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Lietuviai Pasivėlino Balti- 
ki) Tautu Konferencijon. 
I «. s 

t.- 

Estonai Sutiko Tartis su 

Bolševikais. 
i "' | 

Fiume Viešpatauja Anarchija. 
k 
t 1 

Finai ir Estonai neremia Kolčako. 
V. 

LIETUVIAI PASIVĖLINO 
» BALTIKO TAUTU 

KONFERENCIJON. 

i Ryga, rugs. 13 d. (per 
Londoną, rugs. 15 d.) — 

Bolševikų pasiulijimas pra- 
dėti taikos derybas ir klau- 
simas dėl vokiečių buvimo 
Kurse bus toliau svarstomas 
Baltiko tautų konferencijo- 
je, kuri iš čia perkelta Re- 
.velin. 

Tikimasi, kad konferen- 
cijon prisidės ir Lietuvos 
atstovai, kurie pasivėlino 
pribūti iš Kauno delei keblu 
mų su motoru. 

ESTONIJA SUTIKO T AR-į 
TIS SU BOLŠEVIKAIS. 

Stcckhoimas, rugs. 15 d. 
Šiądien gauta pranešimas iš 
Revelio, kad Estonijos val- 
džia priėmė Rusijos sovietų' 
pakvietimą pradėti taikos ta 
rybas. : 

t * * 

Ryga, rugs. 13 d. (per 
Londoną). Specialis Chicago 
Tribūne korespondentas pra 
neša, kad Estonijos premie- 
,ras ir karės ministeris Stran- 
dman, kuris dalyvauja Bal-1 
tiko tautų konferencijoje 
pranešė, kad Estonija sutin- 
kanti vesti su bolevikais tai-' 
kos tarybas, bet dar nėra 
gavus* nuo bolševikų jokių 
išlygų. Taikos tarybos atsi-; 
bus Pečoroje netoli Pskovo. 

Pasiūlymas taikos tarybų j 
Latvijai. 

Sovietų valdžia taipgi pa- 
siūlė taikos tarybas ir Latvi- 
jai. čičerino, bolševikų mi- 
nisterio, bevielinis telegra- 
mas skamba sekančiai: 

"Rusijos sovietų valdžia 
pasiūlė taikos tarybas Reve 
lio Valdžiai. Pasiūlymas pri- 
imta ir tarybos prasidės bė- 
gyje kelių dienų. 

"Sovietų Rusija neturi 
spaudimo tikslų prieš nau- 

jai susidariusias valstybes 
pakraščiais buvusios Rusijos 
imperijos. Todėl Rusijos so- 

vietų valdžia pasiūlo Rygos 
valdžiai taikos tarybas, per- 
traukimą karės ir įdirbimą 
sutartinai taikos išlygų." 

Nuo paskelbimo šio pa- 
kvietimo dar negalima bu- 
vo sužinoti visuomenės opi- 
nijos link to, bet Latvijos 
valdžia išsireiškė, kad nors 

bus tarimasi su bolevikais, 
bet jie pordaug nepasitiki 
bolševikai, kurie gal brt 

užplaus kraštą su savo agi 
tacija. 

F1UME VIEŠPATAUJA 
ANARCHIJA. 

Geneva, rugs. 15 d. — 

Serbijos spaudos biuras iš 
Belgrado praneša, kad mies 
tą Fiume užėmė Italijos ka 
pitonas D'Annuzio ir visai 
nesiskaito su talkininkų pa- 
tvarkymu. Miestą Fiume 
apšaukė sąjungoje su Ita 
lija. 

^ 

Prie to miestan pribuvo 
visa brigada Italijos karei- 
viu be aficierių. Jie nepripa- 
žįsta vietines valdžios ir net 
suareštavo generolą Pittalu- 
3a. Delei jų šeimininkavimo 
mieste kilo visiška anarchi- 
ja. 

Toliau pranešime panrie- 
žiama, kad Francuzijos ir 
Anglijos kariumenės užsi- 
barikadavo savo kvartale, 
matomai pribijo, kad gali1 
but užpultais. Tuo tarpu 
mieste minia nuplėšė talki-, 
ninku vėliavas. 

Gi serbai, kaip praneša- 
ma, laikosi priemiestyje, 
Susak, kuris yra visiškai at- 
skiltas nuo Fiume. 

Kareiviai nepildo įsakymų. 
Paryžius, nigs. 15 d. — 

Sutvarkymas reikalų Fiume 
dėl iškilusio incidento yra 
pave&ta generolui Badogi- 
lio, bet vėliausiai gauta ži- 
nių, kad kapitonas Annun- 
zio su dideliu skyriumi re- 

guliarės kariumenės vis dar 
randasi Fiume. 

Generolas Rolilant pa- 
siuntė į Fiume skyrių regu- 
liarės kariumenės, kad nu- 

ginklavus kapitono Annun- 
zio šalininkus, bet pasiųstie- 
jie kareivai atsisakė pildyti 
šį Įsakymą. 

Be to pranešama, kad ka- 
pitonui Annunzio pribūva 
dar pagelbon daugiau italų 
kareivių sakoma jau neto- 
li miesto Fiume. įsakyta ge- 
inerolui Ferrari, kai pasis- 
tengtų pastoti kelią maršuo- 
jantiems į Fiume, idant jie 
nesusijurgtų su Annunzio 
spėkomis. 

Valdžia tfcomi neužganė- 
dinta. 

Italijos premieras Nitti 
vakarikščiame savo prane- 
šime atstovų butui pabrieže 
didelį neužsiganėdijimą dėl 
kapitono D'Annunzio elgi- 
mosi, nes tas, girdi, duos 
pasauliui progą manyti, kač 
italai esą dideli imperialis- 
tai, o tas gali daug pakenkti 
Italijos reikalams tarptauti 
nėje politikoie. 

"• =— 

Rustasai Ruduo, 

X, 
r 
\l\ 

į f-" -■r- ,..v 
■- Vi' V. 1 I Į 

Ruduo, it ri'.stus polic'stas, gena vaikus iš ma'iulynių, kur taip mėgo praleist vasaros dienas j 
Premieras savo kalboje: 

praneša, jog, «uiyg- kariškų 
i raportų, kapitono Annunzio 
šalininkai pergalėjo visus 
Fiumf valdžios pasipriešini- 
mus ir užvaldė miestą; gi 
pasiųsti tvarkdariai irgi at- 
sisakė įvesti tvarką. 

Premieras tapgi užginei-1 
no tulų nuomonę, buk val- 
džia to sumišimo norėjo ir 

i todėl kapitonas poetas drįso 
neklausyti net kariškų vai-! 

j dininkų. 

FINAI IR ESTAI NERE- 
MIA KOLČAKO. 

