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Amerikos 
Sustreikavo 425,000 anglia- 

kasių. 
■ ■ 

Ragina paimti kasyklas Valdžios Kontrolen. 

Ukrainai pergali Denikiną. 
Vokiečiai atlygins už savo nuskandyta laivyną. 
SUSTREIKAVO 425,000 

ANGLIAKASIU. t- 

Washington, D. C., lap- 
kričio 1 d. Pereitą naktį, su- 

lyg pranešimo angliakasių 
unijų viršininku sustreika- 
vo apie 425,000 angliakasių. 

Sulyg kompanijų prane- 
šimų nes.reikuoja tik pen- 
kios Colorado valstijoje ir 
dalinai dirba su neunijistais 
kelios fciios kasyklos. 

Neatlieka valdžios 

kontraktų. 
Springfįeld, 111., /lapkr. 1 d. 

O'Gara kasyk'os pristato an 

glis kariumenės stcvyKloms 
ir todėl generalis kvatermeis 
teris reikalavo, kad valdžios 
kontraktas butų išpildomas. 
Bet angliakasiai visi išėjo 
streikan. 

Yra gandai, kad O'Gara 
kasykluosna bus atgabenti 
kaliniai ir dirbs po kariume- 
nės priedanga, vienok kom- 
panijos viršininkai atsisakė 
duoti šiame klausime kokius 
nors paaiškinimus. 

Illinois valstijos sasyklos 
visiškai uždary+os. 

Ryte švilpinę; atliko sa- 
vo užduoti kivesdamas žmo- 
nes darban, bet niekas nesi- 
rodė. Dirba tik mažas būre- 
lis darbininkų ir tai ne kasi- 
kų, bet mulų prižiūrėtojų ir 
kitokių t Tarkos pridabotojų, 
kuriems ū. i;a leidžia dirbti. 

Angliakasių viršininkai tyli. 
IndianapoMs, Ind., lapkr. 

1 d. — Angliakasių unijų 
viršininkų konferencija jau 
užsibaigė. Unijos preziden- 
tas ir kiti viršininkai aplei- 
do ofisą ir nieko nekalba 
apie streiką. Mat teisėjas 
Andcrson vra uždraudęs 
viršininkams agituoti už 
streiką, ai jie-visai nieko 
apie jj nekalba. 

> Ofise liko tik telefonistės, 
bet ir joms įsakyta neteikti 

jokių informacijų, kad, gir- 
di, netikėtai nepapuolus pc 
bausme. 

Unijos advokatai susku- 
bo, kad nuėmus drausmę 
nuo virršininkų veikime 
linkui streiko. < 

Valdžia apsaugos 

dirbančius. 

Washington, D. C., lapkr. 
1 d. — Valdžia yra nuspren 
dusi apsaugoti nuo galimo 
streikerių persekiojimo tuos 
angliakasius, kurie panorės 
dirbti laike streiko. 

Žinoma, apsaugai kariu- 
menė ar policija bus duoda- 
ma tik tuomet, jei norinčių 
dirbti rasis kiek skaitlinges- 
nis angliakasių būrelis. 

Ragina valdžia paimti ka- 

syklas savo rankon. 

Šiądien aitstovų bute ta^o 
įnešta rezoliucija, kur ragina 
ma paimti visas angliakasyklas 
su smalinga anglimi valdžios 
kbntrolen ir pradėti tarybas su. 

streikieriais, kad tokiu budu i.^ 
vengus kįuro krizio ir nenu- 

skriaudus angliakasyklų savi- 
ninkų. 

♦ * 

Minneapolis, lapkr. 1 d.— 
Veteranai pasaulinės karė? 
šiaurvakarines divizijas šią- 
dien priėmė savo konstitucijoje 
punktą, kuriame reikalauja- 
ma tuicijaus perimti anglies ir 

aliejaus plotus šalies nuosavy- 
bėn. 

UKRAINAI PERGALI 

DENIKINĄ. 

Kopenhagenas, lapkr 1 
d. — Ukrainų spaudos biu- 
ras gavo pranešimą iš Ka- 
menec Podolskij, kad ukrai- 
nų vadas generolas Petlura 
visu frontu varosi pirmyn 
prieš Denikino spėkas. Pra- 
nešime taipgi priduriama, 
kad ūkininkai užėmė svar- 
bia gelžkelio stotį Kodyma. 

VOKIEČIAI ATLYGINS 
UŽ SAVO NUSKANDYTĄ 

LAIVYNĄ. 

Paryžius, lapkr. 1 d. — 

Augščiausia talkininkų tary- 
ba nusprendė, kad vokiečiai 
būtinai turės atlyginti už 
nuostolius, kurie padaryti 
presais taikos sutartį. Prie 
•šios rųšies nuostlių priskai- 
toma ir nuskandytas vokie- 

1 Čių laivynas ties Scapa 
Flow. 

Iš bėdos eina riebyn. 

JI 1 L__l 

Paprasti piliečiai ištikus kokiai i nelaimei šalyje nukenčia daugian j bet išnaudotojai panašiuo se atsitikimuose turi gerės n< s progas prikimšti savo kišeens. 

Mat pertraukiant mušius 
nuo vokiečių išreikalauta 
dalis laivyno ir palikta vo- 

kiečių jūreiviams pridaboti 
laivus Škotijos pakraščiuose. 
Bet vokiečiai minėtus laivus 
paskandino. 

Talkininkai, sakoma, da- 
bar išreikalaus iš vokiečių 
kitų laivų vieton nuskandy- 
tų ties Scapa. Tas bus pada- 
ryti pirm galutino taikos už- 
tvirtinimo. 

BOLŠEVIKAI ŽUDO 
ARISTOKRATUS. 

Londonas lapkr. 1 d. — 

Pranešama, kad Rygnje pere:- 
tą pavasaitį bolševikai nužudė 

baroną Woermėr su jo mate-, 
ria, giminaičius Anglijos hr- 
c!o Armitstead. Taipgi nužutlč 
be j'ckio teismo ir eilę kitu žy- 
mių asmenų, kurių tarpe buvo 
jaunas tardąs Cecil Armit- 
stead. 

HOLLANDIJOJE 45 VAL. 
DARBO SĄVAITĖ.. 

Haago, lapkr. 1 d. — Hol 
landijos parlamento augštes- 

nis butas priėmė bilių, kuriu" 

įvedama šalyje 8 valandų dar 
bo diena ir 45 valandos sa- 

vaitėje. 

TROCKIS LIEPIA NESI- 
GAILĖTI PRIEŠIŲ .. 

Londonas, lapkr. 1 Čia pra- 
nešama, kad Trockis, savo at- 
sišaukime \ bolševikų kariu- 
menę, liepia naikinti priešus 

be jokio pasigailėjimo. Girdi 
'pasilsėsime tada, kada bus su- 

naikinta išmatos. 

1,500 STREIflERIŲ 
varoma a namų. 

Gary, lapkr'. 1 d. -—Viena 
plieno! kinanpanija turinti daiie 
namų, kuriuose gyv-ena st r ei- 

ki eriai. Dabar kompanijas a- 

gentas idavė visiems praneši 
mą, iclanlt išsikraustytų iki 31 
d. lapkričio. 

Kompanija aiškinasi, kad 
streikieriai varomi iš stubų, 
idant suteikus stubas streilan-i 
žiam*, kurie, gird1', neturinti 
kur pasidėti, nes pribunant dau 
giau darbininkų jaučiasi stoka 
namų. 

ANGLIAKASIU STREI- 
KAS PAKENKS ITALIJAI 

IR SKANDINAVIJAI. 

Londonas, lapkr. 2 d. — 

Angliakasių streikas Ameri- 
koje mažai atsilieps ant 
Anglijos reikalų. Jos laivai 
galės prisikrauti anglies na- 
mie kelionei į abu galu ir 
ramiai sau varys savo biznį. 

Bet Amerikos streikas 
daug atsilieps ant pramonės 
Italijoje ir Skandinavijos 
šalyse, kurioms Amerika pri 
stato nemažai anglies. Su 
streiku Amerikoje pakilo 
anglies kainos Anglijoje. 

VOKIETIJOS GELžKE 
LI \I SUSTOS 10 DIENŲ. 

Amsterdam, lapkr. 1 Vokie- 
laikraščiai praneša, kad judė 
jimas Vokietijos gelžkelių bu r 

sulaikytas dešimčiai dienų, nuc 

5 iki 15 d. lapkričio. Tas bus 
daroma, kad sutaupius kiek ar 

glių ir išvengus anglių krizio. 

BESILINKSMINANT 
MIRĖ 14. 

Philadelhpia, Pa., lapkr. 
2 d. — Trokas su 36 maskuo 
tais keliautojais, kurie links 
minosi uždusinę j dienoj, su- 
sidurė su traukiniu ir tapo 
užmušta 12 asmenų iš buvu- 
sių troke, gi du tuoj mirė. 17 
kitų randasi ligonbutyje, ne- 
kurie kritiškame padėjime. 

ATIDUOKIT SIBIRĄ JA 
PONIJAI, SAKO 

I YANKIAI. 

San Francisco, Cal. lapkr. 
1 d. — Šiądien Čia pribuvo 
transportas Amerikos karei- 
vių iš Sibiro. Visi pasiilgę 
Amerikos ir šiaukia, kad lai 
Sibirą imasi sau Japoniją. 

Girdi, nors ir primokėkit 
Japonijai bi tik ji pasiimtų 
Sibirą. 
FRANCUZI/OS IŠNAUDO- 

TOJAI GRAŽINS 
PELNĄ. 

Paryžius, lapkričio 1 d.— 
.Francuzijos senatas ir atsto- 
vų butas sudarė bendrą ko 
misiją, kurios tikslu buvo i5- 
tirti kokį pelną gavo priva- 
čės firmos bedirbdamos ka- 
riškus valžios darbus. Pasi- 
rodo, kad tūlos kompanijos 
turėjo milžinišką pelną. 

Sakoma, vienu iš pirmųjų 
klausimų Francuzijos parla- 
!mentQ bus išdirbimas ir už- 
; tvirtinimas projekto, kad pri 
vertus pramoninkus sugra- 
ižinti šalies išdan dali perdi- 
jdelio pelno. Jei Francuzijos 
pramoninkams bus palikta 
tik paprastas geras pelnas, 
tai jie turės sugrąžinti šalies 
,iždan apie šimtą milijonų 
Idoliarių. 

Amerikos atstovas Baltiko 
šalysna. 

PENKI TŪKSTANČIAI 
AMERIKONŲ LIETUVON. 

Paryžius, lapkr. 1 Specialis 
korės* nrienias laikraščio Chica 
go Daily Xe\vs praneša, kad 
amerikonų brigadai iš penkir 
tūkstančių kareivių, kuri tap: 
sudaryta Prancūzijoje iš Ame- 
rikonų liinsnorių, jau įsakyta 
keliauti Lietuvon. Delei įvai- 
rumo reginių plauks L i Foclu 
le ir Kiel perkasomis pasku" 
Baltijos jūrėmis. 

Pranešama, kad sykiu s t k a 

reiviais gabenama ir užtekti 
nai ginklų, amunicija ir vi- 
s;.kių reikmenų sąryšyje su ka 
r i limenęs gyvenimu. 

Šie legijonieriai daugumu j 
turi maža supratimą apie Lie- 
tuva, kur jie vyksta, b?t jie yra 
gana karingi ir nori (langiaus 
progos pakariauti. Net kapito- 
nas Kilpatrick iš Union t>\vrt, 
Ala. irgi mažai žinąs -n 

kraštą, kur jis pasiryžęs vado- 
vauti savo kareiviais. 

Jie galės pasirinkti kariauti 
Su kuo norės: sit lenkais, m- 

j mis ar vokiečiais ir Baltikp ba- 
ronais, nes lietuviai visu lygut 

[neapkenčia. O gal jie bus ko- 
kiame mieste, ypaf žiemos lai- 

Įku. 

AM&RIKOS ATSTOVAS 
LIETUVON. 

Kopenhagenas, lapkr. 2 
d. — Specialis koresponden- 
tas laikraščio Chicago Tri- 
būne praneša, kad buvusis 
Suvienytų Valstijų kariškas 
atašė Kopenhagene Gade su 

savo štabu, lydimas kapito- 
no Holiday išvažiavo iš Ko- 
penhageno Rygon. Jis bus 
oficialis Suvienytų Valstijų 
atstovas Baltiko ralyse ir 
aplankys Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją. 

Jo pastovi buveinė bus 
Revelyje. Taipgi kalbama, 
kad jis bus paskirtas Suvie- 
nytų Valstijų ministeriu Bal- 
tiko šalysna, kaip tik Suvie- 
nytos Valstijos pripažins 
jas naujomis valstijomis. 

DEL STREIKO 400 LAIVU 
NEVEIKIA. 

New York, lapkr. 1 Delsi1 
streiko šiame u ste, tap > su- 

paraližuot veikimas '400 lai 

vų, kurie stovi uoste ir negali 
pradėti kelionės sulys'' nust;a-( 
tyb> savo programo. 

ITALIJA IŠVARO AMERI-' 
KOS KORESPONDENTUS. 

Rymas, lapkričio 1 d. —į 
Valdžia išleido įsakymą, ku| 
nuo išvaromas iš Fiume lai-' 
krašeio Chicago Tribūne! 
korespondentas Clayton, kuj 
ris kaltinamas už fabrikavi-' 
mą žinių iš Fiume (Mat jo į 

pranešimai buvo neprielan- 
kus link Annunzio). Protes-^ 
to delei apliedžia Italiją ir 
korespondentas Decker. 

i 

! 
ROKEFELLERIS AUKAU- j 

JA 10 MILIJONU. 

New Yor1*, lapkričio 2 d. 
Šiądien vėl pranešama, kad 
Rockfelleris vėl paaukavo 
Rackefellerio Institutui 10; 
milijonų doliarių mediką- ] 
liems tirinėjimams. 

PAŠTAS PRIIMA PUNDE-I 
LIUS ČECHUON. 

