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/ Bolševikai pa Kai- 
J čako kariuomenę. 

Leninas žadąs rezignuoti 1 
Indianos ūkininkai reikalauja panai- 

kinimo dienos šviesas taupymo. į 

BOLŠEVIKAI GENA KOL- 
CAKO KARIUOMENĘ. 
Wasliington, rugp. 11 u. 

Pranešimuose pasiekusiuose 
šiądien VVasbingtona prana 
šaujania visiškas susmukimas 
Koleako judėjimo. 
Kolčako kareivijos atsitraukė 

atgal beveik per du šimtu my- 
lių nuo savo pasiektųjų linijų 
ir sakoma, kad Omskui gresia j 
evakavimas. 

Pranešimuose sakoma, kad 
JKočlaka privertė tolydžio 

-trauktis atgal talkininkų vald- 
žių nt'Ugehumas suteikti jam 

*ik~iair.ų daiktų, be to bolševi- 

ku kareivijos esa susic'eda i: 

HRių ir gerai patyrusių karei- 
: viu, kuriuos dažnai veda vokie 

.... 

čių aficieriai pabėgusieji Ru- 
i sijon po musių pertraukai, 
į Čionykščiai oficiali* i Kolča-j 
ko pastangas skaito pasibaigu 

j šiomis, jei pašalinės valdžios 
į nesuteiks jam tikrai geros pa*- 
-ramos; tikimasi, jog preziden-; 
tas atkreips Kongreso donią į 
pavojų"bolševikų užėmimu vis;-> 
eJKirrk 

kyti raštininkui, kad telegra- 
fuotų prez. \\ ilsonui. rcikalau 
damas, kad jis panaikintų die- 
nos šviesos taupymą. 

VALUOS PRINCAS ĮSU- 
PO ANT NEWFOUD- 

LAND. 

St. Johns, N. F., rugp. 11 
Vai i jos princas išlipo iš kari- 
nio laivo. Renotvn ties žvejų k? i 
mtt Topsait prie Conception 
įlankos. Pabuvęs kelias valan- 
das jis vėl sugrįžo ant laivo ir 
rytoj žada buti šitame mieste. 

PUMPA PILVUI IŠGEL- 
BĖJO NUO MIRTĖS. 

Pittsburgh, Pa. — John | Carlisle bandė pasidaryti 
ti sau degtinės. Jis paėmė sti]) 
rios obuolinės giros sutaisė su 

Jamaikos imbieru ir išsigėrė. • 

Už valandos policistas išgirdo 
jo Šauksmą pagalbos; tas atč 
jo su pilvine pampa ir nuodus 
išpumpavus iš vidurių degtinės' 
taisytojas buvo sveikas. 

DAR 100,000 GELŽKELIU 
TARNAUTOJU PRAŠO 

PAKĖLIMO. 
Cleveland, O., rugp. 11 d. j Tris šimtai vietos garvežių, j 

ugniakurių ir mašinistų broli- 

jos pirmininkų rytoj turės čia 
susirinkimą pareikalavimui is 

gelžkclių administracijos to 
lesnio pakėlimo algų dauglutt> 
100,000 ugnakurtų ir kitų dar 
bininku ant visų federalės vairi 
žios kontroliuojamų gelžkelių 
Suv. V alstijose ir ant visų nt 

valdžios kontroliuojamų keliu 
Suv. Valstijose ir Kanadoj. 

NUMALŠINO RASINES 
RIAUŠES KULKA- 

SVAIDŽIAIS. 
Panama, rugp. 11 d. — 

Pagal apturėtą čia praneši- 
mą Kingstone, Jamaikoj 
liep. 30 u. kilo rasinės riau- 
šės, kurios tapo numalšintos 
tik atėjus vakaru Indijos 

| kareiviams ir 50 jūreivių su 

j kulkasvaidžiais. Kiek buvo 

| užmuštų ar sužeistų, prane- 
šime nepasakoma. 

Franci ja, Anglija ir Japoni-, 
j ja atvirai rėmė Kolčaką pristaį 

tydamos jam daiktu*, bet Suv.i 
Valstijos negalėjo atvirai veilT ! 
ti. Nekurie'Washingtono ofi-: 

[ cialai reikalavo, kad korigre- j 
i sas. .privalo nespręsti davimą l 

į didesnes paramos Kolčakui. 

LENINAS ŽADĄS REZIG- 
NUOTI. 

Kopenhaga, rugp. 11 d. 
Paikiai eina, kad. sovietinės 
Rusijos premieras žadąs rezig- 
mijw. fTJolševjkų kontroliuoja- 
m/uose kraštuose visur issipla- 
Vinę streikai. Šimtas ir penkios 
a -šimts streiko vadovų esą nu- 

■rufktak 

INDIANOS ŪKININKAI 
REIKALAUJA PANAIKI- 
NIMO DIENOS ŠVIESOS 
~ c TAUPYNIMO. 

Bendford, Ind., nigp. 11 
LaAvrence apskričio ūkininkų 
draugija apskričio susirinki- 
me laikytame šičia fceismabu- 
tyj vienu balsu nubalsavo įsa- 

SUAREŠTAVO 13 BOLŠE 
VIKU RUSU STOVYKLO- 

JE, ANGLIJOJ. 

Londonas, rugpjučio 11 d. 
Visokios klintis buvusios pas- 
kutine savaitę rusu oficierių 
lavinimo stovykloje Ne\v Mar- 
ket, vakar pasibaigė suarešta- 
vimu trylikos bolševikų, tarp 
kurių buvo ir dvi moteris. 

Šitoje stovykloje mokinama 
rusų oficieriai Kolčako kariuo- 
menei Rusijoje, taigi slaptu 
jų agentų, anglų ir rusų ne- 

trūksta sutvykloj. Šitie agen- 
tai tolydžio surasdavo b olševi- 
kų suokalbius; ačių, šitokiam 
suokalbio suradimui ivvko ir 

✓ 

Mirti CMrt\llilrtS. 

SOCIALISTAI PROTES- 
TUOJA PRIEŠ BLOKAVI- 

MĄ RUSIJOS. 

Lucerne, rugpjučio 11 d. 
Socialistu kongresas vakari 
priėmė rezoliucijas prieš įsi- 
veržimą Rusijon ir protestuo- 
jančias pireš laikymą apie mi- 
lijono belaisviu "Yerg\stės 
stovyje". Buvo taipgi priimti 
rezoliucijos pritariančios tal- 

kininkų pasipriešinimui sker- 
dynėms Armėnijoj, ištrauki- 
mui vokiečių kareivijos iš Lie- 
tuvos ir Latvijos ir pripažini- 
mui latvių republikos kaipo ne- 

priklausomos valstybė". 

SMARKIOS ŽEMĖS SRO-' 
VĖS PAKENKĖ TELE- 
GRAFINIAMS SUSI- 

NEŠIMAMS. 

Chicago, 111., rugp. ii d. 
Smarkios žemės srovės paeiną 
nuo šiaurinės pašvaistes su- 

trikdė šiądien telegrafinę ko- 
munikaciją viduriniuose vaka 
ruose, vakaruose ir šiaurvaka- 
rinėse valstijose. Daugybė li- 
nijų lxivo sugadinta ir Vakarų 
Unijos pačtinio telegrafo kom 
panija bei žinių paskaidos agen 
turos žymiai buvo sutrukdytos. 

I<tlL'tOC1C 1"\lrk+ie .-!««/-» 

Chicagos iki Kanados sienos 
ir nuo [Ilinojaus iki Denvtro. 

Žemės srovės, kurios šiądien 
u 

padarė kliūtį vieloms, dažnai 
atsitinka tam tikrais meto se- 

zonais, bet jos dažni-.ushi tę- 
siasi tik trumpą laiką. 

KRATA LONODNE ATI- 
DENGĖ SUOKALBI SU- 

TVERTI SOVIETĄ. 
Londonas, rugp. 11 d. 

Policija šiądien suėmė maištiš- 
kus dokumentus, krėsdama 
Londono vakarinį priemiestį. 
Suimtuose popieriuose šneka- 
ma apie tai, kaip revoliucijo- 
nierial galėtų paimti ginklus ir 
šovinius iš militarių krautuvių 
ir įsteigti sovetinę vldažią Lon 
done. Laukiama svarbių areš- 
tavimų šią sąvaitę. Valdžios 
žada daryti daugiaus kratų. 

Lietuva perka į 
Amerikos daik- 
tų už 30 mili- 

jonu franku. 
LAUKIA PARAMOS IŠ 

AMERKOS TARYBŲ 300 
000 FRANKU. 

LENKAI AGITUOJA 
PRIEŠ LIETUVOS NEPRI- 
GULMYBĘ ANGLU IR 
FRANCUZU SPAUDOJE. 

(Telegrama "Lietuvai") 
Washington, D. C. rugp. 11 
d., 1919 m. 

"Lietuva" 
3253 So. Morgan St. 

Chicago, 111, 

Pildomasis Komitetas ap- 
turėjo šitokią kablegramą: 

"Apipirkta čia už 30 mili- 
jonų frankų Amerikos daik- 
tų kutinai reikalingų kariu- 
menei. 

Sukrovimui ir vietinei 
transpjrtacijai reikės pusės 
milijono frankų. Męs tiki- 
mės tuojaus sudariti patįs 
200,000 frankų, Tarybos lai 
duoda ar paskolina telegra- 
mų bent 300,000 frankų. Su- 
sukimas reikš sulaužymą 
kontrokto. < 

"Pildomas Komitet?iS: 
i 

Valdemaras, Yčas, Žilius, ] 

Balutis, Norus, Dobužis". 

Amerikoje nubalsuota tuo 
jaus išpildyti šitą reikalavi- 
mą. Duokite kuodidžiausią 
vai k imą šitam dalykui. 

Antro;; kablegrama nuo 

2iliaus skamba: 

"Lenkai pradėjo smarkia 
agitacija anglų ir francuzų 
Spaudoje prieš Lietuvos ne- 

prigulmyb'j. Atnaujinkit vėl 
smarkų propogandos veiki- 

mą Amerikoje. 
Vinikas." 

NEDEGAMAS ORLAIVIS 

Haga, rugpjučio 10 dieną 
Sulig bevieline žinių agentūra 
Berline yra rodoma nauja 1e- 
kiama mašina, padirbta visa 
iš metalo. Svarbiausios maši- 
nos dalįs padirbtos iš alumino. 
Motoras turi 160 arklių pajic- 
gą ir gali nulėkti 1/5 kilomet- 
rus (109 mylias) j valandą, nes 

dam?s šešis žmones Šita maši- 
na sakoma yra nesunaikinama 
ugnies. 

PEORIJOS ANGLIAKA- 
SIAI NEKLAUSO UNIJOS 

VADOVO. 

Pe<>ria, 111., rugp. 11 d. 
Pagal centralio Tllinojaus aps- 
kričio veikimo komiteto rašti- 
ninko Peter Granto paskelbi- 
mą du tūkstančiai angliakasiu 
Peorijoje ir apielinkėje išeis 
j streiką antradienio vakare ir 
18,000 angliakasių centralia- 
me distrikte mes savo įrankius 
savaitės pabaigoje. 

Nuspręsta streikuoti tam, 
kad prisiverfus šaukti valstijos 
suvažiavimą nepaisant valsti- 
jos prezidento, l;ranko Farring 
tono ir sustatyti formalius al- 
gos reikabviiims; susirinko 
čia -^00 delegatu nuo įvairių 
unijų ir streiko rezoliucija pri- 
ėmė. Išskiriant du delegatu vi- 
si balsavo* už streiką. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
LEIS RUMUNAMS PASI- 

LIKTI BUDAPEŠTE. 