Stockholmas, rugs. 15 d. 
Specialis korespondentas laik- 
raščio Daily. i\'c7vs praneša, 
kad Finliandijos atvykęs Kol- 
čako atstovas iš Paryžiaus 
Šebeko. Sebeko atsilankymo 
;iksla buvo sukurstyti finų ir 
jstonų idant pradėtų smarkiau 
veikti prieš bolševikus ir tokiu 
budu pagelbėtų admirolui 
Kolčakui. 

15et štcdvi tauti nepriėmė 
Šebeko patarimo. Jonis mato- 
mai įodosi, kad neturint pas- 
pirties iš didžiųjų valstybių 
jų kova su bolševkais butų ne- 

pasekminga. Gi .žinios atejti 
sios, kad Anglai apleidžia Ar- 
changelską ir Amerikonai Si- 
biru, rodo, kad talkininkai1 
traukiasi nuo rusiškų reikalų. 

.Šebeko, sakoma, grasinęs 
Finliandijai, kad jei ji neka- 
riaus prieš bolševikus, tai at- 
gavusi gale Kolčako valdžia 
nepripažins Fiuliandijos ne- į 
prigulmybės. Bet finai, mato- 
mai, esą daugiau linksta prie 
realės ramybės šiais laikais, 
negu džiaugtis Kolčako atasto 
vo gražiais velijimais ateityje. 

ORLAIVIS UŽDEGĖ DU 
NAMU. 

Cleveland, Ohio. rugs. 15 
d. — Paštinis orlaivis iš 
New Yorko' Chicagon, delei 
tulų priežasčių nusileido 
ant stogo dviejų namų, ku- 
rie ekspliodavus gazolinui 
užsidegg. Orlaivininkas yra 
nesužeista*', ir kitu orlaiviu 
išlėkė su laiškais Chieagon. 

ČECHAI BIJO ROJA. 
LISTU. 

4- 

Vienna, nigs. 15 d. — Iš 
Pragos ateina žinių, kad Ce- 
chai esą labai susirup;nę su 

rojalistų v judėjimu, kurie 
buk ruošiasi sugrąžinti Če- 
cho Slovakijai ant sosto bu- 
vusį Austrijos ciesorių Kare 
lių. Sąryšyje su šiuo reikalu 
apo arešuota buvusį Ka- 
rolio adjutantą kunigaikštį 
Zdemko Lubdovič ir jo ke- 
letą giminių. 

SERBIJOS MINISTERIU | 
REZIGNACIJA PRiIMTA. 

Washington, D. C., i*ugs.' 
15 d. — Šiądien tapo pra-| 
nešta oficialiai, rezignacija; 
Serbijos mimsterių kabinę-1 
to tapo regento priimta; reiš 
kia, Serbija neturinti pasto- 
vios valdžios ir yra keblu- 
mų del jos pasirašymo po 
taikos sutartimi su Austrija. 

PRAŠO VAGIU ATSILAN I 
KYTI DAŽNIAU. 

Londonas, rugs. 13 d. —j 
I tulo ūkininko daržą įsi-1 
kraustė neprašyti svečiai ir 
nunešė visus žirnius. Bet 
ūkininkas bedūlinėdamas ra 

do dvi bumaškas po $50, ku 
rias, matomai, pametė vagi- 
liai. Juokdarys ūkininkas 
dėl šio nuotikio iškabino 
prie kelio pranešimą, kad jis 
sutiktų, idant minėti vagi- 
liai jo daržan atsilankytų 
dažniau. 

REIKALAUJA APSAU 
GOS ANGLIES LAUKAMS 

Berlynas, rugs. 15 d. — 

Iš Breslau pranešama, kad 

Suvienytų Valstijų delegacija 
pasiūlė talkininkų komisijų 
konferenejoje, kad "butų pa- 
naudojama talkininkų kariu- 
mpnė apsaugojimui anglies lau 

fcų Dombrovos ir Augštosios 
Silezijos d;striktuose. Mat to- 

se vietose anglių kasykloms 
gręsia pavojus nuo neramumų 
tarpe darbininkų ir taipgi dčl 

galimų kivirčų tarp lenkų vo 

•kečių. 

KIEVE IŠŽUDĖ 600 PAT- 
RIOTŲ RUSU. 

Londonas, rugs. 15 d. — 

Čia sugrįžo mokytojas Larrai- 
nic, kuris 1917 metais nuvyko 
KievPH idant pramokus rusu 

kalbos. Jam teko matvti mū- 

šiai už miestą K ieva tarp bol- 
ševiku ir L'krajinų, 1917 be- 
tais. 

Tuoj. miestą bolševikai už- 
leido ukrajinams, ,paskui ku- 
rių atėjo ir vokiečiai. Pažan- 
gus ukrainai neilgai tevaldė' 
Kievą, nes vokiečiai perdavė 
valdžią hetmonui Skoropacl- 
skiui. 

Bolševikai apleisdami miestą 
išžudė nemažai rusų, kurie» 
nors nekovojo prieš bolševi- 
kus, bet nepritardavę jų dar- 
bams. Toki ^'is7 buvo skaitomi1 
buržujais. Apleidžiant bolše 
viloms miestą ant vieno ple- 
eiaus tokių patriotiškų rusų bu \ 
vo palikta apie f>00 lavonų. i 

CORPUS CHRISTI 25 
UŽMUŠTI ! 

Austin, Texas, nigs. 15 
d. — Nedėlioj įvyko Cor- 
pus Christi didėle audra.1 
Šiądien gauta pranešimas 
nuo miesčiuko majoro, kad 
ten yra virš 25 ypatų žuvu- 
sių audroje ir nemažas skait 
lius sužeistų. Nuostolių sa- 

koma padaryta apie ant 3, 
000,000. Nukentėjusion vie- 
ton siunčiama pagelba. 

NORI ATIDĖTI PLIENO 
STREIKĄ. 

Cleveland, Ohio, rūgs. 15 
d. — Pranešama, kad Ame- 
rikos Darbo Fe*. Įjos pre 
zidentas Gompers šaukia 24 
organizacijų susirinkimą se- 

kančioj seredoj Pittsburge, 
kur bus apkalbama apie 
atidėjimą plianuojamo 
pjįeno streiko. Sakoma, kad 
Gompers rekomendoja 
idant plieno streiką atidėjus 
iki atsibus Washingtone 
konferencija pradžioje spa- 
lio mėnesio, kurioj bus ap- 
kalbėta santykiai tarp kapi- 
talo ir darbo. 

LIETUVIAI IR FINAI 
SKAITLINGAI GRĮŽ 

GIMTINĖN. 