Washinęt©n, D. C., lapkr. j 
1 d. Iki šiol dar nebuvo pa-1 
što priimami joki pundeliai | 
Čecho-Slovnkijon. Šiądien j 

ipašto departamentas prane- 
šė, kad nuo šiol bus priima 
mi Čecho-Slovakiion punde- 
liai ne sunkesni 11 svarų. 

PAVOGĖ V/ILSONO 
LAIŠKĄ. 

Rymas, lapkričio 2 d. — 

Universal agentūra praneša, 
kad gauta žinių, jog prapuo- 
lė prezidento Wilsono laiš 
kas, Hirį jis pasiuntė Jugo- 
slavijai, užtikrindamas tal- 
kininkų paramą. Laiškas bu 
vęs Jugo-Slavijos u^rube,ži- 
nių reikalų ministerijoje, 
Belgrade. 

UŽDRAUDUS SVAIGA-, 
LU° PERSIPJOVĖ 

GERKLĘ. 

Chicago, IH., lapkr. 2 d.— 
Tulaą Stock, saliuninkas, 
persipjovė gerklę, kuomet 
užgirdo, kad galutinai nutar 
ta įvesti priverstiną bJivybf. 
Jis randasi vietos ligonb-?- 
tyje kritiškame padėjime. 

SUDUŽUS TRAUKINIUI 
DAUG UŽMUŠTŲ. 

Kopenhag#»nas, h ]~l\ 2 
d. — Šiądien netoli nuo 

miesto susidurė du trauki- 
niai; pasekmėje jau surasta 
22 užmuštų ir daugybę su- 

žeistų. manoma, kad yra dar 
nemažai kunų po sulužusiais 
vagonb. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien greičiau giedra 

maža atmaina temperatūro- 
je; vidutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:25; 
Saulėleidis, 4:42. 
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KAIP PASIKLOS — TA*P IR MIEGOS 

Visiems yra žinoma, kad lenkai tiktai 
lenkus skaito žmonėmis, o pavyzdin lietu- 
kai—tai del jų gyvuliai, nors jie kaip 
kada juos ir vadina savo "broliais." Nei 
viena k.ca tauta nepadarė tiek blogo delei 
Lietuvos ir lietuvių tautos, kaip lenkai. — 

Lenkai ardo Lietuvos kuną nuo pat lietu 
vių apsikrikštijimo, nuo pat inkunijimo 
Lietuvoje "polskos viaros." 

Patekus Lenkijai ir Lietuvai į Rusijos 
nagus, lenkai nenustojo b* ūkti lietuviams 
savo kalbos, savo "kulturos,' — kartu tu- 
rėdami omenyje kada nors prijungti Lietu- 
vą prie "baltojo erelio" žemės. 

Kada pasauliui tapo paskelbta mažų- 
jų tautų apsisprendimo teisė, tai visos žy- 
mesnės mažosios tautos sujudo ir uoliai 
pradėjo jieškoti savo teisių. 

Sujudo lenkai, sujudo ir lietuviai. Len- 
kai pasiryžo paglemžti kuodaugiausiai sve- 

timų žemių, visai nepaisydami apsispren- 
dimo teisių. Jie užsimojo ir ant Lietuvos. 

Lietuviai jie*kojo ir jieško tik savų že- 
mi ų, t»k lietuviams priklausančių teritorijų, 
jie nenori svetimų. Lietuviai kuotvirciau- 
siai pasiryžo padaryti savo Tėvynę laisva 
ir neprigulminga. 

Lenkai stvėrėsi už mtnįę, melagysčių 
ir jvairios rųšies išmislų linkui lietuvių, 
idant tuomi pažeminti lietuvius pasaulio 
akyse. Negana to, — jie neteisingai kalti- 
na, buk Lietuvos Taryba randasi po vokie- 
čių intekme, buk lietuviai areštuoja ir per- 
sekioja lenkus sulyg vokiečių paliepimo ir tt. 

Nėra galės išpasakoti visų tų nesąmo- 
nių ir melagysčių, kurias skleidžia lenkai 
žodžiu ir spaudoje — Europoje ir Ameri- 
koje. 

Štai, pavyzdiui, Chicagos "Dz. Zw." 
aprašymui nuo sp. 28 paveda apie keturias 
kolumnas apie lietuvių žiaurų elgimąsi su 

lenkais Lietuvoje. Redakcijiniame straips- 
nyje nurodoma, kad suteikti lietuviams sa- 

vivaldą—tai tas pats, kai induoti vaikui 
skustuvą. Paskui seka perspausdintas iš 
"Dz. Mil." straipsnis po angalviu "Z Litew- 
skiego Piekla," kuriame perstatoma, kad 
Kauno kalėjimas esąs perpildytas lenkais, 
kurie kaltinami vienok už jų tėvynišką mei- 
lę ir lenkišką kalbą. Kalėjime, tarpe kitų, 
esąs Varšavos laikraščio redaktorius kun. 
Grądzki, kuris sugrįžęs Kaunan, kaipo tos 
srities kunigas, delei "sutaikinimo" lietuvių 
su lenkais. Jis daug pasitikėjęs ant asme- 

niškos pažinties su p. Smetona. Vienok ta 
"šliachetna" misija ruradusi "tragišką" 
finalą. — Taryba paliepusi .pasodinti jį ka- 
lėjiman už gyvenimą Varšavoje. 

Toliau straipsnyje nurodoma apie da- 
statymą į Kauną apie 1,000 lenkų iš Žaslių, 
Kaišadorių ir žižmarių parapijų, — su ku- 

i'iais elgiamasi labai žiauriai. Jie kaltinami 
už šnipavimą. 

Bet ypač "karštas" laiškas iš Seinų, už- 
\ ardytas "Baisus laiškas iš Lietuvos." Jame 
tula Natalija Holdzinska (rašo savo sunui) A 
daugiausiai kalba, kaip lietuviai užėmė S ei- 

( 
nūs ir Suvalkus, kaip lenkai suorganizavo 
Seinuose "buntą" ir kaip lietuvių kariu- 

^ 
menė su didžiausiu žiaurumu užslopino tą 
sukilimą; — mat, nepribuvusi sukilėliams^1 
į laiką pagalba. 

Ypatingai indomios tame laiške dvi ] 

pastabos, būtent: "lenkai nešioją savo šir- 5 

dyse baisiausią neapikantą linkui lietuvių, i 

Lietuviai parsidavę vokiečiams ir dabar 
esą su ji is sutartyje; jie net velniui parsi-.-) 
duotų, iį ktai žinotų, kad tas jiems pagel- ] 
bes atr nuo Lenkijos." i 

h ir tiesiog nesąmoningas lenkų 
protavimas. — Jie per šimtmečius persekio- i 

jo lietuvių tautą, tyčiojosi iš lietuvių, nie- 
kino jų kalba, visokiais budais stengėsi su- 
lenkinti lietuvius, dabar skleidžia prieš lie- 
tuvius melagystes Taikos tarybų rinkiuose 
ir po visą pasaulį, spėka užima lietuviškas 
teritorijas, persekioja ir kankina tų užim- 
tų vietų gyventojus, galop užgrobia Lietu- 
vos sostinę Vilnių ir tenai elgiasi kuožiau- 
riausiai su lietuviais, organizuoja maištus 
delei numetimo Lietuvos valdžios ir delei 
užėmimo lietuviškų miestų, — žodžiu, Įvai- 
riais nešvariais budais rengia lietuviu tau- 
tai pražūtį, bet jie reikalauja, kad lietuviai 
jiems nesipriešintų, kad jie elgtųsi su jais i 
kuošveJniausiai, kad jie klausytų jų paliepi- 
mų, galop, kad jie išsižadėtų savo tautišku- 
mo, savo kalbos, savo Tėvynės. Juk, ištiesų, 
tiktai lenkai ir gali elgties taip nesąmonin- 
gai; tiktai lenkai, apimti tautiniai-impe-: 

rialistiniu fanatizmu, gali užmesti- lietu-1 
viams panašius melagingus apkaltinimus. 

Tečiaus tam viskam prieis galas. Da- 
bar lenkai, nežiūrint to savo fanatiškumo, 
visgi turės pamatyti, kad lietuviai niekados 
nedraugaus ir nesibičiuliaus su jais, — kad 
jie niekados nesusidės su lenkais, kad len- 
kai turi visiškai ir amžinai atsisakyti nuo 

Lietuvos. Lenkai tuvi įsitikinti, kad tai pa- į 
skutinis lietuvių tautos žodis. 

Pagaliaus lenkai kalba ir spaudoje 
išreiškia, kad tarpe lenkų ir lietuvių vieš-Į 
patauja didžiausia ir neprašalinama neapi-! 
kanta ir kad lietuvių tauta viską yra pasi-; 
ryžusi daryti, idant ant visados atsikratyti 
nuo lenl>ų ir jų intekmės. Be abejonės, len- 
kai supranta, kad lietuviai nesusidės su jais 
ir kad atplėštose nuo Lietuvos žemėse nebus 
ramumo, vienok jie trokšta kokiais nebūt ; 
budais sukompromituoti lietuvių tautą, o! 
tuos žemės plotus su jų gyventojais kiio- 
daugiausiai nuterioti ir nusilpninti. 

Tečiaus teisybė ims viršų. Lenkai su- 

klups. Jų veikimą .ir jų politiką pasmerks 
visas pasaulis. Lietuviai gi, remdamiesi ant 
teisybės, žmoniškumo ir demokratiškumo 
pamatų, laimės ir jsigys visų tautų užuojau- 
tą įr paramą. 

T»k daugiau vienybės, pakantrumo ir 
pas*aukavimo! — Lietuvos Laivsė čia-pat. 

>>: $ 

Jeigu norite kam nors nesmagumą pa- 
daryti, tai paprašykite papasakoti apie p. 
Kaupo diplomatiškus gabumus, kurį musų 
katalikai išsiuntė Lietuvon "perorganizuoti J 

lietuvių ir' n isteriją." 
# * 

Jy -r-ivoje dabar siaučia penkios epi- ] 
demijos: 

— 1. Šiltinė. 
— 2. Dvarponiai. 
— 3. Vokiečiai. < 

— 4. KolčaViniai. j 
— 5. Lenkai. 
Kuri blogiausia? 

* # 

Kolčako rubežiai mažėja, bet po "no 
sis" didėja. L 

Sis tas apie Padarevski. 
Šib vyras mažai kam bu- 

ro žinomas pirm karės pra- 
Ižios. Tik didesni muzikos 
nylėtojai dažnai minėjo jo 
rardą, bet plačiajai visuo 
nenei jis nebuvo garsus. Da- 
)ar gi Padarevskis yra ži- 
įomas visiems, kurie tik 
skaito šiokius-tokius laik- 
raščius. 

Dažnai minimas dabarti- 
įis Lenkijos ministerių pir- 
nininkas ir mūsiškėje spau- 
ioje. Juk jo legionai šioje 
/alandoje laiko užėmę Lie- 
tuvos sostinę Vilnių ir nuo- 
at veržiasi į musų tėvynės 
gilumą. Daug karčių teisy- 
bės žodelių esame pasakę 
apie tą lenkų muziką, tapusį 
politiku, nes jis vis dar neat- 
?ižada "snų šlėktiškų svajo- 
nių apie "Wielką Polską," į 
kurią ir Lietuva yra priski- 
riama. Nepasitenkinę Pa- 
darevskiu ir kitų tautų demo 
kratiškecni sluogsniai. Pada- 
revskis yra liuosnoriu įran- 
kiu Lenkijos dvarpo- 
nių, kurie užgriebė val- 
džią į savo rankas ir visomis 
keturiomis bando ir ateityje 
misti ir puotauti iš lenkiškos 
liaudies prakaito. Padarev- 
skio vedama Lenkija yra 
viena konservatyviškiausių 
valstybių Europoje. 

Nors neturime širdies ant 
Padarevskio, bet tas dar to- 
li gražu nereiškia, kad mes 
privalome pasikakinti vien 
tik apmaudos ir pašaipos žo- 
džiais, kalbant apie jį. Ir šio 
straipsnio tikslas yra suteikti 
daugiau biografinių žinių 
apie tą asmenį, kurio praei- 
tis labai mažai yra žinoma 
lietuviams. !!" 

Ignas Jonas Padarevskis 
dabar turi apie 60 metų am- 
žiaus. Jis gimė 6 lapkričio 
1860 metuose vienoje gra- 
siausių Lenkijos provincijų 

Podoliuje.' Jo tėvas buvo 
typiškas lenkas dvarponis. 
pgmaagta—m...——... |M |L 

jis turėjo daug žemės, ma- 
žai pinigų ir nuolat kalbėjo 
apie garbingą, žavėjančią 
Lenkijos praeitį... 

Lenkijos premjero gimdy 
tojas, buvo labai karštas pa- 
triotas ir rusų valdžia jį nuo 

[lat persekiojo už tai. Kartą, 
i už kokį ten žymesnį prasi- 
žengimą, jis pakliuvo po 
(teismu ir tapo nuteistas Si- 
iberijon. Tokuo budu Igno 
tėvas geriausias savo gyve- 
nimo dienos praleido ištrė- 
imime. Vėliau jis sugrįžo iš 
Siberijos į Lenkiją, pražu- 
dęs savo sveikatą ir entuzi- 
azmą. Jo dvaras irgi sumen- 

kėjo, virto vargdieniu. Tai 
(tokiose sąlygose teko au^ti 
jbusiančiam Lenkijos vadui, 
i Jaunas Ignas buvo labai 
'jautrus vaikinas, paprastai 
i labai mažai kalbėjo, daug 
I mintijo ir mylėjo muziką 
i labiau už viską. Jo motina, 
į kaip ir daugelis kitų lenkių 
bąjorių, buvo labai dievo- 
baiminga, tyli moteriškė ir 
didžiai atsidavusi vedė na- 

mų ruošą. Ji dažnai dainuo- 

jdavo mažam vaikinui įvai- 
rių tautinių dainelių, kurių 
melodijas jis vėliau sunau- 

dojo savo muzikališkoje 
karjeroje. 

