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Judeničo Reikalai Blogėja. 
Mano perkelti konferenciją 

Londonan. 
Neduos anglių'laivams kitų šalių. 
BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
2,200 KOLČAKINIŲ. 

Londonas, lapkr. 6 d. — 

Čia gauta bolševikų o^icialis 
pranešimas, kuriame užreiš- 
kiarna, kad bolševikai už- 
ėmė miestą Išim 70 mylių į 
šiaurius nuo Petropavlovsko 
ir apie 170 į vakarus nuo 

Omsko. Ties Išim bolševikai 
suėmė 1,200 kolčakinių. 

Pranešime taipgi priduria 
ma, kad tapo užimta mies- 
tas TJst Buzulak ir su 1000 
Kolčako kareivių. 

KOLČAKAS LIEPĖ 
KRAUSTVTIS IŠ OMSKO 

Omskas, spalio 29 d. (Su- 
vėlinta). Admirolas Kolča- 
kas įsakė Amerikos Raudo- 
no Kryžiaus skyriui krausty 
tis Irkutskan. Sakoma Ir- 
kutskan kraustysis ir kitos 
įstaigos, ar gal bus perkek 
ta ten ir Omsko valdžios 
sostinė. Tai verčia daryti 
vis besiartinanti arčiau 
Omsko bolševikai. 

Čechai ketina pasilkti 
Sibire. 

Piimiau buvo pranešama, 
kad čecho-slovakų kariu- 
menė tuoj apleisianti Sibi- 
rą; gi su jais ir ameri- 
konų inžinierių korpusas. 
Dabar gi pranešama, kad 
čechai ir amei ikonai pasi- 
liks tūlam laikui Sibire del 

apsaugijimo gdžkelio. 

JUDENIČO REIKALAI 
BLOGĖ/A. 

Helsingforsag, lapkričio 6 
d. — Judeničo armija ran- 

dasi kritiškame padėjime. 
Bolševikų veržimąsi link 
Gatčina gelžkelio priverčia 
Judeničo spėkas trauktis už 
upės Narva. 

Vienas Judeničo armijos 
skyrius, kuris bandė pasiek- 
ti gelžkelio liniją per balas 
apieiinkėįe upės Luga, sa- 

koma jau pasidavė bolševi- 
kams. 

NORIMA TURKIJAI 
KITOS TAIKOS 

KONFERENCI/OS. 

Londonas, lapkr. 6 cl. — 

Amerikonų diplomatiškuose 
rateliuose šiądien pasklydo 
gandas, kad Anglija tuoj 
ineš taikos konferencijon, 
idant konferenciją perkelti 
Londonan, kur butų apsvar- 
styta Turkijos reikalai. 

Anksčiau buvo kalbama, 
jog Anglija stovi už perke- 

limą konferencijos Londo- 
nan todėl, kad Anglijos rei- 
kalai yra daugiausiai surišti 
su Turkijos likimu. 

KAD BISKI BUT ATMES- 
į TA TAIKOS SUTARTIS. 
! 

V/ashingtcn, lapkr. 6. d. 
Šiądien senate buvo labai karšti 
ginčai delei taikos sutarties ir 
kad ne senatorius J nes iš 
\Yaslungtone, republik mas, tai 
aikos sutartis ..Litų buvusi at-j 

mesta. 
Laike ginčo, įsikarščiavus, j 

lap'i pastatytus klausimas pn-; 
imti sutartį jokiu pataisy- 
mų, kurie yra jau paru šti. 
Taip past'ačius klausimą su- 

tartiem atmetimas, buvo neiš- 
vengti nas, bet s xn. Jonės, kuris 
pirmiau nedalyvavo ginče; 
grioviai tižprotatatavvi prieš to-, 
kį khusinn pastatymą ir pra- 
šalino krizį. 

Ateityje dar manoma įnešti 
keletą pataisymu prie sutarties/ 
kuriems didžiuma senato prie- 
lanki. 

Bet demokratai su 40 balsų] 
lyra pasiryžę atmesti sutartį, jie 
bus i 'rre jos pridėčkai. Tik pa- 
sitarus su prezidentu, demok- 
ratai perleis sutartį su pataisy- 
mais. 
NEDUOS ANGLIŲ LAI 

VAMS KITŲ ŠALIŲ. 
; Suorganizuota centralė an- 

glies komisija nusprendė nevil- 
kinaut uždrausti suteikimą an- 

glies kitų šalių laivams, kurie 
atsilankys Suvienytų Valstijų 
uostuosna. T kis padavadiji- 
mas sustabdys daugybę lai\ ų 
nuo kelionės. 

Gslžkelių linijos taipgi pra- 
dės ekon, miškiait elgtis ir ke- 
tina sutaikyti visą eile mažiau 
svarbių traukinių. 

Sutaikyme angliakasių strei- 
ko nieko nepadaryta. Valdžia 
iš savo pusės jieško priemonių, 
kad palaikius savo autoritetą; 
gi stroikieriai irgi nemano nu- 

siristi savo reikalavimuose. 
Nuosprendis link "injunc- 

tion", kuri turės isnesli fndia- 

| nulems stlreiko klausime., e J c i 
į nelems streiko klausime. Jei 
i bus nuimta drausme prieš an- 

gliakasiu lyderius, tai gal de- 

rylos streikierių su darbda- 
viais tuoj prasidės; kitaip kova 
man. >ma, tęsis iki ga1 \ 

VARTOS ALIEJŲ 
VIETON ANGLIES. 

Paryžius, lapkričio 6 d.— 
Francuzijos valdžia atsikreipė 
prie įstaigų, kurios naudoja 
daug anglies, idant stengtųsi 
pamainyti anglį aliejumi "Ma- 

Visko galima susilaukti. 

UI. tt.'opyrlKhn 

Jei pasitęs ilgiau angliakasių streikas, tai gali ateiti laikas, kuomet ir., 
sportai rankios anglies šmotus, pamatę juos ant gatves. 

zut", kuris yra a matas nu » ke- 
rosino ir benzino. 

Tuomi manoma prašalint, 
kuro krizį, kuris šiaVie rck m- 

stniksTjos kuk: tarpvjc gresia 
ir Prancūzi jai. 

BANDO BOLŠEVIKINU 
KAREJVIUS. 

Gary, Ind., lapkr. 6 d.— 
Čia tapo susekta, kad vietos, 
streikieriai deda pastanga r\, 
idant iskėpijus Saldžios kariu-, 
mejiei l> dšeyikiškas įdėjas iir, 
sakoma, turėta tani;4 tūlas pa- 
sekmes. Pulkininkas Mapes, ko 
manduotojas Gary garnizono,1 
užreiškč, kad tu >jau Ims su- j 
areštu "a visa iei1č asmenų, ku- 
rie esą nužiūrimi platinime pro 
j a pandos tarpe kareiviu. 

KELIAMS 600 MILIJONU 
DOLIARIŲ. 

Wash/ngtofi, L. C., lapkr. j 
6 d. Žemdirbystės departa-j 
metas šiądien pranešė, kad į 
pataisymui vieškelių Suvie-į 
nytose Valstijose 1920 me- 

tais ketinama išleisti $600,' 
000,000. ši suma apie ketu- 
ris sykius viršija sumą pa- 
skirtą 1919 metais. 

REIKALAVO $99,568; 
GAVO $5,000. 

New York, Dr. Byrne, kuris 
gydė |>".nią Nal, mirusią 1(> 1 -4- 
metais, išreikalavo atlyginimo 
už daktaravimą arti šimto tuks 
trinčių doliarių; pagaliaus nu- 

sib.idr tjci 16 tuksiančiu; vic 

į nok jam užmokėti.! tik 5 tuks- 
iančiai d Hariu. Dabar jis aps- 
įkundė gimines, reikalaudamas 
Į dar 11 tūkstančių. 
i GRIAUSTINIS SUNAIKI- 
NO PARAKO DIRBTUVĘ. 

| St, Louis,, lapkričio 6 d. 
, Griaustinis trenkė Į vieną 
Į parako dirbtuvę ir dirbtuvė 
leksppliozijos tapo sunaikin- 
ta. Ekspliozijoje žuvo tris 
ypatos. 

Helena, Ark., lapkr. (j d. 
Delei buvusių čia rasinių 
riaušių patraukta teisman 
daug juodukų, kurie kalti- 
nami surengime ir palaiky- 
me riaušių, 

Iki šiam laikui rasta kal- 
tais užmušystėje 12 juodu-: 
kų ir nuteisti mirtimi, gi 36 
rasti kaltais kėlime riaušių 
ir nuteisti kalėjiman Įvai- 
riems laikams. 

Laukia teismo dar 122 
juodukai, kurie esą įmaišy- 
ti prie kėlimo riaušių. 

KAIZERIS NUBAUSTAS. 
SAKO KARALIUS 

JURGIS. 

Londonas, lapkr. 6 d. — 

Anglijos karalius Jurgis pri- 
imdamas Armėnijos atsto- 
vybę užreiškė, 1kad Vokie- 
tijos kaizeris jau yra nubau- 
stas, nes priverstas buvo 
bėgti iš savo tėvynės. 

VOKIEČIAI PATVIRTINS 

SUTARTĮ 10 LAPKRČIO. 

Paryžius, lapkričio 6 d.— 
Šiądien augščiausia talkinin- 
kų taryba svarstė klausimą 
'apie galutina, taikos sutar- 
ties užtvirtinimą ir vokiečių 
[pasižadėjimą išpildyti už- 
briežtus taikos sutartyje rei- 
kalavimus. Manoma, kad 
Vokietijos atstovybė pasira- 
šys po protokolu patvirti- 
nančiu sutartį 10 dieną lap- 
kričio. • 

_ Ą 

PLIANOJA ĮSTEIGTI 
SOVIETUS VOKIETIJOJE 

Esscn, Vokietija. Laikraš-1 
tis Aligeme/ne Zeitung pra- 
neša; kad jam teko susekti | 
jog yra suplianuota nuvers-! 
ti revoliucija, kaip pranaša-i 
džią ir Įvesti šalyje sovietus. Į 
Šiame darbe buk ima vado- 
vavimą Rusijos bolševikai. 

Tirinėtojai praneša, kad 
ir revoliucijoj vadovavimas 
butų pavesta rusams. Prade 
ti revoliucija, kaip praneša-1 
ma, nuspręsta Ruhr kasyklų! 
distrikte, kur lengviau sukel 
ti plačiasias minias. 

Sulyg laikraščio praneši- 
mo spartakai visoj Vokie- 
tijoj bus apginkluoti moder 
niekai ginklais. Be to tiki- j 
masi, kad dalis Vokietijos 
kariumenes iškilus revoliu- 
cijai pereis revoliucionie- 
rių pusėn. 

Paskelbus Vokietiją so- 

vietų respublika, manoma, 
bus padaryta artimesnis są- 
ryšys tarp Rusijos ir Vokie- 
tijos sovietų. 

NAMINĖ KARĖ 
TURKIJOJE. 

Paryžius, lapkričio 6 d.— 
Iš Ater.ii gauta žinia, kad 
Turkijoje artinasi naminė 
karė. Mat nacionalistų va- 
das Kemal Paša visai nesis- 
kaitąs su Konstantinopolio 
įvaldžia ir galimas dalybas, 
kad trumpoje ateityje sul- 

|tano valdžia pasiųs stipres- 
nes spėkas numalšinimui 

! Kemal Paša. 
I 
RASTA DINAMITO ARTI 
KAREIEVIU STOVYKLOS 

j 
Denver, Col. lapkr. 6 d.— 

i Arti kareivių stovyklos že- 
!mėje rasta šešios lazdytės 
: dinamito. Tai surado du dar 
(bininkai, kurie kasė griovį. 

IBaltiko Tautu Konferen- 
cija Dorpate. 

Rusc-Vokiečiai bombarduo- 
ja Liepoj ų. 

BALTIKO TAUTU KON- 
FERENCIJA DORPATE. 

Helsingforsas, lapkričio 6 j d. Dorpate vėl laikoma kon- į 
ferencija tarp Baltiko šalių! 
ir Lenkijos. Finliandija su 

atyda seka darbus minėtos 
konferencijos. 

Sakoma, kad Estonija pa- 
kvietusi minėton konferen- 
cijon Litvinovą ir Krasniną, j 
buvusius balševikų atstovus j 
Pskove, bet sakoma dar ne-1 

gauta nuo jų jokio atsaky- 
mo.. 

RUSO VOKIEČIAI BOM- 
BARDAVO LIEPOJŲ. 

Kopenhagenas, lapkričio 
6 d. — Latvių spaudos biu- 
ras gavo žinių, kad ruso- vo- 

kiečių spėkos bombardavo 
Liepojų, bet latvių karkime 
nė, prigelbstint Anglijos K" 

rišikems laivams ataką :k 
mušė. 

80,000 APGINIMU! 
PETROGRADO. 

Kopenhagenas, lapkričio 
6d. — Iš Revelio praneša- 
ma kad bolševikai tik viena 
me Petrograde surekrutavo 
80,000 kareivių. Ši kuriume- 
ne skiriama specialiai apgi- 
nimui Petrogrado. 

Tarpe šios kariumenes ap 
ginimui Petrogrado yra taip 
gi baškirų ir chiniečių.. CM- 
niečiai savo militarį lavini- 
mąsi Įgavo nuo europiečių 
buvusių aficierių. 

AMERIKA TRUKDO 
DANZINGO PASILIUO- 

SĄVIMĄ. 
Paryžius, lapkričio 6 cl.— 

Gauta pranešimas, kad Vo- 
kietijos valdžia painforma- 
vusi Danzingo miesto val- 
džią, kad miestas tik tuomet 
pasiliuosuos iš Vokietijos 
kontrolės kuomet taikos su- 
tartį užgirs. netik svarbio- 
sios Europos valstybės, bet 
ir Suvienytos Valstijos, ly- 
ginai ir kitos šalis, kurios 
yra sąryšyje su taikos sutar- 
timi. 

WASH5NGTONAS PAĖ- 
MĖ, S AMAS UŽMOKĖK. 

Grand Rapids, Mieh. Po- 
nia Emma Armstrong tvir- 
tina, kad Jurgis Washington 
paėmęs nuo jos tėvuko 300 
riebių gyvūnų maitinimui 
savo revoliucijinės kariume- 
nės. Dabar ji kreipėsi prie 

| "Dėdės Šamo," kad jai ap- 
mokėtų už mėsą, kurią su 

valgė kovotojai už Ameri- 
kos laisvę pusantro šimtme- 
čio atgal, 

i 

PATARIA TAUPYTI TAI 
VISKAS ATPIGS. 

Washington, lapkr. 6 d. 
Gencitilis prokuroras šiądien 
u/rei'škč, kad jei žmonės pradė- 

I 1m kiek raupvti pi'ktns dalyku.", 
tai tuoj viskas gerokai atpigtu 

Jis palygina, kad jei publika 
j nesiskubintu numesti apvgc'rų 
(IrajTuiŲ, bet jas nešiotu, ir ne- 

jsiskubinrų pirkti nauju, tada 

(drapanos pultu kainoje. Pana- 
|šiai, girdi, atsitiktu ir su visais 
kitais daiktais. 

NAUJAS K0MANDU07G- 
JAS JUDENiČO ARMIJOS 

| Paryžius, lapkričio 6 d.— 
Pranešama, kad Judeničas 
paskirė generolą Vladimi- 
|rovą vyriausiu komandoto- 
|ju Šiaurvakarinės Rusijos 
armijos. Generolas Vladi- 
miro v yra parinktas kariš- 
kuoju ge neral-gubernatoriu 
Petrogrado jei jis bus paim- 

I 4 

! kilo plieno riaušės r 
— 

Buffalo, N. Y., lapkr. 6 d. 
Šiądien prie. Lackavanna 
plieno dirbtuvės iškilo dide- 
lės riaušės tarp streikierių 
ir dirbančių. Buvo iššaukta 
Valstijos policija nuramini 
mui riaušių yra keliolika lcn 
gvai sužeistų. 

MILŽINIŠKAS BFi.GiJGS 
SKUNDAS. 

Brussells, Belgija, topkr. 
6 d. — Belgijos, valdžia pa- 
ruošė tiesiog milžinišką 
skundą prieš Vokiečius, ku- 
rie ilgą laiką šeimininkavo 
Belgijoje. Skundo kopija 
uasiųsta taikos konferenci- 
jom 

Skundžiama Į 1200 asme- 

nų už žudymą civilių Belgi- 
jos gyventojų; už išsiunti- 
mus darbininkų Vokietijon; 
deginimą sodžių, ir panašiai. 

RAGINA SĄJUNGĄ SU 
AMERIKA. 

Madridas, lapkričio 6 d. 
Buvusis Ispanijos premieras 
Romanones ragina Ispaniją 
dėtis sąjungon su Suvieny- 
tomis Valstijomis. Girdi, at- 
ej)D laikas, kada Ispanija 
turi draugautis netik 1 

Francuzija ir Anglija, bet 
su Portugalija ir Suvienyt' 
mis Valstijomis. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje 

Ši;i<licfi lytinga; gal Ims kiek 

sniego; kiek šalčiau; šiurpus 
įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:30; 
Saulėleidis, 4:37. 
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VIDURINĖ SROVĖ IR "SANDARA." 