Paryžius, rugpjučio 10 d. 
Šiądien sužinota, kad taikos' 
konferencija visai atmainė sa- 

vo atsinešim^ linkui rumunu 

kareivijos Budapešte. Sako, 
kad konferencija neketina rei- 
kalauti, kad rumunai apleisti! 
Budapeštą tuojaus, nežiūrint 
to, kad augščiausioji talkinin- 
ku taryba reikalavo, idant ru- 

munai neitų Budapeštan. 
Nors augščiausioji taryba 

:iepatenkinta rumunų užgriebi- 
nu daiktų Vengrijoje ir besi- 
rengimu siųsti juos Rumuni- 
jon, oet daugumas konferet* « 

rijos delegatų yra tos nuomo- > 

lės. kad rumunų kareiviai tu- 

■ėsią pasilikti Budapešte bent 
aikinai, kol ramumas įvyks. 

POSEDININKAI GAUS 
FORDO BYLĄ UŽ AP- 
ŠMEIŽIMĄ, TREČIA- 

DIENIO RYTE. I 
Mount Ulemens, Mich., 

Šiądien prasidėjo keturiolikta 
ir paskutinė savaitė nagrinėji- 
mo Henry Fordo bylos už ap- 
šmeižimą ant stirnos $1,000,- 
300 prieš Chicagos laikraštį , 

"Tribūne"; vienas Fordo ad- 
vok a tu Oscar C. Lugerhaušen 
laikė kalbą; po jo kalbėjo "Tri 
bune'o" advokatas Warren 
Stone. Rytoj bus užbaigtinės 
kalbos ir trečiadienvj teisėjas 
Tucker suteiks nurodymus po- 
gėlininkams. 

WILSON ATSISAKO 
DUOTI PAAIŠKINIMUS 
SENATUI APIE SAN- 

TUNGĄ. 
VVashington, rugp. 11 d. 

Prez. Wilsonas šiądien atsisa- 
kė pasiųsti senatui kopiją Šaii- 
tungo susitaikymo, pasiremda 
inas tuo, kad jame yra konfi- 
dencialiai nurodymai Į kitas 
valdžias. 

Naujai statomi konkreto laivai, kuriais bus galima iškelti 
nuo jūrių dugno laivus. Šie du laivai bus nuleidžiamai dug- 
nan su vandeniu iš abiejų šon ų nuskendusio laivo ir pridry.- 
tinami prie jo. Paskui, išpumpuojant iš ju vandenį, jie kils 
viršun. 3S:v I I&Sk 

PLIENO MAGNATAS, 
CARNEGIE PASIMIRĖ. 

Len<>x, Mase., mgp. 11 d. 
Po ilgos ligos čia pasimiri 
plieno magnatas, Andre\v Car- 
negie. Jis turėjo 84 metus avi- 

žiaus ir per kelis mėnesius bu- 
vo Ilginamas. 

SUV. VALSTIJOS PRO- 
TESTUOJA PRIEŠ ŽEMĖS 
ĮSTATYMĄ SONŪROJE 

Washington, rugp. 11 d. 
Prez. \Yilson šiądien pranešė 
senatui, kad prieš Meksikos 
valstijos Sonoros žemės įsta- 
:ymą buvo vienval keliami pro 
:estai kaipo prieš priešingą A- 
nerikos reikalams. 

rOKlOS SUTARTIS DEL 
SANTUNGO PASLĖPTA 

NUO SUV. VALST. 

Washington, rugp. 11 d. 
Lansing šiądien senato užsie- 
nio santikių komitetui pasakė, 
kad tarp Japonijos ir Anglijos 
vra slapta sutartis dėl Chini- 
jos pussalio Šantungo, ku. lą 
Japonijos ambasadorius Suv. 

Valstijose grafas Ishii užslė- 

pęs nuo Lansingo. 

15 SUŠAUDYTA CHIHUA- 
HUOS MESTE. 

EI Paso, Tex. rugį). H d. 
Vienas Amerikietis, atvykęs 
čia iš Meksikos, sako, kad Chi- 
huahuos miesto po susekimo 
suokalbio sukelti maištą ir ati- 
duoti miestą Viliai, penkiolika 
vadovų tapo sušaudyta. 

ITALIJOS DARBININKŲ 
VADAI ŠAUKIA STREI- 

KO SUVAŽIAVIMĄ. 
Rymas, rugp. 11 d. — 

Nacionalė Italios darbinin- 
kų federacijos taryba turės 
specialį susivažiavimą Mi- 
lane rugp, 15 d. kaip prane* 
ša laikraštis Avantf. apkal- 
bėijmui padėjimą, kurį pa-* 
gimdė įvairus streikiniai ju- 
dėjimai Italijoj. SuBiMij|>-( 
mas tęsis tris dienas. ,<;• •• 

BROOKLYNO GATVEKA- 
RIU STREIKAS PAS!- 

BAIGĖ. 

New York, rugp. 11 3. 
Brooklyno Rapid Transit 
kompanijos žemutiniams, 
augštutiniams ir apatiniams 
aramas vėl pradėjo vaikščio 
ti kaip reikiant po dviejų 
naktų taikymosi keturių die 
nų straike, unijos viršinin- 
kai pradėjo padaryti pienus 
suorganizavimui Tisų gatve- 
karių darbininkų Manhat- 
tane ir Bronxe ir tąsyk pa- 
reikalavimui didesnių, algų 
ir geresnių sąlygų. 

Brooklyno Rapid Transit 
kompanijos darbininkai pa- 
gal sutartį padaiytą šešta- 
dienio vakare pasiųs dele- 
gaciją pas perėmėją Lindley 
M. Garrison kaip tik bus 
priparodę, kad iš 13,000 
kompanijos darbininkų 
rugp. 8 d. daugiaus negu 50 

nuošimčių buvo unijos na- 

riais. Jie reikalauja pakėli- 
mo algos nuo 42 iki 75 cen- 

tų valandai ir 8 valandų die 
nos. 

NAUJA LENKŲ KARIU- , 

MENE VĖL EINA PRIEŠ 
BOLSEVIKUS. 

Bazelis, rugp, 11 d, -~ 

Lenkų kariumenė apleido 
Minską ir eina prieš bolševi- 
kus, kaip pranešama be^ eli- 
niu telegramų iš Varšavos 
Kareiviai esą gerai išlavinti 
ir busią stipriai paremiami 
artilerijos. 

Delegacia iš Volynijds 
gubernijos išreiškė norą i 
talkininkų ministerius lenkų 
sostinėj, kad jų šalis butų 
priskkta prie Lenkijos. 

ORAS. 
Cfafcftft) t a^ieliskej: 
Utarninke nepastovus oras. 

Augeciausm temperatūra 
kar f 6 laipsniai apie 4 vai. vak. 

Saulėtekis, 5:55 vai. ryto; 
saulėleidis, 7:55 vai. vakjtre. 
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Egzekutyvis Komitetas 
ir Sriovės, 

Šiądien Amerikos lietuvius Atstovau 
ja Washingtone Tarybų Egzekutyvis komi 
tetas. ,Dąr daugiau: jis yra įgaliotas at3tc 
vauii ir Lietuvos valdžią, Lietuvos zmonež 

Faktiškai Egzekutyvį Komitetą, tą vy 
pjausią tnuSų išpildomąją įstaigą, kontrc 
ičupja abi'tarybi: tautininkų ir katalikų, 
tą Koiflite*4 tos dvi tarybi ir paskiria žmc 
nes* suteikia jiems nurodymus kaip ir k 
veikti, tądien tarybos tai kaip ir amerikie 
cių lietuvių parlamentas, o Egzekutyvis kc 
roitetas, tai išpildomoji valdžia. 

Taigi egezkutyvis komitetas atstovai; 
ją lygiai katalikus, lygiai tautininkus, į 
gįai tųQs,\'isŲ3 lietuvius, kurie dirba cl( 
Lietuvos riepri^tilmybčs, lyg'iai vięus tuoi 
kurie jSučiasi nariais lietuvių tautos, Li< 
tuvos valstybės. Todėl Egzekutyvis Kc 
mjtątas turi susidėti š vsų sriovių atstovi 
tun būti bęnt didžiumai priimtinas. 

D.abargi pas mus kątalikai kaip ir t\ 
čia bį^inaj nori įsprausti į Egzekutyvį kc 
mitetą p. Mastauską, reiškia jie nori pads 
ryti jj atstoyu visų lietuvir čia Amerikoj 
ir Lfetuvoįe% P nas Mastauskas gi yra n< 

priimtinas niekam, &part siauros jo sal 
ninki) Griovęs 

Poaač Mastauskas visiškai yra nepri 
iM&i'$s" del šių priežasčių: 

1) Jis nėra priimtinas Lietuvos vai 
džiai, oes tos vąldžios užsienių ministeri 
p. Ą Voldemaras nepasitikėjo jam. 

2} P-a Mastausko praeitis visiškai Ik 
tuviams nežinomą. Jis iškilo tiktai laik 
keres, Qi -^mažą-nurodymų yra, kad ji 
pįrmia'u .turėjęs rišius su lenkais ir daba 
dar yra lenkų, kurie p. Mastauską laik 
savo žmogumi. 

3) Mastauskas rėmė ir dalyvavo Gab 
rio taryboje, kuris, kaip jau žinoma, yr; 
Lietuvos valdžios priešu. 

4} Mastauskas nesigėdino važinėti si 

Čėsnųlį# ir kartu su juomi sakyti parkai 
bas, kuriose Cesriulis aiškiai išsireiškė prie 
l4etuv<?s 'atstovus Paryžiuje, taigi prie, 
liętyiyas valdžią. Reiškia, kad p. Mastaus 
kaa Uftį tp^kį Čėsnulio darbą naudingu. 

t>) P-as Mastauskas pereitą vasarc 

prieš pat išvažiavimą Europon, Tautini 
Tarybos susirinkime oficialiai buvo už 
kljįuętąs, .ar įfs važiuoja Europon tik si 

lietuvių reikalais. Jis atsakė "Taip". G 
parvažiavęs iš Europos pats per New Yorkt 
dienraštį " World" pasakė, kad jis važinė 
jes Europon su Suv. Valstijų reikalais 
Gerai, kad pažinė jo su 3uv. Valstijų rei- 
kalaisvhet visgi nereikėjo tuomet reikalau 
tii ię^altojimo nuo lietuvių, nereikėjo imt: 
^Įyginimo. Dabar gi kaip pranešama iš 
tĘ&ftįįįį, norėjo imti iš Lietuvių Taiko- 
defgacijos po 8000 frankų mėnesiui, kuo- 
met Dats Voldemaras eauna. tiktai nn itOOC 
frankų mėnesiui. 

6) vėl tars garsus užreiškimas, 
kad LiętuVfai privalo dėtis apsiginimo są- 
jungoif su lenkais, arba kitais žodžiais kal- 
bant, |»adar*į pamatus lietuviškai-lenkiš- 
ki unijp.i. 

Ši3- visi cforbai padaro jį nepatikėtinu 
ir neppru.tiiiu nei Lietuvos žmonoms, nei 
amerfk ociams, o katalikai būtinai nori pa- 
statyti atstovu. Tai aiškus saužinus dary- 
mas ptflitfttib lįrizto. 

Daleisfcin\ kacl p. Mastaukas liekasj 
aMovh ir užima vietą Egzekutyviame' ko- 
mitete. Tuomet Lietuvos atstovybė Pary- 
žiuje iš karto pasijaučia, kad visi Ameri- 

kos lietuviai eina prieš ją, nes ką ji praša- 
lino iš savo tarpo, tą amerikiečiai lietu- 
viai pastato priešakyje savęs. 