Kuomet jaunuliui Pada- 
revskiui sukako 12 metų, 
vienas senas sodietis smuiki- 
ninkas apsiėmė mokinti jį 
skambinti ant piano. Me- 
tams praslinkus, jis išvažia- 
vi į Varšavą, kame mokino- 
si konservatorijoje. Vos še- 
[šioliką metų beturėdamas, 
Paderevskis jau sumanė va- 
žinėti su koncertais. Pir- 
miausiai koncertus ėrnė da- 
vinėti įvairiuose Rusijos 
miestuose. Nors dar tuo lai- 
ku Padarevskio technika bu- 

jvo nekokia, bet publika jau 
meiliai iį priėmė. O ypač j jam sekėsi Lenkijoje, nes jis 
lenkų publikos akyse buvo 

mua.'.gwi 

netik jaunas virtozas, betii 
dauge lenkas ir dar sunus < 

lenko patrioto, kuris buvo iš i 

tremtas už patriotizmą į Si- 
birą. 

Eidamas devynioliktus 
metus, Padarevskis pirma 
kartą savo gyvenime pakliu- 
vo i meilės blebi— jis, daug 
negalvodamas, vedė savo iš- 
įinktąją. Po to sekė smagus 
meteliai; gime vaikas, ir ne- 

užilgo mirė jo pati. 
Nevisuomet gyvenimas 

■klostėsi sviesiomis spalvo-1 
mis. Daug nesmagių valan- 
dų jam teko pergyventi. Jo 
sunus tapo invalidu, supara- 

1 uotu, nors niekuomet ne- 
pametė proto aiškumo. Pa- 
likęs savo nelaimingą sunu 
Paryžiuje p. Gorskio globo- 

jJP, Padarevskis išsirengė i 
gyvenimo kovą. Pirmiausia 
'jis nuvažiavo Berlynan stu- 
icujuoti didžiausius vokiečiu 
imuzikus. Labiausiai jis my- 
iĮejo Bachą ir Beethoven'ą 
ir jais dažniausiai vaišino 
savo klausytojus. Jo pirmas 
debiutas Viennoje visiškai 
nenusisekė, bet Paryžius ji 
sutikosu išskėstomis ranko- 
mis. 1890 m. gegužio 9-toje 
dienoje Padarevskis davė 
pirmą koncertą Londone, 
bet jis 

^ 
nenusisekė. Ieigos 

nuo ložų neišnešė nei 10 
svarų. Nors jo koncertų ren- 
gėjai bu v o patarė jam nesi- 
rodyti daugiau Londono 
publikai, bet jis jų neklausė 
n*, praslinkus savaitei, vėl 
skambino Iondoniečiams. ši 
sykį jam pasisekė. 

1891 Padarevskis nutarė 
važiuoti laimės j ieškoti į šią 
sali. Pirmas koncertas ivyko 
New Yorke, Carnegie* sve- 

tameje. Pasisekimas buvo 
stebėtinas. Nors muzikos 
kritikai dar nedrįso jo va- 
■dinti genijum, bet amerikie- 
čių publikai jis labai patiko. 
Jis ėjo stačiai prie piano, sė- 
dosi greitai, skambino be 
papiastų muzikams manie- 
rų, ir, darbą atlikęs, ra- 

1 Tą patį galima pasakyti ir apie jo sėb- 
ras: Denikiną, Judeničą ir... (patįs už- baigkite sakinį) 

t. * 

* 

Paderevskis labai norėtų papietauti Kaune, tik ten jo "liokajų" — legionin- kų nėra. Buk "skromnas," Iganc, su pietu- nis. Netik Kaune pietų, bet ir Varšavoje £sli pristigti paprasčiausio užkandžio. 
!jt * 

* 

Eidamas ko nors pirkti, daryk dide 
ius žingsnius: kainos kįla! 

* * 

* 

"Sugriuvęs į balą — sausas nekelsi"— 
sako patarlė. Talkininkai, pakliuvę į rušiską 
)alą, netik kad negalį sausi atsikelti, bet ii 
šbristi vis dar nepasiseka. 

* * 

* i i 
Tai daug išminties lietuvių priežodyj: 

lekišk nosies kur nereikia. 2 

Vienas laikraštis klausia, kaip kovos 
valstybės, įeinančios į Tautų Lygą. Gal al- 
fabetiškoje tvarkoje? 

* * 

* 

Musų garsusis Fordas esąs pastarai- siais laikais labai nepatenkintas: jo auto- 
mobilius netaip dažnai pradėjo vogti. 

* * 

* 

Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Pasi- 
baigė ir vasaros karščiai. 

* * 

Lenkai yra atkaklus žmonės. Jeigu ne- 
pasiseks jiems Vilniaus savo rankose už- 
aikyti ir Kauno paimti, tai jie kuomet nors 
*ali pradėti Varšavą bombarduoti. 

* * 

* 

"Liuosybės Savaitė" jau pasibaigė, bet 
iuosybės meteliai nekuomet nepri valo pa- 
sibaigti. Tegyvoja liuosa Lietuva per am-J 
:ius! 

niai nueidavo nuo scenos. 
Fo pasielgimuose buvo kas 
;ai naujo Amerikos teatrų 
ankytojams. Trijų mėnesių 
Dėgyje Padarevskis davė. 
Amerikoje 67 koncertus, iš 
kurių gryno pelno turėjo 
$180,000. Rubinsteinas gi 
už 250 koncertų gavo tik 
?50,000. 

Karės laiku Lenkijos mu- 
zikas daug darbavosi Suv. 
Valstijose lenkų šelpimo ir 
politikos klausimuose. Galop 
jis visiškai užmetė muziką 
ir atsidavė politiškam veiki- 
mui. Ir nereikia labai stebė- 
ties delei tokio Padarevskio 
žygio. Jis visuomet buvo 
daugiau lenkas negu muzi- 
kas. Homo Novus. 

Priešingi Jausmai. 
(Feljetonėlis). 

Tūlas filosofas palaikė, kad 
poetas kartais jaučia priešin- 
gai. 

Perskaitęs tokia pastabą, su 

pykaiu ant to filosofo ir ma- 

niau, kad tas žmogus nežino 
kakalbąs, arba kalba, kad k*l- w ° 

b ^ būti. T kis pasakymas nickuo- 
mct negali buti savaime svei- 
kas. .. 

Gal kirtis gati* jausti priešui' 
1">ct'poetas niekuomet, nes 

Į jo širdį labai teisingai atsi- 
muša gyyeninu) žingsniai. >.. 

^ l»et priežodis tvirtina: "Kuc 
| vilkas senesnis, tuo gudresnis".. 
Tas patįs ir su manim. Dar ne. 

I sulaukiau.žilo plauko, o jau 
persitikrinau, kad tais filoso- 
fas buvo labai iieisingas. 

Štai tuč-tuojaus, man bera- 
šant šitą felj toną, už lange 
šiauris dūksta, langinyčras 
daužo, medžius virkdo, sudžitv 
yusius, parudanisius nfedžiu 
lapus po žeme draiko i<r tik pa- 
mąstik išeiti j lauką, tai tu 

jaus kiaurai tave pergelia, dru 
giu, nukrečia baisus šal;is. « 

V-r-r-!!.! i 
O vienok, pirm atsiusiant 

rašyti, perskaičiau "Mokslei- 
vį", kuris ką-tik iš-po spaud 5 

išėjęs, — ir ten radau šventą 
sekančią nekaltą p/eziją: 

"Aušta miels pavasarėlis, 
Puč' vejalis taiip švelniai. 
Čyru, vyru vyturėlis... ^ Padangėse vėl saldžiai. 
Sužaliavo žolynėliai. 
Tarp lapelių žyd' žiedai... 

Chiciago, Jonas* 
Mat. te! — Tam "Iauruo-'Į 

tani" mušti poetui ir pavasamė- 
lis austa, ir žolynėliai, ir žiedai 
žydi, ir vyturėlis "čiru — v\ 
ru' surukusioje dvokiančioje ; 
Ch i eagos pa da ngė j e. 

Jei dievai mane mylėtu, kaip. 
tai prakilnu buti poetu! Ar ne-, 
branginus už dangų ant akine- 
nimis grįstos gatvės matyti' 
žydinčias gėles? Bet daug— 
daug maloniaus išgirsti tame 
lvokiančiame Chicagos ore vv; 
airėlio giesmele... Taip. taip! 

T-//o 

Didžiausias Reikalas. 
Didis buvo žygis žmo- 

gaus smegenų evoliucijoje, 
kuomet jis pradėjo jausti, 
kad visuomenes reikalus 
reikia statyti augščiau už sa- 
vo asmens laimę, laisvę ir 
net gyvybę. Nors ir dabarti- 
niuose laikuose labai daug 
asmenų vis dar savo ožius 
augščiau stato už valstybės1 
bei didesnės ar mažesnės: 
žmonių grupės reikalus, bet 
visgi rnusų protas jau ant 
tiek yra išsivystęs, jog su-1 

pranta, kad taip nepridera 
elgties ir pasmerkia tokius i 
egoistus. 

Žmonijos civilizacijoje 

j šio jausmo išsivystimas su- 
lošė labai svarbią rolę. Tik 
cos tautos buvo pasiekę aug- 
ščiausicr kulturinio laipsnio 
ir reiškė stebuklus, kurių 
žmonės savo lainę statė že- 
miau už visos visuomenės 
gerbūvį. Senovės romėnai 
ir graikai tuomet buvo ga- 
lingiausieji ir daugiai ;iai 
pažengę moksle ir dailėje, j 
kada piliečiai tėvynės reika-j 
lus labiau brangino už vis- 
ką, kada jie jautėsi vienu 
gyvu kunu. Užgavus vieną 
to kuno dalį, visas kūnas; 
skaudėjo ir užtat visi atski-j 
•i organai nuoširdžiai rupi-, 

nosi apsaugoti organizmą 
nuo visų pavojij. 

Kol romėnai savo valsty- 
bės reikalus augščiau statė 
už savo asmeninį „gerbūvį 
ir buvo pasiryžę net savo 
galvas guldyti visuomenės 
labui, tol Rymas buvo galin- 
gas ir valdė beveik visą pa- 
saulį. Bet ilgainiui žuvo ta 
visuomenės dvasia tarp ry- 
miečių, ėmė jie labiau rupin- 
ties ne abelnais tėvynės rei- 
kalais, bet savo privilegijo- 
mis ir smagumais. Drauge 
su tuo tirpo ir Rymo tvirty- 
bė. 

I Psichologai tą bendrybės | 
jausmą tarp atskitų visuo- 
menės narių vadina psicho- 

logine šeimos dvasia. Daug 
yra istorijoje pavyzdžių 
kuomet ta dvasia reiškė pa- 
sauliui stebuklinką galybę. 
Paimkim nors ir vokiečių 
tautą. Kodėl -saujelė vokie- \ 
čių g?Įėjo taip pasekmingai 
spirties laike keturių karės 
netų beveik prieš visą pa- 
saulį? Atsakymas aiškus :| 
todėl, kad beveik visi žmo-| 

į nes savo valsybės reikalus i 
1 statė augščiau už viską kitą. 
Ne jų tai kaltė, kad vadai! 
netikusiai sunaudojo tą ne-j 
paprastą dvasios galybę, bet j kad psichologinė šeimos dva 
sia ištikro aug5tai buvo pa-j kilusi Vokietijoje praėjusios j; karės metu, ir kad ji pridavė j 

vokiečių tautai daug jiegų, 
tai apie tai negali buti dvie- 
jų nuomonių. 

Galinga buvo ir musų tė- 
vyne Lietuva, kuomet jos di- 
duomenė ir visi žmonės ne- 

bijojo del savo tautos labo 
pašvęsti savo asmenini sma- 

gumą. Bet kuomet musų di- 
duomenė, kur tautai vado- 
vavo, pradėjo nebranginti 
visos valstybės reikalų ir rū- 

pinosi tik savo luomo pri- 
vilegija, tai dingo ir musų 
brangi laisvė. 

# 

Baimė ima, kad mes ne-; 
pakartotumėm tos musų pro- 
tėvių klaidos. Tie priešų 
nus apspito, tiek sulygina- 
mai nedaug musų yra, kad 

f jau silpnabūdžiams rodosi 
;kad mes neatsilaikysiu! ir 

| žūsim. 

i Be abejonės, pavojus yra 
I labai didelis, bet nėr ko la- 
bai nusiminti. Žinoma, jeigu 
musų žmonės savo tėvynės 
laimę žemiau statys už sa- 
vo privatinius reikalus, jei- 
gu musų vadams labiau rū- 

pės savo karjera neg valsty į 
bes buitis, tai ištikro tamsi į 
yra Lietuvos ateitis. Bet jei 
bus gyva bendrybės dvasia 
tarp lietuvių šiame momen- 

te, jei mes remsime savo 

tautą netik žodžiai^, mitin- j gais ir manifestacijomis, bet 
^ ir darbais — Lietuva išliks 

šyva ir užims tinkamą vie- Į 

,tą valstybių šeimynoje. 
Tai yra didžiausis šios 

I valandos reikalas. Bukime 
vienu kunu. Vieno žmo- 
giaus džiaugsmas ir nuliūdi- 
mas privalo but visos tautos 
džiaugsmu ir nuliudimu; vi- 
sos tautos nelaimę privalo 
jausti kiekvienas atskiras: 
pilietis kaipo savo ypatišką 
nepasisekimą. Juo daugiau^ 
turėsime tos psichologines > 

šeimos dvasios, juo lengviau 
bus atsispirti pireš visus 
priešus ir juo tvirtesnė bus 
mūsiškė valstybė. 

Tai ve kame kuostipriau- 
sia tautos parama ir kuodi- 
[lžiausis dienos klausimas. 

Dobilas. 
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Chicago, November 4, 1919 

A. BALSUOTOJAS, DR. 
Chicagos PSan Komisijai- 

UŽ VIENĄ GRAŽŲ SOUTH WATER 
STREET BULVARĄ. 