Sulyginat visai dar nesenai susiorga-j vizavo dem.okratai-tautininkai į A. L. T. 
Sandarą. Mat, organizuotas darbas visados 
yra nuoseklesnis ir našesnis. Taigi ir tau- 
tininkai, persitikrinę, jog be susituokimo 
krūvon negales atsispirti prieš savo prie 
šus ir nuosekliai pravesti savo idėjas ir sa- 
vo troškimus, pasiryžo susispiesti i tam 
tikrą organizaciją. 

A. L. T. Sandarai išsyk prisiėjo stver- 
cLs už sunkaus ir labai svarbaus tautiniai- 
politinio darbo, — kadangi 1;etuvių tauta, 
pasinaudodama karės išstumtu mažųjų 
tautų apsisprendimo obalsiu. pasiryžo iško- 
voti savo Tėvynei nenrierulmvbe. 

Amerikos lietuviai toje kovoje už Lie- 
tuvos liuosybę turėjo sulošti labai svarbią 
rolę. Tautininkams prisiėjo stoti i pirmas 
eites. 

A L. T. Sandara butų atlikusi dideli 
tveriantį darbą, jei viskas butų buvę tvar- 
koje, jei visiems tos srovė3 vadams butų 
rūpėję tik Lietuvos ir lietuvių tautos rei- 
kalai ir gerovė. Bet, ant nelaimės, tarpe tų 
v?dų apsireiškė užsivarinėjimai, nesutiki- 
mai: Panašiai buvo ir su Sandaros organu. 

Lietuva randasi liuosybės priean- 
gyje; lietuvių tauta pergyvena kritiškiausi 
momentą. Dabar visi Lietuvos sunųs ir 
dukters turi intempti visas savo pajiegas, 
kad atsilaikyti prieš mus užplustančias nrie- 
šų bangas. 

Ką gi daro mu.sų A. L. T. Sandaros 
organas "Sandara?" — Ugi ji, vieton vie- 
nijančio ir taikinančio darbo, beveik kiek- 
viename iš paskutinių savo numeriu juo- 
dina ir smerkia savo srovės laikraščius, sa- 

vo srovės veikėjus. 
Paskutiniame "Sand." num. pj F. Ži- 

vatkauskas savo užsipuldinėjimuose da- 
eina iki kraštutinumo. Jei tai butų aštri 
kritika, tai galima butų kalbėti apie atsKi- 
rus išsireiškimus, apie atskiras mintis. Ta- 
me .straipsnyje p. Ž. išlieja pagiežos tulžį 
ant atskirų ypatų, kurį stovėjo prie dicn. 
"Lietuva". vpatngai taikoma į buvusias 
"Lietuvos" redaktorius B. K. Balutį ir P. 
Norkų. (Keista, kad ant p. Balučio užsi- 
puolama, kuomet jis netiktai neberedaguo- 
ja Lietuvos, bet senai jau nesiranda ir šia- 
me krašte) 

Tai grynai asmeniniai nesutikimai ir 
užsipuolimai. Nėra čia reikalo priduoti ci- 

tatii iš to straipsnio ir daryti tam tikrus— 
komentarus. Galima tik pastebeti, jog tas 
straipsnis perdėm persi linkęs intužimu 
ir neapykanta. 

Kas gi iš to išeina? Per "Sandara" 
skelbiama neapykanta ir nesutikimas tarpe 
tos pačios srovės veikėjų ir laikraščiu. At- 
virai varomas destmkty vis darbas. Ir tai 
daroma šiame kritiškame del mūsų tautos 
momente. Juk tuomi atliekamas baisus ir 
pražūtingas darbas. 

Smerkiama dienraštis "Lietuva", ku- 
rio patsai Įsteigimas rodo tautinį susipra- 
timą, vienybę. Per pirmus savo gyvavimo 
metus "Liet." stovėjo ant sargybos — Lie- 
tuvos reikaluose ir skleidė miniose apšvie- 
tą iį- vienybes icLVją. Galop "Lietuva" uo- 
liai prisidėjo prie sušaukimo Am. Liet. Sei- 
mo Chicagoje, kas sudrutino srovės auto- 
ritetą. O kiek "Lietuva" pasidarbavo rin- 
kime aukų Lietuvos liuosybės reikalams! 

Tečiaus nėra reikalo daugiau kalbėti. 
—Kas vadovaujasi prakilniais uoaris ir tė- 
vyniška meile, tas supras ir pasmerks tą 
destruktyvi ška' darbą ir jo pildyto jus ar 

rėmėjus. Pastebėsime tik tą, jog tas ar- 

dantis darbas "Sandaroje" turi tuti sulai 
įgytas. 

Artinasi A. L. T. Sandaros Seimas. 
Taigi tame Seime turi but; tas viskas aptar- 
ta ir pati organizacija pastatyta i tikras 
včžer. Sandaros organe neturi būti vie- 
tos skelbimui neapikantos ir suirutes. Ka- 
dangi už laikraščio turinį atsako jo redak- 
torius, tai prisieis Seimui "suvaldyti" esan- 
tį prie "S"redaktorių ar pristatyti prie jos 
tam atsakanti žmogų. 

Sandariečiai, pažvelgkite Į dalyką rim- 
čiau ir giliau! Juk jums brangus musų 
Tėvynes ii1 Tautos reikalai ir aleitis — 

taigi sustabdykite tą destruktyvi darbą. 
Kiekviena iš A. L. T. Sandaros kuopų prieš 
šeiminiame savo susirinkime turi aptarti tą 
svarbų klausmą ir padaryti tam tikrus nu- 

tarimus, kuriais galėtų vadovauties Sei- 
mas. 

Užsiminus aipe L. N. Fondą, galima 
Į pažymėti, jog telpančios "Sandaroje" pa- 
jst bos linkui Fondo verčia mus manyti, 
kad tūli sandariečiai. ypač stovintieji arti 
prie •,.;s," vadovaujasi kokiomis tai 
"lupa'" uis" mintimis linkui dabartinio 
L. N. "• stovio ir turi omenyje prie ,pro- 
gos pakrebti jį kiton vagon. Turime pa 
briežti, kad L. N. Fondas rup in a si vientik 
Lietuves liuosybės reikalais ii- kad viskas 
jame atliekama tvarki, i; priegtąm, kova už 
Lietuvos liuoi-ybę, — reikia mapyfci,—.greit 
prisibaigs, taigi tuomet turės buti permai- 
nyti ir to fronto uždaviniai. Kol kas L. N. 
F. "■•eikia palikti "ramybėje". 

Jei seimas nesutvarkys A: L. T San- 
dros reikalų ir jei jos organs ir ateityje 
laikysis dabartinės taktikos, skelbiant savo 

skiltyse neapykanta ir palaikant ardantį ir 
kenksmingu musų Tėvynei ir Tautai dar- 
bą, tuomet mes busime priverpti reaguoti 
piics tai smarkiau, nes kitaip prasikalstu- 
me prieš visuomenę ir Lietuvos rūkalus. 

Taigi luktersime ir tėmysime, kas kam 
rupi... * 

Jau nemaža Lietuvos da- 
lis pakliuvo į legioninkų 
valdžią. Vilnius, mūsų so- 

stinė, ir gi tapo paveržta 
nuo mūsų pačiu niekšiškiau 
siu budu. Nesmagu dabar 
toje Lietuvos dalyj, kur už- 
viešpatauja varšaviniai či- 
!novninkai. Nekaltas krau- 
jas ir brangios ašaros teka 
ten, kur tik žengia legionin 
ko koja, niekina jie mūsų 
tautystės jausmą, plėšia ne- 

laimingus mūsiškius valstie 
čius, jau ir be to pergyve- 
nusius keleto sunkių okupa- 
cijų. 

Dar ir giliau norėtų ver- 

žies į Lietuvą apginkiuo 
tos lenkų gaujos, jeigu ne- 

nebutų kam jų sulaikyti. 
Bet musų jaunutė narsioji 
armija pasekmingai pastojo 
jiems kelią ir dabartiniame 
laike jų žengimas yra su- 

laikytas. 
Lietuvos žmones tų ap- 

ginkluotų padaužų pas savę 
nekvietė. Ko gi jie atsi- 
baldė Į mūsų kraštelį? Vi- 
si lietuviai privalo turėti ai- 

! škią nuomonę, idant žinoti, 
kap pasitikti neprašytus 
svečius. 

Pirmiausiai lenkai vis 
dar jieško to nelemtojo pa- 
parčio žiedo—Liublino uni- 
ijos atnaujinimo. Endekiš- 
ka Lenkijos vyriausybė 

i vis dar neatsižada savo sva 

jonių apie "Wielko Folska", 
į kurią ir Lietuva, sulig jų 
nuomonės, privalo įeiti kai- 
po viena iš Lenkijos provin 
jei jų. 'Taigi, lenkai nori 
mus pavergti, nori pražudy- 
si musų tautos teisinaus ir 
j nenumaldomus' troškimus, 
j kad užganėdinti szvo impe- ! rialistiškas ambicijas, 
j Apart politinių ambicijų, 
•:lenkai dar "turi nemažai 
! ekonominių apetitų. Len- 
|kai neturi išeigos prie ju- 
jrių, o musų tėvynė yra pa- 
įjurio kraštas su dviem sa- 
i vais uostais (Palanga ir Klai 
i pėda), i kuriuos gali vaik- 
ščioti jūrių laivai. Tiesa, 

j talkininkai žada Lenkijai 
kelią į jūres pro Dancigą, bet 
tas kelias yra labai slidus, 

j nepastovus. Taigi, jeigu 
I lenkams pasisektų užgrobti 

Lietuvą, jie turėtų gan gerą! 
išėjimą prie jūrių, kas labai' 
svarbu yra ekonomiškui 
lenku tautos gerbuviui. 

Turi Lietuva ir kelias ne- 

blogas upes, kuriomis mums 
bus patogu gabenti savo 

prekes į užsieni ir sau už 
užsienio atsigabenti reika- 
lingiausių reikmenų. Musų 
gi pietinis kaimynas, kuris 
dabar terioja Lietuvą, netu- 
ri tokių gerų andtns kelių. 
Gi gabenimas prekių van- 
deniu yra daug geresnis" 
negu gelžinkeliais ir užtat 
dabar Lenkija visomis ke- 
turiomis skverbiasi apval- 
dyti musų upes. Jeigu tas 
jai pasiektų, tai ji daug 
daugiau galėtų uždirbti ant 

1 
savų prekių, gabenamų Į 

užsienį ir taipgi iš užsienio 
atgabenti reikmenis pigiau 
•kaštuotu. 
i 

i Varva seile varsa vinių po 
litikų, žiūrint ir i didelius 
Lietuvos miškus. Oi kaip 
pravartus jie butų sunaikin- 
tam lenkų ukiui atitaisyti! 

Nemažai turi musų tėvy- 
nė ir žemes. Nors nevisur 
ta žemė derlinga, bet, ją pa 
gerinus, Lenkijos politi- 
kams rodčtų išdalinti tarp 
bežemių lenkų valstiečių, 
kurių skaičius siekia trijų 
milijonų. Tuomi lenkai ne- 
tik nusikratytų nuo savo nu- 

skurėlių valstiečių, bet 
tuom pat laiku nemažai pri- 
sidėtų ir prie Lietuvos su- 
lenkinimo. Bijo sulenkėję 

|Lietuvos dvarponiai ir dar 
dėlto lietuvių valdžios, kad 
ji, kaipo demokratiška, tvir 
tai yra pasiryžusi išdalinti 
jų dvarus bežemiams ir ma 

ža žemiam s Lietuvos valstie- 
čiams. Ponų gi valstybė, 
Lenkija greičiausia to nepa- 
darys, o jei ir dalins dvarus, 
tai ne -lietuviams beže- 
miams, o tik lenkams, ku- 
rių Lenkijoje daugiau yra 

:negu reikia. 
Yra daug Lietuvoje ir 

valdžios vietų. Jeigu len- 
kams pasisektų nukariauti 
Lietuvą, tai j visas augšL-s- 
nes ir pelningesnes vietas jie 
pasodintų lenkų Činovnin- 
kus, atgabentus iš Lenkijos 
bei lietuviškuosius endekus. 

SUV. VALSTIJŲ JUODU- 
KAI REIKALAUJA 

LYGIU TEISIU. 

čionykščiams juodukams 
irgi užsinorėjo geriau gy- 
venti. Nesenai jų žymesni 
veikėjai turėjo susivažiavi- 
mą ir vardu 10 milijonų sa- 

vų viengenčių išleido atsi- 
šaukimą į baltuosius Ame- 
rikos piliečius. Tame atsi- 
šaukime "negrai" perspėja 
šalį, kad jų kantrybe ne ge- 
ležinė, — kad visa eilė ne- 

teisingų persekiojimų pra- 
deda stumti juos i bolše- 
vizmo ir I. W. W. glėbi. 

Tame atsišaukime taipo- 
gi daug kalbama cleiei be- 
gėdiškų melų prieš Suv. 
Valstijų, armijos "negrus" 
aficiei'ius, reikalu jant, kad 
senatoriai ištirtų tų melų 
šaltinius ir tinkamai nubaus 

I tų kaltininkus. Skundžia- 
| si jie, kad baltieji ameri- 
kiečiai netikusiai elgiasi su 

'jų kareviais kaip Prancūzi- 
joje, taip ir čia. Taipogi 
juodukai reikalauja, kad vi 
si linčavimų kaltininkai bu- 
tų nubausti, pasiremiant fe 
derališkomis teisėmis. Ypač 
gi šiame atsišaukime daug 
domos atreipiama į politiš- 
kas juodukų teises pietinė- 
se valstijose. Jie reikalu- 
ja, kad mokyklose, teismuc 
se, įvairiuose valdžios ofi- 
suose "negrai"' naudotųsi 
visiškai lygiomis teisemi su 

baltaisiais. 
ir įsiiKiujų melcas negali 

paabejoti apie teisingumą 
juodukų reikalavimų. Rei- 
kia stebeties, kad ikišiol 
laisvoje šalyje užsiliko pa- 
našus anachronizmai. — 

Dabar priespaudai ir pa- 
vergimui priėjo galas. 

Sakoma, kad buk Lenki- 

i ja pradėjusi flirtuoti su Lat 
f vija. Po flirtui seka buč- 
kis-. Kad tik jis nebūtų ju- 

į c; ožiškas. 

Imi. • 

j Tokiame atvejyje lietuviams 
tektų kaipi r pirm tik gat- 

i ves šluot ir 'laukelius ai*t. 
Tai matote kokie lenku 

|tikslai Lietuvoje. Visa tau- 
ta privalo sukilti, kad galė- 
tų tinkami atsispirti prieš 
purvinus lenkų norus Lie-! 
tuvoje. Kalnėnas. 

r r ? ;.D a s 

KALBANT 

Lietuvos kareiviai kariau 
ja, su priešaisv be autuvo, > 

musų našlaičiai Kauno prie 
glaudome badauja, musu 

jaunute valdžia su ašaro- 
i mis prašo gelbėti gimtinį 
i kraštą kritiškiausiame jo 
gyvenimo momente, o Ame- 
rikos lietuviški klebonėliai 
visą savo energiją sunaudo- 
ja bazaru rengimui parapi- 
jų naudai. 

* 

j Jau ir kitos valstybės se- 
ka Rusiją priverstinos 
blaivybės klausime. Atsar- 
gia, atsiminkit krip pasiel- 
įge prablaivėję rusai!- 

✓ *•* 9 
I 
j Tai yra didelis mokslas 
j žinoti kuomet ateiti ir kuo- 
met išeiti. 

* 

j ''Laikai mainosi ir kartu 
žmones su jais'', — tvirtina 
senovės romiečių priežodis. 
Pranešama, kad garsusis ru 

įsų revoliucionierius Vladi- 
mis Lvovič Burcev viename 
iš paskutinių savo straips- 

,nių šiaip išsireiškė linkui 
;; Rusijos: 
] ''Dabar Kolčakas ir De- 
jiikinas atkariavo nuo bol- 
ševikų pusę Rusijos. Nese- 
įnai Denikinas "paliuosavo" 
nuo jų Kijevą. Denikinas 

Įneša liuosybę visai Rusįjai, 
ir ta nauja Rusija bus su- 

organizuota dabar ant naujų 
: laisvų d a matu. Gen. Deni- 
j kinas -engia po visą Rusi- 
ja. skelbdamas laisvę7. — 

I * 
* * 

I Sąįu.«v-;iečiai savo laiku 
j smake vokiečius už tą, kad 
j;'i e gabeno belgus Vokieti- 
jon ir statė prie darbo. Da- 

lbai* bolševikų užsienio mi- 
kiistevi-; energiškai protes- 
tuoja prieš anglų-francuzų 
kariška valdžią už išsiunti- 
mą iš Murmansko srities de 
šimtų tūkstančių gyventojų 
buk tai už prie jautą Tary- 
bų Rusijai. Nežinia, ar 

tiems "pabėgėliams" yra 
tapgi. suteikiamas ir dar- 
bas, — o gal tik "užlaiky- 
mas"... 

Skurdo Lizduose. 

Žmogaus gyvenime būna to 
kili valandų, kuriose tav o sie- 
la prisigeria tie1: nesvietiško 
nepasitenkinimo ir begalini il- 

gėsi, >, kad, rodos, užtektu jų 
užnuodinti visą gyvenimą. 