Tuomet nepasitiki visi tautininkai ir 
dalis katalikų. Ir klausimas ką* tuomet p. 
Mastauskas atstovaus. Pagaliaus ir Ameri- 
kos Valdžia k p. Mastauską žiūrės kaipo į 
savo buvusį urėdninką, bet ne kaipo į iš- 
reiškėją lietuvių balso. 

Tuomet lietuviški laikraščiai, lietu- 
viškos organizacijos, susilaikys nuo rėmi- 
mo, nors žinoma, neis priešais iš manda- 
gumo. Vienu žodžiu — tuomet nei Lie- 
tuvos valdžia nepasitikės, nei amerikiečiai. 
O tas jau yra pilnas krachas musų politiš- 
kojo darbo. 

Ir ištikro, kaip gali atstovauti kokis 
nors žmogus kitus žmones, kurie jo neno- 

ri. Negali atstovauti katalikus jokis tau- 
tininkas, jei katalikai nesutinka, negali nei 

i d. Mastauskas atstovauti tautininku, iei iis 
jiems nepriimtinas. Katalikų taryba užsi- 
spyrusi neprileido Dr. Šliupo prie atstovy- 
bes Paryžiuje, nors kaipo lietu vys aiškesnis 
negu diena, aiškausi jo darbai, aiškiausia 
praeitis. Katalikai užsispyrė prieš ŠliupE 
todėl kad Šliupas su katalikais nesusitaikc 
tikybos dalykuose/ Ir jie pašaliniais daly 
kais remdamiesi neprileido Dr. Šliupo 
Bet ką padarysi, jei Šliupas buvo taip bai 
sus katalikams ir jei jie jį nepriėmė, ta 
jis ir nesiskaito amerikiečių lietuvių atsto 
vu Paryžiuje, o tik tautininkų sriovės įga 
liotiniu. Taip pasielgę su Šliupu, taip pa 
sinaudoję priimtinumo teisę, tie patįs ka 
tilikai būtinai nori tautininkams įpiršt 
Mastauską ir Čėsnulį. Ne, tas jau negali 
ma. Tegul p. Mastauskas atstovauja kata 
likus, bet ne visus lietuvius. 

Pagaliaus kodėl nestoja priešaky n i 
darban toki katalikų atstovai, kaip proi 
Bučis ar kun. Kemėšis? Jie tautininkam 

j žinomi, jų praeitis aiški, šviesi, jie nors ki 
tų pažiūrų žmonės, bet jie nepasiduos mu 

" 

sų priešams, jie visuomet stovėjo ir stove 
* už Lietuvos neprigulmybę, ir jie tautiniu 

kams pilnai priimtini. Tautininkai savo at 
stovybėsna pasistengia pastatyti aiškiau 
3ius ir nuo senai visuomenei žinomus vei 
kėjus, katalikai gi stengiasi pastatyt 

j taip sau vaikinus, kurių praeitis nežino 
ma, kurie darė klaidą ant klaidos, kuri 
net ėjo prieš ta valdžią, kurią jie pastato 
mi atstovauti. 

Iš Egzekutyvio komiteto bent nedarj 
kime parodijos, nedalykime atstovybės iš 
juokimo. Juk niekas iki šiol dar neatstc 
vavo tuos, kurie neįgaliojo atstovauti. M e 

aiškiai užreiškiame, kad męs Egzekutyv 
komitetą rėmėme ir remsime kaipo iLetu 
vos valdžios ir Amer. lietuvių įgaliuotinius 
bet męs rem šime tiktai tokį Egzekutyvį ko 
mitetą, kuris yra abiejų sriovių įgaliotas 
kuris susideda iš tokių atsto/ų, kurie pi i 
imtini abiems sriovėms ir kuris priimtina 
Lietuvos valdžiai, tai'yra jos vyriausiai at 

stovybei užsienyje, Lietuvos atstovybti Pa 

ryžiuje.. Verčiau visai neturėti jokio Egze 
kutyvio komiteto, negu turėti tokį, kuris til 
tai kompromituoti! lietuvius ir kuris buti 
tiktai parodija atstovybės. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

P-NAS SODEIKA PAGIEDOS VICTORC 
i REKORDAMS DUOTI. 

r, "Scranton Times" paduoda šitokį pra 
į miešimą savo laidoj už liep. 25 d. š. m.: 

Gerai žinomos lietuvių bailcono Anta 
ao Sodeikos draugams bus įdomu apie jc 

į padarymą kontrakto su Victoro šnekami 
mašinų kompanija, iš Camdino, N. J.; kon- 
traktas padaryta dešimčiai daininių re- 

( kordų jo gimtoj kalboj, kurie bus padaryti 
Ateinančiais metais. P-as Sodeika per pas- 

, kutinių du metu daugelyje miestų dalyvavc 
koncertuose ir operose ir šiądien yra skai- 
tomas vienu geriausių lietuvių giesmnin- 
tų šitoj šalyj. P-nas Sodeika per pasku- 
;iniu du metu mokinosi pas Dr. L. B. Wood 
:cek,ą. 

f* Ąfr^. " ,T 

LIETUVA IR JOS ŽMONĖS. 
Lietuva yra Nemuno ir Dauguvos upių 

kloniuose ant pietrytinio Baltiko jūrių kraš 
>o. Sostinė yra Vilnius. Plotas maž-daug 
30,000 ket. mylių, gyventojų apie 9,000,- 
)00, kurių 7,000,000 lietuvių, 3,500 ;000 
tikrųjų lietuvių. 1,500,000 vartojančių sla- 
vų kalbas ir 2,000,000 latvių. Šitoj šalyj 

■/ra taipgi apie trečia milijono dalis lietu- 
vių. Likusi gyventojų dalis susideda iš žy- 
lų, baltgudžių, vokiečių ir latvių. Yra sa- 

koma, kad nėra jokio pėdsako pasaulio 
istorijoje, kad kokia kita tauta butų gy- 
venusi šit ame krašte. Nors lietuviai randa 
.p tai')) slavų ir teutonų, be t jie visai nesi- 
^iminiuoja su jais. Jie sako, kad ji labai 
panaši i senovinį sanskirtą. 

—Iš Portchester Item. 

Bolševikai norėjo atnaujin= 
ti su Vokietija karę. 

Męs žinome, kad rudenį1 j 
1917 metų Rusijos bolševikai/ s 

paėmę Rusijos valdymą j savo'] 
rankas, pertraukė karę su .Vo- \ 

kieti ja ir padarė su ja sutar- t 

tį Lietuviu Brastoje. Pasiro- t 

do, kad vėliau bolševikai vėl t 
buvo linkę atnaujinti su voki e i 

eiais karę; t;į dalyka gerokai i 

nušviečia pulkininkas R. Ro 1 

bins. • 

Pulkininkas Raymond Ro- 

bins, kaipo galva Amerikos 
Raudono Kryžiaus Rusijoje, iš 

i buvo tenai visą perversmui lai- 1 

■ ka ir net susidraugavo, ar bent 
buvo gana geruose santikiuose 

1 su bolševikų vadais ir sugrį- 
1 žęs Amerikon apie bolševikus 

nrielankiai atsinešė, dartri nu- 

autusi savyje pereiga ginti 
avo tiesas. Bolševikai krei- 
•ė visa savo (lomą kovai prieš 
idujinius priešus, ir užtat 
ai]) sudemoralizavo rusų tau- 

ą, kad jie nematė reil .'.lr gi n 

i visa taut^, jei joje yra kas 
įors nepageidaujauio. Pasel 
nes buvo rusams liūdnos: su 

yginamai silpnos vokiečiv 

;pekos maršavo į Petrograde 
r kitus žymius miestus be jo 
dn iv; rimu mispę nn«;inri#»^i 

limo, nes kariumenė nemali 
reikalo priešintis, ji kartais 
pametusi stovykloje reikmes 
uis eidavo kur kojos neš< 
' faip užreiškė pulkininkui Ro 
bins Trockis, aiškindamas, jo? 
priversti buvo rašytis po voki 
;iu sutartimi, nes kareiviai ne 

c 

nori jau ginti net Petrogra 
do). •' 

Reiškir priėjo prie to, kai 
bolševikai turėjo taip elgti 
kaip diktavo vokiečiai, nes be 

ševikų likimas jau did/iumo 
prigulėjo nuo vokiečių, kurie 
kaip pasirodo, su bolševikai 
ceremonijų nedarė. 

Rusijos bolševiku patyrima 
yra nebloga lekcija ir mum 

lietuviams. Musų veikimo ta 
tika daugumoj panaši takt 
kai rusų bolševikų. Tiek mu 

sų draugijose, tiek^musų koli 
nijose, centralėse organizaci 
jose ir t. t. tilv jieškoma vidi 
jinių priešų, kad jiems kai 
nors įskaudinus. Kaip pris 
žiūrai, tai atrodo, kad lieti 

peikdamas talkininku politika 
Rusijoje. Neseniai jis paskel- 
bė faktų, iš ko matosi, kad bo 
ševikai buvo pasirįžę atnaujin- 
ti kare prieš vokiečius jei butu 

tikėjęsi paramos iš talkininkų j 
pusės. 

Pertraukus bolševikams niu- 

šius su vokiečiais, kaip žinome 
j vyko vokiečių su bolševikais 
derybos Lietuvių Brastoje. Bet 

pasirašymas po Lietuvių Ura-1 
stoję padaryta sutartimi u£si-| 
vilko iki kovo 3 dienai 19U me 

tų, gi galutinas tnikos sutarties 
užtvirtinimas per sovietų kon- 
gresą į.yko dar vėliau. 

Pulkininkas Robins praneša, 
kad pasirašyti po sutartimi nei 
vienas iš žymių bolševikų vadų 
nenorėjo; atsisakė pasirašyti 
Leninas, Trockis, Karelin ir 
kiti. Tada tapo pasiųsta pasi- 

B j rašyti po sutartimi su vokie- 
čiais antraeiliai bolševikų lyde- 

viai kits kitą, jei galėtų, t; 
šaukšte vandens jr skandy 11 

YpatiškieniS užsivarinėjimai 
pinkliu, kliučiu darymams nėr 
galu ir visai neatsižvelgiau] 
j tai ar iš bus nauda ar skriai 
da visuomenei ir tautai. 

Butų jau laikas toki nesve 

ką veikimą pamesti, nes gal 
me susilaukti negeistinų pase 
mių. 

R. A. 

IŠ AMERIKOS LIETUVI! 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 

Posėdis Rugpjučio 6: I 
pranešimų Tarybon: 1 
KabJegrama iš Paryžiau 
nuo p. Balučio, kuris žino 
dina, jogei labai svarbi 
idant visoHos Lietuvių drai 
gijos ir privačiai žmonė 
prisidėtų dabar einančiai 
rezoliucijų vajun i senato 
rius ir kongresmanus, taip 
gi kad rengtų užklausimu; 
ir informacijas Amerikos 
valdžiai. 2) Kabeliogramai 
per Inf. Biurą iš Paryžiaus 
kur pranešama, jogei Len 
kai santarvininkų manda- 
to neklausydami briaujas: 
Lietuvon su ginklais ir te- 
rorizuoja Lietuvos žemes 
S) Rašo žinomas rašytojas, 
3. Puida, jogei Rugp. 6 tu- 
•ės atsibūti Pild. Kcmitetc 
bendras posėdis Ne\v Yorke. 

nai, Kurie pasirase lauke ties 

vokiečių kariška linija (rusų 
kariškos linijos kaip ir nebū- 
vu) dargi neperskaitę vokie- 
čių paruoštos sutarties. 

Rusų bolševikai tais laikais 
(pradžioje kovo, 1918 111.) ki- 
tais talkininkais nepasitikėda- 
vę, bet amerikonams buvo la- 

bai prielankus ir gelbėdavę 
kraustytis Amerikos ambasa- 
dai iš Petrogrado Yologdon, 
prie ko vertė vokiečių artini- 
masi prie Petrogrado. Kitos-gi 
talkini-kų ambasados visai ap- 
leido Rusija. 

