- 
mąsi karės metu. Toliaus 
agitavo už socialistų partiją, 
kad priėjus balsavimui, bal- 
suotų už socialistų kandida- 
tus. Esą demokratai ir re- 

publikor.ai, tai kapitalistų 
pataikūnai, o darbininkų 
priešai. 

Po šiam kalbėtojui sekė 
aunu rinkimas. 

Aukas baigiant rinkti, ta- 
po perstatyta kalbėti lietu- 
visi; literatas bei poetas Kl. 
Jurgelionis, kuris jausmin- 
gai dar atkartojo, kaip ku- 
riuos žiaurius plieno trustų 

ir valdžios su streikieriais 
pasielgimus. Pastebėjo, kur 
kokis ten Gary gyvenantis 
lietuvis jam pasakojęs, kad 
Gary Amerikos kareiviai 
žiauriau elgisi su darbinin- 
kais negu keliolika metų at- 

gal, Rusijos kazokai. Pas- 
kiaus perskaitė lietuvių kal- 
boj parašytą protesto rezo- 

liuciją, kuri publikos atsis- 
tojimu v'enbalsiai tapo pri- 
imta (tik du ar trįs nesisto- 
jo) ir kuri bus pasiųsta Wa- 
shingtonan, S. V. valdžiai. 
Jurgelionis savo kalboje, 
kaž kokiu pasirėmimu, var- 

tojo daug amerikoniškų "su 
lietuvintu' žodžių. Tas, gal 
but nepageidaujama. 

Paskutinis kalbėjo K. 
Gugis, kuris nusiskundęs, 
kad pirmieji trįs kalbėtojai 
jam nieko nebepalikę be- 
pasakyti, nuvažiavo į buvu- 
sią karę, o baigdamas sug- 
rįžo prie plieno streiko klau 
simo. Advokatui Gugiui pa- 
tariama pirma pasimokyti 

į lietuvių kalbos, gramatikos, 
grynos kalbos, o jau paskui 
stoti viešas prakalbas laiky- 
ti. 

Gugio prakalba ir užsibai 
gė tas "mass-matingas" 
Publika jausmingai atsine- 
šė linkui streikierių. 

T-lis. 

IŠ VEIKIMO L. G. D 
APSKRIČIO. 

Spalio, 15 dieną įvyko L. 
G. D. Chicagos apskričio su- 

sirinkimas, kuriame buvo 

apkalbajna bėganti apskri- 
čio reikalai. 

Žymią vietą susirinkime 
užėmė apkalbėjimas reika- 
lų sąryšyje su drapanų rin- 
kimu ir siuntimu Lietuvon. 
Pasirodė, kad jau išsiųsta 
New Yorkan drapanų 4,200 
svarų, ir vis dar renkama. 

Vieša padėka. 
Apskritis išnešė viešą pa- 

dėką Universal State Ban- 
kai už suteikimą vietos su- 

krovimui drapanų bankos 
, kambariuose. 

Dienraščiui "Lietuvai" už 
rėmimą L. G. D. ypač Chi- 
cagos apskričio veikimo. 

P-nui P. Wodmanui ant 

Bridgeporto už suteikimą 
salės susirinkimams I. G. D. 
reikaluose. 

Ponui Bukauskui ir Oli- 
šauskui ant Town of Lake už 
auką bakso, 25 porų naujų 
Čeverykų. Ir visiems kitiems 
aukautojams ir rėmėjams; 
ypač skyrių veikėjams, ku- 
rie nenuilsančiai darbavosi 
ir darbuojasi, kartais gal 

įneo ii kenkiant savo svei- 
;katai. 

^PRANEŠ I M AS. 
Siuon.1 pranešu visiems giminėms, draugams ir pažjstamiems, jo- 

gel pabaigęs l* 
ANTONIO PABILLONES FOUR'Ą, 

HAVANN'OJ, CUBA. 
vėl atkeliavau j Suv. Valstijas ir čion po ypatiška direkcija 

RICHARD PITROT 
duosiu savo pirmį perstatymu Detroit, Mich. 

SPALIO-OCT. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, d., 1919 m. 