MALONĖKITE PRISIŲSTI. 

TAS NIEKO GERO TAU NEDUOS 
The Chicago Plan Commission reikalauja nuo jusų $3,800.00. 
pagrąžinimui South Water Street. Ką gi tu iš to laimėsi? 

Ar tu. Fonas ir Ponia Balsuotojas a, važinesieg šiuo bulvaru savo 
limousine, ar kaip ir pirma *rauksi pęslas gatvėmis. 

Pragyvenimo kaina jau ir dabar ganą pą.kUo. Ar tu nori mokėti 
už pervežimo iš sandėlio, kur toli ir netikamoj vietoj pramonei? 

TĮiU prisieis mckėti visas bilas, jeigu nutars bonus išleistį! Tu 
negali nuo to išsisukti! 

South Water Street 
Merchan? Committes r ,. ■. : •, r-. f ii; i -s;,: ■s: 

T)ho 
J^rciic r nei i 

Jtye 
The Problema of 

Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelfis formoj žur 
nalas 64 pusi. Angly kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

$ 
VVHO ARE THE 
L1THUANIANS? 

THE NEW LITH 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
L1THUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindl- 
fllmui amerlkiačio su rausų 
tauta lr musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO ILL. 

PHIALADELPKIA pa. 
I 

Vietos mechanikų kuopa 
surengė net tris prakalbas. 
Kalbėtojai buvo. parkviesti1 
iš New Yorko, Inž. V. Vait- 
kus, J. Kripaitis ir L. Dra-; 
gunaitis. Kalbėtojai atsilan-1 
kę į Phladelphia labai nu-; 

sidžiaugė, kacl vietos lietu- 
viai taip uoliai darbuojasi ir j 
stipriai pasilaiko. 

Kalbėtojų kalų turinys, tai 
nurodymas- mechanikų svar- 
bos Lietuvoje. 

Po prakalbų buvi renka- 
mos aukos Laisvės Savaitei.; 
Aukų surinkta $18.35. 

A. Andruis. 

WESTTRANKFORT, ILL. 
<9 — — 

Iš šio m:'estelio retai kada 
galima pastebėti kokią žine- 
lę, rodos, kad čia lietuvių ir 
nebūtų. Vienok čia lietuvių 
randasi apie penkis šimtus 
šeimynų. Skaitant po penkis 
narius šeimynoj, tokiu budu 
čia lietuvių randasi apie trįs 
keturis tukstančius. 

Lietuviai' daugiausiai gy- 
vena šiaurinėj miesto daly j. 
Lietuvių biznierių, taipgi, 
skaitlingai čia randasi ir 
palaiko įvairių biznių. 

Visi vertelgos turi nuosa- 

vus namus ir krautuves. 
Abelnai veik visi lietuviai 
čia turi nuosavus namus. 

Darbai čia vien anglių ka- ( 

syklose. Uždarbiai nelbo- 
giausi. 

Lietuviškos draugijos ran- 
dasi sekančios: S. L. A. 191, 
kp., L. S. D., ši draugija turi! 

nuosavas kapines, T. L. P. 
D., L. S. S. kuopa, Lietuvių 
Laisvamanių 14 kp. Dabar 
susitvėrė ir L. T. Bendrovė. 

Abelnai lietukai gyvena 
santankoj. 

I. H. Alikonis. 

AURORA, ILL. 

Spalio 24 d. atsibuvo pra- 
kalbos. Kalbėjo kun. Lau- 
kaitis, kuris labai nuosek- 
liai išaiškino lietuvos reika- 
lus, nupiešė dabartį, jos pa- 
dėjimą ir jos priešų žiurumą. 

Po prakalbų buvo renka- 
ma aukos ir surinkta $152. 
00 su centais. 

Spailo 26 d. atsibuvo ant- 
ros prakalbos, šiuom sykiu 
kalbėjo S. Jecevičius Rau- 
dono Kryžiaus reikale. Kal- 
bėtojas kvietė visus be skir- 
tumo prisirašyti pire Rau- 
donojo Kryžiaus. Publikos 
buvo nemažai. Daugelis pri- 
sirašė. 

Aukų surinkta $94. 
Aaurorietis 

GILBERTON PA. 

Gerbiamieji broliai ir se- 

serėlės, pritardamas šitam 
lietuvių užmanimui Lietu- 
vos Laisvės Svaitei, kut 
mūsų broliai ir sesutės ne- 
nuilstančiai darbuojasi del 
musų brangios tėvynės Lie- 
tuvos labo ir gina ją nuo 
priešų antpuolių, ir matyda- 
mas, kad jai labai, oi labai 
reikalingas skatikas, aš ir 
šiuom kartu nepasiliksiu 
nuo to prakilnaus užmani-i 

mo, — aš ir šiuom kartu au- 

kauju del tėvynes labo, del 
laisvės išgavimo dvidešimtį 
dolarių ($20.00) ir norė- 
čiau, kad geri tėvynainiai, 
kurie atjaučia musų brolių 
ir sesučių vargus," kad neat- 

jsisakytumėt nuo to švento 
darbo, kad aukautumšt kas 
;kiek išgalėdami. 
| Aš prisiunčių čekį ant 

į $20.00 ant "Lieuvos" redak- 
cijos vardo ir meldžiu per- 
duoti skiriamon vieton. 

Zuozas Miliauskas. 
i Pinigai priimti ir bus per- 
[ duoti L. N. Fondan. Red. 

RAGINE, WIS. 

S. L. A. 100 kuopa buvo 
surengusi balių spalio 25 d. 
Pastaikius ta patį vakarą ne- 

gražam orui mažai publikos 
susirinkimą spalio 26 d. Su- 
stolių. 

A. L. T. S. 35 kp. laikė 
susiirnkimą spalio 26 d. Su- 
sirinkimas buvo gan gyvas, 
prisirašė vienas geras tėvy- 
nainis ir vienas senas veikė- 
jas A. Klapatauskas. 

Svarbesni nutarimai pa- 
daryti šitie: Nutarta steigti 
vakarinius kursus del su- 

augusių lietuvių, vakarinę 
mokyklėlę lavintis taisyk- 
liškai rašyti ir aritmetikos. 
Nutarta surengti pasilinks- 
minimo vakarą mokyklėlės 
naudai. 

L. S. D. 15 skyrius pasiun- 
tė keletą skrinių drapanų į 
Lietuvą ir rengiasi sulošti 
"Daktaras iš Prievartos." 
Manome, kad pabaigoje lap- 
kričio bus galima sulošti. 

Dabartiniu laiku daugiau- 
sia darbuojasi prie L. G. D. 

prirašynėdamas narius ge- 

ras tėvynainis Franciškus 
;Andrijauskas. Jis yra augš- 
| tos pagarbos užsipelnijęs 
nuo L. G. D., nes nei vieno 

j vakaro nepraleidžia nepa- 
| kalbinęs pristoti prie L. G. 
i D. Praeitą savaitę prirašė: 
j T. Varanavičių, Petrą An- 
drijauską, ir V. Petkevičių. 

| Komunistai, arba lietuvių 
demoralizuotuojai, matyda- 
mi, kad lietuviai gavę laiš- 
kus iš tėvynės Lietuvos bė-į 
ga nuo jų rankas kratydami, 
sugalvojo, neva, prakalbas 
parengti spalio 26 d. Bet | 
ant nelaimės vieton prakal- 
bų tapo pasakytas kokis ten 
"draugo" ponaičio iš Chi- 
cagos ir nuo "Žarijos" ap- 
degusio monoliogas. Pabai- 
'gus monoliogą, išniekino da- 
bartinę Lietuvos valdžią bu 
vo keletas gan rimtų klausi-1 
mų pastatyta. Klausta ką. 
.belševikai gero Lietuviams 
lyra padarę, įlindę į Lietuvą. 
;ko ku;ą 
Paiškino tą klausimą ant 
rusiško kurpalio temdamas, 
lietuvius prie Rusijos skir- 
damas, kad vėl rudbarzdžiai 
viešpatautų Lietuvoje. 

i Buvo užklausta, ar mono- 

I logistas laikosi didžiumos 
noro, ar komunistiškų prin- 
cipų; jis atsakė, kad nesis- 
kaitąs su didžiuma. Paklaus1 
.ta; "Jeigu nesiskaitai su di- 
džiuma, tai kodėl vadinėsi 
bolševiku ir už juos agito 
ji?" Pabalo nabagėlis pats j 
save susi kritikavęs. 

Į Daug nesąmonių pripasa-j 
ikojo ant Lietuvos valdžios' 
agituodamas už rusų rud-1 

[barždžius. ' 

Raeino lietuviai bukite at- 
1 
sargus nuo tokių žmonių-de-j 
;moralizantų. Tokios rųšies i 

ĮjrLQ[ETU¥OS ZEMLAP8S. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus Ir miestelius, gelž 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbc.3. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir cucldeda Iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377)- *i) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139*>—1439)- 
7) Lietuvos Valstybė prieš Pad;llinimi}. 
S) Dabartino Lietuva. 

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

"Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

"kalbėtojai," tai ne kas ki- 
tas kaip Rusijos agentai; 
rusišką rublį; neatkreipkite 
neatkreipkite atidos. 

Geistina, kad ateityje čia 
nebepasimaišytų panašus 
Lietuvos priešai, jai kurie 
nori, kad Lietuv ir vėl taptų 
vergijos retežiais apkalta. Ir 
mes lietuviai nepaisykim to- 
kių "kalbėtojų," dirbkime,! 
kaip ir dirbame, savo tėvy- 
nės labui. 

M. Kasparaitis. 

NEW PHILADELPH'A, PA 
Spalio 22 d. P. Narijaus-j ko salėje p. F. Živatkauskas1 

kalbėjo reikale Lietuvos lais 
vės. Klausytojai prakalba pa 
tenkinti. Aukų irgi keletas 
desetkų dolarių sumesta. 

Spalio 23 d. Kaska-Wil- 
liam kasykloje uolos gaba-i 
las prispaudė Antaną Jakaiti 
tiek, kad krutinės kaulą įlau 
žę dviejose vietose. Jakaitis 
ra senas šio miesto gyven- j 
;ojas, visados prisidedąs tau 

tos reikaluose su darbu ir pL 
nigais. Jakaičių šeimyna susi 
deda iš 8 ypatų ir pats Ja- 
kaitis visus maitino iš sun- 
kaus savo darbo. 

Report. 
I 

CUMBALA, PA. 

Čia šį metą įsteigta augš- 
toji mokykla, kurion lankosi 
keli desėtkai jaunolių. Yra 
keletas ir lietuvių. Mokyto- ; jai yra du — vienas anglas, 
o kitas paeina iš tėvo lietu- 
vio Kelertas ir motinos ang- 
lės. Jis jau kelis sykius lie- 
tuviams mokiniams patarė, 
kad jie daugiau interasuotus 
žiniomis, kurios telpa anglų 
laikraščiuose apie Lietuva ir 
lietuvius. Apart minėto ke- 
lertos, yra dar ir jo brolis 
Kelertas ir Spelingis, čia gi- 
mė ir yra mokytojais vieno- 
je mokykloje. V.Kedinis yar 
Township distrikto mokyk- 
lų kasierium. 



Namuose 

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

stokos laisvės, tas gali dabar atilkt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantls jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavy/džit) rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoji) Sąjunga. Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant, 25 
CHEMIJA, įstabus mokslas apie ugnj, orį, vandeni; žeiię 

ir ji| susilietimus, 1 .20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi apka- 

linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS is Biologijois ir Bakteriologijos su paveikslais apdaryta .. 65 

ŠIRDIS jos autorius garsus italu rašo jas de AmiČi. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jus 
turinys taip gllus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bilo kuomet lr bile kam, $1.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus J ją kelias. Pamatinės žinios Iš anato- 

mijos, flziollogljos ir Hyglenos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis lr kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, clrkulacija, kvėpavimas. Kuno prlčial lr judėjimas. Dirksnlal (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūnų, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligcmis lr kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo J2.00 
Nolengval jsivaizdint, klek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas Jaigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit atris Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- rninėtornis knygomis pasveikink joinis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuoso siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD A VE., CHICAGO, ILL, 

j Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

Garsinkites "Iietu¥®je" 

Laiškai iš Lietuvos. 
! 

""" — 

Gerb. K. P. Deveikiui (Ci 
cero, 111.), rašo jo motina — 

Ona Deveikienė (iš Jbniškeli( 
apskr., Klovainių miest.) se- 

kančio turinio laišką (laiškas 
rašytas rugp. 23 d. š. m.): 

Brangus Vaikai! 

Tštikrųjų, svarbias gyvenime 
valandas pergyvenu. Niekuo 
met gyvenime nepatyriau t i ei 

i Į džiaugsmo, tiek stebuklu, jog 
dar ture, i laimę su jumis, va 

kai, pasiu minti skausmais, linkę 
mybe, vargais ir laiiiie. Nebe- 
ina. 111 atkartoti a[)ie tėvelio 
mirtį, nes jums jau žinoma ir 
a'š vel laiška išsiunčiau rugsė- 
jo 8 d., kuriame pranešiau apie 
tai. Sunku ką pasakyti iš pra- 
bėgusio gyvenimo įvairumų, 
tik džiaugiuos, jog karės vėsu1, 
la neprari'o iš mūsų šeimynos 
nei vienh O, Ita episoda, tai 
manau netilptų knygoje aprašy 
ti, o laiške, ta'i ką čia besura- 
šysi! Tik manau atsakinėti į 
jusų klausinius. 

Pergyvenome nesuskaitytus 
smugiuš, nesmagumus, išgąs- 
čius, trukumus. Gudams aplei- 
dus, užpludo vokiečiai, žinoma,! 
kariavo kiek jiems tik norėjosi' 
ir šaudė, ir lupė, ir vogė, ir plė. 
šė, žodžiu sakant, baisesnės ne- 

teisybės viešpatystėje nebuvo. 