Kovo 5 dieną, t. y. jau pasi- 
rašius bolševikams po taikos su 

tartimi su vokiečiais, puikinii 
kas Robins turėjo pasikalbė- 
jimą su Trockiu ir paskui su 

Lminu reikale atnaujinimo ka 
rės su vokiečiais. Kaip vienas 
taip ir antras buvo linkę panai 
kinti Lietuvių Brastos sutartį 
ir atnaujinti su vokiečiais ka- 
rę, jei Robins užtikrintų to- 
kiame atsitikime, pagelbą iš 

Amerikos, žinoma tokiu būdu 
ir iš talkininkų. Trockis ir 

Leninas užreiškė, kad jie pasi- 
stengs, idant Rusijos sovietų 
kongresas atmestų Lietuvių 
Brastos sutartį ir žinoma at- 

sinaujintų ir karė su Vokieti- 
ja. Bet Robins, jokio užtikri- 
nimo duoti negalėjęs. 

"D..11 • 1.~ 1J>. vur didžios svarbos reikalai 
-uri buti nuspręsta. 5) p. 
Jaruševičius rašo priedine® 
žinias, kurios pasakoja, kaip 
Lenkai Vilniuje sumušė Vi- 
eišienę ir Stašinskienę. 6) 
š "Lietuvos" redakcijos ap- 
urėta Amerikos Lietuvių 
>eimo protokjlas. 7) Pa- 
iųsta kabeliograma Volde- 
narui Paryžiuje apie Lietu- 
ms atstovybę Amerikoje. 
!) Išpild. Komitetas žinodi- 
1a sekančius dalykus: Pada 
yta sutartis tarpe Ameri- 
:os ir Lietuvos apie krasą* 
abar jau galima Lietuvos 
aidžioje esančion žemėn 
iuntinėti laiškus prastus ir 
egistruotus — laiškams 5 

JL JLVCl \ illVJllU. 

bins paduoti faktai liudija, ^ 

kad trumpame laike po Lietu- ] 
vių Brastos tarybų ir patįs bol : 

ševikai pamatė, jog padarė ^ 

klaidą padarydami su vokic- J 

čiais sutartį, bet jau buvo be- J 

jiegiai idant ką nors veikus, t 

\1aidą pamatė tame, kad 

pasitikėjimas vokiečiais įstu- £ 

mė Rusiją nelaimėn, nes vo- * 

'kiečiai vieton pa'ikus rusus ra- 

I mybėje vis briovėsi Rusijos' £ 
|gilumon ir silpnino Rusiją r 

kai]) įmanydami. į r 
Bet vokiečių veidmainingu-1 i 

mas butų buvęs maža bėda, c 

jei bolševikai butų nevedę r ik v 

sų*liaudies klaidingu keliu; jei s 

rusų tauta savo masėje butų r 

centai — o pinigu siunti- 
mas irgi jau tariamas; gau- 
ta leidimus intaisyti lietu- 
viškus pasportus Lietuvon 
važiuojantiems; katalikai 

i prie neprigulmybės vajaus 
dar neprisidėjo; didelės) 
Amerikos organizacijos re-j 
mia Lietuvos neprigulmybę; 
Turčinavičienė buvusi ir 
VVashingtone — jos politi- 
niai žingsniai dar neaiškus; 
senatas 4-rių tautų liiga la- 
bai užsižingeidavęs; Pary- 
žiaus delgacijai tapo žino- 
ma, jog visa Lietuvos viltis 
Amerikoj 3; 9) Advokatai 
Bradčiulis ir Lopatto apsiė- 
mė "Lietuvos Bylą" ginti. 
10) Lietuvių, Latvių., Estų 

i ~c ir 

šiai sykiu bus išrištas. 11) 
r Nupsamdyta parkas ant 
J Rug>. 24 Lietuvių kruta- 

muosius paveikslus propa 
gandai nuimti. 12) Musų 
sriovės ir katalikų Raud. 

j Kryžiaus draugijos rengia 
5 bendrą konferenciją ir taria 
1 si su Amerikos Raudonuo- 
, ju Kryžiumi, kuris mielai 

pasižada Lietuvos pagalbos 
s rinkimą remti ir Lietuvon 

pargabenimui padėti. 
Nutarimai: 1) Susiprasti 

s 

su p. Byoir, kad iš Europos 
* žinios pirmiausiai ir yei- 
1V kiaušiai Tarybai perduoti 
~ 

idant tatai musų spaudor 
veikiai padavus. 2) Ekono- 
minės ir Finansinės Komisi- 
jos posėdis būtinai Įvykint: 

i") ant rytojaus po Pild. Kom 
1)1 susirinkimo. 3) Dar kreip- 
ia • .--m—_ i i : 

LIS Į IV čt LčilliVU^j ivau. ai^jjii- 

l- gulmybės vajaus akcijon pr: 

| sidštų. A) Dalyvauti 4-rii 

Tautų Liigos Kongrese Nev 
Yorke, Rugsėjo 2 ir 3, ir tar 

iš abiejų sriovių nemažiai 
24 atstovų pristatyti. 

J. O. Širvydas. 
Amerikos Lietuvių Tauti- 

nės Tarybos Sekretorius. 

k! b AR APIE PAŠTA 
LIETUVON. 

Gavome, nuo Chicagos pašti 
j | viršininko platesnį oficiali pa 

aiškinimą apie susinėsima si 

Lietuva ir Latvija. 
Lietuvon ir Latvijon pas 

g 
tu galima siųsti laiškus, atvir 

^ 
laiškius 

t spausdintus, pavyz- 
džius (sampelius) prekių, ko 

mercijines popieras ir pana- 
šiai; siųsti šiuos dalykus gali- 

| ma užregistuotu ir paprasti: 
] | bildu, mokestis už ką imanui 

sulyg tarptautiniu pašto sutar- 

čių. 
Delei pašto susinešimų su 

Latvija ir Ųetuva, pirmoji 
5 (Latvija) įnima buvusią Ru- 
5 sijos Kuršo guberniją gi Lie- 

tuva įnima Kauno guberniją 
didesnę dalį Suvalkų guberni 
jos ir dalį Vilniaus ir Gardino 
gubernijų. 

Žymesniais miestais tole 

srvtvje yra: Kaunas, Kalvari- 
ja, Liepojus, Mariampolė, 
Klaipėda (Memel), Panevėžin 
Roseiniai, Šiauliai, Telšiai, 
\Ukmergė ir Vilkaviškis. Gi 
miestai Vilnius, Gardinas ir 
Suvalkai šiuo laiku yra kon- 

trolėje Lenkijos respublikos ir 
ten siunčiami turi oui aure- 

suojami per Lenkiją. 
Negauta iš NYashingtono 

jokio nurodymo link persiun- 
timo paštu įvairių siuntinių 
(pareel post), toclėl siuntiniai I 
-pundeliai pakr>l kas nei Lic-| 
tuvon nei Latvijon nebus pri 
imami. 

Taigi susirašyti su giminė- 
mis jau galima, bet teikti 
jiems pagelbą pavienės ypa- 

tos pakol kas negali, bet tik'- 
masi, kad ir ši bėda tuoj bus 
prašalinta, nes tarybos ir pil- 
dantis komitetas rūpinasi, kad 

prašalinus toje Ibi nėję visas 
kliūtis. 

^ 
EXTRA! V 

PALIL'OSAVlMAS VISųL 
JURGIU! 

ATRASTA VISU JURgi^ 
ĮPĖDINIS — "IGNACA 1 

Žodis, arba vardas "Ig" 
nac" tarp amerikonų, yra 
vartojamas tokioje pat pras 
mėje, kaip ir žodis "Jurgis" 
tarp lietuvių. Užtaigi, kad 
geric-u lietuviams susitaikius 
įsu amerikonais, tad męs lie- 
tuviai turime paliuosuoti 
"Jurgį" o jo vieton paskirti 
"Ignacą": — Tai viena prie- 
žastis delko toji permaina 
vrn reikalinga. 

Antra priežastis dar daug 
svarbesnė, nes tai vis^ su 

mano nuomone sutinka; f 
(a) Lenkų dldžiausis Uar 

vienas iš didžiausių) tautos 
vadas h patrijotas (Taip- 
gi ir nemažas lietuviais 
priešas) yra "Ignacas" V- 
Na dar ir geras muzikantais! 
(Ignac, trubyk). 

(b) Kokie tai išgamos -r 
svarsto apie kompensacija s 

lenkams už sugrąžinimą lie V 
tuviams Vilniaus :~ 

Geriausia kompensa^' 
ką męs del lenkų pasij ! me lenkų "Ignacą*' .. 

j nuo šio laiko šaukime: "Ig- 
nac trubyk!" 

J. L. "Pranas". 

TELEFONO ŽAISLE. 
Y ienas bąnkierius prašo, 

kad jį sujungtų su kitu ban- 
kieriu. Jis klaus:a: 

— Kas kalba? 
— Iš kalėjimo,—girdisi ic 

lefone. 
Senas plikis nori pa vakar ie 

; niauti su gražia šokikia telefj 
nuoja į restoraną. 

— Ko norite? 
— Noriu duoti užsakymą. 
— } asakykite savo antrašą 

ir męs prisiusime mušu grabų 
katalogą. 

Operetės prciadona norė- 
dama pranešti apie savo neti- 
kėtą liga prašo sujungti ?u 

teatro ofisu. 
> — Kas pas telefoną. 

— Mandzerius. 
i — /• r teatro mandžerius. 

— Ne, prieglaudos. 
— O. ne! Man reikia 
— Ką? Męs jau tusčiu>' 

tų daugiau neturime. TĮ 
MOKYKLOJE. 

— Jonuk. Jei tavo tėvas 
išeis iš namu ant dviejų o dar. w J w 

bą užbaigs per tris valandas 
tai kada j:s sugrįžš? 

— Ant 1 nakčia 
— Kai j) taip? 
— Mri?o tėvas kiekvieną 

užbaigtą >larbą turi papratimą 
palaistyti. 

I 

į Dr. G. M. Gkser I 
g Praktikuoja Jau S? motai 

g 3149 S. Morgan St„ karti 32 st | & Specialistai Mcisrišky, Vyrišką, g 
ir Chroniškų Ligų. 

^ Valandos: 9—1C ryto, 12—1 po S 
p piet. b—b vik., Kodėl. 9—2. 
S TELEFONAS YAP^S 627. y 

rel YAP.DS 15S3 

DR. J.&ULIS 
LIETilv/IS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrydo vlsokidB Ilgus moterių 
valku Ir vyrij Speeidilškal gj- 
do limpančias. užsi::enėjusia€ 
Ir pasl »p*Ingas vyvu HgM 

3259 So. Halsted Si, Chicago, fti> 

A.lViasalskis 
LIETUVI" GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvese koge- 
riaualai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, !:ad 
męs patį s dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tins: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieni} ar 

naktj. 
3305 Auburn Avc. Tel. Drover 41S9 



IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
PITTSBURGH, PA. 

Liet uvi ų-M adziarų koncerto 
reikale. 

Buvo jaučiama, kad perei- 
toj seredoj dėl menko oro pu- 
blikos butų atsilankę į lietuvių 
-niadziarų koncertą nedaugiau 
siai, todėl minėtas koncertas 
tapo atidėtas tolimesniam lai- 
kui, kada bus tinkamesnis 
koncertams oras. 

Koncertas gf'al įvyks pradžio 
je rugsėjo, kada sugrįž iš va- 

kacijų muzikos direktorius p- 
nas Eurhart. Kadangi publi- 
ka įdomauja minėtu koncertu, j 
todėl apie diena koncerto bus; 
pranešta neužilgo ir per laik- 
raščius. 