MILĖS TEATRE (VIDURM1ESTYJE) 
Pricgto daiyvaus ir keletas kitų pirmakllaalniy INTERNACIONALUI 
ARTISTU. Norintieji sueiti ir pasimatyti, malonėkite atsilankyt virš- 
ir.inėtoj vietoj, nuo 2 iki 10 vai. vakaro, arba Waldorf Hotel nuo 9 iki 
11 vai. ryto. Taipgi kviečiu atsilankyti perstatyman ir visus kitus lie- 
tuvius gyvenančius šioje apielinkėje. Su pagarba, 

S. GALINIS. 
■r.' 

North Side skyrius pra- 
nešė, jog jam aukauja vie- 
nas artistas-piešėjas puikų 
paveikslą, kad tai sunaudo- 
jus sušelpimui Lietuvos gy- 
ventojų. Žinoma priimta del 
,nų plojimu ir išrinkta ko- 
misija priėmimui ir sunau- 

dojimui aukos. 
Ant pabaigos prisiminta 

lenkų nuolatinis veržimasis 
Lietuvon, net šiame momen- 

te, kuomet lietuviai kariau- 
ja prieš rus-vokicčius Kurše, 
ir išnešta protesto rezoliuci- 
ja prieš lenkus, kuri tapo 
pasiųsta senato užrubežinių 
reikalų komisijai per Lietu- 
vių Ekzekutivį Komitetą 
Washingtone. 

Taipgi užgirta lietuvių 
daktarų projektas steigti 
pirmos pagelbos mokyklą 
dėl lietuvaičių, mokykla bus 
po Amerikos Raudono Kry- 
žiaus globa. Šiame reikale 
apskritys nutarė remti dak- 
tarų organizuojamą mokyk- 
lą. 

R. Adžgis, Apsk. Sekr. 

NUSTATYS BRANGUMO 
LENTELĘ 

1 Gubernatorius Lowden ir 
apskričio advokatas Clyne 
vakar pranešė, kad juodu 
nustatysią. Chicagos par- 
davinėtojams, maisto, dra- 

bužių, anglių ir kitokią 
daiktų kainas ir išdirbsią 
lentelę, kurios visi krautuv- 
ninkai turės prisilaikyti. 

PALYDOVAS ATĖMŽ 
ŽIEDĄ. 

Vakar nakti moteris poli 
cijantė, 337 S. Wabash A ve., 
rado tarp-duryje besedžian- 
/čią merginą, kuri labai vcr- 

kė. 
Policijantei paklaus 

kas tau yra? Mergina atsa- 

kė, kad palydovas, kurio pa- 
vardės ji nežinanti, pagavo 
nuo jos deimaintinį žiedą 
vertės $500. 

Policija dabar jieško 
vyro. 

DOMAI L. G. D. 17 

SKYRIAUS NARIAMS. 

L. G. D. 17 skyriaus su- 

sirikimas įvyks utarninkė, 
sp. 21 d., 8 vai. vakare, 
p. Wodmano svetainėje, 
Lime ir 33 čios gatvių. 

Gerbiamieji nariai ir rė- 

mėjai, malonėkite visi susi- 
rinkti, nes turime daug svar- 

bių reikalų apkalbiejimui. 
M. K. šilis rast. 

NUSIŽUDANT ATSIPRA- 
ŠĖ UŽ NESMAGUMĄ. 

Londonas. Čia nusižudė 
tūlas buvusis aficieras. Pas 
jį rasta laiškas, kuriame jis 
atsiprašo kliubą už padary- 
tą nesmagumą; mat nusižu- 
dė kliubo kajmbariuose. 

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

Perkėliau savo ofisą J mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofieą, 10900 So. 

Micbigan Avo., Roseland, 111. kur 

ir praktikuosiu tarpe lietuvių Siame 

miesto ir aptellnkėje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street 

Telefonas Yards 723 Chica o 

Telephone Drover 6052 

DR. A. JUOZAITIS 
__ DENTI9TAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedšliomia pagal sutarti. 

3261 8. HAL8TED 37., CHICAGO 

Skaitykite 
ir 

Patinkite 

Dienraštį " Lietuvą". 

REIKIA PAGELBOS. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patyrimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
operavimo. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašinejimo. 

Stencil cutting. 

Pildymo. 