Vien (ik gyvenome skausmais 
ir baimėmis, nežinodami ką ry-| 
tojus galėtų atnešti. Vokiečiam 

užpludus, pasiliko jų valdžia, 

į Laivas in Lietuva 
SEKANTIS LAIVAS SU VISOKIAIS 

SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O 
PRIEPLAUKOS APIE 10TA DIANA LAP- 
KRIČIO (NOVEMBER) IR PASIEKS LIE- 
TU VA PRIEŠ KALĖDAS. 

JEi KAS PRISIUS MUMS SAVO SIUN- 
TINI VĖLIAUS NEGU 3-TA DIENĄ LAP- 
KRIČIO, TO SIUNTINYS BUS PASIUSTAS 
Į LIETUVĄ KITU LAIVU PASKIAUS. 

Lithuanian American Trading Co. 
(NAUJAS ANTRAŠAS) 

680 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY, N. Y. 

Dividendas 8£ Nuošimtis 
Liet. Arner. Pramones Bendroves 

Nutarta išmokėti l=ms meto iš peino nuo apyvartos 
Pradinis bertaininis dividendas mokėsis Sausio mėnesyje, 1920. 

Gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai, taipgt tie, kurie pasįskubįns 
a 

nusipirkti šerti nevėliau kaip prieš 30 d. Spalio, 1919m. 

Jau dabar šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nu- 

tarta pardavinėti sena kaina, po $10.00 šėrą. 
Todėl kiekvienas dar gali suspėti nusipirkti, o kurie jau yra par- 

ke, savo šerti, skaičių padidinti. 

Atmink, dabar pirkdamas islaimi trigudai: a) pigiai įsįgysį šė- 

rųs, b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lį'c- 
tuvos pramoniją. 

Šėrų užsirašymus su pinigais siuskite šiuo adresu: 

Lithuansan American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, Md. 

,T. ,, ,n >p nf rys ^ ̂  ^ ̂  ̂  'V M W\^M"W"W W 

jų pinigai, jų tvarka. Pinigus 
visa Lietuva tebevartoja vokie- 

> čių išleista paskui a, rytų vado, 
kuris išleido juos keturiomis 
kalbomis: vokiečių, lietuvių, 
latvių ir lenkų. Taigi ir dabar 
tie pinigai tebevartojami — 

^ rusiški, kol kas, neina' po Lie- 
tuva. Kas-link valdžios, val- 
džia pas mus susitverė nuo pat 
vokiečių revoliucijos bruzdėji- 
mo ir tebesilaiko tapati prieky- 
je su A. Smetona,, Lietuvos 
prezidentu, kuri dabar valdo 
visus Lietuvos reikalus lig 
Steigiamojo Seimo, kada galės 
Lietuvos rinkimai praeiti, ta- 
da užims rinktiniai žmonės. 
Dabartinė valdžia, skaitosi lai- 
kinoji vyriausybė. Tos vyriau- 
sybės taktikos dėsniai krikšėln- 
nių demokratų paritijos progra- 

Imo; bet turiu pridurti, kad pa- 
gal programą, dvokia ponų rau 
gas, kol išrugis, išsistovės, ar- 
ba tiesiau, kol darbininkai ra- 

gus nulauš. Ponai dvarus tebe 
valdo tik majoratai, arba, kur 
nėra savininko, tai jau perėjo 
i valdžios rankas. Bet kol kas, 
čielybėje tebėra, dar nedalina 
žemės žmonėms. Žemės refor- 
mos, kol kais, neparuoštos, bet 
jau j darbininką žiūrima kaipo 
į žmogų, o ne kaipo į arklį. 

Ivas-link lenkų. Lenkai jums 
gerai žiįvomi šovinistai, fana- 
tikai, taip, kad lietuviai su len 
kais nesiskaito geruoju. Taq: 
lietuvių ir lenkų eina karas, 
lietuviai nuo lenkų užplūdimo 
ginasi ir ginsis lig paskutinio. | 
lietuvi/1 kareivio... Lenkai len-1 
da Lietm jn — nesigėdi jautis 
žvirblio pešęs. 

Bolševikai, tai yra grynai 
kraštutinis kairybės darbinin- 
kų sparnas, su labai gražiai 
skambančiu programų, kuris, 
žinoma, nesurašysi j devynis 
laiškus. Bet kadangi jų tarpe 
ractosi daug plėšikų, tai jie ir j prarado garbę pasaulyje, ir nuo 

jų visi ginasi ,neįsileidžia; ly- 
giai ir lietuviai turi frortą su- 

darę prieš juos. Lietuvir 
grynos kariuomenės jau yra I 

apie 80 tūkstančių, kurie kairiau 
ja prieš lenku# ir bolševikus, 
žodžiu, bolševikai, 'tai varosi 
už sulyginimą žmonijos, už su- 

trėmimą kapitalo, kad darbiniu 
kai valdytų, o ne kokie ponai 
advokatai arba kunigai. Kas- 
link Lietuvos produkcijos, tai 
labai silpnas padėjimas, baisiau 
Uiai plėšė ir tebeplėšo* kam pa- 
i kliuvę, bet jau šįmiet bado ne- 

bejaučiame, klol-kas, dar vis- 
ikas brangu ifr, mažai dar tėra 

atsigavę. 
Darbininkai dabar pas mus 

visai skursta, nes darbų visai 
nėra, jeigu kas pasisamdo die- 
nai-kitai, tai iš to nepragyven- 
si, kadangi rugių pūdas 15 rub 
liti, o darbininkui daugiaus ne 

moka kaip 10 rublių i dieną. 
Metinės algos siekia lig 300 
i.'ublin. Žmonių užtenka liir va- c. w O 

1 i a i, neifcur kur dėtis, bet ir am- 
žius jau kito sunkiai darbuotis 
nekoks, ir jieško šiaip t:\ip len- 
gviaus pragyventi. Diduma jau 

s rimo stoja savanoriais j kariu- 
menę. Vienų "savanorių balan- 
džio mėnesyje, 1919 m. buvo 
iki 40,000, taigi didumas dar- i 
bininkų kariumeneje. Nemany- 
kite, kad kam kitam talrnauja, 
— Lietuva turi savo' kariume- 
nę, savo ginklus ir visą, kas 
reikalinga prie karo, ir ginasi 
aplink nuo priešų, kurie nori] 
Lietuvą aneksuoti. Kariume- 
nėje, žinoma, skurdas baisiau- 

jsias, bet pirmi takai visuomet 
yra sunkus. 

Kaip rašėte apie pinigų krū- 
va, tai kur jie dingo, kam juo* 
davė, mes negalime pasakyti, 
Ines mums nei grašio nedavė nic 

įkas. Žinoma, reikalų, tai buvo 
šimtą sykių didesnių už mušu 
Mes badu nemirėm, bet kiti ii 
badu mirė, tai gal aniems ir te 
ko ta Amdrikos pašalpa. C km 
įrJ vkyklos, kur prieglaudos, kas 
juos laiko, tai visgi iš aukų lai 
koma, — tai labdaringas dar- 
bas. 

Kur dabar dedate pinigus. 
Rubų ar maisto, tai žinoma, 
laukia ištiesusi rankas kariu 
menė, nes visur stoka, trukumą 
fti skurdas. Raudonasis Kry 
žius yra ir priima visokias au- 
kas ir rėdo visą kariumene, — 

taigi nenusiminkite, kad kas 
žūna — visokijos aukos gauna- 
mos, tik negalima pasakyti 
kaip teisingai juos padalina. 

Klausiate, kas ta Lietuvos 
kariumene. Trumpai sakant, 
kaij) buvo rusų arba kitų vals- 
tijų kariumene, taip k dabar 
susidarė ir Lietuvių, kaip aug- 
liaus rašiau, 40,000 savanorių 
bumo, kita pusė suėmė ant pri- 
gavo ir turi Lietuva vien savo 

lietuvių jaunuolių apie 100,000 
kariumenės su visa milicija. 
Turime savąją miliciją, savo 

.irėdninkus, savti's asesorius, 
savus teisėjus, žodžiu, viskas 
lietuvių, svetimųjų visai mažai 
jesimaišo valdžioje. Gelžkeliai 
nusų rankoje, žodžiu, visas 
aparatas lidtuvių rankose, — 

paklosi pati Lietuva ir ginasi 
įuo užpuolikų. 

Juozas-gi savanoriu pastojo 
kariumenę, ir už metų laiko 

galės pasiliuosuoti, jeigu no- 

rės. .Dabar randasi Panevėžy j, 
cad panoiri, gali ir namo atsi- 
lankyti. 

Sa'kjctte, viena sykį pasaulis 
turi nustoti liejęs kraują, tiesa, 
bet žinok, jog po plėšikų globą j 
gyvenimas sunkus, — visi plė- 
šia, drasko, — kad nebutu ein c o 

tasi, būtumėme tikra b?dą ma- 

lę ir juokios aukoki negalėję pa- 
imti. Dabar matome, kad vis- 
kas ramu, bet ar ilgai, neiinia. 
Pplitiks stovis visai neperma 
tomas ir nežinia, kaip dar už- 
siturės Lietuvos nepriklauso 
mybė, nes turi didžiausią tiau 
gybę priešu. Visi kapitalistai,| 
žinoma', nori praryti, sugramu-į 
lii>ti Lietuvą, toji, žinoma, gi- 
nasi, — bet ir bolševikų vadai 
irgi dar nepripažino Lietuvos 
nepriklausomybes, tik ėjo pasi- 
plėšti.duonos ir šiaip turto, nes 

jie plėšė ką tik nutvėrė, neap 
lenkė nei bagofco nei biecfno. 

Jusu motina1, Deveikienė. 

Ponia Stapulionienė, gyve- 
nanti Chicagoje, aplaikė iš Lie 
tuvjos sekanti laišką: 

Širdingai tariame ač:ų tau 

sesute, už laišką, nes manėme 
kad jau lavęs gyvos nėra. 

M)es, miela sesute, esame 
vi.-i sveiki ir gyvi, iš malone* 
Viešpaties. Tevelis taipgi svei 
kas ir gyvas, o Jonukas, tavo 
brolis išėjo į lietuvių kariume- 
nę, savanoriai Tėvynės ginti. 
Jis jau buvo gavęs mokytojaus 
vietą. Atrašys ir ji's tau, Elž- 
bietėle laišką, nes jau jam ta- 
vo antrašą nusiuntėme. 

Lenkai, tai tie>a, n r i nitu 

savo vargais padaryti, idan- 
mes jų ponams itarnatume. Bol 
ševikus jau nuvarė mušu bro- 
liai iki Dvinskui. 

Jonas Žukauskas, Magdukos 
vyras, išvargo penkis metus 

didžiamjanie kare. 
Mieloji! Jei šitą laišką gau- 

si, tai daugiau į kitą parašysiu. 
Tuo tarpu, visų vardu, Su- 

diev!... Su godone, 
M. Brisgys. 

f LIETUVOS" KNYGYNE , 

Gaunamos Sekančios K n y g osį 
1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško AzĮSf 

žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ar.t ko^y* • 

kori ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži1 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. ParašŽ 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina , 65c.J 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijo® Prof. Blockman 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiko ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tani tikrų paveikslo" 
lių. Puslapių 138, kaina 5S& 

5. Istorija Chicrgos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
ie, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 58c, kaina $i.ocl 
Ta pati audimo apdarais $*.72 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny. 
ga su daugelių p veikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją PusS 
209, kaina 75c 
Tapati audimo apdaruc 1 $i.y 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knypos telpa Lietuviškas St«a 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lit 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajoraj 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.otf 
Ta pati audimo apdaruose $3-04 

H. Rakta t o Iitorija.' Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu iSdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug met'i prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų raito ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.23 

^9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, noraJ 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip ||ij priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. PusC I m kaina $i.oss Ta pati audimo apdaruose ••• 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo š iesoje mokslo. Yra ta; | išaiškinimas monų darymo, kaip juos magik.ii padaro. Su dauge- 1 
liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 l 

11. Žinynas. .Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apiu sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, lcaina .... $ 1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.5!] 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and j. Žilius. Issued by Litlruanian 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 nelaimiu. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Pi^šiis Idos C. 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau 
kis. Kaina 25c, 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina *oc. Ta pati audimo apdaruose 75c, 

x^s. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo- naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Popicros kietais viršeliais 45c į 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.co_ Tos pačios gražiais audimo apdarais 
18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: ot\jF E Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžva^l pasisekimų žmonijos įgytų Oro, žemės ir vąttdenų užkariavimų^ Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai *oc 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkcvičių ir kitus, sutaiso 
Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvj ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių 1. tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Tarase kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintiagų ir pamokinančiu, pasakaičių, 1110. 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina 75c* 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė j ules Verne, lietuvių kalbon rtė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos nririninkų į o 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie bato pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien iie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alicntai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokiu^submarinus, su kuriais nuveik"; tokius stebuklus po vandeniu jurui gilumoje, apie kokius anų dienų au 
trnus, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę* dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mety išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tink.; } "giai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita kn; ga 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 Righti* of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias fcnygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 

15c 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, va 

I9°:5—*9r5 mctų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, g rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiefkE lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima kcN. virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistrs, literatūra, darbai žvmin 1ietnvnc 

m. oaiv-ius. x usiapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

LIETUVA. - 

3252 South Morgan St.5 CHICAGO, U.L 



!š Amerikos Lietuvi" 
Tautines Tarybos 

Raštines. 
Posėdis spalio 28 d. 
IŠ pranesinni Tarybon: 1) 

A. L. Ta r y b? per p. Bielskį pra 
neša apie savo susirinkimą 
Pittsburge, lapkričio 5 d. 2) 
Lietuvai Gelbėti Draugija, per 
Dr. Graičuna prisiunčia nuo 

rasą laiško Kunsaičio iš St. 
Paul, Mi::n., reikaluose rinki- 
mo Lietuvai drapanų. 3) Inei- 
na visa eilė prartešinv ^ infor- 

macija Biuro \Yasliingtone, 
kas jau ir spaudai perduota. 
4) įeina keletas laiškų iš įvai- 
rių vietų su teira'vimais, kaip 
reikia siu A i draparis Lietu- 
von. 5) Pranešimas Dr. Grai- 
utno apib Liaudies Universi- 
teto lekcijas, pefr jį vedamas. 
6) Agitatyvė Komisija išduo- 
da rap rtą apie Lietuvos Lino- 
sybės Savaitę, kurios apyskai- 
tos d'.vr nėra suėję, bet nemaža 
p> /litine akcija tapo sukelta. 7) 
Lietuvos Liuosybės Sargų ko- 
misijos arys p. Leščinskas 
nukeliavo \Vashingtonan ir 
parvežė apsčiai žinių apie or- 

ganizavimas] S ve t i intaučiij 
Brirad^'S. 