New York, ings. 15 d. — 

Konsulatų viršininkas tvirtina, 
kad atsidarius normaliam su- 

sinešimui su Europa iš Ameri- 
kos išvažiuos daugybės atei- 

vių. 
Ypač; sakoma,- daugelis lie- 

tuvių ir finų rengiasi keliauti 
j savo kraštsu, jei tik ten poli- 
tiškos aplinkybės kiek pagerės. 

(ii su lyg Rusijos sovietų ats 

jtovų nuomonės, iš Amerikos 
prie pirmos patogios progos 
įsvažiuos Rusijon apie pusė 
milijono rusų. 

Ekonomistai permato, kad 
bėgyje trijų metų Ameriką ap- 
leis apie milijonas darbininku 
ir tas pagimdys nemažai keb- 
lumų, nes sumažins skaičių, 
taip vadinamų pigių darbiniu-Į 
kų, kas dikčiai atsilieps ant in-1 
dustrijos. 

B AL TIKO TAUTOS NE- 
PASITIKI RUSIJOS 

PARTIJOMS. 

Revel, rugs. 13 d. (per 
Kopenhageną nigs. 15 d.) 
Karespondentas laikraščio 
Chicago Tribūne rašo, kad 
visos Ęaltiko provincijos 
reikalauja sau neprigulmy- 
bės, kaipo skirtingos nuo 

rusų tautos. Nors Kolčakas 
kalbėjo apie autonomiją Es- 
tonijos, Latvijos ir Lietuvos,1 
bet šios mažai tiki žodžiams 
kaip baltųjų taip ir rau- 

donųjų rusų ir nori tik pil- 
nos neprigulmybės, ir tik 
tada jausis laimingomis. 

WILSONO KONPANIJOJE 
DU UŽMUŠTI. 

Portland, Ore., rugs. 15 d.— 
Šiądien išvažiavus preziden 
to Wilsono kompanijai pasi 
važinėti atsitiko nelaimė ku 
rioj tapo užmuštas vienas 
korespondentas ir šoferis ir 
kiti trįs korespondentai su- 

žeisti. 
Nelaimė atsitiko, kuomet 

važiuojanti lenkė troką, ku- 
rį užgavus jų automobilius 
.apsivertė, užguldamas ke- 
liauninkus. 

SERBU NUOSTOLIAI 
JUODKALNIJOJE DIDELI 

GENEVA, rugs. 13 d. — 

Šiądien pranešama iš Lai- 
Dacho, kad Serbų nuosto- 
liai bemalšinant sukilusius 
juodkalniečius yra užmuš- 
tais 106 aficierai bei karei 
viai ir keliolika šimtų sužeis 
tų. Gi juodkalniečių nuosto- 
liai, kaip pranešama yra dar 
didesni. Serbija siunčia 

Juodkalnijon dar dvi divizi- 
ji kariumenės. 

KARĖ PADARĖ 7,000 
MILIJONIERIŲ AME- 

RIKOJE 
New York, rugs. 12 d. — 

R. J. Calldwell, viename iši 
bankininku pokilių užreiš- 
kė, kad Suvienytose Valsti- 
jose laike karės radosi apie 
7,000 naujų milijonierių, Į 
tai atsižvialgiant Caldwell 
priduria, kad yra butinu rei 
kalu pripažinimas organi- 
zuotų Darbininkų, nes ki- 
taip, girdi ,gali iškilti be- 
tvarkė. 

PAŠALPA LIETUVAI, 
LATVIJAI IR ESTONIJAL 
(Specialis telegramas "Lie- 

tuvai" iš Washingtone). 
Amerikos Raudonas Kry- 

žius praneše mums, kad pa- 
skirimas reikmenims naudo- 
jimui Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estonijoje tapo padidintas 
nuo $270,000 iki $500,000. 

Vinikas. 

IŠSIKASĘ TUNELIŲ 48 
PĖDŲ, PABĖGO. 

Sal Lake City, rugs. 15 d. 
! Šiądien tapo pranešta, kad 
17 priešo šalių piliešių, ku- 
rie buvo laikomi Fort Daug- 
las, kaipo pavojingi šaliai 
asmenįs, išsikasė 48 pėdų 
tunelių ir pabėgo. Tunelius 
tapo iškastas gilumoje (nuo 
paviršio žemės) G pėdų. 

Vienu iš keisčiausių daly- 
kų, kad valdžia jokiu budu 
nesuranda, kur buvo deda- 
mos žemės kasant minėtą 
tunelių. 

Leistasi jieškoti pabėgė- 
lių po visą kalnuotą šalį. 
Suimta keliolika nužiurėtų 
ypatų, bet po tulo tirinėji- 
mo rasta, kad tai nėra buvu- 
sie kaliniai. 

FIELDMARŠALAS MAC 
KENSEN INTERNUOTAS 

SALONIKUOSE. 

Washington, D. C., rugs." 
15 d. — Valstybės departa- 
mentas gavo pranešimą, kad 
buvusis Vokietijos feildmar- 
šalas Mackensen randasi 
internuotu mieste Salonikuo 
se. Jis ten pribuvo, kaip pra 
nešama, pereitoj seredoj. 

102,513 SVETIMŠALIU 
APLEIDO AMERIKĄ. 
\Vashington, D. C., rugs. 

12 d. .. Emigraneijos komi- 
sijonierius praneša, kad nuo 

sulaikymo mušiu iš Suvieny- 
tų Valstijų viso iškeliavo 
102,513 svetimšaliai. 

Sulyg komisijonieriaus tai 
yra nedaug, nes pirmiau bu 
vo manyta, kad išeivystė iš 
Amerikos bus daug gauses- 
nė, negu pasirodė ištikrųjų. 

BIJOSI APIE LIKIMĄ 
LAIVO. 

New York, rugs. 15 d. — 

Čia pranešama, kad laivas 
Munisla išplaukė 7 d. rugs. 
iš Mobile į Havana, kur tu- 
rėjęs pribūti 10 d. rugsėjo; 
bet iki šiol apie minėtą lai- 
vą nieko negirdėti; bijoma- 
si, kad jį ištiko nelaimė,.ant 
laivo buvo 30 ypatų ingu- 
los. 

INDUSTRIJINĖ KONFE- 
RENCIJA KANADOJE. 
Ottava, Ont., rugs. 15 d. 

Šiądien čia įvyko industrinė 
konferencija, kuri stengiasi 
geriau sutvarkyti šalies in- 
dustriją, kad greičiau atsta- 
čius šalį, kuri ekonominiai 
nukentėjo dėl penkių metų 
karės. 

ORAS 
Chicagoje ir apielmkėie. 
Šiądien greičiau bus giedra: 

maža atmaina temperatūroje; 
švelnus įvairus, vėjai. 

Saulėtekis, 6:34: 
Saulėleidis. 6:59. 
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"LIETUVOS" BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ PRANEŠIMAS. 