Mes galime duoti darbus 
kaip pradinę mokyklą bai- 
gusioms, taip ir augštesnę 
bile koke ofiso darbą. Turi 
kalbėti, rašyti ir skaityti 
mgliškai. 

Gera mokesti. 

Musų darbo vieta labai 
p irioj viet j pire Chica 
go Liarrabbes gatvių Į va- 

karu ; iš didmiesčio. 

Ateikite ir pamatykite 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių lubų. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA MERGINŲ 
IR JAUNU MOTERŲ 

OFISO DARBAI 
Pastovus darbai musų raštinės ir pre- 
kių departamentuose. Su patyrimu ai- 
be patyrimo, iaunos r.ioterjs ir mergi- 
nos kurios moka gerai rašyti, skait- 
liuoti, patikrinti orderius, lirbti s;is- 

kaitas, rašyti ant mašinėlės 'r t. t. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTFENT 

Geros algos geri darbai jaunoms 'note- 
ims ir merginoms yr;, siūloma, kurios 

r.ori pildyti orderius, vynioti pakuoti 
prekes musų žaislų, vaistų čeverykų, 
iubilerijos, ši'.ko ir šniūrelių departa- 
mente. Svorti pakuoti ir srrtouti siun- 

tinius. 

I 
M3IKIA PAGRLBOS DIRBTUVE.TE. 

.... f viu žingeidus darbas mū- 
vi baksų dirbuvSjo. Gera nrogr. išsi- 

v-iiandng nuo 8 i'.*i 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

Reikia merginių ir mo- 

terų dirbti popierinius bak- 
sir, lengvas darbas patyri- 
mas nereikalingas. Švarus 
L '-lenksmas darbas. 

Schultz Paper Boxes 
531 W. Superior St. 

I Y1,ALJAMA anglių mainie- 
rių s 'uynomis ir nevedusių j Ken 
tuckj- stijg,. Didelis užmokestis, už 
gavima arbo nereikia mokčti. Streikų 
nėra. i .•eipkitėa: 30 S. Canal Street. 

REIKIA VYRU. 
Reikalaujame tvirtų vyrų { cold Sto- 
rage. Atsišaukitee greitai: 

U S. COLD STORAGE CO. 
39th ir Hoyne Avenue ! 

REIKIA PAGELBOS 

Pakavimui 

ir 

Pildymui orderių 

mums 

Reikia jaunų Vyrų 

nuo 17—21 metų 

i Musų 

Prekių ir 

Parcel Post 

Skyrius. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. 

Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 

Begalinės progos išsidirbti 
gerą darbą, tas, žinoma, pri- 
gulės nua jusų pačių. 

Privalo kalbėti, skaityti ir 
rašyti anglų kalbą ir turėti 
pradinės mokyklos mokslą. 
Kreipkitės i Emplymnet Of- 

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
VAIKU, VAIKINU, VYRU, 

JAUNU VYRU 
nuo 16 iki 25 metų. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTMENT 

h L t; mr.su rrokių ir išvežiojimo sky- 
'uriso. Išpildyti ir patikrinti orderius. 

Vynioti pakuoti ir svtrti siuntinius. 
VAIKINU NFO 16 IKI 17 METU 

Klerką-Raštininkų, prie abeino darbo 
mūsų raštinės ir prekių skyriuje. 

VYRU 
Pakuotoju Trokoitų, Leberių ir 

VVarhousemenų. 
stovus darbas. Gera proga išsidirbti 

--v. darbų. Gera pradinė mokestis. 
'•>1 liuo g ii-xi ji;41. Subatoinis 

iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

RETKIA MERGINU IR MOTERŲ 
Reikalaujamo merginų ir moterų prie 
larbo i laundry, su patyrimu ar be pa- 

tyrimo. 
AAGAARD'S LAUNDRY 

600 Root Street 

PARSIDUODA automobi- 
lius Mitchell G cilinderių 5 

sėdynių arba mainysiu ant 
mažesnio automobilio ar ant 
motorcyklio, ar ant gramo- 
fono. 