Nutarimai: 1) Išgauti uuc 
A. L. Tarybos atsakymą: ar ji 
tik savo ar bendrą susivažia 
vimą kviečia'; jei pastarąjį, 
tai nutarta jame dalyvauti ir 
nuskirta atstovais: J. O. Sir- 
vydas, V. F. Jankauskas, V 
Leščinskas (ir p. Norkus, jei 
Jankauskas nevažiuotų). 2) 
Delei p. Mastausko žygiavime 
ir joj klastinga afišavimosi 
Amerikos Lietuviu Tautinės 
Tarybos vardu paimta tani 
tikri žingsniai. 3) Tūlos valsti- 
jos agentų kenk-nlingam dar- 
bui delei Lietuvos reaguoj 
įmanomais budais. Į) Užgirti 
Amerikos Mechanikų Sąjun- 
gos pasiūlymą rinkti aukas j 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
dą, pratęsiant Lietuvos Liuosv- 

bes Savaitės tikslą iki pabaiga' 
siu metu, ir priduodant tam t i l 
ra įvaliavimą Sąjungai per p 
Y. Vaitkų. 5) Pasiūlyti Lie 

j i.uvos Ntprigulmybes Fondu 

keletą sumanymų, tų tarpe įs 
'teigimą nuolatinio sekretoria 
to. 6) Dalyvauti lietuviškųjį, 
organizacijų susivažiavime 
rengiamame delei Lietuvos bcv. 

nų pardavinėjimo lapkričio 4d 
Xe\v Vorke, per Tarybos na- 

rius, kurie yra Finansų ii 
Ekonomijos Komisijoje. 7) 

Tarybos nariai ir svečiai pasi- 
iadėj > šiame posėdyje užsira- 
šyti Lietuvos Bonams kaip se- 

ka -— po $100: \ illmantas, šii 
vyda's, Mikolainis, Busli, Jan- 
kauskas, Norkus. A. B. Stri- 
naitis, Augunas, Zailskas 
Leščinskas, Damijonaitis, Yai1 
kus, Dr. Bronušas, Purvis. 
Po $500: Trečioka's. 

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuviu 'Paminės c 

Tarybos Sekreto nrius. 
120 Grand Stneet, 

i Išgirskime Lietavos kudykių šaukimą 

Nesenai tapo išleista daina 
'Tėvynė". Šioji daina iškišta 
ne pt'nui, re pa'sigiaifsinimui, 
kaip autorius muzikas, taip ir 
leidėjas paaukauja kiekviena 
centą fondui — 50.000 badau- 
jančių kūdikių Lietuvoje Kan- 

ono prieglaudai. 
j Ypatingai atsišaukiama į vi- 
įsias moteris ir merginas, lietu- 
vaites gyvenančias Amerikoj, 
kad kudikia*" yra arčiaus mote- 

ries — motinos širdies ir ka- 

dangi kūdikiai tjai mus pači;i 
j giminiu, kaimynu mažučiai be 

motinų, be giminu be globėju, 
l'urios j u s priįliiust'i. u/liu- 
jiuotų, nubučiuotu, ašarėles nu 

šluostytų, ser ;antiems suteik- 
tų i^galbą, oapenėtų, prideng 

j tų. Ir mes lietuvės moteris-mo 
tinoš, kurių'širdįs visada at-( 
jaučia b </.ną nuskriaustą ii 

pačios anit sfeivo pečių nešda- 
mos tas skriaudas ir tautosi-tė- 

]vynės jungą per desėtkus rne 

vų išmokome at jausti kitus pa; 
vergtus, lair mes pasiliktume 

i kurčiomis, ka<l klyksmo tų si- 
ratų neišgirstume? 

Pasižiūrėkime į moteris šioj 
'šalies — k įeik jos padėjo triu- 

jso ir spėkų laike karės: Jos pįi 
| davinėja bondsus ir stampas, 
| rengė šiltas drapanas, dirbi 
(Raudonam Kryžiui, belgų, frar 
pieną, drapanėles, parsitraukė 

Jcuzų vaikams statė prieglau- 
dos namus ir ligoniams siunti 
.— _ 

čion tuos mažučius ir suteikč 
jiems namus ir mokykla. O rne; 

lietuvės koki ypatinga darbą 
užsibriie'žiame clel savo tėvynės 
atstatvmo? Mus mažučiu sira- 

•» C. L 

tėlių niekas.dar iki šiol nešclpė 
mus brangi žemė ia<ršiau'^ su- 

naikinta ir vis dar iki šiol plė- 
šiama! Kada jiaiu kelios šalis 
visu gelbianjp-s, bando tas žaiz 
das užgydyti, pasidėkojanl 

j Amerikos Raudonam Kryžiui, 
|itiėms lietuviams mažučiam- 
;tapo suteikta pinm pagalba. 
Bet jau keletas savaičių atgal 
tos pagalins liki; jiems tik vie 
nam mėnesiui, t-olesnfcvm palai 
jkymui tos prieglaudos, šaukias 

jį mus lietuvius amerikiečius. 

Lai šis šelpimas bus užbriež 
tas kaipo indiv'dualis pasieto r 
bavimas lietuvaičių Amerikoj 
Nesakau, kad su išpardjavimi 
tos dainelės jau atliktume v* 

są užduotį, beit lai būna ta 

pradžia to fondo — pasisteng 
kime išparduoti nors kelet: 
tūkstančių tų kopijų, kad surii 
kus nors keliolika šimtų, kai 
sugrįžus ir pamačius tuos gej 
tonplaukius, mėlynakius ma- 

žučius, galėtume narni a sąžin 
pasidžiaugti jais, atsimindami 
kad ir mes prisidėjome nor 

keliais penais jų gyvasties pa 
laikymui. Dvidešimts penk 
centai nedidelė suma, o !tie pi 

: nigai papenės nevieną išalkus 

mažutėlį. Aš per keletą metu 

dirbus prie pašalpos našlių ir 
našlaičių <su pasididžiavimu 
musu lk'tuvėmis-motinoms, naš 
lems ir pavargėlėms, kad jus 
visokias sunkenybes perneša ir 

[dirba visokius sunkiausius dar 
busi, bile tik pailaikyti j>rie sa- 

vęs tuos mažučius, turėti juos 
po savo glpba ir neatiduoti juos 
prieglauds namuosna. 

Matyti, kad jų širdyje stip- 
resnė toji motiniška meilė, negu 
pas daugelį kitų tautų. Tat ir 
atsišaukdama į jų ta motiniš- 
ka meilę, tikiuos, kad greitu 
laiku turėsime gražų fondą mai 

j tinimui lietuvių vaikučių, ku-| 
riti motinas ir" tėvelius beširdė 
karė atėmė be laiko, arba iš- 

i blaškė toli nuo jų. 
Persisftatyk sau, lietuvaite, 

.jei žiaurus likimas tave atskir- 
tų nuo tavo kūdikių ir po kele- 
tą metų, po ilgų skausmų ir il- 
gėsių sugrįžus rastum juos 

j sveikus ir gyvus, ar neimtum 
I dėkinga savo draugams, ar 

žmonėms, kurie taiu juos augi- 
no. Taipgi tavo pašalpa ten nu- 

siųsta lai būna ajtikle ne vieno 
kūdikio atskirto nuo tėvų per 
karę. Ar apmąsčius tokį prieti- 

'|kį galOium ramiai užmigti ne- 

"j atlikus dalelę to darbo? Ne, ne 

"įlietuvaitės širdis! 
1 Butu geistina, kad prisiun- 

čJaint užsakymą, įdėtumėte 2 

Gentinę štampą prisiuntimo le- 
šoms — norėtume, kad kožnas 
penas iš tų 25 centų paliktų 

t ten, kur jis paaukautas. 
Dainos žodžiai p. Y. .K. Rač 

s kausko,, kaip ir balsai muzikos 

p. Iv. Šliupo, yra kerėjančiai 
i grąžus ir malonus. Muzika su- 

i taisyto; labai lengvoj formoj ir 

1 pradiniai mokiniai gali greitai 
pramokti. Nevienai motinai 
bus malonu,išgirsti jos kuclikic 

: jauną balseli dainuojant tokius 
, pilnus meilės ir ilgesio žo'džius 
; jo tėvų krašto. Nevienam, jau- 

nuoliui, gal sukels tos malonios 
i .gaidos ir žodžiai meilę ir ilgė- 
-|sį linkui tėvų žemelės. O tam 

j jaunam kraštui ir-tai žemelei 

tik ir reikia 'tų jaunu spėkų ir 
energijos jos atstatymui. 

Dėl choru yra labai puiki 
daina, keh la metmatsral Scran S. C C O 

ton^j živiiietėms dainuojant pub 
l:ka buvo tiesiog užkerėta jos 
gražumu. Tik melstume ger- 
biamų chorų, kad perkant pa- 
imtų nemažiaus kaip 10 kopijų. 

Aut) >riui paaukavus savo 

darba dykai, tat ir iš chorų jo- 
kių exura mokesčių nereikalau- 
jama', — vien norėtume šias 
teisias apsirubežiuoti greites-i 
niam išpardavimui. 

Užsakymus siųskite po šiuo 
antrašu: K. A. Garmus, 

1419 X. Main Ave., 
Scran ton, Pa. 
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LIBERTY E30rslI3iSg 
CASH 

M<js peršame Liberty Bonds a 
plia* "vjaflb" vertf. AtneSklte 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utavnlnkals Keivergol* lr 
3ubatomls S*—9. 

J.G- SACK.HEIM &. CO. 
1535 "vi i iw c ui: e Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS | 
Teisingos Kainos. S 

Užganė d iniroa# gvarantuotas 
Vyrų lr vaikinų sluati It ovorkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti ■ 
laiku, vfiliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. K 
Vyrų ir Jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $23.50. 
Vyriškos kellnSs $3.00 ir augšfilau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augačiau 
Pirkite Bau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug klek apdėvėtų siutų Ir overkotų nuo $8.50 lr augšfilau 
FuJl dress, tuiedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 ir augščiau. į. 
Krautuve atdara kae vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vaL po pietų. 
BubatomJa lkl 10 valandai vakaro.Instei{.la 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Burnai Mažgoti. 
skalauti dantims ir abol- 
nam vartojimui kaipo an- 

tiseptikos. SEVERA'S AN- 
TISEPTOL, (Scveros An- 
tiseptollus) neranda sau 

lygaus kokybėje arba kai- 
noje. Reikalauk to tikro 
ir užsitarnavusio sutaiky- 
mo savo vaistinėje. Kaina 
35c ir 2c mokesčių. 

Kaipo Linimentą 
jus negalite gauti geres- 
nio, daugiau ekonomiškes- 
nio ir už tokiį ženu> kainą 
kain SEVERA'S GOTU 
AltD OIL (Severos Goth 
ardiškas Aliejus), kuris y 
ra žinomas per 38 metus 
kaipo naminės gyduolė? 
nuo visokiu vietinių skau 
dėjimų. Kaina 30c ir 30c 
su 2 arba 3 centais niokes 
čiy. 

Jusų Inkstams 
reikia kasdieną, atlikti tu 
lą darbę. Jeigu jie silpn 
arba nesveiki, jų darbštų 
mas yra menkas. Pagel 
bėk jiems imdamas SEVE 
RA'S KIDNEY AND LI 
VER REMED'Y (Severos 
Gyduolės Inkstų ir Kei>e 
nų). Dieguliai strėnų pu 
stos ir kitoki nesveikatin 
Klimai uranjjks. Kainos 
;7Sc ir $1.25, su. 3 arba i 
centais mokesčių, 

Susstabdyk tą kosulį 
Neleisk jiam įsigalėti per visa žiemą 
Prašalink jį Prašalink jį kaip galūria 
greičiaus. Prašalink iį vartodamas ge- 
rai žinomas, vertas užsitikėjimio, pri- 
imniais ir pasekmingas nuo kosulio gy- 
duolės, vardan kurių, kaip jums jau 
yra žinoma. 

Severas 
Balsam 
for Lungs 
(Seivems Balsamas PlaučiamĮs), kuris 
yra žinomas kaipo pasekmingos gyduo- 
lės nuo kosulio ir slogų jau nuo 1881 
metų, kuomet jis pirma karta būvą pa 
siūlytas publikai išmėginti. Nuo to lai- 
ko jo vardais buvo žinomais kaip} ge- 
riasuių gyduolių nuo kosulio, šalčio, 
sunkaus kvėpavimo, užkimbu o gerklės 
ir mėšlungiško itampymp. Jis yra labai 
priimnus gerti. Kaip vtEvikai ta'.p ir su- 

augusieji jį mėgsta. I jį neįeina opiumo. 
Galite jį gauti visur pas vaistininkus 
Kainos 25c ir 50c su lc ar 2c nfdkescių. 

Užkietėjimas 

arba prarastos slogas turi 
buti gydomos urnai. Pa- 
imk vion«7. arba dvi SK- 
VERA'S COLD AND Gili P 
TABLETS (Severos Plot. 
kėlės nuo Peršalimo ir 

Gripo) kol viduriai pradės 
liousai dirbti. Imkite vieną 
j 3 arba 4 valandas pagei- 
daujamos pasekmės pasi- 
rodys. Pirkite vien? dėžu- 

tę šiu plotkeliŲ už 30c ir 
2c mokesčių. 