Vedėjai. 

mą pašelpos ligoniams našlai- 
čiams ir seneliams. 

Ed. "ZaniCivskis. 

SIUNTINĖJIMAS DAIK- 
TU. 

Valstijos Departmento 
Kares Pirklybos Bordo Sky 
rius praneša, kad revizija 
reguliacijų, kuriomis siunti- 
niai siunčiami į kai-kurias 
vietas, kurių importavimas 
yra leistinas, gali buti iš- 
siųsti be jokio atskiro lei- 
dimo, kada jie yra perve- 
žami per šią šalį, arba per 
kurį nors Suvienytų Valsti- 

jų uostą. Šita reguliacija 
Įvykinama liepos 21, 1919, 
pertaiso W. T. B. R, 810 iš- 
leista liepos 14, 1919 ir pra 
tęsia Specialį Siuntinių Lei- 
dimą RAC-42 kaip žemiau 

paaiškinta: 
1) Specailis siuntinių Lei 

dimas RAC-42 buvo Muitų 

PIIILADELPHIA, PA. 

Amžininkų domai. 

Matant lietuvių amatninkų; 
judėjimą kitose vietose ir Į 
Philadelphijos lietuviai, arnat-j 
ninkai nesilieka užpakalyje. I 
Philadelphiečiai šaukia savo! 
pirma susirinkimą 17 diena j 
rugpjūčio 2 vai. popiet, Lietu-1 
vių Muzikaliskoje svetainėje,! 
Allegheny ir Tilton strs. 

Visi Philadelphijos ir apie-j 
)inkės lietuviai amatninkai i 

malonėkite atvykti minėtan; 
susirinkiman, kuriame apkal- 
bėsime lietuviu amatninkų rei-j' 
kalus. Gana iki šiol męs buvom j 
iškrikę įr niekuo nesirūpino- 
me apie lietuvių amatninkų su 

sidraugavimą; toliau taip tęs- 
tis neprivalėtų. 

M^3 privalome organizuo- 
tis, kad pagerinus savo būvį 
ir kad sykiu prisidėjus Lietu-Į1 
vai atsistatyti, kuriai bus la-[' 
bai reikalingi įvairus amatninj 
kai atlikimui įvairių valdiškų- 
darbų, kur reikalingas rimtu- 
mas ir pastavumas; gi lietu- 
viai yra vieni iš pastoviausių. 

Taigi susieikime minėtan 
susirinkiman apkalbėsime ką 

Kordo įssiųstas ir juo lei- 

džiama eksportacija visokių 
prekių paeinančių iš kokios 
nors svetimos žemės ir ski- 
riamų kitai kokiai pasaulio 
saliai, ir kurios yra veža- 
mos per šią šalį arba per 
Suvienytų Valstijų uostą (iš 
skirus (1) ginklus, amunici- 
ją ir sprogstančią medžiagą 
skinamą amunicijos dirbi- 
mui, ir bevielino telegrafo 
prietaisus, siunčiamus j Mek 
siką, bet tiktai su ta išlyga, 
kad nei vienas siuntinis skir 
^s į Europą nebus leistas 
siuo leidimu, jeigu jis nėra 
skirtas \ Belgiją, Franciją, 
Britanią, Grekiją, Italiją, ir 
į tą teritoriją kurią apima 
straipsnis 3, militariškos 
klauzulės, Santaikos Proto- 
kolo, Lapkričio 3, 1918, j 
Partugaliją Ispaniją, ir jų 
savastis Eurpoje, arba Dani 
ją, Faroe Salas, Vokietiją 
(ir taip-pat tą teritoriją ant 
kairiojo kranto Reino upės, 
apvaldytą Suvienytų Val- 
dlių), Olandiją, Islandiją, 
Norvegiją, Rumuniją, Serbi- 

ją, Švediją,(Šveicariją Jugo- 
slaviją, 'čeeho-Slovakiją, 
Finlandiją, Latviją, LIETU 

mums reikia daryti, kad page-' 
rinus savo bitvį, savo bendrui 
silpnesniu amatninkų ir sykiu 
suteikus paspirti Lietuvai. Gal 
vienu iš svarbesnių reikalų bu- 

tų įsteigimas patarimų-infor- 
macijų biuro, kaip kad pada- 
ryta Brooklyne, bet tas bus 

parankiau apkalbėti ir sutvar 

kyti susirinkime. 
A. L. Reikov. 

WESTVILLE, ILL. 
Raudono Kryžiaus lenktynes. 

Po Amerikos Lietuviij Sei- 
mo Chicagoje, Westvillyje pra 
sidėjo gyvesnis judėjimas.' 

lYpač čionykščiai lietuviai re- 

mia Lietuvos Raudoną Kry- 
žių (Lietuvai Gelbėti Draugi-( 
j^). Jau yra susitveręs 
Raud. Kryžiaus skyrius su ke-; 
lėta desetkų narių. 

V4, Ustoniją, ir L-nKiją. 

p) Siunčiamieji siuntiniai 
atėję i Suvienytas Valstijas 
traukinių ar laivu išsiunti- 
mui po RAC-42 gali buti 
paskirti j galutinę vietą ar- 

ba agentui Suvienytose Val- 
stijose išsiuntimui, ir jeigu 
paskirti agentui, geležinke- 
lio surašas gabenamų pre- 
kių arba laivo turi paženk- 
linti galutiną vietą, ir šie 
paženklinimai bus perašyti 
ant muito manivesto arba 
kopija laivo manifesto pa- 
rodyta muito kolektoriui. 

(8) Atvykus siuntiniams 
ant uosto, gelžkelio arba 
laivo agentas turi parodyti 
Muito kolektoriui kopiją 
laiYP manifesto, arba dalį, 
ant kurio aiškiai bus pažy- 
mėtos prekės, kurios yra 
siunčiamos. Šita kopija tu 
ri turėti: 

(a) Galutiną vietą sulyg 
augščiau pažymėto paragra 

v įetos draugijos irgi gausiai 
remia Liet. Raudona Krvžin. 
Pirmiausiai parėmė všį prakil- 
nų darbą moterų draugystė ku 
r i paaukavo iŠ savo iždo $50. 
Tai matydama Šv. Petro ir, 
Povilo Draugija SLA. 29 kuo 
pa paaukavo net $75; gi West 
villes Ukėsų Kliubas aplenkė' 
ir Petrinę, paaukaudamas iš' 
kasos Raudono Kryžiaus rei- 
kalams net $100. 

Tas parodo, kad VVestvilles 
lietuviai labai rūpinasi Lietu- 
vos reikalais, ypač, teikimo pa 
šalpos ligoniams ir našlai- 
čiams per Liet. Raudona Kry- 
žių. čionykščiai lietuviai da- 
bar laukia čion kokio-nors kai 

betoj o, kuris geriau supažin- 
dintų vietos lietuvius su mūsų 
brolių reikalais ir tikimėsi, kad 
\vestvilliečiai dar gausiau pa- 
remtu Lietuvos Raudonos 

Kryžiaus prakilnų darFą, teiki 

fo 2. 
(b) žodžius "Special Ex- 

port icenceRAC-42". 

(4) Jiegii siunčiama'gele- 
žinkeliu, muito kolektorius 
priimdamas leis prekes vež- 
ti ant uosto'sykiu su'Mani- 

festu. Muito kolektorius iš- 
leizdamas leis prekes siųsti 
port licence RAC-42/* 

Siuntėjų atyda yra krei- 
piama j tai, kad prekės pri- 
imamos Suvienytose Valsti- 
jose, negali buti sulaikytos 
naminiam naudojimui arba 
pavestos j šalį, arba paskir- 
ti kitą vietą, kuri pažymė- 
ta ani priėmimo dokumento 
dokumentų, išaiškintų pa- 
ragrafe 2, nebent leidimas 
tai daryti butų gautas nuo 

Karės Pirklybos Bordo Sky- 
riaus. 

| Del informavimo siuntėjų 
atycla yra atkreipiama į W. 
T. B. R. 643, išleista Kovo, 

114, 1919 ir pranešantis iš- 
leidimą Generalio Įvežimo 
Prekių Leidimo PBF-35. Šis 
leidimas apima įgabenimą 
į Suvienytas Valstijas po 
tokiu užstatu, kuris bus rei- 
kalaujamas Suvienytų Vals- 
tijų Muitų Bordo, visų pre- 
kių, kurias manoma siųsti 
per Suvienytas Valstijas j 
kokią nors svetimą šalį. 

Surašas Prisiųstų Seiman Pasveikinimų ir Aukų. 
Mažutis Petras, Chicago, 

$5.00. 
Andruška Ant., Pliila. Pa. 

$4.00. 
Peoples Investment Co., J. 

Ilgaudąs, L. P. Žilvičiutė, P. 
P. Žilvitis, Chicago, $50.00. 

DLK. Mindaugio, Dr-ja, 
Per Ant. Bernašių, So. Brook- 
lyn, N. Y. $5.00. 

Karsokas, ~*K., $5.00. 
Sakaitis, T. A., Dayton, O. 

?3.T50. 
Sus. Liet. Am. 3 kp., Eli- 

zabethport, N. J., $10.00. 
J. Valinčius, Chicago, į 

S50.00. * 

Runavičia, fonas, Chicago, 
$5.00. 

Dauęelavičius, St., Chicago, 
$10.00. 

Ridikas Juozapas, Chicago, 
$50.00. 

Dr-ja šv. Jurgio R ir K., 
Chicago, $75.00 ir $25.00. 

'Marčiulionis Juoz., Anso- 
nia. Conn.. $3.00. 

Ažukas L., Chicago, $10.00. 
Lietuviai Tėvynainiai, Ro- 

chester,, N. Y.. $3.00. 
Czesna, Theo., Chicago, 

$5.00. 
Sarpalius Petras, Chicago, 

$5.00. 
Zuraitis Kaz., Chicago, 

$25.00. 
Am. Liet. Tautinė Sandara 

:55 kp., iWilkes-Barre, Pa. 
$5.00. 

Juszka Tonas, Chicago, 
$5.00. 

Puleikis, F. T., Cliicago, 
$5.00. 

Mosteika, Ant., Chicago, 
$5.00. 

Bijanskas, Jonas, Chicago, 
$10.00. 

Kareiva Wm. J. Sergt., Ka- 
reivis iš Francijos, $15.00. 

Živatkauskas, F., Scrantoh, 
Pa., $5.00. 

Šv. Kazimiero Parapijos 
būrelis, New Haven, Conn., 

$5.00. 
Šalkauskis,. M., Chicago, 

$10.00. 
L'rhjalenja Amelija, Chica- 

go, $5.00. 
Šalkauskienė, Ona, Chica- 

go, $10.00. 
Račiūnas, Juoz., Chicago, 

$10.00. 
Universal State Bank, Chi- 

cago, $100.00. 
'Mickevičius Juoz., \Yilkes- 

Barre, Pa., $5:00. 
Šidlauskas" St., Chicago, 

$10.00. 
Januszis Alex, Chicago, 

$5.00. 
01iszewskis Petras, jChica- 

go, $5.00, $5.00. 
Liet. Evangeliškas Liute- 

riška Dr-stė, Chicago, $15.00 
Žiono Evangelikų Liutero- 

nu Parapija, Chicago, $16.00. 
Turevičia, Andr., Chicago, 

$50.00. 
Tumszis luoz., Chicago, 

$5.00. 
Kosmo\vski, Anton, Chica- 

go, $15.00. 
(Bus daugiau). 

Augščiausios P r iegl audos, 
Lietuvių Amerikoj, 4-ta kp. 
Pittsburg, Pa. $15.00. 

Šliauteriai, Yira, Chicago, 
£50.00. 