J. M. 
3127 S. Emerald Ave. 3-čios 
lubos 
YALENTlivii lixh;Sfci&lAKXNGi 

COT..LKGE 
Mokina Bluvimo. irfrpiaio. db«igninj( 
iiecomlt lr vakarais d&l bizUo to 

namu. Paliudijimai lšduodanl ir ne- 
rba raiyklte, o męs paaistongaime 

eutniktl Jums patari m*, 
'os parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W MadlBon M. 

SARA FATEK, Principal 

REIKIA PAGELBG3 \ 

RAŠYTOJŲ ANT 

MAŠINĖIU. 
4* 

PRADŽIAMOKSLIAI 

arba 

MOKANTIEJI. 

Jaunos moteris turi puikia 
proga Įgauti biznio patyri- 
mą ir tuo pat laiku uždirbti 
gerą algą. 

Gera mokestis besimokinant 

Pastovus darba. 

Puikios darbo sąlygos. 

Puiki priežiūra. 

; Trumpos valandos. 

Yra galimybė išsidirbti. 

| Sau mažiau privalo buti bai- 
'gusios pradinė mokyklą ir 
mokėti skaityti ir rašyti 

! angliškai. 

EMPLOYMENT OFFICE 

Pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO 

SEARS ROEBUCK & CO. 
SHIPPINCr DEPARTMENT 

REIKIA VYRU 
Vbcriu ir trokerin dirbti Ship- 

ping Depr»rtir.ent. 
-nuori dėlioti frcitD ir f>xpreso 

.-siuntinius. 
Tora alga. Valandos nuo 8 iki 4:41. 
Gulintomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON SY. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už t'krą 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieni, 
Iratras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą, neskanaus atsirugi- j 
mo neturint apetito, galvos skausmą, I 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi. kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $&00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali ga;-v., ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisių 
sime dėl tamistų. 

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

SALUTE MANUFACTURE 
R. A. BALTRANAS CO 

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

VINCAS BERNACKAS 
Barčių kaimo Metelių miestelio, Sei 
nų pav., Suvalkų gub. Francijoj tapo 
mušiuose užmuštas Oct. 3 d., 1918m. 
iuvo paimtas į kariumenę Chicago- 
je geg. 28 d. 1918 m. Girdėjome, kad 
Philadelphijoje yra jo seseris ir tė- 
vai gyvi Lietuvoj. Kas norės apie jj 
plačiau sužinoti tegul atsišaukia se- 
kančiu adresu: 

WM. J. BALUNAS 1 
1734 N. Gerard St., Chicago, III.g 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA VAIKINŲ 

PILDYMUI ORDERIU 

Vyniojimui 

PASIUNTINIŲ 

16—18 metų 

Tai nėra "taip sau" darbai. 
Čia kaip tik yra proga tiems 
vaikinams, kurie yra tikę 
kokiam nors darbui. 

i 

Tai nuo jusų priguli — 

patyrimas nereikalingas. 

GEROS MOKESTIS. 
a. 

v 

Turi kalbėti, skaityti ir ra- 

šyti angliškai sau mažiau 
turi buti baigęs pradinę mo- 

kyklą. Darbai pastovus, dau- 
geliui vaikų ir jauniems vy 
rams. 

Employmert Office 
pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO 

i 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda keturių kamba- 
riu rakandai (forničiai) ra- 

kandai, gerame stovyje, ma- 

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

nų, dėlei stokos vietos dėl jų 
palaikymo. Atsišaukite į trurn 

pa la;ką pas 
J. MIKALAJUNA 
2334 S. Leavitt St. 

Chicago 111. 

MAINOM. 
ant miosto •. 'opertės 115 Aknj Far- 
mg. ne'oli Chicagos su budinkais, gy 
vuliais ir mašinomis. Prekė $15000. 
Uiiited Land & Invest. Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III. 

Tel. Ya'ds 3884. 

Mrs.A. Mlchnlewic?, 
Baigusi Akušerljo 

kolegija; ilgai prak* 
kavuBi Peunsilvani 

Jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligoso moterims lj 
merginoms 
3113 80. Halsted Ct 

(Ant antry lubų) 
Chlcagl, III. 

AKUSERK3 

rsuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vSlal vakaro 

O'Jso Telefonas Boulevard 160 

DR. M.T. StriKol'is 
LIETUVIS 

Gydytojag ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 f o piet. 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2 po piety. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley 420 
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