Influenza 

yra greitai prašalinamas, 
kepenos yra priverstos 
veikti ir abelnas pageri- 
nimas greitai pastebima 
jeigu SEVERĄ'S LIVER 

jpiLLS (Sevehos Pigulkos 
Kepenims) yra imamos ant 
nakties. Pasekmės pasiro- 
do rytmetyj. be jokio 
skausmo arba blogu pa. 
sėkmių. Kaina 25c ir lc 
mokesčių. 

Nerviškumas 

yra ligotas stovis nervų 
sistemos ir reikalauja nu- 
raminimo ir pataisymo ir 
ganėtinai priduodantis gy- 
vingumo tonikas. SEVE. 
RA'S A'ERVOTON (Seve- 
ros Nervotonas) nurodyto- 
mis dozom.'s. kad galėtu, 
mete urnai patikti kelią i 
sveikatą. Kaina $1.25 ir 
5c mokesčių; 

į 
Imkite Severos gyduoles vaistinėse. Jeigu jų jįjs negalite jokiu budu gauti, tuomet prisiųskite reikalau- jamą. SU1114 sju mokesčiais ir jums bus pristatyta i jūsų namus. ~ \ 

W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, IOWA. 

VI 
Pirmiausia ir 

Sk|«S3 

u 
• • 

Lithuanian 
Development 
Corporation 

Jau Importą j Lietu*? pradėjo. Tuoj pradės Exportą iš Lietuvos. Kaune skyrius vaikia kuopuikiausiai; Jis susidarė \l 'tekmineiausiu žmonių Lietuvoje. Vedeiu L. A. B-ves Lietuvoia vra A. Vosvlius 

Tamstos bukite draugais Garbingu žmonių 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad patarnauti Lietuvos Atstatymo darbuose, su 

tvėre skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir jtekmingiaac; žmonės Lietuvoje. Į valdy- 
tą pa^nkti 5ie a«menįs — agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo 
Nobelio Varšavoje. po to buvęg organizatorius ir vedėjas "Vilijos;" A. PRUŠAS, 
buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir da- 
bar yra vedėjas Lįetuvos Prekybos Banko, kuris yra taip-g? ir Lietuvos valdžios ban- 
ku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėja^ ilgr^ laika "Žagrės," Marijampolėje ir 
gerai žinomas vaizbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijos" fabriko vedėjas 
ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: — St. Čiurlionis, prezidento Smetonas asmeninis sekretorius ir Lietu- 
ves valstybes rastinas vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS Mažosios Lietuvos 1 arybos 
pirmininkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. Dr. J. ALEKNA, Lie- 
tuvos Tarybos narys ir Lietuvos Raudonojo Kryžius pirmininkas. SALEMONAS 
BANAITIS, žinomas spaustuvninkas ir knygų Jeidė.ias Kauno, arys Lietuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijos Institutą. DR. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pra- 
monės ministerijoje. Agronomas J. KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos di- 
rektorius. J. KAUNAS, JJetuvos Intendanturos Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lie- 
tuvos valdžios paskirtas direktorius priePramonės ir Prekybos Banko P. TAMOŠE- 
VJČ1US, kasininkas Vdistybės iždo Šiauliuose. Pramoninkas J. GUSTAITIS (Bro- lis kun. A. Gustačio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninkas iš Vilniaus. P. LEO- 
NAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir k. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės turi viso 50 narių Lietuvoje. Ar Tamstos neno- 
rėtumėt ir-gi rdstis tarpe jų ir veikti Lietuvai naudingą darbą? 
LAIKO PALIKO LABAI MAŽAI I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ. 

Šerai Lietuvos Atstatymo Bendrovės parsidavinės tik lig NAUJŲ METŲ. KAS 
tik gali įstoti turi pasiskubinti, nes pavėlinę negaus pirkti. 

SENIEJI NARIAI KIEČIAMI PIRKTI DAUGIAU ŠĖRU. 
v 

Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad kad bus galima ir daugiau išmokėti divi 
dentų. Už. pirmą pusmetį jau išmokėta 4% už įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymą Bendrovę. 

Už antrą pusmetį bus išmokėta DAUGIAU NEGU 4 NUOŠIMČIAI. Ir dividen 
tai augs kitais metais greičiau kaip pusmečius. 

ŠĖRAS $10— 
Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. 

JEIGU NORITE SAVO DRAUGUI PADARYTI TIEK GERO, KAD JIS 
GAUTU UŽ SAVO PINIGUS KAS PUSMETIS DIDELIUS DIVIDENTUS, PRI 
KALBINKITE JĮ ĮDĖTI PINIGUS Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ. 

įgaliotiniai ir nariai darbuokitės: juo bus greičiau užbaigtas PARDAVINĖJI- 
MAS ŠĖRŲ TUO DIDESNIS PELNAS LIKS, 

UTHUANIAN DE^ELOPMENT CORPORATION-LIETOVOS ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fiftk Ave., New York, N. Y. 



Aukautojai ir Jij Aukos, j 
Per L.o rcs J'arpo Išleistuves'^ 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sąrašą, 
ir jHgu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa"}. 

Katkeviče Vincas 2.00i 
Kaurauskis J 5.00 
Radonus Ona 2.00 
Kitšauskis Petras .... 2.00 
Kartanas Petcr 1.00 
Klbzlauski Evelyn 1.0C 
Kai ris Kostantas 3.00 
Kilsach Johana 1.00 
Kilpus Antanas 5.00 
Kalkutis Antanas 10.00 
Kanapockas O. P> 5.00 
Kenieto Peter P 1.00 
Kurlianskns Antlr nv .. 1.00; 
ITershulis Joe 1.00 j Kukslto A 50c; 
Kacviče Vlad 1.00 
Krajauskis M 1.00 
Kukutienė Teresa 1.00 
Kasparavičiūte Salina .. 2.00 
Kungis I~»gaoas 5.00 
Kasnauskis Mikolas .... 1.00, 
Kragždis A 1.00 
Kumpis Ignas 5.00 
Kostocut Mitchel 1.00: 
Ktevickas Kazimidras .. 1.00; 
Kiburas Joseph 1.00i 

f Pus daugiau). 

TARIMAS LINK LIETU- i 
VIU FONDU. 

* 

! 
Pereitos Amerikos Lietu- 

vių Seimas, atsibuvęs Chi- ' 

cagoje, birželio 8, 9, 10 ir 11 1 

dienose išstatė Amerikos lie 
tuviu visuomeniškiems fon- < 

dams, ir draugijoms, kurie 
rinko nuo žmonių aukas su- : 

šelpimui Lie'avos, tįris aiš- 1 
kius reikalavimus: 

1. Kad visi surinkti sušel- i 

pimui T ietį vos pinigai tuo- h 
jau f ių pasiųsti ten kam ; 
skirt1 y. sušelpimui Lietu- , 

vos gyventojų tiesiog Lie- i 
tu)\os valdžios rankosna, 
jei leidžia aplinkybės ar 

, 

per Lietuvos tailos delega- 
ciją Paryžiuje. , 

2. Kad visi Amerikos lie- 
tuvių fondai ir draugijos rin 
kus'eji aukas Gušelpimui Lie 
tavos, tuojau išduotų viešai 
smulkmeniškas atskaitas a- 

pie sunaudojimą suaukautų 
pinigų. 

3. Kad visi Amerikos lie- 
tuvių fondai bei organizaci- < 

joj, renkančios aukas sušelpi 
mui Lietuvos, nevilkant su- 

sijungtų ir ateityje Lietuvos 
šelpimo darbe veiktų iš- 
vien. 

Jau praslinko nemažai lai 
ko nuo Amerikos Lietuvių 
Seimo ir nesimato, kad A- 
rnerikos lietuvių fondai bei 
organizacijos, rinkusieji au- 

kas, skaitytusi su lietuvių 
teisingu balsu, kuris buvo 
užreik^tas Amerikos Lietu- 
vių Seime. 

Todėl ChV^os Lietuvių 
Taryba savo visuotiname su 

sirinkime, rugsėjo 19 dieną, | 
1919 metų, Woodmano svet. ] 
nutaria, kad visuomeniški 
lietuvių fondai bei organiza 
cijos išpildytų augščiau nu- 

rodytus Amerikos Lietuvių 
Seimo reikalavimus. 

Taipgi nutaria, kad šio 
tarimo kopijos butų pasių- 
stos visiems Amerikos lietu- 
vių laikraščiams, taipgi fon 
dams bei org -nizacijoms. 

Chicagc* Lietuvių Tary-j 
bo8 pirm. Ben. M. Butkus.! 

Seki*. J. P. Evaldar. 

Vietmes Žinios 
ANYTA NUTEISTA AT- 

MOKĖTI MARČi AI 
S 10,000. 

Subatoje ponia Lizzie Jonės 
Dycr, 5458 Ornell ave. patrau 
k ė savo anytą i teismą už su- 

ardymą i<»s ir anytrs sunaus 

šeimyniško gyvenimo, knriedn 

jau persiskyrę. Senoji J. A.4 
Dyer, 5208 T fa r per ave., tape 
nukišta atmokėti sav > marčiai 
$10.000. 

Senoji Dyer turi apie $1,000- 
000 vertes turto. 

LT ET ['VOS T .TUOS YRĖS 
SAVATTĖ. 

Mass-mitingan. kuris j vy- 
ko spalio 20 d., Mildos svetai- 
nėje, labai linksmai ir su dide- 
le vilčia nuėjau ir stengiausi 
<iek išgalėdamas pagelbėt savo 

nuvargusiai tėvynei Lietuvai 
raipgi maniau, kad ir mušu bro 
ių, bei sesučių šfrdįs giliai pla- 
<a už tėvynės laisve. Susirin- 
ciman eidamas maniau, nuėjęs 
šgirsiu didelius arnUotii šuvius 
>aleistii i mūsų tėvynės laisvės' 
^riešus. "Bet nuėjęs pamačiau, 
cad esu apsivilęs, kuomet iŠgir- 
lau, kad auku išviso surinkta 
ik $255.36. Cn publikos buvo 

prisirinkę apie 300 ypatų. Tai 
iau gėda Chicagfečiams už to- 
d musų apsileidimą. 

>u fokia auka mes negalime 
adinties tėvynes sunai> ir duk- 

'erimis, bet atšalėliais nuo još. 
>u (tokia auka mes pasif-yčioja- 
iie iš savo btfolių, kurie už tč- 

:ynės. laisvę lieja savo krauią. 
Bet, gal, aš daug Chicagie- 

•ius pasmerkiu. Anot kalbėto- 
o, p. T. Žiurio, sunku, kini niil- 
:ina pribudini: bet kuomet pri- 
mclini, jis parodo savo galybę 
\š manau, kad laiku ir mes 

"bieagiečiai pabusim'e ir pasi- 
odysTme "su savo gausia auka. 
Stosime kaijT) vienas kūnas ir 
emsime gausiomis aukiomis 
)ombar(liioti savo priešus ir j 
^ausii -mis aukomis padrąsysi- 
rreir energija priduosi.ne sa 

-o broliams ir sesutėms, kurie 

ėovoja už Lietuvos laisvę ir 

gerbūvį. D. R. 

LIETUVOS LIUOSYP.ES 
SAVAITES AUKOS. 

Cicėno, 111. 

Aukos surinktos spalio 18tą 

Atmokėta spauda .• $3.00. 

Minėta suma priimta i;* per- 
luota Cbicaghs Lietuvių Ta- 
•y1:i .'S kasieriui. 

J. P. Evaldas, Sekr. 

KAS PAMILT ET BANKOS 
KNYGUTĘ. 

"Lietuvos" ofisan žmogus 
litnešė bankinę knygutę, kuria 
jis rac'l i ant gatvės. Knygute 
/ra iŠ Tananevičiaus Banko, 
53rd & Morgan gatvės. Pasa- 

lkite pavardę, o knygutę at- 

siimsite. 

liena $14.40. 

Salės lėšos 
Lieka 

$3.00 
$8.40. 

M v* lyT-VT^M v >»< »/vw 

SO. EXGLEWOOI). 

L. G.'D. 57 skyrius laikė sa- 
\tj susirinkimą spalio 2(> u., 

Jom 1 I Jaukaus svet., 8430 \ in. 
ccnne? <ave. 

Susirinkime buvo svarstyta 
kokiu budu surinkti daugiau* 
aukų clel vargstančios Lietu- 
vi s, kaip drapanas rinkti ir tt. 
Tam tikslui ta;:n išrinkti veik- 
lesni nariai, kurie eis per grį- 
čias prikalbinėdami prisirašyti 
prie L. G. D. naujus narius ir 
•rinkdami rubus. 

Išrinktos šio ypafcos: T>. Kra- 
jauskas, Y. U storis, I\. Yalie- 
kas, J. Zastautas, p-le V. He- 
gialiutė, pmia B. Janutienė, p. 
Jakševičienė ir A. Mekš <ir 

ne. 

I Vėliaus bus paskelbti var 

Idai visų prisirašiusiųjų, bei au- 

kautoju Į L. G. D. 57 'skyrių. 
Sekantis L. G. D. 57 skyriaus 

susirinkimas ivvks petnyčioje 
lapkHčijo 7 d., 7 :30 vai. vakare, 
J. Baukaus svet., 8430 Vince- 
nn'es a ve. Kviečiame visus kuo- 
skaitlinęiauisiai atsilankyti, nes l 

-ii 

yra daug reikalų del apsvarsfv 
mo. J aldybi 

ŠERNO DRAUGŲ 
BŪRELIO 

susirinkimas jvvks antra-] 
clicnyj, spalio 4 d., 8 vai. vak. j 
"Lietuvos" svetainėje, 3240 b. 

Morgan gatves. 
Visi nariai malonėkite atvyk 

ti ir drauge atsiveskite marin-! 
čius prisidėti. 

I *ienas iš drancjit. 