Bent t)aip aš jaučiuos pakliu- 
vęs į neturtingu darbininku ap 
gyvendintas koiOnijrs, kur 

'tar]) miško pajuodavusiu fab- 
riku ir didžiausių krūvų Įvai- 
riausių atmhtų, prisiglaudė ma 

ži, menkučiai tų vargo pelių 
nameliai. 

Aš bijau tų baisiu, dideliu 
fabrikų, tų dulkėtų gatvių, i .» 

dvokiančios, charakteringos 
didiesiems miestams miglos i: 

to viso fiziški i ir ni -rališko 
skurde. Gerai, jeigu dar vaik- 
čioji ne vienas. Bent turi sv. 

kuo įspūdžiais pasidalinti; pa- 
sielvartauti. C) ku >met aš vie- 
nas, vienintelis atsiduriu tu 

se vargdienių kvartaluose, ta; 
man staiga taip liūdna ir skau- 
du pasidaro, kad norisi m avit 

tyrti.su šaukti, bėgti, verkti, idant 
tik kuogreičlausiai pasiliuosa- 
ais nuo tų baisiųjų reginiu. 
Tau r.od. si, kad *a>s didmiesčio 
proletarų ašarotas skurdas >ta», 

! rtcii tave pagaus, surakins sa- 
' 
vo neniielaširdiiig'ose žniblčsc 

j i.r jau tu daugiau nematysi ge- 
resuio, kuiturin^esnio, pat ges 
ni>> gyveninio, neišypsos tau 

I daugiau dangus... 
Norisi paduoti kelJ'.ą dabar- 

tinūs mūsiškes Luilies vaizde- 
liu.. | ie visiems žiu mi. As tik 
priminsiu. 

Štai italais-atrvš'ii.' apgy- 
I venta gatvė Čikagos "\Yest 
Sidc'je". 

Tai nevari, dulkėta, purvi 
na, siaurutė, gal niekuomet ne- 

šluojama gatvepalaikė, bet už- 
tat pigi. 

Visko ėia galima sulygina- 
mai pigiai nusipirkti: ir • 1 mo- 

liu, ir miltu, ir keliniu, ir tfu * i.." C L,' 

uos, ir sukn-ių kėdžių, ir vai- 
kams speniukų, ir lašiniu. 

Ir netik krautuvėse parda- 
vinėjamu. Ant gatvių irgi pil- 
na purvai; apsikrėtusių, r.suo-: 

tų, l»arz(t- tii, apiplyšusių ^kirr-, 
čių" su vežimais, kurie savo'! 
s >n >rišku balsu traukia vis t n! 
pačią dainelę, apie sav^ "«r-1 
dži'as slyvas, burokus 1 l 

tl'iS ii" lt. 

j Prastai apsirėdžiusių minia 
| niniern tik zuja, tik cinu iš v te- 

jiios vietos į kitą, kur galima 
j bir.ų pigiau nusipirkti kruopu, 
i kuu.inių, svogūnų. Nors 1 >s 

moterįs išblyškę, sunykę, suvar 

bet jos pasiryžę yra prasis- 
tumdyti šitoje dvokiančioje gal 

I vi-j;j keleia valandų, 1 »y tik pi- 
giau gauti š-i je. tegirdėtoje 

! brangenybėje reikalingų pro-- 
I dūktų, idant šiaip taip išmai- 
tinti savo šeimyna. 

Liūdna man žiūrėti i tas su- 

nykusias darbininkų pačias, ku 
rios taip domiai užkniubę ant 

vežimų, dėžių ir maišų, jieško 
dn!:.;mų produktų, nttolat sau 

;.,alva sukdamas, kaip čia ku •- 

mažiausiai pinigų išleisti ir 
kuog.riausiai valgyt pataisyti. 

Argi jums negaila tų isblyš- 
kn ių, pra-tai apsirėdžiusių, 
nuolat susirupinusių, vaikais 
.pkrau;'ų moterų? Arj»i jos ne 

ra vertos daug geresnės dalies" 
* 

* 

Kitoje t' kių ]>at vargdienių 
(I :"1; i n i nkų kol m i jo j e mačiai1 
šitokį, daugiau sensacijinį re- 

gini. 
Susipyko tarp savęs du vaT- 

kezTii (Ulei ^chewing gum* s". 
Kaip ten tas skandalas prasi- 

dėjo, tai nežinau.Mačiau tik 
kaip vienas vaikas prisivijo ki- 
ta, parsivertė ji, sukišo savi: 

purvinus pirštus į jo burna ir 
ištraukęs iš ten .ta "elie\ving; 
f/j.u.i'a" isielėjo i savišky valgo- c c c O 

Bet tuumi mušis nepasibai- 
gė. Parblokštasis tuojaus atsi- 
kėlė. Sukibo.viens kitam i pkiu 
kus, ėmė daužyti.s pjr veidus. 

Tuojaus i skandalo vietą su- 

sirinko apie 30 tokiu pat am- 
žiaus berniokų. Jn <akįs blizgė- 
j iš idomumo, minioje girdė 
ji:;;u lai linksmi šukavimai, tai 
besimušančiu duslus krioki- 
mas. 

IŠ iu nosių ėmė bėgti krau-i 
jas, veidai paraudonavę ir su- 

•idraskę, o vaikėzii akyse tiek 
pagiežos s])ind?jo, kiek pas su- 

augusius, kui met i i j susimuša. 
Abiejų vaikų kurmiai ner- 

viškai drebėjo, ir rodėsi, kad jie 
štai, štai ims raudoti. 

Ijct kur tau! Nors abu buvo 
susikruvinę, susidraskę, drėbė- 
j- ./vos ik,verkė, bet nera rei:"» 
Į-aliauti "fight'iNes gėda, 
kiti juoksis iŠ to. 

— Spirk, spirk jam i pilvą1 
— girdėjosi vienoje minies pu- 
sėje. 

_ 
! 

— Tai gerai, tai gerai! "Fi-( 
ne" — šaukė kiti. 

Ilgai tesėsi ta pasibjaurėti 
| na kova -tarp'dviejų sužvėrėju 

siu miestelėnų vaikų, ji pa 
I baigė tik kuomet apstojusi 1111 

! likt užtektinai prisisotino lu 

"exciting" reginiu. 
* * 

•i* 

Pirielilanda. 
Ant v sų kerčių iš gatvekr.- 

rių išeina dienos darbu nuvar- 

-ginti žmonas. 
Jų lakys paniurę, nuliudę' 

veidai pageltonavę, nuvargę. 
Į Eina susilenkę, tingiai, be j 
kk.s energij; s, be mažiausios 
gracijos. 

Ji,a taip nusilpę, taip nepa-^ 
sitenkhię viskuom, kad iri kai-. 
beti viens su k i i u nenori. 

Kai kurie apatiškai žings- 
niuoja namo, kiti užbėga Į "lee 
cream par!r>r", kad atsigerti 
nuodingu, geltonai, žaliai, rau- 

di aai nudažy tu gėralų. 
Gatvėse dv kia gazolinu,! 

sutr<nnis, dūmais. 
l'evtik kiekviename bl,k> 

v ,, I 
Svnuoja moving picture: 
siiovv", šale kurio pastatyti di-j 
dfii plakatai, pa r dautieii žino:',' 
žudybes. vikrias vagystes, gais 
rus, n:j 1 erii suviliojimus. 

Tarp to sukurio durnu, du! 
kiu, gatvekariu bildesio, ir fa!)-' 
riku kankinio, einančiu 

-darbininku nan- •, lik vienas *, 

•'tlulykas džiugina tave tuose 
'■urdij lizduose, tai: paskuti- 

įniai nusikidžiančios saulė.: 
spinduliai, kurie tarytum kvie- 
čia tuos nuskurdėlius žemC^ 

j šiiaužytojus prie kiti kio, links, 
i niesnio gyvenim i... 

I Valanda, kita, — darblnm- 1 
kai pavalgė vakarienę — ir 

j nuliudusios gatvės pradeda gy 
į venti. 

| Persisunkusios cigaru dū- 
mais ir "pop o irn'ų" dvokimu, 
kinemati tgrafų salės prisiken> 
ša nuvargusiais cfcirbinikius. 
jų pačiomis ir va:kais; ant gai- 
viu skamba-dunda erzinančios 
šarmankos; pigi se k<rau'.r.\v 
icse žmones pirą nik.Ims ir dc 
šimtukus už nu dingus, gra- 
žiuose popierėliuos:? įyyni tus 
saldainius, netikusį eekolad.i, 
dulkėmis apneštus bu lin , 

si:senėjusią ^ir.i. 
l»et skurdo lizdii vaikams, 

nepažįstantiems kitoM > ve- 

ninio. net 'akis spindi iš džiaugs 
iro, l:u met jie, ].' il-^os ir sun, 
kios darbo dienos, ^auna progą 
pasivaikščioti ir save ])a-:"odvti 
dulketir.se šaly 'Titviuose, pasi- 
klausyti čyrpKinčiu šarmankos 
balsų, paragauti dulkėmis a; 
neš; u, artificiališku skanumė- 
lių. .. 

Jij :-i \takara užganėdinti, .W * 

juos vilioja ta rėkianti, nesvei- 

ka, paniurusi biednuoliu kvar- 
talu atmosfera ir jie vaiki 
a/it tu neturtini;'!! gatvių iki vė- 

lumos, kad paskui neišsimiego- 
jus \vl eiti i juodą, fabriką. 

* ♦' 
* 

Ir kuomet d miau pamanai 
a] h ta \isą neturtingųjų kol 
nįjįi baisų skurdą, akyse daro- 
si tamsu, o krmii v: j e užsidega 
karšėiausis ilgėsis geresnio, 
š\ iesesni prodngesnio gyve- 
nimo ir drauge gimsta neapy- 
kanta prieš dabartinio surėdi- 
1110 neteisingumus. 

žmogus, tas gyvi j. s vaini- 
kas, ta pasaulio giv.žė, taip že- 
mai nupuolė, taip sumenkėjo, 
kad net ba'isu ir pamastyti. Vi- 
suomet nuvargęs, pusbadis, pa 
geltonavęs, jis Šliaužinėj'a pur- 
vinomis gatvėmis, maitinasi -n 

gadintu, netikusiu mai tu, 
džiaugiasi vtvirkusiu s., kvai- 
luosc, dvokiančiuose teatruose. 

Dauguma tų skurdo kvarta- 
lų gyventojų yra ataeiviai. Te- 
gu pasako jie da./ar ranką ant 
širdies padėję, argi n smagiau, 
n protingiau, nelengviau jiems 
buvo gyventi senoje tėvynėje, 
prie up£%, vėsintuose patliiš- 
kiuose? K. 



aian Lietuviu Ai&rikoje 
KFAOSIIA, vYTS. 

Lapkričio 2 d., atsibuvo vie- 
tos lietuvių visuomeniškas susi 

rinkimas kasiink įsteigimo 
''TautišLs Svetainės."' Dali- 
vavo trijų draugijų, kaip tai 
T./'Jluvos T»als% S. L. A. ir L. 
S. S. 58 kp. delegatai Xuo 
žclivs draugijos buvo tris de- 
legatai 

Susirinkimą atidarė Kaz. 
Brazevičius, kiiris atidaryda- 
mas paaiškino susirinkimo tik- 
slą. Pirm išrinktas H.Labanau- 
skas, ,-jkr. Kazys Brazevi- 
čius. Tnipgi tapo išrinkta koir.il 
sija dc! sutvarkymo nutari-1 
mų. 

Nutarimai s kairia šitaip: 
Nutarta, kad butų steigiama 
svetainė anv ko, perativi^kų | 
pamatu ir namas turėtu buti1 
dviejų lubų atigscio. Ant pi r-, 
mų lubų turėtii buti biznio i-j 

T^įi'a, gi ant antru Itibii kam-j 
^ariai del susirinkimu ir mok y-, 
klos; namas turėtų buti apv'j 
$30,000 vertės; Šeras $10 i'\ 
viena ypata negali pirkti csauJ 
giau per 100 šėrų, arba už ; 
$1,000 verties. Svetaines reika-' 
le valdyba, bei direktorius tu-j 
r "tu nuskirti ŠC minkai. Sve-., 
tainė turėtu buti parendavoja 
ma vis >ms kuopams, draugi-I 
joms ir kliubams, kur;.1 pri^i-j dės prie svetainės Įsteigimo it į 
ku»rie neprisidės visiems ligiaiii 

T kis k ;misijos sutvarkyta-J 
Įnešimas vienbalsiai tapo prij 
imtas su patėmėjimu, kad svc;-| 
tainės vardas butų Lietuviška* 
Svetaine. 1 

T u on i reikalu rūpintis tapo- 
išrinkta komisija. Lčsų ]>a(lci: 
p.inuii tapo suaukota $18.68 

Tikimės, kad visi vi tos lie-, 
tuviai prisidės prie tp prakil-j 
naus sumanymo, nes dabar n. •( 
turėdami savo svetainės laibai* 
skriaudžiamas. Pavyzdžiui, čia; 
randasi apie 15 lietuviukų or- 

gr.nizačiju, žėdna organizacijai 
rengia balių ir už svetaine mo* 

•••• įj -"toj 
ka $35.00, iš to susidaro 8525. 
00. I>et } g' vieno baliaus ncuž- 
t.nka, žėdna draugi j :i: rengr.i 
]: » du, tris ir net keturis ba- 
lius kas merą. Iš to. pasirodo, 
i:i..-k pinigų mes lietuviai pri- 
leidžiame j svetimas rankas. 

Tatai ta matydami, vietos 
lietuviai, sukruskim visi iŠ vie 
no prie Lietuviškos Svetaines. 
Kaip tik k misija .sutvarkys 
svarbesnius dalykus uel tame 
reikale atsibus susirinkimą--. 

Taipgi iau rengiamas koncer- 
tas del "Lietuviškos Svetai- 
nės." pastebėję koncerto ap- 

skelbimą nepamirškite ir nepn- 
ilCkitc at- ilankyti. 

K ar:. Brazcvičius. 

CLEYELANI), OHTO 

Pas mus jau nuo senai žmo- 
rjos kalba, kad, jei varpiečiai 
l:a toki' surengia, tai publikos 
: eini "tinai prikimšta. Ištiesti 
;aip ir yra. 

S t: t i, kad ir paskutinis Yar- 
choro parengtas šeimyniš- 

kas vakarėlis lapkričio 2 d. l;i 

patį paliudija. Šis vakarėlis bu 
> pavadintas kaipo šeimyniš- 

kas; bet negalima jį vadinti' 
tu m vardu, nes jame dalyva- 
vo virs šimtas ypatų. 

V tkarelio programas bu v 

labai margas: susidedantis iŠ 

dainų, prakalbtliu, deklamaci- 
jų ir t. t. Amerikoniški .šokiai 
ir lietuviškas klumpakojis buvo 
šokami. 

Dar turiu pažymėti, kad Sia- 
mo vakarėlyj dalivavo ameri- 
kietis Prof. M. R. Davis, kn- 
r/.s anglu kalboj trumpai issitr. 
£ė prijausdamas Lietuvos lais- 
i ei ir pagirdantis lietuviu dai- 
lią. Paskui sekė visa eilė kitu į 
kalbėtoju ir pagalinus tapo su- 

manyta, kad parinkti aukų del 
savo tėvynės. Nors jau visi l>r 
vo auki)\i3 Laisvės Savaite*, 
r::t ir šiuom sykiu suaukaut;. 
virš trisdešimts doleriu. 

Dalyvaziisis. 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems drau- 

gams ir pažįstamiems,, kacl aš' atidariau parėdų 
krautuvę, laikrodžių, Laikrodėlių, žiedu ir kitokių 
auksinių daiktų. Taipgi užlaikome gramafonų, re- 

kordų visokiomis kalbomis ir visokius muzikališ- 
1. 

kus nstrumentus ir striunas. Taisau muzikališkus 
instumentus. Didelis pasirinkimas britvų ir pustų 
britvomis. 

K. PIK1ELIS 

1907 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

I gy LIETUVOS ZEMLAPIS. 
«mretB3Dtict ai m ■ n iim im ■ iwy n11■ nn—rr 11 m—i sbt.i v^sar.sjtmmtzt:JįTPiSUMui'JiHiiiii w 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

^ PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelz 
.jelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasoa kelius, kanalus 
VisaG Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujij kalbas. 

2EMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir ct-'.deda iš 8 daliu. 
# 

Į 1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
} 2) Prieš Istoi inė Lietuva. 

S) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1^42—1263). 
i i) Uetuvos Karalystė po ,Cedeminu (1316—1341). 
į 5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377>- 
| *) Lietuvos Iinpurija po Vytautu Didžiuoju (129?—1439). 
Į 7) Lietuvos Valstybė prieS Padalinimą 
l S) Dabartinė Lietuva. 