-/ Pereitoje 3ubatoje gerb. P. Norkus, 
g tai dienai pildęs musų dienraščio redak- 
oriaus užduotįs, atsisveikino su dienraščiu 
Lietu /a." 

Jis išvažiavo "Vienybės Lietuvnin- 
kų" redaguotų. 

"Lietuvos" bendrovės direktoriai per 
avo specialę komisiją šiuomi praneša gerb. 
Lietuvos" skaitytojams, kad nuo rytdie- 

nos (rugs. 17 d. ) laikinu musų dienraščio 
edaktoriumi lieka gerb. K. Gineitis, lig- jjiol buvęs antruoju "Lietuvos" redakto- 

riumi. 
Norėdami suvesti naują redaktorių į 

rtimesnę pažintį su gerb. "Lietuvos" skai- 
ytojais, mes norėtumėm šį-tą apie jį pami- 
ipti. 

P nas K. Gineitis užbaigęs gimnaziją 
sietuvoje, mokinosi Rygos Politechnikom 
nstitute. Karės metu jis atkeliavo Ameri-1 
:on ir šiame pavasaryj užbaigė Chicagos 
Jniversitetą. 

Paskutinėmis savaitėmis p. Gineitis; >ateikė "Lietuvos" skaitytojams ašaras iš- 
aukiančių straipsnių apie Lietuvos vargi n-j 
;ą stovį, o pradėjęs "karčių valandų" dar- 
ią pasieks ir giliausius širdies jausmus. 
Visiškai neesant taip vadinamu "politikie- 
iu" nei grynai sroviniu žmogumi, jis suge- 
>ės tinkamai darbuotis Neprigulmingos 
sietuvos gerovei ir Amerikos lietuvių rei- 
alams. ;.?•? 1 

"Lietuvos" dienraščio vardu. 
Dr. K. Drangelis, 
J. J. Giraitis, 
J. I. Bagdžiunas. 

TALKININKAI ir. LIETUVA. 

Kuomet lietuviai drauge su latviais ir 
jauniais (estais) vijo lauk bolševiku? iš 
'abaltmario kraštų, tai lenkai, apginkluoti 
rancuzų armotomis, užpuolė mus iš už- 
akalio ir užėmė gan didelę tikros Lietu- 
os dalį. Talpinamas šiame numeryj Eg- 
ekutyvio Komiteto pranešimas pasako 
lums, kokia yra dabar demarkacijinė li- 
ija tarp lenkų ir- lietuvių. Pažiurėjus Į 
įietuvos žemlapį net plaukai šiaušiasi iš 
pmaudos, kad toks didelis musų tėvynės 
lotas yra lenko legijoninko valdžioje. 

Atvira talkininkų pagelba imperialis- 
tai Lenkijai ir jųjų labai neaiškus elgi- 
įasis Lietuvos klausime, natūraliai prade- 
a gimdyti lietuviuose nepasitikėjimą bu- 
usiais kovotojais už taip skambiai garsi- 
amą demokratiją. Mat, sauso nieks ne- 
lauso. 

Iš Kauno išeinąs dienraštis "Lietuva" 
ai Ką rašų viename savo numeryj kas link 
ietuvos santikių su talkininkais: "Daug 
įdėjusi, bet iskiriant Amerikos maistą lig- ol kitos realės pagelbos nesuteikusi san-į 
irvė (tai taip Europos lietuviški laikraš- 
ai vadina talkininkus. Red.), daugiau 
jsmečio palikdama mus vienus be ginklų 
>irties vokiečių okupacijom valdžioms ir 
>sti mirtie kovą su rusų bolševikais, tai 
pati santarvė lenkams davė netik maisto 
ginklų, bet įtaisė Hallerio armiją, kuri| jva skiriama kovai su bolševikais, ištik-j rjų gi kariavo su ukrainais ir kitais. Ji į 

įbar veržias Lietuvon, užpuola iš pasalų, 
usų kariumenę, veda nešvarią propogan-į 
į ir net patį Amerikos maistą pardavinė-i 

spekuliantų keliais ir spekuliantų kai-1 
>mis. Kyla klausimas: ar santarvė tikrai: 

bejėgė, kad parklupdžiusi vokiečių milži- 
ną, neįstengia lenkų pasiputusio šlėktos 
sudrausti, ar tai įeina į taikos tvarką — 

vienus surišti, o kitiems duoti į rankas 
botagą, kad plaktų". 

Labai gražiai ir protingai pasakyta. 
Ir nėra nieko stebėtina, kad mūsiškiai euro- 

piejiški laikraščiai pradeda skusties ant 
talkininkų. Ligšiol męe turime labai ma- 

žai pavyzdžių jų draugiškumo Lietuvos 
klausimo reikale, o neaiškus elgimasis vi- 
suomet yra priežastimi įvairių spėliojimų, 
apkaltinimų ir t.t., kurie gal nevisuomet ir 
teisingi. Juo atviriau ir vyriškiau talkinin- 
kai elgsis, juo geriau bus jiems patiems ir 
mumus. 

Sunku dabartinėje valandoje tikrai ži- 
noti, kaip talkininkai pasielgs galų gale su 

Lietuva, bet lai bus mums leista jiems pa- 
sakyti vienas dalykas: musų nusistatymas i 
buti visai nepriklausomais nei kiek ne- 

atsimainys, neatsižvelgiant kokia bus po- 
litiška padangė. 

O talkininkų politikos ilgesnis neaiš- 
kumas Lietuvos klausime galės sukelti di- 
delį nepasitikėjimą musų žmonėse, ko męs 
nuoširdžiausiai nenorėtumėm. 

i I i Svetimoje Spaudoje į 
j Apie Lietuvius į 

LIETUVA TURI GRAIKŲ KRAUJO. 

Lietuva yra gyvuojanti graikų sesuo, 
kurios gislose teka tas pats kraujas, kuris 
sutvėrė didelių Graikijos skulptorių dar- 
bus. Jos darbai buvo paslėpti tamsumoje, 
kaip, kad graikų skulptura buvo pakasta 
po žemių. Lietuvos skulptura tapo patė- 
mita. 

, 

Ta sesuo Hellenų rasės, kuritis demo- 
kratija senesnė už graikų, išlaikė netik pa- 
vyzdingą senovės dailę, bet ir, nors per 
šimtmečius priešų prispausta, politiškos 
laisvės geidimą. 

Ir ta tautiška viltis ir tėvynės meilė 
šiandien pastatė Lietuvą tuom, kuom ji yra. 