•Dimša Jonas, Chicago, 
£10.00. 

Dr-stė Šv. Antano, Ogels- 
)y, 111., $25.00. 

Gavvlis, L., Baltimure, Aid. 
£10.00. 

Dr-stė Lietuvos Sunu No. 
I., Chicago, $15.00. 

Lietuvių Tėvynainių Burė- 
i.s, per A. S. Trečiokas, Nev- 
irk, N. J., $30.00. 

Dr-stė Saldž. Širdies V. Je-į 
zaus, per B. Butkus, Chicagv, 
f50.00. 

Dr-stė Šv. Mateušo, Apašt. 
per B. Butkus, $50.00. 

Amerikos Liet. Tautines 
Sandara 9 kp., Cambridge, 
.Mass., $13.50. 

"Birutės" DainorTų Kliu- 
bas, So. Side, Omaha, Neb. 
510.00. 

Eydints, J. P., Schenectci- 
:ly, N. Y., $52.uO. 

Dr-stė Šv. Vincento Fereru- 
šo, Chicago, $50.00. 

Dr-stė Šv. Vincento Fereru- 
šo, nariai, Chicago, $27.00. 

Urbonas, J., Dayton, Ohio, 
>o r\n 

Sus. Liet. Am. 87 kp., So. 
Omaha, Neb., "$10.00. 

Ccnt. Mfg. iDistrict Bank, 
Chicago, $100.00. 

Šventakuprių Partija, Kra- 
kova Lenkija? $41.75. 

L. Šliūpienė, ir K. Šliupas, 
Scranton, Pa $10.00. 

Amerikos Lietuvių Tautino 
Sandara—16 kp., Worcestcr, 
Mass., $10.00. 

Aksamavičiutė A., Chicago, 
$10.00. 
SLA. kuopa 1. Edwardsville, 
Pa., $4.00. 

Dr. Ig. Stankus, Phila. P$., 
$10.00. 

Kliušas, Jonas, Frankford, 
Phila. Pa., $5.00. 
* TMD. kp. 17-ta, So. Oma- 
ha, Neb., $10.00. 

Petrauskis, St., Chicago, 
$5.00. 

Grigaliūnas, St., Chicago, 
$10.00. 

Bardauslcienė,. D. Chicago, 
$5v00. 

Dr-stė Garsus jYar.das j Lie: 
tuvaičįų, Chicago, $15:00. 

Balzekis, R., Chicago, $5.00 
Chicagos Prūsų Liet. Tary- 

ba, Chicago, $25iOO. 
Dr-stė Dovydo Kar. per K. 

Butkų',< Chicago, $50.00. 
Butkus, Ben. M., Chicago, 

.$io:oo.- 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

jau įsteigė 
Lietuvos Atstatymo. 

Bendrovė. 
EXPORTO IR IMPORTO 

SKYRIŲ. 
SIUSTI TAVORUS I " 

LIETUVĄ. \" : | 
Lietuvoje bus įsteigtas! 

exporto ir importo- skyrius! 
prie pbKtų:- Klaipėdoje- ir. 
Liepojuje. ; \ 

Į Lietuvą siunčiamas' ya- 
žiuoti e>portio ir importo 
reikalais V. K. Račkauskas. 

Milijoniniai 'užsakymai \is 
Lietuvos jau pasiekė Ame- 

m i 5 

Lietuvos Atstatymo Bend 
rove išpildys užsakymus del 
Lietuvos. 

LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVĖ atliko di- 
deMausį darbą del Lietuvos. 
Štai ką rašo "Lietuva" (iš 
Kauno) apie Lietuvos At- 
statymo Bendrovės darbus: 

"Iš pradžios platesnį 
darbą trukdė užsienių va- 
liutas stoka (stoka pini- 
gų iš užsienio) kas da- 
bar liko jau prašalinta, 
nes LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENROVDĖ 
AMERIKOJE NUPIRKO 
BANKO AKCIJŲ TJŽ 1 
MILIJONĄ AUKSINIŲ 
ir dar apsiėmė išparduoti 
už 2 milijonų Auksinų 
Amerioks Lietuvių tarpe. 

Gautoji užsienio valiuta pa- 
lengvins Bankai užsienio 
Dperacijas: atlikti išmokėji- 
mus, prekių supirkimus ir 
d.ir , ■!■ 

rv t, f Įp:%Jįpr yn 
•... 

•;;••• 

Paremkime Lietuvos val- 
stybę dar daugiau. Pirkite 
Lietuvos Atstatymo šėrus, 
kad butų galima tuoj išmo 
keti kiti milijonai auksinų 
Lietuvos valdžiai. 

Dabar laikas remti Lietu- 
vos vtlstybę, dabar laikas 
ją statyti. 

Broliai ir sesers stokite 
risi kaip vienas darban del 
Lietuvos Laisvfe. • 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rove pirmoji pagelbėjo Lie- 
tuvos valdžiai, pirmoji at- 
statymo darbą oradėjus tu- 
rės visur pirmtnybę 

Šią savaitę išsiunčiami 
visems divicientis už pirmą 
pusmetį. Gaus visi, kurie 
„ižsimokėjo pilna savo šėrus 
ligi 1 sausio 19B m. Gruo- 
:lyje vėla išmoksime divi- 4 

:lendus. J 
Amatninkai ii krautuvių į 

vedėjai ir darbi.inkai, pri- 5 
tyrę biznyje registruokitės S 
prie Lietuvos Atstatymo į 
Bendro vr, nes te ką bus (S 
Lietuvos Atstatyio Bendro į 
vei pridayę savoadresus ir 5 

nurodys kokius įoka ama- į 
Lus, tie via gale neužilgo j 
važiuoti į Lietuj tiesiog į 
prie darbų. "< 

Lietuvoje tuoj sikalingi: g 
Amatninkai įvanis: dai- J 

lydės, namų statyjjai, kai- s 

viai, gelžkelių vių rusių S 
darbininkai, pramnininkai S 
ir prityrusių vedėji.koopera S 
rijoms, valsčių iltinėms, 2 
mokytojų ir t. p. 

Tie, kurie pirmi užsire- S 
gistruos, tie bus irmi ir 3 
Lietuvon pašaukti. g 

Lietuvos Atstatys Bend S 
rovės nariams pirmcybė. | 

Stokite visi į Liet/os At 2 
Rt.atvmn Bendrove " tnni S 

pagelbėkite: 
1) Tuoj išmokėti u mi- 

lijonu markių į Ltuvos 
Valstybes Banką, kactuom 
pataisius piniginius eika- 
lus Lietuvoje. 

2) Sukeikime tuojiapi- 
talo jsteigimui Lietioje: 
a) ūkio padargų fabro ir 
kitų reikalingu išdirbičių. 

Lietuvos Atstatymo end 
rovės šėras $10. —, bevie 
nam parduodama nemaau, 

kaip 5 šėrai. Už pinigi iš- 
mokama 4, nuošimčiai 'ivi 
dendoj Šerai auga. 

Klauskite > informijų- 
šiuo adresu:;;.. 

Lietuvos atstatymo 
Bencirovėi 

LITHUAN1AN DEVELP- 
MENT' CORPORATK 

320 FIETH A VE., 
NEW YORK. N. Y. 

y yt *i* 

'(Apgarsinimas) 
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Durų, Lentų, R8mų Ir Stogams Poplerlo g SPECIALIA!: Maleva malevOjimui etubų iš vidaus, po $1.50 ui' galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

| 3003-3039 SO. HAL5TED STREET, CHICAGO, ILt- 

M Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 
/ 

** 

i Henry J. Schnitzer State Bank 
/ Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
/ taip ir dabar 

j | SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
~ 

i ir gvarantuoja i 

/ Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
i meldžiame kreiptis pas: 

i t Henry j. Schnitzer State Bank. 
jj| 141 Washington Street, New York, N, Y. 

I Moteris ir Merginos, 
Palaukite i 

Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) 
geriausių parinktų išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiji, knyga turi 164 puslapius, didumas 9X6 
coliai, gražiai audeklu apdaryta su auksuota ant- 
spauda ant viršaus. Išsirašykite šią knygą sau ir bukite pilnom virėjom. 

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingų patarimų, reikalingu prie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite į knygą ir tuojaus visoki valgiai stovi prieš jumis, išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins jumis laiką, palengvins gyveinmą. Nelukite ilgai, pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 

Isisiųskite! 
Apdarytos kaina $1.50; neapdarytos $1.25. Rašykite taip: 

"Amerikos Lietuvis" 
15 MILLBURY ST., WORCHESTER, MASS. | 

Didelis įvedybinis 

Pardavimas 
Dabar 

Stare 
3323-25 So. Halsted St. 

I PUBLIKĄ 
Togu! tai bus žinoma visiems, kad Ponas P. K. Bruchas 33-23- 3325 So. Halsted St. pardavė savo Dry Goods ir Furnishing Storr ir visai pasitrauki iš šios rūšies biznio, šį tavorą męs pirkome gana pigiai ir parduosme tą švarų ir augštos rūšies tavorą pigiomis kai- nomis: Męs turime užtektinai patyrimo šioje vaisbos šakoje kur ir kaip pirkti, idant galėtume pardavinėti žemesnėmis kainomis ir tei- singas mastas gvarantuotas kiekvienam, pirkite pas mus Ir per- sitikrns'te teisingume musų žodžių. Pinigus su mielu noru grąži- name algai už kiekvieną neužganėdinantį pirkinį. Ateikite pa3 mus susipažinti. Visuomet pasirengę jums DPf.iinauti. BECK'S DEPT. STORE. 

Męs uždu rome 

Utarniti. ir Pčtnyč. 
nuo 6 vai. vakare. ! 

ATDARA , 

kas vakarą išskiriant 
Utarn-ką ir Pėtn čia 

Šis diedlis išpardavimas prasidės Panedėlyj iš 
ryto Rugpjučio 11-tą ir tęsis iki Subatos Rugpjučio- August 17-tai. Kiekvienas daiktas pardavimui bus 
išstatytas ant pažiūros Subotoj ir jųs galėsite pirkti pasirinkę kas jums geriausiai tiks. 

Męs duosime savo ženklelius — pradėkite tau- 
pinti Juos — Jie bus tiek verti, kiek auksas pane- dėlyj 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠJI8 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metalu* $2:60 Numerius pažiurčjimui siunčiame dykai. " Turime diilelj knysų sankrovą ir katalogg, siunčiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampą. 
Vėliausia indomiausia muių laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina,$1:, su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- •lių-zokoninkių.gvvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord'*i*i» w ua1 registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

i' t •r • ■% 



Vilija Garage G>., 4642-48 S. 
\Yestern Ave., Chicag^, III., 
davė sumanymą parinkti aulai 
Lietuvai Gelbėti Draugijai 
(Liet. Raud. Kryž.) Visi na- 

riai pritarė ir aukavo sekan- 
čiai: M. Jorasunas, $3.00; k. 
Burkauskas ir V. Aleksandra 
vičiaus po 2.00; J. Martinkus, 
Al. Martinkienė, J. Xavickis 
J. Gedvilą, A. Gedvilienė ir |. 
Klivečka po $1.00. Viso su- 

rinkta $13.00 ir pasiųsta ka- 
sieriui. 

# \ 

Daugiau tokiu sumanytoji! 
ir geros širdies žmonių rėmė 

j»! 
T c ii buvęs. 

PRANEŠIMAS. 
Palaimntos Lietuvos Dr-tes. 