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

j "Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chioago, 111. 
i 

Nekenks žinoti. 
SUY. VALSTIJŲ SOSTIX!l 

Pirmiausia Suv. Valstijų sg' 
stinė buvo Xe\v York'as, pas- 
kui Pbiladelplua. Idant ccn- 

t ra! i no Amerikos vyriausybė 
butų visiškai neprigulminga 
nu tos valstijos, kame ji 'turi; 
savo sėdybą, nutarta buvo at- 

skirti nn Marylando nedidelį Į 
žemės plotą, kuris butų neutra1 
1 iškas ir kontrolių-ujamas tik | 
kongreso. Jis tapo pavaidintas] 
"Distriet nf Columbia." 1800 
met'u se č;a pastatė Suv. Yals- 
t i jų sostinę Washington'ą. į 

\Vashington'as yra viens gra 
žiausių Amerikos miestų. Ten 
daug yra gražų parkų, didelių 
sodnų, brangių paminklų žy- 

mesnių šios respublikos tvėrė- 

jų. Prasidėjus karei \Yashing-- 
t' n'as pradėjo lošti vis žymes- 
nę ir žymesnę rolę netik Ame- 
rikos, bet ir viso pasaulin poli 
tikoje. Dabar šis miestas yra 
didelis centras. Daug svarbių 
klamsimų, piliečiams Ruropą, 
Aziją ir kitas šalis nutariama 
\Yasliingfr ne. 

PANAMOS PERKAS \. 

Tą garsioji, žmonių ranko- 
mis išrausta, pakasa (kana- 
las) jungia Atlantik vandeny- 
11 r; r-n Didžiuoju. Ši perkkasa 
turi 50 mylių ilgrmo ir nu > 300 
iki 600 pėdų platun:i\ Laivai 
praeina i>r»> via'"i tiksą "vartų", 
sistema ir tas ima nuo iki 11 
valandų laiko. 

Su v. Valstijoms šios visos 
perka> s ištaisimas lešavo 375 
000.000 (7, lcriii. Panamos res- 

publikai tapo užmokėta 50 mi- 
lijonų dolerių kaip) atliginimą 

už teritorija. Yicn tik kariš- 
koms tvirtovėms Suv. Valstijų 
\'aidžia iškidė apie 2') milijo- 
nus doleriu. 

Pirnnii >se metuose po Pana- 
mos perkaso atidengimo, 1088 
laivai praplaukė pro ja. 

Kaikurie nori, kad sft perka 
sas hutu paverstas tarptautiniu 
kaip tat daroma su Danhne- 
lais, b it daba"tinė Suv. Yalsti 
jų v'aldžia priešinami tam. 

Aukščiausieji namai pasau- 
lyj- 

Privažiuojant prie Xe\v Yor 
ko jūrėmis, pirmiausia Į akis 
keleiviui metasi milžiniški Man 
gatc.i) murai. 

Ti;> stebuklingi namai tai — 

paskutinis architektūros ir sta 
D įmosios technikos žodis. Auk- 
šti Amerikos nam'ai statomi tik 
iš geležies ir plieno. Kaikurių 
tu namu pamatai siekia 60-70 
pėdu gilumo žemėse. 

Aiiffščiausis namas Xew Yor 
» i kc yra Yulvort .. Jis yra 793'/j i 

pedų aukščio" ir turi 55 pagv-| 
veninius (flnors.) Užlipus ant 

jo kaip ant delno matosi visas 
Xe\v Vorkas ir visos apielinkos 
10 myliu atstu nuo Xc\v Yor- 
to. 

Lingero namas yra 612 pė- 
du augščio ir turi 47 pagyveni- 
mus. 

City Tnvesting namas turi 
30 pagyvenimu. 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NflIK&LlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cliicngos 4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5061 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephouu l'rospect 85S5 
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parengtas 

LIETUVOS DUKTERŲ DR-TES 

SUB., LAPKRIČIO-NOV. 3 d , 1919 

ŠV. JURGIO PARAP. SVFT. 
, 

32nd PI, & Auburn Ave, I 

Pradžia < valandą vakare • Inžanga 25 c, ypata 

širdingai užprašome jaunus ir senus ateiti pasilinksminti ant mūšy 
iškilmingo baliaus, Bus duodamos dovanos (priv.es:) 1 — Kas pirmiau 
siai }šgers pier.ą; 2 — Kas pirmiausiai suvalgys obuolį; 3 — Kar; pir 
miausial nulups bulves, 

Kviečia KOMITETAS 

SEIMO VARPO 1ŠLEISTUVIU IR 
CHICAGOS koloni/ų 

Rosėjande 
SUBATOJE. LAPKRIČIO 8 d., 1919 

STRUMIL BROLIŲ SVET. 
15S E. 107-th Street 

Nofth Side» 
NEDĖLIOJE, LAPKRIČIO 9, 1919 

PROSPECT BUILDING SVET, 
(ant 3-ių lubų). 

1152 N. Ashland Ave. 
Pradžia 7 ir 9 vai. vak. 

Inžangą 35c 
VAIKAMS 20c. 

Nemačiusiems PASKUTINĖ PROGA 
Pamatyti šios Paveikslus. .. 

Valko Siela, i 

Pažįstu aš vieną gražų, | 
*ražų vaiką. Neseniai jam į 
tik dešimts metų sukako,! 
bet tiek jis pribrajija per 
klieną, kad ir geležinės kan- 
trybės neužtenka. Jeigu kas 
nors jį juokais papėšiuoja, 
jis pradeda spardyti, klikli 
pravardžiuoties. Laikrodžiai 
stiklinės, kėdės, stalai vis- 
kas, viskas kenčia nuo jo 
žaidymo. 

Saugokite savo veidą, kuo 
met jis žaidžia. Bile minu- 
tėje jis gali pataikyti jums 
savo sviedyniu bei meškiu- 
ku. Jis jus nuskriaus ir ne- 

paprašys atleidimo. Jis kva- 
tosi?. susirietęs, kuomet jus 
supykę šluostisyte savo 

akįs, kuomet jam pasiseks 
ištuštinti stiklinę vandens 
ant jusų galvos... 

Tėmykite Į tą vaiką, kuo- 
met jis ruošiasi miegoti. Pa- 
gulės jis keletą minučių sa- 
vo lovelėje ir jo vai- 
kiškas veidelis staiga tam- 
pa netikėtinai rimtas, susi- 
mąstęs. 

štai jis nervišku balseliu 
šaukia motiną. "Motut, — 

meiliai jis klausia jos, — ko- 
dėl žmonės kariauja tarp 
savęs? Negražu žudyties." 

Praslinks kelios minutė- 
lės, jis vėl sujudinančiai į 
klausia: "Kodėl turtingi i 

skriaudžia pavargėlius?" j 
Pamintijęs, palaukęs jis 

vėl sielvartauja, kam jo sė- 
brai užmušė peteliškę. Kar- 
tais jis net raudoti pradė- 
davo, kad užpykinęs tėvelį, 
dėcti, mažą seselę. Kartais, 
jis verkdavo, kad nepasida1 
lino saldainių su kitais vai- 
kinais, bežaisdamas sodne. 
Ir neužmiega, kol nenusira- 
mins. 

Tat, mat, kokia vaiko sie 
la... K. 

Zp'A& 

Tbf1 Problems of 
Peace and the Rijjhts 
of Llt.tle Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautij 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

B 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. | 

LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
laibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai' 
<ori ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
įpysaka iš laikų kankinimo Kristaus* ir viekas apie kristų. Paraš-J 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijo« Frof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle* 
lių. Puslapių 138, kaina 5£C< 

5. Istorija Chicagos lietuvių, \part didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1809 m. čia telpa aprašymas: kisk lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų i» 1.1. Puslapių 58c, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais 

6. Gamtos Isterija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. BaceviČia. Kr.7/ 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų. medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209, kaina 75c, 
Tapati audimo apdaruose $i.y. 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoj r (1569—1795}. 
Parašė J. Šliupas, M. I). Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 mėtų atgal Li< 
t u va susijungė su lenki ja ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina $2.oa 
Ta pati audimo apdaruose $3.01 

H. Raštato Istorija. Kokiu bildu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
būda išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rastai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug jvairių rašto žen 
l:lų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 

s v 

r- — J3^ kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose _ -1.75 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tat 

išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie veikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių narodymų amatniukams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392. kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.513 
12. Indepcnciance tor the Litliuania nation by T. Noiv.s and J. Žilius. Issued by Litliuanian Natiotiol Couticil in U. S. of America. 

VVasliington, 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 ne'žir.ystė. l'iešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 25c* 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki* 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medcga norintiems pra« 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
Jo T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c, Ta pati audimo apdaruose 75c, 

t>5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo- naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokintias. Popieros kietais viršeliais 45c. 

: 5. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievu, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 305, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais •»••• $3-°° 

i3. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: otlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos jgytų oro. žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. L). 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 ;:emės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvj ir plėtojimąsi nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, ino- 
kiancių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina 75c* 

21. Vėliavos Aky vaizboje. Prancūziška: parašė j ules Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų Uiikų dideli striukiai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie bu o pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien iie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėcj Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik? tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų ditnų au torius, 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 metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietinių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdnrais St cn 

zj. ne į-raternal Age. The Problems of Peaee and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai vena išplatinti tarpe Amerikonu, kad susipažintu su mumi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 
15c ; 15c. 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 1905--1915 metu. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas ner in mot-i t :~i. 

vi/Mtuii, rusų, zyatĮ, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, darbai žymių lietu vos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto. Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų rlr-ilini»ikii ir kitų žymių vyrų. taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius. Puslapių 99. kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 
50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

LIETUVA. «i> V "I 3252 South Morgan S t-. CHJ.ČAGO, II 
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RAšO STASYS ŠIMKT-S 

"SKONIS" DAILĖJE. 

Kaip ragaujant, uostant, 
taip ir matant, girdint, mes 

instinktyviai reiškiame išva- 
das: tai jr tai mums patin- 
ka, tai ir tai — ne. SuJyg to 
"patinka," "nepatinka" sa- 
kome "gražus," "malonus" 
arba atbulai. Ragavime tą 
apibudinantį veiksnį vadi 
name skonis. Pernešant i ki 
tas musų pajautimo sritis, 
žodį "skonis" pavaitosime 
ir dailės apsireiškimuose. 

Girdi žmogaus dainą. — 

Tuoj daro išvedimą ir sako: 
toji daina graži. Kitas žmo- 
gus apie tą pačią dainą pa 
sako, jog ji esanti negraži. 
Reiškia, toji daina vienam 
žmogui yra "graži'', kitam 
Li v J? 
negraži 

Taigi žmogus čion spren- 
džia sulyg savo ypatiško 
skonio. 

Mato žmogus nupieštą 
paveikslą. Sako :* nepatin- 
ka jis man. Kitas ateina ir 
prie to paties paveikslo i 
stovi valandą kitą, gėrėda- 
masis juomi. Taigi tas pa- 
veikslas vieniems patinka 
kitiems nepatinka. 

Žvelgia žmogus gamton. 
Vienas gėrisi augsfcais kal- 
nais; kitas, miškais; trečias 
jūrėmis; vėl kitas lygiais 
laukais. 

Renkasi knygą skaity- 
ti. — Vienas skiriasi apra- 
šymus apie tai, kitas apie! 
kitką. Ir taip toliau ir taip 
toliau. 

Išvadas "gražu," "negrą 
žu," "patinka," "nepatin 
ka" visame reiškiame sulyg 
ypatiško skonio. 

Nors kiekvienas žmogus 
pamate turi ig'imtą savotiš- 
ką palinkimą prie vienokias 
ar kitokios dailės apsireiš- 
kimų, vienok yra tikru, jog 
atjautimą, supratimu ir pa- 
linkimą prie dailės noromis 

{galima išvystyti iki av.gšto 
j laipsnio. Ir tuomet tiktai 
tik;'asai- dailės "skonis" žmo 

jguje apsireiškia., 
"Kur saldu — tai gardu, 

kur raudona — tai gražu"; 
i— sako lietuvių sena pa-j 
jtarlė. Tai primityvis, igim-; 
tas skonis. Juo vadovauja-1 
si daugiausia kūdikiai. Be-j 
sivy. tant toliau, tas "sko- 
nis" darosi vis įvairesniu. į 

Reikia pastebėti, jcg la- 
vinantis vien protiškai, užsi; 
imant mokslu, atydos dai-j 
'ėn neatkreipiant, dailės 
"skonis" išsitobulina tiktai 
iki. tam tikro laipsnio, tiek, 

I kiek pakeliui tenka patirti 
apie dailės apsireiškimus ir 

| formas. Paimkime augsto 
i mokslo žmogų ir mažai ką 
!žinantį. Jeigu tasai augšto 
mokslo žmogus dailėje rie- 

silavino, tai tarp jų bus la- 
bai mažas skirtumas: jiems 
patiks, maz-daug vienoda 
muzika, maž-daug vieno- 
das suderinimas spalvų ir 
1.1. 

žodžiu, jų dailės skonis 
bus arčiau to, kuris apibu- 
dinama, "kur raudona—tai" 
gražu". 

Neišlavintas dailėje "sko- 
!nis" apsireiškia tuo, kad 
tgėrimasi tiktai,tais dailės 
veikalais, kurie, kaip sako- 

■ ma, "patįs savimi aiškus", 
kurie patraukia vien savo 

įtrina (tepliorystėje), sąyo 
temomis (muzikoje), atsiti- 
k i m ais (1 iteraturoj e). 

j Techniškos dailės puses, 
j. ; strukturos žmogus, nosi- 
lavinęs dailėje, netik ne- 

\Yf. ji jgia nagrinėti, bet jis ir 
nežino, kad visa veikalo esy 
vš yra jo išraiškoje. Ir to- 
je) tie veikalai jc.m "nepa- 
1:x-:a", kuriuos klausant rei 
kiči sugebėti netik instikty- 

iai j veikimą atjausti, bet 
ir podraug jų kombinacijas 
sekti. 

K;., net .tojo Inimi -• lankyt mokyklą tai d oi stokos turto, tai del 
stokos laisvės, uis Kai. d"b' / vI»<\ Mokslas visuomet e-...i paslėptas 
tam tikroje !::;ygos... jiffkar.lis ji ra? "i'ai ki;:'ibse: 

ARITMETIKA užduv^iu ir !>; vyzd^ų rinkinys pirmiems dvie- 
jlc.is :rok? io m ^.ims. I ! Io Mokytoji. % angą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant ž<r.v."s, po žemė ir jos viršuje, 10 
GEOLOCIJA lai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

ftcmclčjo eiant i 25 
CilBMUA, { tul-us Vi ; p'.c ugnj, orą, vand-.-aj; žerę 

jų susilietimus, -20 
V. KUT. IRIOS tai graži. u i p! Sinys kelio, kuriuomi apva- 

linta Lietuva prie kvsvo.. žengė (G knygos) 3.00 
PASKAlTCS It 1 iolcgijcib ir P.akiorijologi'jos su paveikslais 

apdaryta, _ 65 
ŠIRD»S jos: av orius garsus italu rašejas de Amiči. Knyga labai 

gražiai atspaudu, N" Hai p; : i spalvomis su vaizdu irdis." Jos 
turinys taip gi'us-jaiitrus, kad pitaai avo vardui atsako. Ji savo gra 
žumr. laba1 ti Ua dovanoms bil kuomet ir blle kam, $1.50 

KUL'ŲP.OS ISTORIJA i..i pats mo :slo židinys,, telpa daugybė 
paveikiu (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA nrba tiesus i ją kelias. PamatinOs žir.ios iš anato- 
mijo fiziologijos ir HyglOTos. ICnjva npima šiuos dalykus: valgis ir kaa i.'i j > pr iiaro. Maisto foru ontacija, cirkulacija, Kvėpavimas. Kuno polriai ir judėjimas. Dirkanial (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir ii-.-. Parazitai. Kaip i tobulinti kung, baL.ą. Kūdikių pri- žuirojin-.ris bžiova. K i > i Ui i vabalai užki-j£ia žmonis ligomis Ir kaip nuo ją apsisaugoti. Su daugybe paveikslėliu visu kuno sana- rių ir vifioki;; vabalų kurie ligas gimdo 5-.00 

N U.i :;vai J .-i vaizdi: klek gero -šviesiems suteiktum, jeipu šias 
t Vny .ytu j, j i kaitytum Ir pankui pasiųstum 1 "•vynčn-Lie- tuvon. piuingal knyg-. Sveikata ji ;ms daug prsitarnautų,-"nes ton 
| gydytojų sioka. Uroit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
[ OBfn^tomis knygomis padvelki mis savo mylimiausius čia Ameri- | ko j e. i : l knygas, čekius ir money orderius paprastuose [ lai:,kuo. a si jokite: 

M. Stapulionis 
3347 EIviERALD AVE., ČHICAGO, HJL 

Knygas išsiusiu greičiausiai. 

Neišlavinto "skonio" žmo- 
gus nemegsta clailėst veika- 
lo, kurio visa jiega ne tame 
kas išreikšta, bet jne, kaip 
išreikšta. Muzika, jeigu ji 
kinkų nejudina — jam ne 

muzika. Tepliorysteje žmo 
gus neišlavinto "skonio" 
nuo dailininko tik ir reika- 
lauja, kad žydinčius me- 

džius pieštų ir menulį ka- 
da pilnatoj Literatūroje 
žmogus neišlavinto "sko- 
nio"' griebiasi greičiau tos j 
knygos, kurioje didesnis; 
skaitlius "herojų" "nusidu- j 
ria," "nusiskandina" arba i 
kurioje nuo juokų net "pilvą J 
skauda". 