Francuzija pavadino Lietuvos skulptu- 
rą dailės raktu. Pačių francuzų artistai 
—paišytojai važiuoja į Lietuvą idant įga- 
vus įkvėpimo. Kol kitos tautos ir mokyk- 
los dar tiirnėjo metodas ir idėjas, tai Fran- 
cuzija pasiskubėjo apvertinti jų augštas 
idėjas. Ir toji idėja taip stiprus dalykas, 
kuris verčia išsireikšti dailėje. Dailė la- 
bai tankiai geidžia išreikšti idėją. 

Rimša, gal but, didžiausias Lietuvos 
skulptorius, sutvėrė pasauliui 'Lietuvos 
Mokyklą". Tai tvarinys, kuris nušviečia 
didelį dalyką ir priežastį' lietuvių dailės. 
Sena moteris sėdi prie rat lio ir mokina 
kūdikį tautiškų simbolių. ri \s yra simbo- 
las ir portretas šventai išsilaikiusio tautiš 
kumO; nes prigimta lietuvių kalba buvo pa 
laikomu tik slapta, kaip ir atvaizdinima 

Isena moteris prie ratelio.. 
— Iš RePublic (Rockford, 111). 

NEPAJUDINAMAS TURTAS YRA 
SVARBIAUSIA LIETUVOS PROBLEMA j 

Lietuva, Pabaltijos republika, yra 
dcna iš geriausių žemdirbystes pavyzdžių. 
Tai šalis be nuomos problemų. Lietuva 
turi kelioliką miestų, o jos kaimai užsiima 
tik žemdirbyste. Lietuvos ūkis yra vidu- 
tiniško didžio, dažniausiai apie dvidešimts 
penkius akrus ir apdirbamas vienos šeimy- 
nos. 

Tarp šeimyninko ir samdininko nėra 
didelių bendrų ryšių. Vienok mažai yra 
Lietuvos ūkininkų, kurie valdo dideles 
ukes ir reikalauja daug pagelbos. Apsiėji- 
mas šeimyninko su samdininku yra tikrai 
demokratiškas. 

Kiekviena ukė yra savistovė, kuri pa- 
laiko kasdieninių šeimynos reikmenų in- 
stituciją ir tiesas. Pirtįs yra pri- 
vatiškos ir naminės įstaigos.*** Visas au- 

dimas, verpimas, virtuvė, rakandų išdirbi- 
žTias ir net daug mokykloj pareigų yra at- 
liekama namie. 

Idant pasilsėti lietuviai išeina laukan 
Kaimuose nėra teatrų bei krutamųjų pa- 
veikslų, kurie sutrauktų žmones į vieną bū- 
rį. 

Daug lietuvių laiko pradines mokyk 
las ir net universitetus. 

Iš Sentinel. 

BLAIVYBĖ LIETUVOJE. 

Blaivybė, kuri dabar užviešpatavo Ame 
ifikoj, jau senai viešpatauja Lietuvoje. Ta 
maža Pabaltijos respublika, kuri nūnai rei- 
kalauja neprigulmybės, nuo seno apkainuo 
i a blaivybės prakilnumą. * 

Yra Lietuvoje ir mažų bravorų, bet vis- 
Leik girtoklybė menkai išsiplatinusi šiais 
laikais Lietuvoje. Lietuvoje yra ir blaivy 
bes draugija su 178 skyriais ir su 29,000 na 
riais. 

— Iš Rcform. 

Egzekutyvy Komiteto Pranešimas. 
v 
»*■«. JJ*;: ~ " 

Šiomis dienomis Egzekuty- 
vis Komitetas gavo sekančio 
turinio dokumentus ir prane- 
šimus : 

UŽSIENIO REIKALU 
ivilNJST ER1JA. 

No. 659. 
i Visas Lietuvos Atstovybes. 

Vasario mėnesyj Lietuvos 

[atstovybės Berline buvo siii- 
stus laiskas visoms atstovy- 
bėms, kad visos kitos Lietuvos 
atstovybės yra priklausomos 
nuo Bcrlino atstovybės. Šitar 
laiškas reiki.; skaityt*' nebuvu 
siu. Lietuvos atstovybė Bcr- 
line neturėjo įgaliojimo išlei- 
sti tokį įsakymą. > 

Užsienio Reikalų Ministeri 
ja pabriežia, kad visos Lietu-, 
vos atstovybės užsienyj prigu- 
li tiktai nuo Užsienio Reikalų 
Ministerijos, o ne viena atsto 

vybė nuo kitos. Žinomas daik 
tas, kol car susisiekimas taip 
sunkus yra, pataruna, jeigu 
tat eina greičiau, susiekime 
pasinaudoti Bėrimo ar kitos 
atstovybės tarpininkavimu, 

betgi tas nereiškia jokios pri- 
klausomybės nuo Lietuvos at- 

stovybės lierline ir tebus pil- 
dytina tol, kol susisiekimas ne 

bus visai liuosas. j 
Pasirašo: 

M. Šleževičius, 
Ministeris Pirmininkas 

ir 
Užsienio Reikalų Ministerijos 

Valdytojas. 
Išsiuntinėti: 

il. Lietuvos atstovybei Vo- 
kietijoje, 

2. Lietuvos atstovybei S v ei 
carijoj, 

3. Lietuvos atstovybei 
Trancitzijoję, 

4. Lietuvos atstovybei An- 
glijoje, 

5. Lietuvos atstovybei Da- 
nijoje, 

6. Lietuvos atstovybei Šve- 
dijoje, 

7. Lietuvos atstovybei Si o 

m i joje, 
8. Lietuvos atstovybei Lat-" 

| vijoj, 
9. Lietuvos atstovybei Lie- 

tuvių Egzekutyv'iam Komite- 
tui Amerikoje. 
Kaunas, birželio 2 d. 1919 m. 

I </ ■*" 
•- JL .'V.; f, ~:'l 

Sekantis įgaliojimas buvo pri- 
siųstas kablegramu: 
Kaunas, Lietuva, 
Lietuvių Egzekutyvis ivomit. 

Vin;kas, YVashingloii. 
Igalioju jųs tuojaus tarties 

su generaliu Amerikos post- 
meisteįiu dėlei priėmimo laiš- 
kų ir abeJtiai siuntinių į Lietu- 
vą Amerikos generaliui post 
meisteriui ir Universal Postai 
Union tapo pranešta apie ši 

dalyką. 
Toinaševičins, 

Vyriau9is Lietuvos 
■ Pašto Galva. 