Kiekvienas ilgai streikuo- 
jantis narys, kuris reikalauja 
pagelbos, malonės ateiti sere 

Jos vakare, rugpjuao 13 d. 

apie 8ta vai. vakare, į Mali 
nausko svetainę, kampas 19 
tos ir Halsted gatvių. Nariai 
kurie darodys, kad pinigiškr 
pagelba jiems yra reikalinga, 
bus aprūpinti mūsų dr-stės. V 
si atneškite su savimi Draugy- 
stės ir Unijos knygutes. Visi 

pinigai bus išdalyti ant šio su- 

sirinkimo. Kito susirinkime 
nebus patol, pakol ne susirink 
sime daugiau pinigų. 

Komitetas. 

Pajieškau savo pusseserės c 

Anastazijos Klimiutės. Pa- 
eina iš Kauno rėdybos, Ra- 
seinių apskričio, Girkalnes 
parap., Kaimo žagraužių. 
10 metų girdėjau gyveno 
Philadelpijoj, o dabar neži- 
nau kur. Meldžiu į pati ar- 

ba kas apie ją žino pranešti 
man šiuo antrašu: Anelė 
Klimitė, po vyru Žibienė, 
614 Market St., Kenosha, 
Wis. i 

Parsiduoda bučemė ir gro- 
sernė, biznis gerai išdirbtas, 
lietuvių ir lenkų apgyvento- 
je vietoje. Parduosiu pigiai, 
nes esu priverstas eiti į kitą 
biznį. Klauskite P. S. 4624 
So. Wood St., Phone McKin 
ley 6090. 

Parsiduoda Grosernė ir Ice 
Cream Soda įstaiga už la- 
bai mažą prekę. Kas myli 
tokį biznį, kreipkitės antra- 

jšu: 3437 S. Morgan St., Chi 

įcago, UI. 

SKUBINKIT PIRKTI. 
Visi namai tu o jaus pabrangs, nos 

pabutlavojimo materioias eina vis 
brangyn, o darbininkų algos kelia- 
mos kas liiir augštyn, tokiu builu ma 
žai kas budavoja, o l'hicgos gyven- 
tojų skaitlius kožnų metų padidėja 
virš šit u tukstaičių šeimynų tai toks 
skaitlius namų trūksta. Užtat dabar 
flet ijrandavoti negalima gauti, o rau- 
dos buvo pavasarį aut fletų pakel- 
tos, o dabar rudenį ir rėl visi navi- 
ninkai namų dar daugiau pakels. Už- 
taigi pasiskubinkite nusipirkti namus 
pakol dar galima už prieinamų kai- 
nų gauti, o kas mano ,kad jįuia nors 
namai atpigs, tai tas labui klysta, 
nes Chicagos žinovai pasiremdami 
faktais ant visų aplinkybių sako: 
Nepaisant kad kiek ateivių ir išva- 
žiuos j Europų, tai tas Chicagos mil- 
žiniško augimo nesumažins ,tai kito 
išėjimo nėra, kad namai pigtų, kada 
viskas brangsta. 

Męs žemiau paminėję dar turime 
keletą namų, ant kurių kas pasisku- 
bins nupirkti, tai dar galės turėti 
pelnų parduodant, šįmet per mušu 
korporacijos ofisų buvo keliolika šim 
tų namu parduotu, nekurie iš pirku- 
8'iųjų jar uždirbo gerus pelnus, o ki- 
ti dar uždirbs. Todėl nieko nelaukda- 
mi atvažiuokite ir išsirnkite namą 
pagal savo norų, pakol dar galite pi- 
giau gauti. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os: 

Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138, kaina 

5SC. 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio "Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ii t.l. Puslapių 580, kaina $1.00 Ta pati audimo apdarais Si-75 6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- ga su daugelių paveikslėliu: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 209, kaina 

75c. Tapati aidimo apdaruose $1.50 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1/95) i Parašė J. Šliupas. M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- Ta pati audimo apdaruose $3.00 Į 2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži kosi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina $2.00 tu va susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai 
8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai senovėje daug metų prieš Kristų. Cia talpa daug įvairių rašto žen k 1 it ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i-5C Ta pati su audimo apdrais $2.25 
9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius larkus, kati pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais, rusi. 238, kaina 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose 

j VIETINĖS ŽINIOS 
SEPTYNI VYRAI, DVI 

MERGINOS IR DEGTINĖ 
C hicagcs policija gavo ži- 

nia,-kad jie>koti ir sulaikyti tu 
la yachta Michigano ežere, 
kurioje yra septyni vyrai, dvi 
merginos ir daug degtinės. Tu 
li vyrai pavogė yachta Grand 
Haven, Jfliehigano valstijoje, 
j kuria prinešė daug degtines. 
Vėliaus jie j tą yachta pri- 
viliojo dvi jaunas šešiuolikos 
metų merginas ir išvažiavo pa 
si važinėt i Michigano ežere. 
Manoma, kad ta bakchanalija 
ant azero pasibaigs kur novs 

Chicagos pakrantėse. 
Chicagos policija daboja 

Chicagos krantus motorinėse 
valtyse ir net mano pasiųsti 
i ežerą orlaivi, kad surasti ta W £ C' 

yachta. 

UŽĖJO I KITO VYRO 
FLATĄ PASIMAUDYTI. 

liuvo beveik pusnaktis, ka- 
da Harry Kanson atrado sa- 

vo pačiutę Rožę flate tulo sa- 
vo draugo Alexandro Pirie. 

Rožytė savo vyrui paaiškino, 
kad jinai užbėgo pas Pirie tik 
tai pasimaudyti. 

Teisme pasirodė, kad Rožy- 
tė labai gerai sugyveno su 

draugu savo vyro. 
Teismas Hansonui davė 

perskirimą. 

plėšė spintą, sulaužė draugy- 
stės vėliavos stiebą ir peiliu su 

gadino daug kitu dalyku. Kal- 
tininką negalima surasti. Kun. 
Krušas vietoje kad pagelbėti 
kaltininko suradime, sušaukė 
draugijos susirinkimą ir drau- 
gijai patarė, kad jinai geruoju 
išsikraustytų ir pajieškotų sau 
vietos kitur. Taigi, nors p-i- 
rapijonai sudėjo pinigus, kad 
pastatyti mokyklą, bet vistiek 
naudotis mokyklos ruimais 

Inet ir nedėldieniais negali, nes 

tokia yra augšta klebono va- 

lia. 
Para pi jonas. 

MAINIERIAI PEORIJA 
DISTRIKTE STREIKUOJA 
Šiandien vakare du tūkstan- 
čiai mainerių apie Peoria, 111. 
išeina į streiką. Apie 18000 
mainerių streikuos centralinia 
ine Illinoise apie šios sanvai- 
tės pabaigą. Taip sako Peter 
Grant, centralinio Illinoise 
mainerių federacijos sekreto- 
rius. 

Reik žinoti, kad visose [lli 
noiso mainose dirba daug lie- 
tuvių, ypatingai apie Johnson 

j City, "Ir Frankfort. 

Parsiduoda 1 pag. namelis ant 
bridgeporto tarp lietuvių už $1400, 

Parsidouad 2 pag. nams 4 ir 6 
kambarių ant mūrinio fudamen- 
to. Randos neša $24.00 } mėnesį. 
Preke $2000.00 tik $300. Įmokėti, 
likusius arndote išmokės. 

Parsiduoda 3 pag. muro ir me- 
dsio namas su puikiais įtaisymais 
ir garžioj vietoj. Randos neša 14 
procentų parsiduos už $3000 

Parsiduoda 4 pag. po 4 kamba- 
rius mūrinis namas už $f;600 

Parsiduoda 6 pag. mūrinis na- 
mas už $7000 

Parsiduoda 4 pag. 2 pag. 4 kamba- 
irų ir pag. po 5 kamb. namas visai 
naujas su pu'tkiais įtaisyamis vidu- 
ry ir su 2 lotais. Randasi Brimton 
Parke. 9 

Parsiduoda 3 pag. visai naujas m u 
rinis namas su augštu ir geru beis- 
mentu. Randasi ant Lowo Ave. ir 
33-<Mos. 

Parsiduoda 2 pag. naujas mūrinis 
namas su pirmos klesos Įtaisymais. 
Randasi ant Union Ave. ir 33-čios. 

Parsiduoda 2 pag. naujas mūrinis 
namas. Viskas jtaisyta pagal naujau- 
sių madų. Randasi Brighton Parke. 

Parsiduoda-2 pag. tik-kų pabaigtas 
budavoti mūrinis namas 5 ir G kamb. 
su labai įtaisymais, kad ir milionle- 
rius galėtų gyventi. Randasi netoli 
Lietuviško klioštoriaus. 

Parsiduoda keltas lotų BRIGHTON 
PARKE labai pigiai. 

Parsiduoda vienas lotas prie lietu- 
viško klioštoruus už $600. Kiti par- 
davoja po $1)00. yra proga $300 už- 
dirbti. 

Parsiduoda vienas lotas prie šv. 
Jurgio bažnyčios ant Bridgeporto ver- 
tas $-500. bus parduotas už $900. 

Turime dar daugiau gerų bargenų, 
bet del stokos vietos nededame, mel- 
džiam kreiptis į bendrovės ofisų, o 

užtikriname, kad galėsite išskiriant 
pagal savo norų ir gausite ant lengvų 
išmokėjimų pirkti. Taip-gi išmainome 
visokias prapertes. 

Liberty La:?d &. Investment 
Co. 

3301 S. Haisted St. Cmcagjo. 

SUV. VALSTIJŲ VAL 
DŽIA PRADĖJO KOVĄ 

SU "PROFITERIAIS" 
Chicagos Federaliuose Na- 

muose valdžia pradėjo kovą su 

visais biznieriais, kurie ypatin 
gai lupa nesvetiskai už valgo- 
mus produktus. 

Dabar skerdyklų savinin- 
kai, visoki išdirbėjai, fabri- 

kantai, perkupčai ir tt. bai- 

giant ?:.t valgomų produktų 
ir miesos krautuvių savininkų 
turės paaiškinti, kodėl svaras 

kiaulienos yra TS centai,—to- 
matų 30 centų, ir cukraus 13 

centų. 
Valdžia prašo gaspadynfcs 

palaikyti korteles, (cash slips), 
kurios parodo kainas visokių 
valgomų produktų. 

Matyt, lupikai nusigando, 
nes paskutinėse dienose kai- 

nos pradėjo jau pulti. 

KARŠAPIŲ DARBININ- 
KAI NEMANO PRADĖTI 

DIRBTI. 
''Netikėkit? raportams buk 

Chicagos kai šapiu darbinin- 
kai grįžta prie darbo. Męs pri 
silaikome savu reikalavimu ir 

c. u 

pasiųsime delegatus į Garfield 

svetainę j mitingą, kuris bus 

ketverge." 
Toks yra Chicagos karšapių 

darbininkų pranešimas. Tas 

•reiškė, kad jie ignoruoja. Prez 

Wilsono ultimatumą, kuriame 

jisai reikalauja, kad visi dar- 

bininkaia grįžtų prie darbo 

pirm negu jų reikalavimai ir 

alga bus svarstomi. 
Buvusis niinoiso senato- 

rius, Hamilton Levvis, nuva- 

žiavo į VVashingtohą tarpinin 
kauti tarpe gelžkelių admini- 
stracijos ir karšapių darbinin- 

kų unijos. 

TURI IŠSIKRAUSTYTI. 
Yra nesmagu ir nemalonu, 

jei žmogus pastato namą ir vė 

liaus juomi visai negali nau- 

dotis iš priežasties visokių ne 

prašytų prižiūrėtojų. 
Panašiai atsitiko neseniai. 

Kaip žinoma Sv. Jurgio'para- 
pijTnėje mokykloje ant Bridge 
porto daug visokių katalikiškų 
draugijų laiko savo susirinki- 
mus mokyklos rųmuose ir ten 

laiko savo knygas šėpose. Ne 

seniai koki tai piktadariai at- 

SUMANIAU ŠEIMI- 
NINKAUKIME. 