Gi išlavintas "skonis" nuo 

dailininko reikalauja daug 
datfgiau. Jis seka ne tik, ka; 
dailininkas išreiškia, bet 
kaip išreišk i. Muzikoje pat! 
sai vyriaubio motyvas gali 
būti ir toli-^ražu nežave- 
jantis prastutis, bet jeigu 
jis gražiai išvystytas ir paly 
dimas, jeigu 'visas veikalas, i 
kai vainikas, pinte-nupin-. 
tas — jis suteikia supran-' 
taneiam muziką daug gere-j 
jiimosi. Tepliorysteje, jei-' 
gu dailininkas paims kad iri 
menkutę icl \, bet jeigu jis; 
ją taip išreikš, kad kievie-j 
name jo teptuko mostelėjime: 
matysi gyvumą, jiegą — 

žmogus išlavinto "skonio" 
aplenks ne vieną paveikslą 
garsiais vyliojančiais užvar 
dįįimais, bet silpnos išraiš- 
kos, o apsistos prie kadir 
menkučio, bet galingai iš- 
reiškiančio mintį ir upą. 

Literatūroje žmogus išla- 
vinto "skonio" griebsis vi- 
somis už to veikalo, kur gra 
žiai sunarstytais vardais a p 
įsakoma, ar apdainuojama, 
kadir menkas gamtos kam- 
pelis ar kasdieniniai žmo- 
'gaus pergyvenimai, o nepa- 
j trauks ji suvados kad ir la- 
b ai didelių atsitikimu, bet 
įbe talento išreikštu. Tiktai 
1 išlavintas "skonis" iškarto 
ipažįs, kuris veikalas tikrojo! 
dailininko ir kuris betvar- 
kis rezginys žodžių, min- 
čių, spalvų, skambesių, vylio 

i jaučiais vardais užvardin- 
itas. v 

Pirmiausoji sąlyga, be ku- 
jrios jgimtas "skonis", Įgim- 
| tas i dailę palinkimas neiš- 
sitobniins — susidurs su dai 
jie, reika į ją eiti laipsniškai, 
kaip į kalną žingsnis po žin 
Igsniui, kaip knygą skaitant, 
lapas po lapui. Pretenzijos 
|pasirodyti daug / žinan- 
!čiu, išmanačiu labiausia ty- 
rąją dailę ruo mūsų dengia, 
į" Gražu'', "negražu", "pa- 
tinka", "nepatinka" yra pra 
!diliai dailės "skonio" ap- 
sireiškimai. Jais, tiktai jais 
reikia vadovautis, bet su pa 
stabą: jeigu man krs "nepa- 
.tinka," "negražus," turiu iv- 
'somis stengties išaiškinti, 
kcdel nepatinka, kodėl ne- 

! gražu. Čion prasideda kriti- 
ka analitiškas i dailės vei- 

! — 

i 

ą žiūrėjimas, o tame ir glu-'« 
d i lavinimąsi. Dažnai išsyk 
pasirodo kiekvienas dailės 
veikalas negražiu, bet jį pa 
žilius, supratus, pasirodys lą. 
bai gražiu. Atsitinka i> at- 
bulai. j, Mažiems mums patiko pa-! 
sakas apie karalius, apie vii 
kus ir kitokius baubus. Klau i 
sant ar skaitant tas pasakas,' 
mes sekame tiktai vieną: į 
S'kas bus toliou?" 

Gal ir šiandien ne viena tų 
pasakų mums yra graži ir j 
patinka, bet jas skaityda-i 
mi nekantrume laukiame' 
ne "kas bus toliau", bet se-1 
kame ir gėrimės, kokiais ] 
gražiais žodžiais pasako pa-' 
sakyta, kokiais gražiais var-1. 
dais išmarginta. Tikrasai 
dailės skonis to J ieško 
ir didelėse apysakose, ei- 
lėse, nes tame yra tikroji 
dailė. Visi tiek apysakose 
atsitikimai yra tiktai rams- 

čiai, dailės sujungianti for- 
mą, į kurią įdedama gražus 
arba negražus turinys. 

Kokiu keliu, tat, eiti, kad I 
ištobulinti dailės skoni? 

Ugi, atmetus į šalį visas 
besiskverbiančias pretenzi- 
jas "daug žinau", "daug su 

prantu'', o apsimetus kudi- 
kiu, kuodaugiausia apsireiš- 
kimų temyli, klausti pats 
savyje ir už save daugiau 
žinančių: "kas tai?" "o kas! 
tai?;" sužinojus šį tą, at-j 
minti, kad da yra dideliau- 
si.03 erdvės apsireiškimų, 
apie kuriuos gal nei nežinai, 
kad jie yra. 

Kaip keliauninkas keliauk 
ir keliauk tolyn; kuo toliau 
nueisi, tuo daugiau patirsi ir 
to aiškiau matysi, kad galo : 

kelionės nėra... 
Tuose prityrimuose ir glu j 

di visa laimė, kurią dailė j 
žmogui suteikia.— 

Iš Čikagos. 
LIETUVOr; LilibSYBĖS 
.. SAVAITĖJE AUKOS. 

P. J. Žurio Praalbose i 
VVestsidėje, M. Melclažio j 
Svetaine, spalio 31 ei., au-! 
kauto jai ir jų aukos: 
Juozas Saunoris .... $25.00 
Bronis Lenkauskas .. 12.00 
Vaclovas Bražauckas 11.00 
Dominikas Raugelis 10.00: 
Juozas Mikutis 10.00 
Juozas Raudis 7.00 
Vincentas Grigaliūnas 

5.00 
Amanas Kiusas 5.00 
Mikolas Juzėnai .... 5.00 
M. Kanapeckas 5.00 
Mioklas Jurevičius .. 5.00 
Aleksandras šniaukas (War 

S. Stamp) 5.00 
Pranas Norbutas 5,00 

i Mečislovas Palionis .. 5.00 
Kazimieras Beržanskis 5.00 
Antanas Daubaris .. 3.00 
Juozas Petrulis 3.00 
lurgis Šeskas 

|' Po $2.00 
j J. Tamošiūnas, 
J. Kiudis, 
A. Medelis, 

J. Budavičius, 

1^1 S KI -e T \' 13 O iX 13 3 
ee.ęa p<-rxu>wo !.!•- Tty Sonds u /^v A T T 
t)i; *X8sb'' Vt;r1(J) Vw^ J^Sl. O a. JL 
••troa atsiųskite. v 

)Q. SATKHEiM & CO Atdara kasdien nuo 9—£ f„. m-i t ^ 
Uiarniaka'13 Keivergal* ir *.«>«><} iriini J.»K6 Avc. 
Pu )?,tomis 9—9. tarpe Woc<? Paulina gatvių- { 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ EA iiGENAS j 
Teisingos Kainos. 

(.^žganedinimas gvaraniuoias 
Vyru ir va ik lr'3 siunti ir overkotai, p.-'da\vti ant orderio, b*t ncntirati 
laiku, vt.Ji:rasiŲ Eta-lų ir kcnservatyvįSkų modeliu $20.00 ik* *45.00. 
Vyru ir jaunu vaikinu c'utai ir ovei not^.i nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės ?3.&0 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir dugšėlau 
Pirkite sau ovotkoIus dabar. kol žiemos augštos kainos dar neatėjo 
Mos turime daug kiek apdėvėtų siutų ir ovorkotų nuo JS.Go ir augšėiau ; Fu'l dresa, tu seno, frakai ir t.p. uuo SHi.OO ir augšCiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki (i vai. po pietų. ) 
Subutomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1901! 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET , 

r^rTryr,rw)z-T-L".ww d y ą&nafitmimFvmsmKmaarmm rmMmmnmmaaBKanamrpnFTtr*rvn*r*a-a 

J. Raugevičia, 
F. Norbutas, 
A. Pauža 
A. Vaitas 
J. Petrilla 
A. Jorudas 
J". Baravykas 
A. Jakuoiunas 
B. Bliačiunas 

Po $1.00: 
A. Baltas 
VI. Bijūnas 
V!. Strelkauskas 
K. Kilis 
M. M atkus 
L. Paizaite 
St. Čiurlionis 
Chas. Sianavaitis 
A. Vaiciakauskas 
J. Molis 
/J. Baravykas 
K. Kairis 
D. Toliusis 
J. Vilkis 
J. Aliliunas 
V. Palikeviče 
P. Taurutis 
A. Valauskis 
•J. Sarkauskis 
D. Adomaitis 
J. Jurašiunas 
M. M atkus 
Mikolas Kiškunas 
Antanas Linkus 
Povilas Bagdonas 
B. Stanley 
Petras Samuli s 

L. Šluota 
L. Bartkus 
J. Paunksnis 
Petras Milaševiče 

(Vieno aukautojo pavardė 
ne įskaitoma.) 
Kazys Visockis 75 c. 

A. Butkis 55 c. 

Po 50c. 
J. Juozauckas 
J. Vaitulis 
J. Vidugiris 
L. Pauga 
I. Mažrimas 

Po 
~ 

25 c. 

A. Marčiukaitis 
"M. Masiokas 
A. Vilčiunas 
J. Navedomskis 
J. Kerpanskiš 
VI. Strelkauskas 

Smulkių sumesta .. $1.10 
Viso labo. .. $193.40 
Pasarga: 
Gerbiamieji Aukautoja i, 

jei patėmysit klaidą, malo- 
nėkite atsišaukti i Lietuvos 
Redakciją. 

Komitetas. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

N. W. cor. St.ito & Van Buren 
Cor. Van Buren & Claik 
N. W. cor. .'iadlnon £ Stntn 
F'. E. cor. Mndlson & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franklin 

j £5. W. llal?ted & Madisou 
X.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Ilnlrted & Archer. 
3903 S. Halstod St. 
Cor. 12l)i & Homan ave. 

Cor. 2Glh ii. Western ave. 
4458 S. Hennita&o Ave. 
2462 West 46Ui Place. 

i 4505 So. Paulina St. 

Dit-STKS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
ŠV. M. P, MERGINU IR MOTERŲ 

Iš Brighton Parko 

SUB.,'LAPKRIČIO 8. 1312 
T. MAŽIENIO 3VET. 

383j So, Kedzio Ave, 
Pradžia G:3o vai, vak, Inžanga 25 c, 

Jums jau yra gal nevieuarit^tekę du. 
lyvauti mušu parengtuoso vakaruose ir 
vis-i ty, gerai ž.nole kaip būdavo link- 
smal laiką paleidžiame besilinksminta 
mi, o šis vakaras bus vienas iš links- 
miausių ir smagiausių vakarų, kur 
..alėslme dar daugiau linksmi nties, 
žaisti, šokti, 
Visus širdingai kviečia KOMITETES, 

NEPAPRASTI NAMU 
BARGENAI. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
puikus muro namas, raudos 
neša į metus $980, Kaina tik, 
$8,500, randasi prie 3212 
So. Wallace St. 

| Parsiduoda 3 pagyveni- 
mų muro namas, randos ne- 
ša $544 į metus, kaina 

i $5,500 arba mažiau, pagal 
suderėjimą. Randasi prie' 

j3239 So. Lowe Ave. 
į rarsicluoda 2 pagyveni- 
!mų medinis narnai, rados 
neša $276 Į metus, kaina tik ; 

SI,300, randasi prie 2814 
So. Lo\ve Ave. 

Parsiduoda mūrinis ir me1 
dinis namas, randos neša 
S4S0 i metus, kaina $4,200/ 
puikus kampas ir platus lie- 
tas, prie 3202 So EEmerald 
Ave., 

Parsiduoda ger?s narnai, 
prie kampo, 3 storai, G pp.- 
gyvenimai, randos neša 
vl,536, kaina tik $10/500. 

Parsiduoda piknikų dar- 
žas su geriausiai įtaisimais, 

i visiems gerai žinomas per 'daug metų, geras biznis, 
'Priežastis pardavimo sfeni 
i žmones ir gerokai pralobę 
clel platesnių žinių kreipki- tės. 

FIRST NATIONAL 
REALTY & CO 

840 W. 33rd St., klauskite •' 

K. J. Filipavičius. I 

Edgev.<; d, 111. 
8-1 akrai, 70 akru dirba: 

15 akru miško ir ganvkl s, 
kambarių namas. geroj tvarkoj 
bariie 40x60 pėdu, 2.20x40, 1 
20x30 vištoms ir kiaulėms, di- 
lelis s tinas gale. Antras 3j'j 

j kambarių mamas ant gero ke- 
jlio, prie miešti' Juodžemis ir 
I Svyrius su moliu maišytas, pa r 
Įsiduoua už labai nužeminta kai 
Ina £4750, priežastis pardavime 
savininkas turi kita biznį. 

50 akrų, 45 akrai dirbam s 

žemės 4 miškas ir ganyklos 5 
kambariu namas, gražios bar- C- ^ 

nes, dideli vištininkai ir kiauli- 
ninką ir vsi kiti maži budin- 
kai. Gražus sodnas, geros tvo- 

.... r;'r randa*! prie geležinkelio. 
Šita f'arma parsidu da tikta už 
S3000.00. 

■' 56 akerių farma, 40 dirba- 
muS) 16 miškas ir ganyklos, 5 

i kambariu namas, barnė 36x40 
į antra 10x36, vietininkas, svir- 
iiias ir kiti bu liukai. Geros tvo- 

į r, Jo, 3 mylios nuo miest Gera 
jvLta ir viskas puikiai dera. 
Geram lietuviui gera prof^ 
Šį farma turi buti parduota 
trumpą laiką už S3600.00. 

240 'akerių farma, 200 aria- 
mos, 40 miškas ir ganyklos, 4C 
akerių s cinas, 5 kambarių naų 
jas namas ir barnė 40x40 gy- 
vuliams ir viena barnė obir> 
;iams 40x40, vasarnamis na- 

mas ir svirnas, taipgi budink1.! 
visu ms ir kiaulėms, ir kiti dvi 
mažesni bucimkai, kur gyveni 
darbininkai o visi kiti dvarski 
budinkai. Derlinga žemė, pir- 
mos kfcsos. Geros tv ros, ant 

l1,'erų kelių, netoli nu j mieste 
kuris y.r';; apgyventas lietuvių. 
Ant šios fanu s randasi masi- 
nu, gyvulių, šieno ir grudų. Sa 
virinkas yra senas,: bevaikis ir 
nirtingas. Ši'ta farma yra ver- 

gta 850,000, dabar parsiduoda 
už $25,000. Kas pirmas atsi- 

1 šauks, tas t a bargėrią gaus. 
FIRST* NATIONAL 

RE ALT Y & CO. 
840 West 33id St., 

Petras Domeika. 

■fUR iLiimneoa^ ir-rv-v j£bbe% tai. 

PIRMA NEGU HSiiSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant ITury, L-ntŲ. Hi.nt,' ir Sto<;iam3 Poyt^ric SFEuiaLiaI: Maleva nalevojlmjl styfcy is vidaus ps $1.59 u* ?«;tons ^ 
CARR BUOS. WR£CKING CO. 

30CS-3038 SO. HALSTED STfiEET, OKIOAOO, !!.•.. 
*xu±ac vi'^&^:^):'3KdiaaBĖ-v .-.-n '■■■*■ — J 

II 
Distfi Susivienijimo Tiroliu Lietuviu 
NED., LAPKRIČIO-NOV 9 d., 1919 

MILDOS SVET., 3133 So. Halsted St 
Pradžia 6 vai, vak, Inžanga 23 c, y patai 

širdingai kviečiame visus Chicagi* iuą atsilankyt) ant piusų Ba-. 
jiaus, kuris bus puikiausia ir liiiksmiau&is, kokio dar Clijcagoj nčra 
buvę, 

Kviečia Draugija, 

SIUTU ARIU OVERKOTU PAS MUMIS. 
Vėliau-ios mados peredai pasiūt' iš vilu- nių au- 

dimų, kurie yra musų pačių dirbtuvėse austi, su- 

taupis jums vertd^ų pelną. 
Vicunas, t\vccds, mettons, d ublc breasted nv 

deliai, overkotai $30.00 
Minkšti ■ audimo sint;; i, su juostom m d. $38.50* 
Vaikams overkotai 0.00. 
Su kailinėmis apykaklėmis ibiverko*ji, kai tai 
persi.ški bobtiniai arba scal S57.501 
Švederiai, Skrybėlės, Kepurės, čeverykai vyram: 

labai prieinamos kain s. 

VII NA KAINA \ ĮSIEMS. 
Krautuve aidai :i Njdėliomis iki pietų. Panalėliais 
Seredomis ir Pėlnyėi mis uždan ,me nuo 6 vak. 

1133-1139 MlLAVAUKEE AVE., CUICAGO 



Laiškai iš Lietuvos. 

Laiškas rašytas P. J. l'rbui, 
VVeScville, 111, jo brolio Ado- 

Htu*. Rugs. 15 d., 1919 m. 

Daug gerbiamas Brolau! 

Nežinau kokiais žodižais 
Jums atsidėkavoti už prisiųs- 
tus pinigus ir laišką. 