Taipgi gauta sekančios ka- 
blegramos iš Paryžiaus: 

PARIS 
I vithuanian E^eeutive Conimi- 
ttee, 

Washington. 
Delegacija prašo Amerikos 

lietuviškų laikraščių siųsti po 
10 kopijų dėlei padalinimo 
tarp belaisvių Franeuzijoje ir 
tt. Jei ne.dovanai, te fondai 
užmoka. Prašau pranešti apie 

būtiną reikalą musų laikraš 
nams. I 

BALUTIS. 
Lithuanian Executive Comroi- 

ttee, \Yashington. i !i 
V ilnius praneša, kad septy- 

nios lietuvių pašelpinės drau- 
gijos nuo gegužės mėnesio gy| 
vuoja be lėšų, .Lenkai paėmė: 
ką turėjo. Dabar jos prašo 
Lietuvos Yvriausvbės arba J * ✓ 

jei ji negali, talkininkų prisių 
sti autoretingiį komisiją Vil- 
niun atlyginti joms skriaudą. 
Lenkai laiko susirinkimus 
įvairiuose užimtos teritorijos 
dalyse, viešai įžeisdami lietu- 
vius ir agituodami už Lenkižją 
Lietuvių vyriausybė padarė 

nauja Eomercijinę sutartį su 

latviais dėlei perėjimo per Lat 

vija iki Liepojaus. Šimtaf 
Lietuvos kareivių įepojuje 

'•ruošiasi gabenti pirkinius gau 
tus Francuzijoje nuo amerikie 
čiu. 

c 

Žilius. 
Užklausius Amerikos Ka- 
< Departamento kokia infor 

maeiją jie turi apie nauja de- 

mokracijos linija tarpe Lietu- 

vių ir lenkų, atsakė sekan- 
čiai : 

WAR DEPARTMENT 

Office of the Chief oi Staff 
Washington. 

September 2, 1919. 
Froni: The Director of Mili- 
tary Intelligence. 
To: Executive Committee, 
Lithuatiian National Council, 
703—15th Street, N. Y.,' Wa- 

shington, D. C. 

Subject: Lithuanian 

Boundary: 
1. Complying with your re- 

quest of August 26th, 1919, 
will statė that the present line 
of demarcation between Po- 
Iand and Lithuanian is: Au-j 
gustov — Sopotskin — Rot- 
nitsa — Stoklishki — Poport 
si — Shirvinti — Gedroitsi 
— Taurogina — Kazachizna 
— Godutsishki. 

2. The '-boudary line ąuotedj above vvas uiat settled beUveen 
the Pales and Lithuanians by 
a mutual agreement of July 
28th, 1919. The Poles occu-' 

pied Augustovo on ]uly 26th, 
1919. '.r -f 

Signed: } 
M. Churčhill, 

Brigadier General, General 
Staff. 

Lietuviškai šis laiškas maž- 
daug taip skambėtų '• 

Karės Departamentas 
Vyriausiojo Štabe Ofisas 

Washirigtonas. 
Rugsėjo 2, 1919. 

Nuc: Military Intelligence 
jDirektorio. 
Kam: Egzekutyvis Komite- 
tas, Lietuviu Tautinė Taryba, 
703—15th Street, N. W, Wa 
shiiig'on, D. C. 

Klausimas: Lietuvos 
Rubežius. 

1. Sulyg jusų prašymo nuo 

Rugpjūčio 26 d., 1919 m. pra 
nešame, kad dabartinė demar- 
kacijos linija tarp Lenkijos ir 
Lietuvos yra: Augustavas,— 
Sopočkinė — Ratnyčia (kit< 
(sako Ratnikė) — Stokliškiai 
— Paparčiai, .Širvintai—Gie- 
draičiai — Tauragnai — Ka- 
zotv kiškis — Godutiškiai. 

z. Aukščiau paduota rube- 
žinė siena buvo nustatyta su- 

lyg bendros sutarties tarp lie- 
•tuviu ir lenkų, įvykusios liepos 
28 d., 1919 m. Lenkai užėmė 
Augustavą rugpjučio 26 d. 
.1919 m. 

Pasirašė M. C]iurchill\ 
Brigados Generolas, Genera- 

lis Štabas. 
beri). F. Aaruševičius pra-j liesa kad prcf. Valdemaras, 

pirmininkas Lietuvos Delega- 
cija Taikos Konferencijoj iš 
važiavo iš Paryžiaus į Kauną. 

TA J. Vinikas. 

LAIŠKAS I REDAKCIJA. 
"j 

Daugelyje Amerikos ypač 
laikraščių pasklydo iinios, buk 
Lietuvos Informacijų Biuras 
Lausanne'j ('Šveicarijoje., 

Yilla Ita.lia, Av. clci Lemari) 
yra uždarytas, ar persikeitęs 
į kokia tai privatiška įstaigą 
ir tt. 

Teisybės vardan turiu už 

garkę štai k<i pranešti garbin- 
gai visuomenei: 

Pereitų metų pabaigoj, bu- 
vo manoma perkelti šis biuras 
į Paryžių Taikos Konferenci 
jos delei, tečiau tas neįvyko 
ir Informacijų Biuras pasili- 
ko Lausanue'j. Štai jo darbai 
'atlikti jau šiais 1919 metais: 

Išleista veikalai: 

1. La Lituanie artistique| 
(72 ps. su daugeliu gražiu pa 
veikslu) C. de DamTowicz. 

2. "L' Jltat economiąue de 
la Lituanie" 56 ps. 

3. Išleido kiti dvi brošiuri 
netoli po 300 ps. apie kuriedvi 
bus pranešta savo laiku. 

4. Atspauzdinta 1000 -ekz. 
zenilapio: ''Grande-Russie, Li 
tuaiiie, etc. en 1735 d'aprės N. 
Vischer "Atlas Novus" (Bil- 
bliothėąue de l'Abbaye d'iEin- 
siedeln). 

5. Atspauzdinta 1000 ekz. 
"Pologne et Lituanie en 17J^ 
d.aprės I. Bapt. Homann 
"Atlas Novus" (Bibl. d'Ein- 
sįedeln). 

6. Issiųsta Lietuvių Dele- 
gacijai į Taikos Konferencija 
Paryžiui apie 2000 įvairių 
spauzdinių. , 

7. Beto šimtais ekzemplio- 
rįų išsiuntinėta įvairiosna ša- 
ly sna pasiuntinystėms, atsto- 

įvams, redakcijoms, etc. 
8. Išleista "Pro Lituania" 

X. 1 1919 m. "Pro Lituania" 
perkelta Paryžiun, taig: Švei- 
carijoj išeina tik laiks nuo lai 
ko. 

9. Lausanne's Informacijos 
Biuras nuolat dabuoja Lietu- 
vos reikalus ir kelia protestą 
wer spaudą kuomet kas nors 

i kėsina ant jos (Lietuvos) 
neprigulmybės arba kokiu bu- 

idu nori jai kenkti. Daugelis 
protestų surinkta "Pro Litua- 
nia" N. 1 1919 m. 

Jeigu dar prie to pridurti in 
formavimą per diktoką kores- 
pondenciją, per asmeniškus pa 
simatymus, tai pamatysime, 
kad šis biuras dar gyvas ir vel 
tui kai kurie jam "a. arsilsį" 
gieda. 