Tulas laikas kaip aš gyvent 
ant Bridgeporto. Kiekvienu 
nedėlclienį lariEau bažnyčią i: 
klausau pamokslų. Beveik 
visuose pamoksluose primena- 
ma apie parapijos gelbėjimą 
t. y. bažnyčios ir mokslai vės 
Šiais metais nuo parapijonų 
reikalaujama po $100, arba 
mažiausiai po $12. 

Man rodos, kad reikalavi- 
mas dideliu mokesčiu nuc u c 

parapijomi nėra parapijos 
lengvinimui, bet atpenč jos 
apsunkinimu. Parapija susi 
deda is parapijonų, todėl para 
pijonų apsunkinimas yra para- 
pijos apsunkinimu. 

Kad palengvinus parapiją, 
reik sumažinti jos išlaidas, 
bet ne didinti kaip tai daroma 
dabar. 

Bažnyčioje kunigų užtenka 
dviejų. Seselių vaikams mo- 

kinti užtektų keturių, o ne vie- 
niuolika, arba dvylika, kaip 
kad dabar yra. Tokiu budu 
susimažįs iškaščiai. Seseris 
reikia ataiduot vienuolinan dar 
bui. Kurios darbo nemoka, 
tai reik pamokinti. Nesu- 
prantu, kam jas čia dykas lai- 
kyti. Išlaidoms sumažėjus, pa 
rapijai pasidarytų lengviau ii 
žmones taptų užganėdinti. 

Parapijoms. 

SVARBU ŽINOTI 
BRIDGEPORTIEČIAMS. 
Utarninkc, rugpjučio~12 d., 

lygiai ant 8nių vakare, Wood- 
mano svetainėje, kampas 33- 
čios ir Lime gatvių, įvyks Lie- 
tuvai Gelbeti Draugijos, 
(Liet. Raudono Kryž:aus), 
17to skyriaus susirinkimas. 

Visi Bridgeporto lietuviai 
malonėkite ateiti į šį susirinki- 
mą—moterys, merginos ir vy- 
rai. Bus įvairių kalbėtojų, ku 
rie paaiškins dabartinį Lietu- 
vos padėjimą, apie lietuvių dar 
bus ir kaip lietuviai gina ir ko- 
voja už savo liuosybę. 

Visiems bus labai žingeidu 
dasižinoti daug naujų iš Lie- 
tuvos dalykų. 
M. K. Si lis, Rašt. 17to skyr. 

AUKA LIETUVAI GEL- 
BĖTI DRAUGIJAI. 

Nekurį laiką atgal atsibu- 
vo krikštynos pas p. V. ir O. 
Aleksandravičius. Besišneku- 

čiuojant p. K. Burkauskas, prc 
zidentas lietuvių įstaigos The 

DOMAI LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ. 

Chicagos ir apielinkės lietu 
viii kareivit svarbus susirinki- 
mas įvyks ketverge, rugpjičic 
14d., 7:30vai. vak., "Lietu- 
vos" svetaiiėje, 3249 S. Mor- 

gan St. Vii kviečiami atsilan- 
kyti. tfitiugo Rengėjai. 

"BIRUTĖJ" REPETICIJA 
"Birutė?' dainų repetici- 

ja Įvyks ugp. 13d., 8 vai. 

vakare, ]Vark White Sąuare 
svet. Malmėkite visi pirbu- 
ti, nes tapgi bus dalinamos 
rolės opei Carmen. 

Valdyba. 

Pajieškaukambaraio. Geistina 
kad butų ambaris šviesus su 

elektros šiesa, nes myliu žie- 

mą pasiskityti ir parašyti. No 
rėčiau, ka ant Bridgeporto ka 
me nors ntųsi. Malonėkite pra 

i nešti. St Šimkūnas, 3149 So. 
Halsted t. Tel. Yards 7282. 

Daktaras 

Joną W. Serpalius 
Gydjojas ir Chirurgas. 
325 S, HALSTED ST. 
Ofisoalandos 

J 30 ryto iki 12 
Ski 4 popiet 7 iki 9 va*. 

Telenal 
.'isas Ya^ds 2544 

ir. G. Gupler 
Praną grjžimą iš kariumenes 

24tSt. &. Oakley Ave. 

Valdoe: 2 iki 5; panedėlio 
ir Įtvergo vak. 7 iki 8. 

Teonas: Canal 3f29 

I )r. M. Herzman I Ž' i f 11 i t ( IUI L. II 

IS RUSIJOS 

f ai lietuviam* žinomas per 16 mt- 
•!" tgaipo patyrę* gydytojai, ckirurga* 

Iružeri*. 
do aitria* ir chroniška* ligai, vy- 

Y rvnoteru ir vaikų, pagal naujausia* 
.*♦ rrd?i. X-Ray ir kitokiu* elektro* 
-j- jaisu*. 
Y įsas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 

£tt, netoli Fisk Street 
ALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

•> ( vakarpt*. Te'.ephone Canal 3110 
f 5TVENIMAS: 3412 S«. Halsted St 
? VALANDOS: 8—9 

Pješkau dviejų pusbrolių- 
Fiiciškaus ir Antano Per 
laų. Tegul jie patys atsi 
šgria. Anna Laukaičiutė, 
12 S. Union Av. Chicago., 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plytų namas (cottage) 
netoli nuo Stock Yardy. Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimu. 
Klauckite 5252 Indiana Ave., arba 
"Lietuva" klauskite pono šerno. 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus o lubu mūrinis namas ge- 
rame storyje, randasi Marquette Ma- 
nor, netoli nuo 59 & Western Ave., 
Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 
žingeidauja. Kaina $8,250. Reikale 
matykitės su Mr. Dalku, 

H. P. ANDERSON & CO: ^ 
59th & "VVestern Ave. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. Randos neša $74.00 į 
menesį, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6601 So. 
Hermitage Ave. 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

$1375 už 4 kambarių plytų namą. 
) cottage) 
$3500 už 2 lubų augščio plytų namą. 
$3700 už 6 kambarių namą. su liotu. 
$4200 už 3 lubų namą. 

Visus augšCiaus minėtus namus 

parduosimo ant labai lengvų išmokė- 
jimų. Atsišaukite greitai. 

PAVELCHIK, 
1948 West 35th St, 

PAJIEQKAU BROLO ANTANO <WAR 
kaliaus, pirma gyveo Liepojuje, per 

karę išbėgo { Rygą. Malonėkite at- 
sišaukti žemiau paduotu adresu, Taip-1 
gi pajiėškau savo pačios Onos Warka- 
lienės, paeina iš Kauna gub, Telšių 
pavieto, Pikelių parap, Juodiškių dva- l 
ro. Tegul jie patjs atsišaukia arba | kas juos žino, tegul praneš šiuo ad- Į 
resu: A. "VVARKALIS, 500 Eastb St. 
Pittsfield, Mass, 

FARMU PIRKĖJA l| * 

į 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau 

kite platesnius paaiškinimus iš Lie- J 
tuviu Bendrovvės apie Lietuvių kolo- j 
niją Wisconsine, kur jau daug lietu- 
vių gyvena ir dar tūkstančiai ap-1 
sigyvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai ne- 

būtų, visad geras užderėjimas. Da- į 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir | 
pamatyti, kokie javai šįmet yra kad, 
Lš kitų valstijų žmonės atvažiavę ste- 
biasi. Dauguma nuo bendrovės pir-1 
kusieji buvo išvažinėją po visą. Ame- 
riką, bet geriau negalėjo atrasti 
kaip Wis.lietuvių kolonijoje, kur iš-1 
ygos yra prieinamos ir biedniausiam | 
imogui, o prekė per pus pigesnė už 
šemes negu kitur. Gražios leikos- 
ižerai dabina dabina visą apielinkę, 
niestai arti bu visais parankumais 
lel farmerių. Tai'p-gi ir keliai visur jy 
jeri, kad ir blogiausiam ore galima dl 
švažiuoti. n! 

to 
Kas norite nupirkt gerą farmą a 

tigiai, tinkamoj vietoj ir tarp savųjų, si 

^ai prisiųskite savo adresą, o męs 
ums prisiusime knygelę su plates- 
liais paaiškinimais, paveikslais ir 
lenu. 

JBERTY LAND & INVEST 
MENTCO. liE 

301 S. Halsted st. LhicagoiTt 

REIKALAUJAME MA1- 
NIER1U IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Angljs nuo 3 iki 5 
oedų augščio. Tvirtas vir- 
ius. Už liodavimą mašina 
noka nuo 38 centų iki 48c. 
iž toną. Už pikavą anglį 
noka po 60 centų iki 65ci 
iž toną. ši vieta ran- 
ias vieną mylią j vakarus 
tuo Welch miesto, kuriame] 
andasi apie 7,000 gyven- 
ojų. Dėl tolimesnių infor- 
nacijų kreipkitės pas 

Jos. Kaiavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

ALENT1NE PRESSMAKTNG 
COLLEGS' 

oklna Blrvlrao, tirpimo, d^ienlns 
enomls lr vakarais dėl hlzutb ii 
imų. Paliudijimai išduodar'J ir vle 
s parūpinamos dykai. Atsiiankykltt ba rašykite, o męs pasistengsim' 
telkti jums patarimu. 

SARA r*TEK. Principal 
2407 W- Madlson 

SKOLINU PINIGUS 
t antro morgeč'o labai prieinamo 
3 sąlygomis. Kam reikalinga sko 
tl pinigai, tpgul atsilanko i ofis% 

H. EPŠTEIN, 
om 708; 5 Ne. LaSalie 6t- 
lefonap Franklin 2803. 

I LIBERTY F30NDS' 
r Męs perkame Llherty Bonds u / v ,<v x_J ; pilną "Cash" vert®. Atneškite V»_^ vj X JL arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—€ 

1oqr ...i v x Utarninkals Ketvergaifl ir ^35 Mllwauke Ave. 
^ Subatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: į 

— %J 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. \ ra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dau&s- liu paveikslu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... ^1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Lauk'S. Puslapių 392, kaina $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 12. Independance for the Lithuania nation bv T. Norus and J. Žilius. Issued by Litliuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, D. C. Price 

25c. 13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, Irunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 
25c. 14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, *aip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogauvs kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 1V5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii | patiems per save mokinties. Papieros kietais viršeliais 45c 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kultuios istorija, tri- : jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių i; tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J A. Chmieli^uskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
50c. Ta pati audinio apdaruose 
75c. 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų nukariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išinislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su iietuvino J. A. Chmieliauskas. 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 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tacarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, no- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Francuziškai parašė Julės Verne, .)• .uvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų 'aikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mirininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, icad tada jie touo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė, šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios įpysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik! tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au .orius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity ojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu a;ių die įų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugeliu metų šsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje calboje. Puslapių 211, kaina 

* 

22. Širdis. Parašė ita'ų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuviu :alba Matas Grigonis. Dklelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai ra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki: y gi a i vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas ivilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio amuose. Pusi. 362, kaina 
$1.00 "a pati gražiais audimo apdarais 
$1.50 23. 71ie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rightf f Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe įmerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais Ižsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo aiminams amerikonams. Kaina 

•. ... 15c 24. Dešimt metų Tautiniai-Kuiturinio ciarbo Lietuvoje, nuo )°5—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje įsi viskjį kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr« 2tirvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- rtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų. žydų, lenkų ir koki 1 iais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdubistės, literatūra. irbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškoc, Dau- mto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu 'rų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99. '<aina 25c 
1 pati audimo apdaruose 

50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prlsirtimu. Pini/us siųsda- i adresuokite: 

"L I E T U V A" 53 So. Morgan St. 
Chicago III 
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