Labai nuims lhksma ir esa- 

me dėkingi tamstoms amerikic 
riai, kad padedate mums dar- 
bu ties del tėvynės labo. Ačiū 
už atikas, kurias mes iš Ameri- 
k s apiplikome. Taipgi mes iŠ 
Amerikos aplaikome maisto, 
<ai|> tai miltų ta«.iKų ir kitokių 
dalykų. Jš Amerikos atsiųstas 
muvistas yra biedniems perefuo 
damas už prieinamesnę kai- 
ną, gi našlaičiams vaikams, 
kurių tėvai yra žuvę karės me- 

tu maistas duodamas veltui. 
Našlaičiams yra įsteigti tam 
tikri prieglaudos namai. 

Musų valdžia dabar jau sti- 
pri turi savo kariuomenę, tik 

ginklų (hr stinga. Taipgi stin- 
ga pinigų Lietuvos valdžios pa 
laikinnii. Mes ūkininkai kiek iš. 
galėdami remiame sava val-j 

kd/.ią. Priverstinai mokau k? p;>j 
rublius nuo dešimtinės i me-l 

tus, ir kurie išgali p.*rka Lie-j 
tr.vos paskobs bondsus. Xau-| 
jai įsikurusi s Lietuvos pašilai 
kymas yra sunkus, vienok lai- 
kysimės ir kovosim?, knl til: ( 

iškovosime Kaiisvę ir nepriklau- 
somybę savo tautai. Jusų pa- 
rama, broliai amerikiečiai, drą 
sina mus k»voj su savo prie- 
šais. 

Kaip klausite ar yra Lietu- 

voje bolšbvikų, tai turiu pasa- 
kyt., kad 1; ,'lševikų Lietuvoje 
dar yra, bet jų valdžios tai ne- 

bėra. Musii kariuomenė nugy- 
nė ix>lševikų kariuni'jnę už Dau 
guvos (Dvinos.) Bolševikai nė 

ra taip baisus, kinio tuli apra- 
šia Jie susideda iš įvairių tau- 

tų, kur ir lietuvių randasi, tai 

kairieji socialistui. Bet, kad 

jie pasirodė Lietuvai netinka- 
mais, tai i<r išvyjome juos. 

Lietuvos valdžia yra-denio-, 
kratiška ir iš žymiu y pa ai su- 

sidariusi. Bet laikina tik iki ste* 

giamojp seimo. Kaip matyt, 
Lietuvos nepriklausomybė v'is 
eina aiškin, visas pasaulis sa- 

vo tiksią, tai dar nežinia. 
0 * 

V # 

f Vokiečiai i s Lietuvos išeidrt- 
mi labai žiaunai pasielgė. IŠ 

ūkininkų atiminėjo arklius, 
karves, maistą, savio arkliais 

nuganė j'avus, žodžiu, ką jie 
pano'rėjo, tą darė. Vokiečiai ir 

dabar dar tebeturi" savo karino 
menė užėmę Lietimas kraštus. 
Radviliškis, Šiauliai, Joniškis 
Pakruojus, Linkuva dar pilm 
vokiečiu. l>et i lietuves val- 
džios reikalus jie nesikiša. A- 

prirt vokiečių SiaulUose ir apie- 
linkėje randasi rusu Kolčąko 
armijos. Tikiu jums yra žino- 
mąja kad Kolčakas, tai caro Tjci 

nas. Jam, ,taipgi, kvi'eph; Lie- 
tuva. J's prašo Lietuvos val- 

džios, kad jam pavėlitų organi 
žuoli arniiią Lietuvoje prieš 
bolševikus. Bet T ietuvos Val- 

stybė paliepė jam ftuojau išsi- 
kraustyti is Lietuv s. Vienete 
rauda i daug visr.kių niekšų, 
kurio nežiūri ir prieš lietuvių 
norą veržiasi i T ietuvos kraš- 
tus. Taigi jus, broliai ameri- 
kiečiai, kaip galėdami protes- 
tuokite prieš įvairus Lietuvos 
priešus, kurie alksta užgrobti 
7-<ietuv> is kraštus, kad žinoUi 
pasatais, jog me:, visi iš vienoj 
geidžiame ir kovojame Lie- 
tuvos laisve ir nepriklausomy- 
bę. 

Pas mus visi iŠ vieno dirba 

išsijuosę. Tau ininkai, socialis- 
tai i.' klerikalai, visi be jokiii 
vaidų cf'.na Lietuvos savivaldą 
ir da; ouojasi jos gerbuviui. 

Mano brolis Juozas irgi taniau 

j'.ii valdžius instaigoj už rašti- 
ninką. 

Nepersenai Kaune tajx> su- 

sekta slapta lenkų sutartis prieš 
lietuvių valdžią. Visus arešta- 
vo. Jų tarj>e .rftdosi daug ir ka- 

jrininkų (aficierių) tarnavusių, 
žinoma, prie Lietuvos \'aidžios 
vietiniai lenkai. Jie norėjo is- 
kirsti Lietuvai šp isą. jiems 
nepavyko visi tapo sutupdyti 
į kalėjimą. 

Su augšta pagarba: jūsų. 
Adomas. 

—.— 

Rašytas. J.-Bakučiui, Ra- 
tine, \\ is., jo brolio iš Pakal- 
nupio kainii >, Raseinų vals- 
čiaus, spalio 3 d., 1919. 
Brangus L'olau! 

Laišką nuici tamstos gavau. 
Aeiu už laišką ir'atmintį 

Dabar pranešu, broli mano 

brangus, apie gavo gyvenimą. 
I Karui prasidėjus daug vargo 
tr:ko pranešti. Po mobilizacija 
rusai rekvizavo daug daiktu, 
gi užėję vokiečiai atėmė viską 
ir privarė prie bė'1os, taip, kad 
reikėjo ir aužienę duona val- 

|gyti. Gal dcl tos priežasties 1111 

rė mtmo žmona ir vyriausius' l 
sunus i>r as pats is to sirgau ir 

maniau, kad jau reikės numirti, 
liet ačia Dievui, pagijau, vic- 

jnok sveikatos tlaip daug nete- 

jkau, kad tas iki mirties man 

atsilieps. Šiuom sykiu mes es.t- 

me sveiki. Mama ir Manka gv 
vjnn; pas mane. Naujienos pas 
mus tokios: Petras Peregis, 

Mataušas Bakutis, Jurgis Mo- 
steikas ir jo žmona, Ona Ba- 

jknč'pnė. Mačiulienė, Adofas 
i Mjamkus yra mirę. 

* 

Mes dabar gyvulių turime 
tiek, kiek mums reikia ir 

l jau i s naujo pradedame gyven- 
Iti. Visokie dalykai Lietuvoje 
begtalo brangus. Karve viduti- 
nė 1,500 rubliu, arklys nuo 
2,000 iki 3,000 rub., avis 100 
rub., vista nuo 10 iki 30 rubliu, 
lašinių svaras 6 rub., sviesto 
svaras 6 .rub., juodos ruginės 
duonos svaras 40 kap., kvieti- 
nės duoįvs (pirago) svaras 2 
rub., cukraus svaras 3 rub., 
geri batai 250 rub., drapanos 
daug brangesnės, sunku ir pa- 
sakyti jų kuinas, kepurė nu ■ 

10 iki 30 rub. 
Labai daug Lietuvos miškii 

vokiečiai iškirti), Nelaisvius it 

gyventojus verstinai varė miš- 
kų kristi. P>et visų dar neiškktc 
dar paliko ir Lietuvos reika- 
lams. 

LiLtuvrje darbininko uždar- 
bio nuo S iki 10 rublių j die- 
na. Tik darbininkams ne visa 
aa cianDU yr'a! žinota, iki uki-| 
įlinkai nuvalo lanktis. Batsiu- 
vys už baitų pasiuvimą ima nuo 
20 iki 30 rub., rubsiuvys už kas 

į dieninio garmitarius pasiuvi- 
'mą ima 20 rub., gi už šventa- 
Įdienį nu 60 iki 100 rubliu 
Taip pdt ir iloti amatninkaij brangus. 

T s apsireiškimų dalykų matyį ti, kia'd Lietuva bus laisvą, clai- 
; žmonių respublika. Tik da- 
bar dar mes tarime savo dide- 
lius nenaudėlius — vokiečius, 
ne jie daug Lietuvos gyvento- 
jų nubaudžia iki mirties. 

Sudiev, mylimas broli! 
Justi Bir.ilis, 
Mątausas. 

■ 

Ponui K. P. Deveikiui raso 

jo brolis, Lietuvos kareivis, iš 
Panevjžio, spalio 8 d. 1919. 
Mylimas Bn įlait! 

Sveikinu tamstas ir pranešu, 
j kad aš štmm sykiu esti sveikas 
I—* tarnauju Lietuvos kariuo- 
imenėj. Mūsų stovyklą randasi 
'netoli nuo mūsų namų, todėl 

kaip kada ir namus aplankau... 
Dabar Lietuvi -s kareiviai jau 

apsirėdė an grikoniška unifor- 
ma 

Lietuva turi daugeli priešų, 
kurie geidžia pavergti ja. Bet 
mes Lietuvos kareiviai drąsiai 
statome savo krutinės prieš sa- 

vo priešus. Dabar jau sulau-į 
kiaute žinią, kad Anglija pripa1 
žino LiistiU'i s nepriklausomy- 
bę. Tas mums dar daugiau drą 
sos priduoda.... 

Justi brolis, 
Juozapas. 

Rašo Antanui TUigailiškiui, 
3337 S. Wallaee st. Chieago, 
111., j • brolijai iš Taukium. Ra- 
šytas rugsėjo, 21 d., 1919 m. 

"Mieli Bnoleliai- 

Mes visi sveikiname jumis Iri 
esame linksmi, kad jau galim: 
susirašynėti. Mes dabar gyve- 
name neblogai, tik tame bėda, 
kad neturimi* darbininku žemę 
apdirbti. Nes broliai Petras ir j 
FeleKsas išėjo liuosnoriais į 
Lietini s kariuomenę ir jau pu-j 
sė metu kaip tarnauja., Uro-j 
lis Justinas ir sesutė Veronik? 
mokinasi Panevėžio gimnazi- 
joj. 

Ši m'č't Lietuvos vasano'jus 
laibai grabus, tik nežinau ar 
teks man j j pjauti. Nes, gal, pn 
sieis įeiti i kariu nunę varyti 
priešus iš brangi >s mūsų šalies' 
Lietuvos. Jau esame pašaukti 
šią savahę buti pas Panevėžio 
karės komendantą iki 45m. am./' 
žiaus. 

Niekšą? lenkai visokiomis 
priemonėmis veržiasi i Lietu- 
vą. Lietuvos buržujai priešing? 
dabartinei Lietuvi s valdžiai. 
Jie samdydami kareivius, kad 
naikytu Lietuvos miestus ir 

■ kaimus, gali brangiai apmoke- 
jti. Bolševikai ir Kclčakas len- 
da Į Lietuvą. Matyti, kad ir 

franeuzų su kapitalistais ben- 
dri norai, kad praryti Lietuvą. 
Bet taip lengviai nepasidito 
sitne — eisime visi į kovą už 
savo tėvynės laisve ir gerbūvį 
Jei kas ir pavergs mus, tai tik 
per musų lavonus. 

Vokiečiams Lietuvon užėjus 
buvo privisę labai daug plėši 
ku. Pas musų tėvelį septyni 
plėšikai atėję 'atėmė 400 rub., 
drapanas ir dikčiai apmušė. 
Laikui bėgant tie plėšikai buvo 
taip labai įsivyravę, kad buda- 
va atėję pas ukininkus pasaky- 
davo, kad jiems i nurodyta vie 

ta atneštų valgių, dirapanų 11 

ūkininkai turėdavo pildyti jų Į- 
sakymą. Būdavo prisiartinus 

į nakčiai žmonės negalėda vo lau 
Įkan išeiti, turėdavo geležimis 
južsikalę langus ir duris. Bet, 
j kaip mes pervažiavome namon. 

suemėm vieną plėšiką ir nepa- 
sigailėdami pradėjome mušti. 
Tas plėšikas tupjau išdavė ke- 
turius savo sėbrus, kuriuo* 
mes ir s 11 ėmėm. Du rusu bolše- 
vikų nu-t. e pakavojome i ga- 
nyklas, gi kitus sukišo i Kiau- 
r > kalėjimą. Apie tai dasižino- 
jo visas Lietuvos kraštas it 

Bugailiškius ir Ciesn .kevičius 
vadino didvyriai .Ir dabar plė 
šikų jLin nebesigirdėti. 

Dar :/( 1 IĮ apie save. Rusų ka- 
riuomenėj bekariaudamas su 

vokiečiais patekau Į nelaisve, 
ku" per pirmus du metu gyve- 
nau neblogiausia. Bet Į pabai- 
ga mažai valgyti begodavome 
per tai buvau labui nusilpnėjęs 
ir maniau, kad jau nebeišlaiky- 
siu tos n'?." :os. 

Mieli bu liai. kuo greičiau- 
sia grįškite Į' Lietuvą dirbti sa- 

vo žemę, nes mes išeisime i 
Į Lietuvius kariuomenę kariauti 
su savo priešais. 

| Su didėle pagarba, 
Tusų. 

Juozci pas B j t c/a ilisk i s. 

GYVASAi REIKALAS 
Rašo Jūsų Laime 

'* 
-1 

Su pavelinimu SLA. Nario, 
Apysenio ir man prisieis tru- 

putėli pasikalbėti apie gyvąjį 
reikalą. Nekuriems mūsų /.mo- 

nėms dar vis neaišku, kad tai 
yra gyvasai reikalas. Gvvasai 
niusų reikalas yra tas pats, kas 
yra pati gamta. Mes žinoir 
kaip gamta veikia savo darbą: 
šitai žiema, pavasaris, vasara 
ir vėl ruduo; kiekvienam peric 
de mes matom kaip gamta mai 
no rublis visų daiktų. Imkime 
pavasario metą, kuomet snie- 
gas pradeda tirpti, kalnelių vir- 
šūnės, iškišusios savo apnu 
gintas kupras iš po sniego, pra j deia žmonėms rodyti savo švp 
są, naujais žaliais spr,cigst;yn- į 
čiais diegeliais, vėliau sniegui! 
visiškai sunykus, pradeda me-' 

džiai nuogas per žiemą kentu- 
sias švukas, atsiranda paukšte-j 
liai, net gam'la trsi šypsosi, nei i 
tas mažas kūdikėlis lopšyje, k 11 

ris dar nesuspėjo susipažinti,! 
kl:s pasaulyje gero ulei kas blo 
go, i jau duoda savo šypsą k >žį 
nani kas ji maloniai pakalbina- ! 
Ar tai butu geros širdies žmo- 
gus ar žmogus su blogais palinį 
kiniais, jis visiems lygiai malo, 
niai šypsi 'si. Taip ir pavasari-1 
yra malonus, ir visiems lygiai 
savo malonumą teiki'a. Bet jei 
gu tas pavasaris nesikeistų ;i 
kitą formą, jis mums nusibos-Į 
tų, mes pradetumčm jo nepa 
kesi, pamatytumėm, kad vienu 
gražumu mes negalim gyventi, 
negalim užsilaikyti pavasario 
žiedų ir gėlių kvepėjimu. Kaip 
grfcitai suprastumOm, kad tos 

žavėjaneios pavasario grožy- 
bės nuims nelėmė nieko kito, 
kaip tik išnykimą, taip greit 
nupultumėm dvasioje ir ]Pa- 
dėtumėm melsti dievų, kad 
kuog'reieiausiai mums priartin 
tų v'asarą, ir pi tam rudenį, kad 
galėtumėm imti gamtos dova- 
nas nuo me:džių ir nuo dirvonų 

:iš žemės, palaikymui savo gy- 
vasčių, pasilikti egzistencija, ir 
per žiemą kantriai laukti links- 
mo pavasario dienelių. Oi, tai 
šitai mes turime trumputėlį 
pavyzdį gyvojo reikalo, gyvasis 
reikalas, tiaii yra dienos klausi- 
mas, kurį sutinkame koini >je 
mušu gyvenamoje dienoje. 

Prisižiūrėję j gamta kaip ji 
maino savo rubus, ir tuomi l;a- 
vina mus, padaro gyvenimą in- 
di miu, suteikia mums viltį, r\ 

tojaus dienos, pri skatin'a prie Iv 
kesčii i ateinančio sezono, taip 
yra ir su mumis pačiais. Mes 
nuo pait užgimimo iki mirčiai 
begyvendami keičiamės, mes 

ir nepajuntam, kaij) iš nekalto 
kūdikėlio išaugau: tvirtais vy- 
ri'jis ir moterims, svajojančiais 
apie aukotus prakilnius idea- 
lus — vieni apie pasiekimą 
aukšto nemirtinu varclo, kiti 
m'aiiom tapli turtingais. Dai 
rodos tiktai metai dveji pras- 
linko nuo to laiko, kada su sn- 

vo gyvenimo draugu, ar d:\ii7- 
ge linksmai lakstėme po žalią- 
jį lauka, kaip kad paprastai! 
yra pas nevedusius, jauiiuo- 

j sius, kaip štai d?bar jau st v-| 
• priešais akis 1 pšelis su nckaliu 
mylimu kūdikėliu, meiliai žiū- 
rinčiu tėvams į akis. Ar su- 

pranti gerbiamasai skaitytojau 
j ką tas viskas reiškia? Tai yr» 
! Gvi'asai reikalas. 