>Gal ir pras.Kalto šis Biuras, 
kad jis darbavosi, o ne rasine 
jo ąpie save (kas dabar labai 
madoj!); pertai jis ir pasiliko 
mažai žinomas Lietuvių Vi- 
suomenei; čia daug prisidėjo 
komunikacijos, kliūtys, etc. 

Perdaug laiko užimtų, kad 
išdėti visą šio Biuro veikimą; 
čia tik pažymėsiu prie progos;1 
kad vien karo metu jis išleido' 
41 brošiūrą įvairaus turinio, 
atspauzdinant kiekvienos po 
1000 daugiau ekzempliorių, 

turėjo keletą mėnesinių orga- 
nų, talpino įvairiuose sveti- 
muose laikraščiuose komuni- 

katus ir straipsnius. 
Tuli 'laikraščiai jau palietė 

Šveicarijos Lietuvių veikimą 
ir kai kurius asmenis. Kad j 
Ą klausimą atsakyti prisieini 
nuodugniai pagvildenti veiki- 
mą Šveicarijoj ir drauge vei- 
kimą, kitur ir pasakyti "ver- 
bam veritatis" kam tik jis p.i- 
guli. Teeiau tai ne mano prie 
dermė. 

Šinoni syk tik šiai ką norė- 
čia pažymėti. Lausannos ir 
Berno Konferencijos, įvyku-, 
sios 1916, 1917 ir 1918 metais 
nutarė kviesti Šveicarijon vei 
kčjus is Lietuvos,. Amerkos ir 
Rusijos. Tas ir padaryta. Te- 
čiaus anais laikais padangė 
tai]) buvo apniaukta, kad ne 

du v o nei noro, tu., beveik, ga 
limvbės kam nors Šveicarijon 
važiuoti. Liko tatai maža 
saujelė čionvkščiu Lietuviu to .* c. I kiįini plačiam ^veikimui. Piisi-' 
ėjo 'kiekvienam griebties bent 

keleto uždavinių. Tokiose 
painėse kuriose jie atsidūrė 
anais laikais nelengva buvo 
versties ir nesunku kilposna 
įkliūti. Del Tėvynės labo pri- 
siėjo rizikuoti daug ir išsiža- 
dėti gal visko kas asmeniška... 

Mano nuomone jie atliko tą 
darbą tinkamai. 'Nuo teėiaus 
.kuomet pasklydo po pasaulį 
informuoto jų, pasidarė tokia 

košė, kad žmogus nežinai ka- 
me teisybė. Taigi norėčia at 
kreipti g. visuomenės bei pa- 
vienių asmenų domį kad su 
savo nusprendimais nebūtų 
skubus ir nemestų akmens į 

ką nors, gerai neištyrus daly- 
ką, nes tas akmuo gal buti per 
skaudus (čia noriu priminti 
/'Išeivių Draugo" N. 15 iš 12 
batandžio dienos 1919 m.). 

iVisą šio pranešimo atsako- 
mybę imu ant savęs, nes šioj 
valandoj nė vienc iš bendra- 
darbių nėra Šveicarijoj; užpul 
dinėjan.i iš visų pusių (NB. 
ne no svetimtaučių) jie išsi- 
sklaistę po visą pasaulį, tik 
laiks nuo laiko grįžta į savo 

senąjį lizdą. 
A. Steponaitis. 

K.OLČAKININKAI JUIETU- 
VOJ. 

«• Kuršėnai Šiaulių apskr. 

Liepos 26 d. atvyko čia pir- 
mutinis būrys "livencų". 
Atvykę pradėjo jieškoti bu- 

| tų. Buvusijei čia vokiečių 
I žandarai drauge su rusų ka- 
rininku vaikštinėjo po gat- 
ves ir prie kakurių namų 
durų lipaė korčiukes "zania- 
to otriadom pulkovnika Vi- 
riugina". Taip praėjo dvi 
dieni. Liepos 29 pradėjo ei- 
ti tos naujos kariumenės vis 
daugiau ir daugiau. Jos tar- 
pę matyti nemažai buvusių- 

| jų žandarų ir apie pusę šiaip 
v okiečių. Vokiečių karinin- 

! kai prisidėję rusiškus "pa- 
įgonus", šiaip kareiviai ru- 

siškas kokardas, žandarai 
užsikabinę blėtas, kai kurie 
su senobiniais parašiais. 
"Deutsche Venvaltung Li- 
tauen". Rusai pasirėdę vo- 

kiečių kareivių rūbais, tik 
ženklai ant kepurių savi. Be 
to. kaikuriems ant rankovių 
trikampyje yra kaž koki 
kryžiai. 

Vokiečiai žandarai ir 
šiaip aukštesn.'eji <fčinai" 
apreiškia, kad jie, be Kol- 
čako, jokios kitos valdžios 
nepripažįsta, o lietuvius ga 
li nuginkluoti. Atsigabenę, 
pradėjo rekvizuoti namus 

geruoju ir prievarta, užėmė 
net mokyklos namą, nors 

Lietuvių valdžia griežtai pro 
testavo imti vežimus, grobs 
tyti vištas ir t.t. 

Liepos 30 d. tos kariu- 
I menės dar daugiau. Matyti 
iškeltų rusų tautinių vėlia- 
vų. Visokie spicerukai da- 
bar drąsiai kalba, kad jie 
yra "carskaja armija", eina 
atstatyti ir *ėl sulipdyti iš- 
siskirčiusią Rusiją. Sauvalys 
šeimininkavimas žymiai pa- 
sididino. ''Jokios valdžios 
čia nėra", sako jie ir daro, 
kįas jiems patinka, net sten 
giasi išmesti ant gatvės val- 
džios įstaigas: taip prisakė 
išsigabenti Suėmimo Komite 
to raštinei, nes jiems to na- 
mo reikia. 

Žmonės išsigando. Nors 
29 d. čia'buvo mugė, bei nie 
kas neatvažiavo. Visi tik 
ir beklausia vienas kito "kas 
čia bus, kas Čia bus". 

(Iš "Lietuvos") 

Tik viena našlė i>asaulyje 
už dyka naudojasi šiluma ir 
sviesa. Tai žeme. 
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Apie du metu atgal vakaci- 
jų laikė man teko nuvykti j tą 
mažą, bet garbingą miestuką 
Ir stai! ką ten tokio negirdėto 
išgirdau ir nematyto pama- 
čiau. Kuomet susitikau su 

moksleiviu, kuris vos penkius 
mėnesius prabuvęs universite- 
te ir atvažiavęs VVestvillėu jau 
be klebonaujas. Čia kalbu 
apie "nezaleCjninkti" kunigą J; 
J. Strazdą. 