BRIGHTON, P ARK/ 

Subatbs vakare, lapkričio 1 
d., čia atsibuvo prakalbos Lais 
vės Savaitės reikale. Kalbėjo 
gerb. inž. P. Žiui io. 

Prakalbose atsilankė tiktai 
31 ypata. Iš (tų laike aukų rinki 
mo 9 apleido svetainę, gi liku- 
sieji sudėjo vir' $100. 

Iš to pasirodo, kad prakal-. 
bosna atsilankiusieji esa tikrais 
tėvynainiais ir nepasigaili gau- 
sios aukos. Ten būręs. 

SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Nataių Savininkų 
susirinkimas atsibus panedėlyj, 
lapkričio 3-čią, 1919, 8 vai. va- 

kare, \Vodmano svet., 3251 S 
Lime gatvė, kampas 33-či"s. 
Svarbus klausimai, meldžiame! 
susirinkti. Evaldas, Sekr. 

KAM MOKĖT RANDA? 

Ktuonijeit -ais galiu jums par.duc 
ti dviejų fliatų namą pi * 

\\'estcrn A ve., tarpe 43-čios ir 
45-tos, viskas pagal naujausią 
'madą. Jus galite pirkti ta na- 

mą pigiai ir ant lengvų i:-nvj» 
kejimų. Ateikime, rašykite ar- 

ba klefonuokite, Paul Baubi v, 
1404 W. 18th St., Chicago* 
111. Telef" Mijais Canal 6296. 

Illllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliiiniiiiiiiiiiiiiir 

Kurie garsinasi Dienraštyje "Lietuva" — tve- 
įia pamatą savo bizniui. Girsinkitės! 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
an* Cury, Lentų. Rimy Ir Stogams .'Oplerle 

SPECiaLiAI: Maleva malevojlmu! stubn Ii vidaut, po $1.50 uf ęallom 
CAER BROS. WRECKING CO. 

SOCJ4039 SC. HALSTED STREET, CHICAGO, ILU 

reikiapagelbos 

t 

MERGINOS 

ir 

JAUNOS MOTERIS 

nuo 16 iki J5 metų 

Prie abelno Ofiso Darbo 

PREKIŲ TR SHrPPING 
DEPARTAMENTAI 

0 ISO DARBAS: 

I erginos ir jaunos nu tehis 
kurios sali aiškiai rašyti, ne 

daro klaidų skalilim damos 
arba gali rašyti ant rašo- 
mos mašinėlės ir jieško pa- 
stovaus arba laikino darbo, 
ras puikiausias progas mušu 

R Minėje arba prekių sky- 
riuje 

Mokestis sulvg patyrimų 
Puikios vietos prad^iampks- 
lėn.j, kurios norelių pramokt 
raštinės d(a,rbą. Pastovios 
arba laikinos vietos. 

PREKIŲ IP SHTPPING 
DEPARTAMENTAS. 

Merginos ir moterjs pasto- 
viam ariba pusdieniniam dar 
bu i musų Šniūrelių, Šilkų, 
Žaislų, Vaistų, Sidabro ir 
Jubilerijc'S skyriuose. Inspek 
tuoti ir rišti prekeis, vynioti 
j pundelius, pildyti orderius 
sortuoti siuntinius, pakuoti 
ir sverti siuntinius. 
Gera pnaidine mokestis. Pui- 
kios progos išsidirbti gerą 
darbą. 

Valandos 8:00 iki 4:45. Su 
batomis iki pietų. 

Sears Roebuck & Co. 

HOMAN & 

ARTHINTTON ST. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Užmoka kasdienį. 

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

SKAITYKITE 

"LIETUVA" 

MOTERIS 
prie 

Darbo Mūsų 

SIENINIU POPIERIŲ DIItBTŲVEJE 

Valandos nuo 2:30 iki 8:30 
Gera pradine mokestis 

I 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

REIKALINGA sena moteris arba se 
nas vyras, negalinti dirbti sunkaus dar 
bo, prie dažiurėjimo 3 m. mergaitės. 
Duodama valgis ir guolis dykai. Arba 
lai atsišaukia ženoti žmonės — be val- 
kų; randa ir šiluma dykai. Teodora 
Giedraitis, 4400 S. \Vaslitenaw A v* 
Telef. McKinley 5K83. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoli sčklas, 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 \V Kenzie St. 

PAJIEŠKAU Benedikto Masalskio. 
Paeina iš Vilniaus gtib. Dianos pav, 
Pastovų valsčiaus, Koškų sodžiaus. Jo 
švogeris Kazimieras Steponaitis iš 
Lietuvos nori su juo susižinoti Dėl 
platesniu žinių jis pats ar kas aplo 
j} žino malonės atsišaukti šiuo ad- 
resu: fONAS REMEIKIS, 2019 String Si., Chicago, 111. 

PAJIEŠKAU pusbrolio Juozapo Gc- 
čio. paeina iš Kauno cv.b., Raseinių pa- vieto, Naumiesčio parap.. Užlaukių kai 
m o. Pirmiaus gyveno Ne\v Yorke, o 
dabar nežinau kur Malonės jis pats 
ar kas apie jj žino atsišaukti šiuo ad- 
resu: JUOZAPAS GALDIKAS, 10318 
S. Muskegan Ave. So. Chicago. 111. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas \Vashingtone, D. C. už tikr-j ir geriausių gyduolę dėl kiekvieno, katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., skauda po krutinę, vidurių užkietėjims} skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip tollaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkoa $1.60, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

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

Pasarga: Reikalaudami prit, .'t 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašjkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTU RE 
P. A. BALTR-ANAS CO 

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

rnat.i: Nauju* Mttu„ nu tobulu Ak)'1 t 
gijimu, taip. kito ui^c nopraleistumei per r 
bus metus, ka;, t^u įa»i auti naudinga, 
reg", s.ti pra šalinimą, pasitarkite su mani"! 
priei einant kur kitur. Egzamlnacija DYK_i. 

Gerai piitailduti akiniai prašalina akių ų 
palvos skaudėjimui, trumparegy st4 uba t«l> 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAG' 
Aiioa lubos, yiia HlaH'o aptiekus. 

I įRcnn pa.-uSj 
Kajipas iRfct Cahrts. 

Valandos: nuo 9to» <ral. ijm ik. r> ral. vaid K'edilioj: sao 9 *•>. ijru» iki l/S »&L <Uc*»% 

'Telephom Yords 1532 

DR. J. KULJ.S 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CBIRURGAS \ Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vy: J. Specialiai gydo limpančias, senas ir V 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted Gt., Chicago, III. i 

Or, Viiginia Narbutt 
Physician & Surgcon 

3001 West 32nd Street 
ai!z MarshaU B!vj. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 90 p!.«t 
7 iki 0 vaktre 

T*L JLawn<fcl« «6C 
•yvenimea: 

T«L Rockvvall 1#81 

Or. M. Herzinan 
IŠ RUSIJOS 

f>r«i .ietuTiami žinomas per 16 «i 
ttl Vaion patyrę* gyiiytojat. ckimrsa 
'r akušeris. 

Gydo aštriai fr chrorn?W»» liga*, 
rtj motero ir vailnj, paeal n#ui«n*ia 
wetodas. X-Hay ir tritoldui eleUtro 
rrietairua. 

Ofbas ir Laboiatarija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fiak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 niettj. Ir 
6—8 valcarčis. Te'.ephone CanaI 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 rr»c. tiktai. 

VALENTINA l M AKI N (1 
COT.LEGiE 

Mokina siuvimo tirpimo, dfc«ifcuiną 
dlenomli Ir vakarala dėl blzkto li 
namu- Paliudijimai Išduodamu ir ne- 
rta rašykite, o inęs paaibtougflcii' 

BUtolktl lums paturimu 
oa parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 VV Maolton *L 
SARA F A.TEK, Pricipai 

| Dr. G. M. Glaser: 
S Praktikuoja Jau S? matai 
S 1149 S. Morgan 8t., kortl 12 at £ 
g Specialistai Moterišku, Vyrlikt, £ ir Chroniški) Ligų. 
g Valandos: 9—10 ryto, 11—I po £ S piet. «—» vat, NedSl. 9—S. 
g TELF'ONAB YARD8 627. į 
CH><£H3-CHW!x>tH3CHJH!H!HCKlHlrtHCHCH5H!HCH3HGBS 

Tel. Ya-ds 3654. AKUŠERKA 

Mrs,A,Michniewio 
Baiguni Akušerljo 

kolegiją; ilgai prak< 
kuvusi Pennsilvani 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 
Chicagl, III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakare 

Į Phones: \ards 1SS—551 
Residence Pbone Drover 7781 > 

•F.A. JOZAPAITIS, R. Pfa.! 1 DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome Visokius Receptus 

[3601 SO. HALSTED ST. CHICAGOj 

Telephone Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS ; 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto ikf 8 vakare 

Nedaliomis pagal sutarti. 
3261 S. HALSTED 37., CHICAGO 

;llllllllllllllllllllll!llll!llllllllllllll!llllil!llllllll!lui||l||||||ĮI|||||!!ll!l!!llllli:i||!lll| y Ofisas: Tcl. Drover 7042 s 

. S. MIKELIS I 
| GYDYTOJAS IR CH.RL ."5, S 

g Chicagoa .4712 S. Ashlai v, ■'= 

| Cicero 4847 W. 14;' 
|Į Ofisas: Tel. Cir-^o 5961 į = 

1 Rezidencija 3336 VV 5u-tn Street j 
Telephone Prospect 85S5 

9 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. I. E. MAKAIJ 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Koselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str. 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yards 73a 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. Ir 6:30 
iKi 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomia pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-to8 GutvSs. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, Iii. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. * 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vlce-Pirmlnlnkas, 

4508 So. Paulina Street, « 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 
1736 W. 47th Street, 

Vladislovas Šarka, Finansų Rašt. 4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, Vincentas Petkeviczius, Iždo GlobSJas 2556 W. 60th Street, Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 4441 So. Wa8htenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo GlobSjas, 

4600 So. Marshfield Ave. Liudvikas Banevlczius, Maršalka, 1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 1736 W. 47th S'reet 

Viršininkai Dr-stes 
Šv. Stanis»ovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 
1805 W. 46th St. 

Lud. šimulis, Pagelbi: 
4524 So. Paulina b. 

F. C. Rauba, Nutarimų Ri. 
2518 W. 46th PI. 

Kazimieras Stanisauski3, Kny^njdis. 4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičiui 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3.M3 Union Ave. 

Nut. Rašt. Petras Kenutis 
815 So. Koln.an Ave. \ 

Finansų Rašt. Antanas Jonikis 
118 E. 107th fet. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Hfllsted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knypiai: 
Thonias Janulis 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas I. Kasevičius, 25 Hin* 
dle av. 

Vice-pirmininkas B. Sugentas, 38 
Laura St. 

Protokolų raštininnas B. Balutis, 
68 Melvilla av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius, 
229 Cardonl a7. 

Iidininkas I. Naujokas, 217 Cardo- 
n i a v. 

Maršalka Juozas Salasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car* 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel- 
,'111 e av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 195 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ir 

Jonas Statkevičius 195 Cardonl air. 
r -auglia susirinkimus laiko kas 

paskutini nedėldienj kiekvieno mėne- 
sio lietuvių pobainytinėje svetainėje 
prie Westmenister lr Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai 'Birutes* Dr-jos^ Kenosha, Wis. 
P. Belšys, Pirmininkas, 

182 N. Howland Ave., 
A. Kvedaras, Prot Rašt., 

921 Joan-i Street, 
H. Labanauskas, Finansų Rašt. 

818 Albers Street, 
A. Tunkeviše, Iždininkas, 

367 Broad Street, 

"LIETUVOS" STOTJS 
CH1CAGOJE. 

N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Va.ii Buren & Clavk 

W. cor. iladiaon & Stato 
S. E. cor. Madison & Frankliii 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 8. Halsted St. 
Cor. 12th & Homan ave. 
Cor. 26tU L Western ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulinu St. 
4601 S. Paulina St 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
3137 West 3Sth Place. 
2900 West 40th Street 
3953 S. Rockwell St 
3813 Kedzie Ava. 
N. W. Cor. 44 th Mozart St 
2502 West 45th Place. 
4418 S. Richmond Ave. 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 
1656 Wabansia Ave. 
1615 Nortb Wood St 
Cor. Milwaufcee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Milwaukee & Robey. 3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St 3343 S. Halsted St 
3423 S. Halsted St 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St W m 

2858 West S9th Street 
2422 West 69th SL 
4409 S. Fairfield Ave. 
S. E. Cor. State & Adam*. S. E. Cor. State & Madisen. S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & WaahIngtott 2240 West 23rd Place 
2241 "West 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2334 So. Oaklev Ave. 
2246 Sn. Leavltt St.. 
1805 \Vest 46th Street. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Max\vell Cor. Halsted £ Van Buren St. Cor. Halsted & Jaekson Blvd. Cor. W. Adam? & La Salle 
Cor. Van Bureu & Wells 
S. W. Halsted & 18th Str. 
726 West 18th Street 
633 West West 18th Str. 
Cor. So. Ashlanl & Grosą. Cor. So. Ashland & 43rd St Cor. Halsted & 47th St S. W. Cor. Halsted & Exchange. 4504 Wasbten^w Ave. 
358 S. Fairfield Ave 

4140 S. Maplewood Ave. 4015 Artesian Ave. 
4111 So. Richmond St. 
4536 S. Hermitage Are. 3601 S. Halsted St. 
2050 W. 23rd Street 
834 \Vest 33rd Street 837 33rd St 
J35S S. Auburn Ave. 
3222 Auburn Ave. 
Cor. Mihvaukee & DivisJon. 10701 S. Michigan Ave. 
Cor. 93rd & Cottage Grove Ave. W. Pullman. 
720 W. 120th St 
8756 Houston Ave., J. Trijonis. 3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Avo. 
1417 So. Union Ave. 
''437 S. Union Ave. 
360:1 S. Union Ave. 
r20 S. Walla~e St 
556 West 35th St. 
930 W. 35tb Place. 
3416 VVallace St 
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