*" 

'Eet ar visiems mums pasisc' 
ka sulaukti tų jaunystės sva- 

jotų kiltųjų tikslų. Iš patyri- j 
1110 žinome, kad retas kuris iš 
mūsų pasiekiam turtų, nors be' 
f i r u pindami, bes i varžyčiam i 

su gyveniniu sučėdijam keletą 
dolžtriu jiyjd'ai dienai, bet tio- c-J 

kių kapitalų, negalim susidėti, 
kad gyvenimas butų pilnai ap- 
rupints. Kol sveikas, drut'as 
žmogus, tol uždirba pragyve- 
nta, bet nelaimei ištikus, susir- C. 

gus ar susižeidus ant besigydv 
nto ir pragyvenimo neuždir- 
bant per kel'jta mėnesių greita! 
sandėlis išsisemia, o ypatingai 
jeigu žm, ;igus turi keletą šeimy 
nos. Mat šioje šal) je mes gy- 
vnam tokiose aplinkybėse, kad 
ant ūkio mums niekas neužau- 
ga. K a reikalaujam ant stalo 
turėti, viskas turi buti nuper- 
kama ir tai reikia mi )kėti labai 
brangfcii; tai žnn igus šeimi- 
ninkas apleidęs darbą, ar su- 

sirgęs ir nepajunta, kaip keletas, 
šimtinių išslysto. 

Kas reikia daryti, kad žmo- 
gui ištikus nelaimei, galima 
butu rkngviau praleisti ta ue- 

l'a'inie, jųs turite dabar kol svei 
ki esate apie tai pagalvoti. 

Štai yra organizacija1 Susi- 
vienijimas Lietuvių slmcrikojc 
kur jumis duos pagelbos ranką 
laike nelaimės. Kol sveikas, ko* 
jaunas apsirūpink ateičia, mo- 

kėdamas po koletą centu Į me 

nesi, o laike ligos gausi pašei- 
pą, su kurią lengvai galėsi ap- 
mokėti daktarui ir gyduoles 
nusipirkti; dar keletas centu 
gali atlikti maistui, kuomtf iw 
ri daktarišką pagelbą, tu žinai, 
kad tau sveikata greičiau gali 
buti sugrąžinama, negu, kad 
neturėtum t kios. 

Susivienijimas Lietuviu A- 
merikeje moka tris laipsnius 
ligoje pašelpos — $6.00, 
ir $12.00 savaitėje ir turi ke- 

i turis laipsnius apsaugos na- 

riui pasimirus jo moteris ar vy 
j ras gauna SI 50.00, $300.00 
$600.00 ir net $1,000.00. Jei- 
gu dar ik priklausai prie ši > 

organizaci jos, tai tuo jaus pri- 
sirašyk. Kuo jaunesnis prišira 
sysi, tu mažiau mokėsi. Jeigu 
penkiolika1, tūkstančių lietuvių 
yra reikrilirga susišelpiu1.' • or- 

ganizacija, tokia kaip Susivic- 

nijinias Lietinių Amerikoje, 
tai tau brolau ii sesute ir yra j 
būtinai reikalinga ir atsakanti 1 

Jeigu nežinai kaip prisirašyįi 
ti, tai kreipkis prie vietines kuo i 
pos viršininkų, sekretoriaus, J 
pirmininko, iždininku ar orga-įj 
iiizatoriaus informacijos, kaip 
galima prisirašyk, kiek reikėt 
mokėti ir kiek gali gauti. Jei- J 
gu H'cii nėra kuopos, kur Tamis] 
ta gyveni, tai kreipkiis laišku ticl 

įsiai prie Centivi Sekretoriaus,) 
prašydamas informacijų šiuo- 

Imi adresu: 

UTHUANIAN ALLIANCE 
O F AMERICA. 

307 \Y. 30th Street, 
New York, X. Y 

LIETUVIŠKAS IŠRADĖJAS 
Šiuo vardu knygute paro 
dys jums kiek žmones pel- 
no padarč ir kiek dar ga-i 
padaryti per išradimus. 
Tą brangią knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (cxpertai) 
patentų bandome išradi 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knygos. 

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

; Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs,AJi2hni3WicZj 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai prak1 
kavusi p#nn«Ilraru 
jos hospltal&so. Pa 
sekin'ngai patarn&u 
ja prit gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
80 ligose moterims ij 
merginoms 

; 3113 Sc. Halstec* Ct 
(Ant antru lubų) 

I 
\KU>ERK1 

Chicagl, III. 
Į Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai Vaicui 

Dr. G. M. Gbser 
l-ra-ictik'jojt jau 27 motai 

2149 ii. Morjan ii t., korta 5-: *4. 

SįjfccIalliitiH Mctcrl&iui, VjrliJ;*. 
ir C kliniškų Ligų. 

Valandos: S—10 rylo, lJi—2 ;-o 

plot. fc—K vr».k,( No<Wl. 9—i. 
TELF-OU& YARD3 027. ; 

LIETUVIAI 
SKAITYKITE 
"LIETUVA 

i 
i 

Di • vi 
». /i t n u 
iŠ K.USIJOS 
.letuvnnM rJnctr.an prr !6 »m 

tų pa'7r»< -yiiytoja:. c«:i:rys 

tr a!;ti8cr1* 
Gydo «čfn»» 

tt| •not"rri ?r V'.ir'j, p*?:-! r^cis •• 

met- ^A^•. K-R"f tr kitokiu* 
r*'.-'d9nr- 

O'lsau ir Laboratorija*. 1025 V. l&t* 
neto!; i'ivk Su .ef. 

'* \ AL.vN'l/i/3: Nuo 10—*2 ^«etu« 
'Ą i>—8 vaUarrK Te!c; 'tort .i.al 3110 
[| GYVh?:i įAS: 4412 Ha. ''.alrteiį St. 
jįf V AL.'. ;» •: fik'-ai. 

v:. 

Tol Drovor 7012 

DR. C. Z. VEZSLIS. 
LIETUVIS DENTISTA'J 

Valandos: nuo 9 ryto Iki D vak 
Nedėliomis įagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos G«tvčs. 

Plione Car.al id57. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dcntistas... 

Naujieną Xarne 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki J \ c Kai c. 

J PLoties: \arr 1S5—551 
Rc l'lic ifi Drovc r 7781 

F.A. JC2APAITI3, R. Ph. 
j DRUO STORE—APTIEK A 
i Pildome Viskius Rcaįtus 
J 3G01 SO. HALbTED ST. ClilCAGO 

Tclonhoae Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedėlioinis pa^al sutartį. 
3261 S. KALčiTEC 37 CK.CAGO 

f 
1 Telepbon; V&rds 1532 V 

DU. J. KŪLIS 
| LIETU .15 GYDYTOJAS Ut CiiIRL'F.GAS j 
Į Gydo VI- ilsia: Ii;. mot-rij, v * a 

Į Specialiai nr4o limpanŪii> sena# i: I 
paslaptingas vyrų li^as. ™ 

[3259 So. Halstcd Ct„ Chicago, l!!.i 
k-'— 

j DR. M. T. 5TRIK0LIS 5 
H LIETUVIS 
! GYDYTOJAS III CHIRURGAS jį * Ofi«iis: 17•">7 W.J. i St. Boul v.ird o įj i Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 įj iki S:30 vak. Ned§l. !) iki 12 dieną 1 

Numai: 2914 \V. 43 st. McKinLy _6>: į 

Lieiuvis Gydytojas ir Chirurgas 
RoseViuio: 10900 s. Mlchigan A', o. 

Telefonas Pulluian :U2 ir «1S0 
Chicagos ofisr.s: 4015 S. Wood Str. 

Tik Ke t vergo vak. nuo 7 iki 9. 
Telefonas Y arda 7_č> 

V A. L E v r* ; v •, ;iL di*' A K. £ N G 
COUJEGE 

Mokina 5lurlflii» *L ,.\ 
dienom!* Iv vararals l Mzuto s 
namtj. Paliudijimai. ižū'.ioča tr v:. 
rbH raiykitc, o vi?* •; ■ 

... i 
'•ntr.ikli iurr.3 tat-ui m v 
"os paraplnainoft dyka!. Ahvii lakviitfl 

2407 W 

H.AKA r A v Pifccftal 

Burnai Mazgoti. 
skalauti dantims ir abel- 
nain vartojimui kaipo an- 

tiseptikos. SEVERA'S AN- 
TĮ SEPTOL, (Severos An- 
tiseptolius) neranda bau 

lygaus kokybėje arba kai- 
noje. Reikalauk to tikro 
ir užsitarnavusio sutaisy- 
mo savo vaistinėje. Kainu 
35c ir 2c mokesčiu. 

Kaipo Linimentą 
jus negalite gauti geres- 
nio, daugiau ekonomiškes- 
nio ir už toki;i žema kaina 
kaip SEVERA'S GOTH- 
ARD OIL (Severos Got.h- 
ardiškas Aliejus), kuris y- 
ra žinomas per 38 metus 
kaipo naminės gyduolės 
nuo visokiu vietinių skau- 
dėjimu. Kaina 30c ir -SOc 
su 2 arba 3 centais mokes- 
čių. 

Jusų Jnkstams 
reikia kasdieną atlikti tū- 
lą darbą. Jeigu jie silpni 
arba nesveiki, jų darbštu- 
mas yra menkas. Pagel- 
bėk jiems imdamas SEVE- 
RA'S KIDNEY AND LI- 
VER REMED'Y (Severos 
Gyduolės Inkstu ir Kepe- 
nų). Dieguliai strėnų au- 
stos ir kitoki nesveikatin- 
gumai pranyks. Kainos 
75c ir $1.25. su 3 arba 5 
centais mokesčių, 

?0 'k 
1 

... 

j Neleisk jam įsigalėti per visą žiemą 
j Prašalink jį Prašalink jį kaip galmir. 
greičiaus. Prašalink ji vartoti i,mas ge- 

įrai žinomas, verfas užsitikčjim pri- 
miniais ir pasekmingas nuo kosulio-'gy- 
duolės, vardan kuriu, kaip jums jau 
yra žinoma. 

& 
(Severos Balsamas Plaučiams), kuris1 
yra žinomas kaip pasėkmingos gvdu > 

lės nu<> kosuli » i." slogu jau nuo 18S1 
metu, ku met jis pirma kartą būvą p;', 
siūlytas publikai išmėginti. Nuo to lai- 
ko jo vardas buvo žinomas kai j 
riasuių gyd uoliu nuo k sulio, šalčio, 
sunkaus kvėpavimo, užkimimo ,;vr" 
ir mėšlungiško tampymo, jis yra laba'i 
priimnus gerti. Kaip vaikai taip ir n 

augusieji jį mėgsta. I iį neįeina piumo. 
j Galite iį gauti vi-ur pas vaistininkus 
Kainos 25c ir 50c su lc ar 2c mokesčiu. 

Užkietėjimu 
arba papn.stos slogas turi j 
luti 'rycbiuoi- urnai. Pa- į imk vienį arba dvi S10- J 
ViCRA'S COLD AND GRIP * 
TAP.LETS (Šovei \s Plot. i 
kėlės nuo Peršalimo ir ) 
Gripo) kol viduriai prndCvs 

jli nu-ai dirbti. Imkite vi in ; 
j arba 4 valandas pag 
dnujumos p; temos p-', i- > 
rodys. Pirkite v 11:1. dožu. Į 
tę šiu plotkeliy vž 30c ir » 
2c mokesčiu. 

Influenza 
yra greitai prašalinama.*. 

I lcepenos yra privomos 
veikti ir nbelnas ; •■•i- 

j nimas greitai pastebima 
[jeigu SEVBRA'S LT VE R 
PILLS (Seveho; Pigulkos 

j Kepenim ) yru i matuos ant 
nakties. Pasekmfe pasiro- 
do ryimetvj. h: jo' io 
skausmo arba blogy pa. 

: sėkmių. Kaina 2 r. c ir U- 
1 mokesčių. 

iuur»cu.*jin 

Nerviškumas 
| yra ligotas stovia nervu 
; iiJstt.'i.ioii ;r reikalauja mi- 
raminimo ir pataisymo ir 

Į ganėtinai, priduodantis t-y- 
į via trumo tonikas. S E VE. 
| RA'S N: RVO i ()X (S-v 
1 ros ^'-''votoac:',) nurodyto- 
I mis dozomis. ]:■■] ral ai 
mete urnai patikli •-.< !lj j 

l sveikai?). Kulną $1.23 ir 
~c niokcsCiu, 

Imkite Sevcros gyduoles vaistinėse. Jeigu ju jus egalito jokiu budu gauti, tu;:mel į,ris! k rci:.ulh jauįi sumą su mokesčiais ir jums bus pristatyta į ju.sy nuraus. 

W. F. SEVERĄ CO„ C EDAR RAP3DS, 10,7A. 



Aukautojai ir Jq Aukos. 
Per Laisves J'arpo Išleistuves• 

PASARGA. 

Visi gerinami aukautojai,1 
kaip draugystes* taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų saraša, 
ir jeigu .surasite kokias nors 

klc/.das, tai malot. :ite praneš- 
ti auku tvarkymo komitetui. 

(Tasa\ 

Makaus Jonas 1.00 
Mnzgirs A. J 2.00 
Monkus Dominikas ...y 1,00j 
Malutė Sofija « 5.00į Malinauskas Mikolas .. 2.00( 
Mikalauski Anttn .... 1.00 
Miloški Tzi(lf>r 1.00 
Mažutaite Franci^ka .... 1.00 
M'ačiul's Juozas 5.00 
Merižis Mikolas 2.Ct? 
Movckunas Vilemas .... 1.00 
Mateli «ni> Jj iias S 1.00 
Macevich Mole jus 5.00 
Mielinis Juozapas 1.00 
Marlikc^ 'Oius 1.00| 
Mockus ..'nozapas 1.00! 
Majauskas Kazis T 1.00 
Mr ckus Jurgis 1.00 
Mir-evicz Augusi 1.00 
Mickevieius Kazimieras l.CH; 
Masaitis Izid rius 1.00 
Mielinis Domicela l.OOl 
Aleksandras Mackcvicz 1.00 j 
Miką! Miskaite Amilija .. 1.00 
Mari r i-- Klemrans .... f.OOi 
Mik'» iis Antanas .... 2.00 
Mockv. i T'et ras 2.00 
Masiulionis Kazimieras 1.00 
Meszozvas Mik .... 1.00( 
Mctlžunas J>ie l.OOj 
Martaite Johane 1.00 
Maukus K 10.00 

(Rus daugiau). 

BRIGHTON, PARK. 
Pranešimas. L. P. P. K. 

Lietuvių Politiškas Pašsl- 
pinis Kliiabas laikys savo 

mėnesinį susirinkimą, suba-j toj, laukričio 8 d., 7:30 vai. 
vak., P. Vingeliauskio svet., 
450C So. Talman ave. 

Pastebiame savo nariams 
kad L. P P. K. susirinkimai 
tapo perkelti iš ketvergo Į 
kas antrą subatą kiekvieno 
mėnesio. Viti malonėkit su- 

siilnkti, nes yra daug da- 
lykų del apsvarstymo. 

J. Vikarais. 

DEL TO JI GAVO 
PERSKIRTI. 

Ponia Agnė Hamcock, 33 
South Parksede Ave., pat- 
raukė savo vyrą i teismą rei 
kalaudama, kad teisėjas su- 

teiktu jai perskirties "dip- 
lomą?' 

Senas teisėjas pasikrapš- 
tęs galva užklausė: "ką gi 
jis tau blogo padavė, kad 
tu nebenori su juom gyven- 
ti?" 

Moteris suašaroinis pra- 
dėjo pasakoti savo praeities 
istoriją: 

"žinai ponuli, sykį jis pa- 
sakė: "Šiandien pagamink 
anksti vakarienę, nes aš esu 

prižadėjęs antrą moterį at- 

lankyti." "Žmogau, jei tu 
turi sutarti su kita moteria 
ir keti eiti pas ją, tai gali 
ir vakarienę ten pavalgyti, 
snt to atsakiau šas. Tuomet 

jis pasiuto ir pradėjo mane 

po gličią vaikyti ir pagavęs 
visa pajiega bandė ant gal- 
vos pastatyti." 

Toliau, ji pasisakė, jog 
ji, du apsivedė gruodžio 5 d. 
1911 m. ir persiskirs liepos 
17 d., 1918. Tą dieną jos 
vyras į ją taręs: "Man jau 
atbodo sitfavim gyventi ir 
maitinti tavę kaipo savo pa 
čią." Gi balandžio 18, 1917 
m. jis jai tai užvėlęs i akį, 
kad jos akis ^ertris savaies 
buvusi mėlyna. 

"Na, kad jau tokis atkak- 
lus ir žiaurus tavo vyras, tai 
aš suteikiu tau perskirties 
"diplomą," — tare senas 

teisėjas. 

MUMS CHICAGIEČIAMS 
"BlSKl" NESMAGU. 

Ką-tik gavome žinią iš I»r o 

klvn ., X. V., kad lenku prei- 
tą ncdčldienį buvo surengtos 
prakalbos, kuriose išsyk tapo 
s u auka u ta 3,150.00 d > 1 e r i n 

Lietuvis Liui svlyjs reikalams. 
Smagi tai žinia, bet kartu 
mums chicaęvi?čiams lyg ir ne- 

smagi. Mes ištisa laika dirba- 
me, prakaitojame, organizuoja 
mes, sakomj, kad mūsų kol mi 
j4, yra didžiausia ir daugiau- 

'šiai galinti, bet čia per s:» 

laikf surinkta vos 12-13 ,-in 

dolerių, o' ten — BrooJdyhv-' 
ciai i po:*ą valandų L'; s y k su n 

s r rekordą, taip, kad mes nega- 
lime ir lyginties. Rct ar mes 

istikrųjų apsileisim. ? Xe. mes 

neturime apsileisti. — ls ki- 
los pusės nes jters kiek gali- 
me nusiraminti, kad tvnai kal- 

l)čj; p. M. J. Vinikas iš Wa 
i slv.ngtono, kuris puiki vi ži, 

į visus reikalus ir karčs suk 1 

I svarbią rolę *;tiškame 

jrikos lietuvių veikime, — ii- 
Igi j' viską gerai išaiškino ir 
suk" susirinkusiu upą: ma- 

tomai, kad lietuviai pilnai jam 
ij)asitiki, nes kitai]) neimtą 
deję tiek aukų. To M ar mum? 

I nevertėtų atsikviesti p. M. J. 
Yiniką ? 

aik'p ten nebūtų, bet mes ne 

'galina apsileisti, — tai butų 
įžjidiiiiTis garbės. Pasirodyki- 
me, ką mes chicagieėia: gali- 
me!. ... 

Chicagictis. j 
SO. ENGLEWOOD 

KOL5GN1JOS DOMAI. 

Subatoj, 1 pkričio S d.' 
7:30 vai. vakare įvyks Liou- j 
sybės sąvaites prakalbos, J. 
Baukaus svet., 8430 So. 
Vincennes Ave. Kalbės che- 
mijos inžinierius p. J. Žiu- 
lis iš New York o ir papa-| 
sakos daug žingeidžių da-j 
įlykų, kurios girdėjo nuo at-j 
Įvykusių žmonių iš Lietuvos, 
| Po prakalbai taipgi bus, 
! pasikalbėjimas apie Lietu- 
! vos ekonominius reikalus, j 
būtent apie veikmą Lietu-i 
vos Atstatymo Bendroves, j 

Penkių Organizacijų Ko;n. 

CH3CAG0S LIETEUVIU 
TARYBOS SUSIRIN- 

* 

KIMAS. 

Chicagos Liet. Tarybcs 
[susirinkimas atsibus i^tny 
įčioj, lapkričio 7 d., 8:8( 

-vale, Woodmann svet.. 
Visi nariai būtinai att: 

! lankykite, nes yrą daug 
svarbių dalykų del apsvars- 
tymo. Valdybei, 

i * 

RENGIA "BIRUTĖS" DRAUGIJA 

BUS 
STATOMA 

SCENOJE PUIKI 
KOMEDIJA 

PRADŽIA LYČIAI 7 V. V. "BIRUTĖ 

LAISVE SAVAITEI 
ERiDGEPORTO KOLONI- 

JOJE AUKOS. 

Sered \įc, spalio 2') d., Mil- 
s svetaii ėje surinkta aukų 

lol. ■ mi. Aukos peniu >- 

< Chica^. "t. Tarybos Sę- 
»riui j. Iv. aidui. 
mbesn ;• aka.', aukavo se 

y pa t » 

Dr Zimantar. .... 5^17.00 
K. ilkevičius 12.00 
lOoi.i. Riauka 10.00 
S. Valančauckas 10.00 
Jer. Sideris 7.00 
J. Yalenčius 7.00 
A. l>akučionis 6.00 
T5. 1 Sutkus 6.00 
I\. Ižgis 5.00 
Sim. Kvietka 5.00 
\nt. Levickis 5.00 
'z. Papauckas .■ 5.00 

Malinackas i.O'v. 
(.. Lovickis 5.00 
Mo:r. l'rbonas 5.00 
St. Stankus 5.00 
Na'vakauckas 5.00 
Stravinckas 5.00 
I. Yoruba 5.00 
J. Keris 3.00 
A. Marman 3.00 
A. Misevioe 4.00 
Ant. Staniulis 2.75 

P.d $2.00: 
Inž. Pijus Zuris, F. Krasau- 

ckas, Kazis, Krasauckas. J. B. 
Anglinckas, J. Šileika, \ in. 
Sliauderis, Mik. Kucilas, I. Sa- 
sdrauckas, J. Jareška, K. Ja- 
manas, P. Andulinckas, J. Kai 
ris, J. Zvigždis J. Brazdeikis, 
(pasižadėjn), J. l»encsiuiraci, 
(pasižadėjo), |. Mockus, M. 
Molinauckas. 

R:> SI.00: 
K. Levanavičius, A. Braz- 

deikis, V. Greilius,.A. Bradču- 
lis, J. Živeiga', S. Skruzdis. \ 
Kenata, J. Adomaitis, S. Mi- 
seika, K. Bajakas, Bajoras, M. 
Kučar S. Laurinaitis, J. Da- 
gilius, J. S.. J. Eringis, A. Yel- 
ki s, Y. BudriUas, M. Paveliu- 
nas, A. Tarvidas, M. Sadlauc- 
kas, R. Butkus, K. Slvpitis, J. 
Ūkanas, J. Dagilius, P. Jakas, 
J. Jur na s. Ag. Xau iedaiti. 
•.'lis. Pauža, J. Vizgirdas, K. 
KeleviSe, Y >k. Yalantiejus, 
Pet, Vniakas, M. K. Šilis, f. 

v-vauck. Sim. ("apočius. J. 
c.:ka, ait. Kinderis, Yok. 

alanticjns, f. Šidlauckas, j. 
> :;,,:i!S, Al. ( estautas, J. An- 

1 is, Jon. /aurinaitis. A. 
ga, St. Pimkunas, Brone 

.TSi iljicnė, j. Brazas, J. Ker- 
ši' -, S. Alisackas, Stiburis, J. 
/'va lis, J. Molis, K. Karaliū- 
nas, A. Navakackas, J. Žvilgis, 
M:irė Zolpkmė, P. Nausiediitė 
J. Dimša ir Yalascvičiene. 

P.c t) > yra aukų be aukautoju 
užrašų. 

; o Mildos svet., surinkta 
260 dol. 36 cen. 

A. T.. Lukas j 
Prakalbų Risti. Kom. Pirm. 

V/ESTSAIDiEČIAMS 
PRANEŠIMAS. 

: Lietuvi;; Viešas Knyginas, 
2222 So. Leavitt St., ką tik 
aplaikė piuoštą įvairų laik- 
raščių iš Lietuvos. 

Žingeidaujanti žinoti, 
kaip tikrai dalykai stovi 
Lietuvoj malonėsite atsilan- 
kyti j knyginą pasiskaityti 
minėtų laikraščių, iš kurių 
daug ką Įdomaus sužinosite. 
Laikraščius galima skaityti 
vien knygine, gi knygas ku- 
rių randasi įvairių, duoda- 
mos ir Į namus neštais skai- 
tyti. 

Kiekvienas skaitytojas at- 
silankęs į knyginą, naudo- 
jasi laikraščiais ir knygo- 
mis veltui. 

Knyginas yra atdaras va- 
karais nuo 7:00 iki 10:00 
vai. vakare. Sekmadieniais 
(nedėldieniais) pc pietų 

nuo 3:00 iki 7:00 valandai, i 

M. Juzėnas, 
liet. vieš. knygino abel- 

nas knygius. 

KEIMERIS. 

Chicagoj, ant Morgano 
gatves randasi nepaprastas, 
stebuklingas daktaras. Tris 
motinos jį gimdę, nes ant 
iškabos jis pasirašo: "N. N. 
English Doctor," "Polski 
Doktor," "Lietuviškas Dak- 
taras " 

CiCEERO, ILL. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
6 Skyrius gyvuoja nebli .giau- 
Isia. X rs mes negalime pasigir 
t i, Iv.id mes veikim V' geriau s už 
kitus skyrius, bet pagal savo U 
galės darbuojamės kiek galėda- 
jmi. Turime kasoje pinigų ir 
daug drabužių: tiktai gaila, 
kad mes pasivėlinome pasiusti 
drapanas į apskritį. Labai bu- 
tu geistina, kad draugai lanky- 
tų susirinkimus, tašyk butų ga- 
lima daugiau ką nuveikti. Tai- 
gi draugai dar sukruskime pa- 
dirbėkime truputi uoliaus, nes 

musų tėvynė Lietuvą reikalau- 
ja 11 is musų ir mes kaipo jos 
vaikai privalome jai patarnau- 

J. Lengvenis. 

L/etuvos Laisvės Varpo ko- 
mitetą?, praneša, kad judo- 
mieji paveikslai "už Lietu- 
vos Neprigulmybę" dar bus 
rodami North Sideje r Rose- 
lande .pirm galutinai aplei- 

i džiaut Chicagą. Kurie ne- 

! sąte tų paveikslų matę, pasi- 
|naudokite šiuomi ir pamaty- 
ikite. 
j Plačiau apie tai praneša- 
ma apgarsinime. 

L. L. Varpo Kom'tetas. 

SANDARIEČIU PRIEŠ- 
SEIMINIS SUSIRINKIMAS 

A. L. T. S. 25 kuopai turės 
savo priešseimini susirinkimą 
subatoj,-8 d. lapkričio, 8:30 
vakare, "Lietuvfos" svetai""' 2. 

Tai labai svarbus susiriih 
Imas ir nariai prašomi netik at- 

Jsilankvti, bet ir gerų sumany- 
sim parūpinti, kalci prigelbejus 
j busiančiam seimui Įnešti argą-- 
Inizacijt > gyveniman daug ęero 

A. Lukas, pirm: 

I 18 iCOLONTJO? LIET. 
i • DOMAT. 
i Susivienijimo Amerikos Lie 
tuvių Kareiviu 18 kolonijos 
kuopos susirinkimas Įvvks pėt- 
nyčioj, lapkričiu 7 d'., 8 vai. va- 

jkare, D. Žemaičio svet., prie 
.18 ir Unbn gatvių. 
j Visi nariai malonėkite atsi- 

lankyti, nes turime daug svar- 

jbių reikalų,del apsvarstymo, 
i Taipgi nepamirškite atsivesti 
(ir savo -iraugus. 
{ F. Adziuscnis, rast. 

1 : 'Chemiko F. J. Žurio prakal- 
bos apie Lietuvos industriją 

! išdirbystę ir prekybą atsi- 
bus: 

Lapkr. 7 d. (7:30 v. vak) 
Kensingtone -205 E. 115 st. 

Lapkr. 9 d. (1:30 V. po 
i pietų) "Mildos" salėje Kal- 
stė d st., arti 31 st., 

I ŠIUOMI pranešu publikai, kad pcr- 
| kėliau advokatūros ofis:i j Hay Buil- 
idi;»g. viršui Hulett's Drugštorio, ant 

j kampo 6-tos ir \Vashington gatvių. 
Taipgi pranešu kad pagal Sangamon 
Kounto Advokatu nutarimą., ofisai už- 
sidaro Subatomi po pietų ir vakare 

I Tad ;i mano ofisas bus dabar atdaras 
iki BalandžiOiApril mėnesio, nuo 7-tos 
iki 8-tos vai. Panedėlio ir Petnyčios va 
karais. Ofiso telefono* Numeris dabar 
yra MAIN 5671. Rezidencijos telefono 
numeris yra 6704. 

ISIDOR YACKTIS, 
Lietuviškas Advokatas 

Spriugfield, Illinois. 

Lietuviai Skaitykite 
"LIETUVA" 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkinio chrbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotuku taipgi mo- 

ka 1)01111 s. 

48 valandos į savaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Despiair St. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Pajieškau giminių ir pažjsamų, pa- 
einu iš šauklių kaimo, Šimkaičių Val- 
sčiaus, jau 24 metai kaip gyvenu Ame 
rikoje, Taigi kas turite reikalą, kreip- 
kitės šiuo adresu: 

Juozapas Jaukena, 
Box 147, 

Cairnbrook, Pa: 

Pajieškau savo dviejų draugų, kai-, 
mynų, Jurgio žuraičio ir Mateuša Au 
kūno, paeina iš Kauno gub: Ukmer- 
gės pavieto, Subačiaus parapijos, Pa- 
juodžiu kaimo: Feldžlu jo paties arba 
jj. žinančių atsišaukti šių adresu. 

Kazimieras Pajuodis, 
2019 So: Sfring St, 

Chicago. III.. 

Pajieškau Juozapos ir Petronėlės 
Bukančiukių, Nemakščių parapijos, 
Kenčalių sodos, Kas apie ja? žir.ote ar 

jos pačios malonės atsišaukti, nes tu-_ 

rių svarbių reikalų, apturėjau laiškų iš 
Lietuvos, iš jusų tėviškės: 

Mr:*Frank Brgio'a. 
4441 So. Wood S t, 

Chicago. 7II, 

Pajieškau savo pusbrolio Vadavo 
Tvoškaus. Kaimo gub, Šiaulių pav. Ta 

Į Dilės parapijos Pudikiu sodos, Gavav 

| la'ška iš Lietuvos, turiu žinių apie ta- 

mistos tėvus ir brolius, del platesnių 
žinių atsišaukite: 

Chas, Mitshu/'s, 
Box 26, 

Ericsburg. Minn: 

Pa j ieškau Antano Jokūbai- 
čio, Kauno red., Raseinių apsk. 
Kelmės vol. Seniaus gyveno 
Cincinnatti, o 1912 m. gyveno 
Chicago, 111. 15 metų kaip A- 

merikoje. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu laišką 'š Lietuvos nuo 

tėvo. Stanislovas Sasnauskas, 
264 N. Novell St. Kenosha, 
Wis. 

Pa j ieškau savo brolio Juozape 
Kalinskio, paeina iš Kauno gi 
bernijos, Tauragės parapijoj 
Trakiniškių sodos. Pirmiau? 

jofyveno Detroit Mieli. Turiu la 
bai svarbų reikalą, gavau laiš- 

ką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas teatsišaukia žemiaus pa 
duotu adresu. T\as pirmas pra- 
neš, duosiu dovanų Onn 

Klimauskienė, 45-1 
na St., Cbicor 3, III. 

ANT RANDCS. 
ATSIDUODA IN RAi\ O A 6 KAMBA- 

RIU FLIATAS G ASAS, ELEKTRA 
TELEFONAS. VARPELIAI PRIE DU- 
RIU. RUIMAI PUIKIAI 1SMALEVOTI 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 

j W. 45-TH PLACE, CHICAGO. ILL. 

ANT PARDAVIMO 
EXTRA! EXTRA! 

Puikus, naujai statytas 5 kam- 

barių namas, maudynė, elekt- 
ra ir gesas. Namas randasi pili 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių 
ir strytkarių. Kreipkitės prie 
savininko, o busit su kaina už- 
ganėdinti. Mrs. T. Rodovičie- 
nė, 936 W. 33rd St., Chicago 
Iii., Tel. Yards 27r0. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, jortuoti sSklas. 

Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO 
228 W. Kenzle St. 

REIKIA PAGELBOS 

M1LRGI>."0S 

i 

ir 

JAUNOS MOTERIS 

I 

nuo 16 iki 25 metu 

Prie abelno Ofiso Darbo 

PREKIŲ IR SHTPPING 
DEPARTAMENTAI 

OFISO DARBAS: 

Merginos ir jaunos nu tehįs 
kurios gali aiškiai rašyti, ne 

daro klaidų skaitliuodamos 
arba gali rašyti ant rašo- 
mos mašinėlės ir jieško pa- 
stovaus arba laikino darb:>, 
ras puikiausias progas mušu 

Raštinėje arba prekių sky- 
riuje. 

Mokestis sttlyg patyrinu:. 
Puikios vietos pradžiamoks- 
lems, kurios norėtu pramokt 
raštinės darba. Past vios c 

arba laikinos vietos. 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAS. 

Merginos ir moteris pasto- 
viam arba pusdieniniam dar 
bui m u su Šniūrelių, Šilkų, 
Žaislu, Vaistų, Sidabro ir 
Jubilerijos skyriuose. Inspek 
tuoti ir rišti prekes, vynioti 
į pundelius, pildyti orderius 
sortuoti siuntinius, pakuoti 
ir sverti siuntinius. 
Gera pradinė mokestis. Piu-* 
kios progos išsidirbti gera 
darbą. 

\'alandos 8:00 iki 4:45. Su 
batomis iki pietų. 

Sears Roebuck & Go. 

HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA JAUNU MOTERŲ 
Reikia jaunų moterų pardavėju j 

geležiniu daigtų ir namų rakandu: Pn 
stovus darbas gera mokestis.... 

2202 \Vest 22nd St, 
Chicago, 111, 

REIKTA MOTERŲ 
Reikia moterų nr merginų plovi. 

mui grindų, maidvniu ir kambarių.. 
Atsišaukite pas prižiūrėtoją (House- 
lceeper) 

Lnkota TTotel. 
3001 So, Michigan Ave, 

Parsiduoda pigiai bučernės ir 

grosernės fikčermi su namu 

arba atsiduoda į randa. Atsiša 
ukite pas savininką J. Stankus, 
3514 Emerald Ave., Cbicago. 
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