Šį metą, tame pačiame mie- 

stelyje, teko sutikti kita mok 
slcivį ir dar nekokį, bet medi- 
cinos studentą. Jis buk buvęs 
vietinio R. K. klebono pakvie- 
stas misijų laikyti. Mat, per 
sąvaitę laiko sakęs prakalbas 
katalikams, o ypač Lietuvos 
Vyčiams. Buvo tai Jonas P. 
Poška. Nedėlios vakara, 
rugp. 31 d., savo prakalbose, 
kurias ir man teko girdėti. Ir-t 
gi nepatingėjo savo mokslų, 
pasigirti, gal buti, kad ir per- 
daug. Nes sakė: "Jau vaenuo 

lik-a metų, kaip mokinuosi, aš- 

tuoni metai, kaip studijuoju 
mediciną." 

Tokiu savo išsireiškimu p. 
J. P. Poška vietoie pasigiri- 
nio, žemina savo g? r.bę ir tuom 

pačiu visų moksleiviu, nes kuo 
m et visuomenė sužino moks- 

leivių gudrybes ir jų gero var 

do troškimą; tuomet visai at- 

šala ir nebeužjaučia jaunimui, 
nors ir teisingiausiam, einan-' 
čia m aukštesnius mokslus. 

Ponas Poška kalbėjo apie 
"Evoliuciją." kurią jis užvadi 
no "Apšvieta." Nors jo pra 
kalbose apšvietos lubuvo, o 

tik, galiu sakyti, tamsybė ir 

•bedugnė .ten susirinkusiai 
niai "sviete." 

i 

Ant kiek aš p. .Pošką ypa- 
tiškai pažįstu, man, rodos, kad 

jis nėra dar mokinęsis apie 
evoliuciją ir medicinos kiesij 
skyriuje yra išbuvęs tik apie" 
devynius mėnesius. Iš to vh 

suomenei bus suprantama, 
kad jis dar nėra tokiu didžiu 

mediku, kaip pats save West- 
villyje persistatė. 

Kuris -yra augŠto mokslo, 
tas niekados savęs negirs, O 

kuris.—mažo, arba žemo ir 

-ypač dar. daug turi vaikiškų 
minčių pasigirimo, tas visados 
kelias į padanges. 

Gaila, kad p. Poška pats; 
nieko nesuprasdamas apie evo 

liuciją, o jau nori mokinti tuos; 
kurie ar visai nieko nesupran- 
tą, ar daugiau negu pats kai 
bėtojas. Ir tai tas evoliucijos 
"aiškintojas" klausia, ar nėra 

kokių klausimų. Jeigu kas ka: 
iš evoliucijos butų užklausęs,) 
tikiu, kad p. Poškai kinkos ge 
rai butų sudrebėję ir to klau- 
simo nebūtų galėjęs atsakyti. 

Tą vakarą "kalbėtojų" bu- 
vo gana daug, net aštuoni, ir 
visi mok ieiviai ir moksleivių 
"profesoriai." Kazimieras 
Gedvylas sakėsi buk jau pen- 
kiolika metų, 'kaip mokinasis, 
net jau ir lietuvišką, nors ir 

Lietuvoje yra užaugęs, kalbą 
pamiršęs, o dar ne kunigas1 
Poška jau vienuolika metui 
kaip mediciną studijuoja ir 
dar negidytojas. Na, ar ne- 

gražu^ Atrodo, lyg butų be- 

gab kunigijos, bei medicinos 
mokslas. 

Moksleivys Juras, visus kai 
bet >jus labai augštai perstatė, 
—kaijK) mokytojus, medicinos 
studentus, teologijos ir fiio- 1 

sefijos studentus. Iš tokių 
augštų mokslinčių ir filosofų 
kitas tik, tik pora žodžių su- 

gebėjo pasakyti ir tuos pačius 

netvarkoje. Ar ne gėda kata- 
likiškai moksleivijai atvykus 
į svetimą miestą, taip save aug 
štiiUi, kuomet hštikrųjų yra vi- 

sai mažų klesu žmogeliai. 
/. F. Girele. 

NEWARK, N'. J. 
Šis miestukas neperdidelis 

apie 400,000 gyventojų. Dar- 
bii čia yra gerų, bet mokestįs 
neperdidelės. 

Rugs. 7 d. A. 'L. T. Sanda- 

ros 19 kp. parengė išvažiavi- 
mą, kuris labai puikiai pavyko. 
Diena buvo graži ir publikos 
gan skaitlingai prisirinko. 
Kur ant tyro oro linksmai pra 
leido laika. 

Rugs. 8 d. A. L. T. Sanda- 
ros 19 kp. atsibuvo susirinki- 
mas, kuriame tapo išduotas 
raportas. Raportas tapo pri- 
imtas* ir nariai rengimo išva- 
žiavimo komitetui ištarė šir- 
dinga ačiū. 

Sek. M. Dvareckas. 

•v 

Žinios Si Lietuvos 

KAUNAS. 
Dailinikų kliubas Vilko- 

lakis jau baigia tvarkytis. 
Viaų sunkiausias dalykas 
baldų reikalas. Kol kas 
dar nebaigtame įrengti klu- 
be visi Vilkolakio nariai jau 
gali gauti pietus. Pašali- 
niai gali valgyt tik nariams 
rekomenduojant. 

— Uogų diena rengiama 
Liet. Moterų Globs Komite- 

jto, rugpjučio 3 d. Vytauto 
,kliube įvyko ir davė pelno, 
kuris bus sunaudotas naš- 
laičiams pridengti. 
Uogų dienai daug pakenkė 
lietus, daug žmonių sulai- 
kęs nuo dalyvavimo kalne. 
Antrą dieną, pirmadienį, 
vakarą buvo Uogų dienos 
tąsa baigti parduoti loteri- 
ją. Žmonių prisirinko jau 
daug mažiau, bet vis Glo- 
bos kason gal įdėjo dar kele 
tą šimtų auksinų. 

Visi papuošimai, parengti 
iškilmėj buvo pagaminti 
daugiausia pačių našlaičių 
vaikų. Matyti, visur vado- 
vavo Skonio ranka, kad eg 
lėlės, vainikai ir kiti papuo- 
šalai davė raminančio pail- 
sio akims ir širdžiai. Visą 
įrengimo darbą tvarkė mū- 

sų žinomos, nenv.ilstančiGS 
ponios, kurių pryšakyje sto- 
vi p. Šleževičienė. 

Garbė pasidarbavusioms 
našlaičių naudai. X. 

KAUNAS. 

lietuvių Kafibos Kursai. 

Visuomenės darbuotojų 
grupes inciatyva š. m. lie- 
pos 31 d. įsisteigė lietukų 
kalbos kursai suaugusiems. 
Grupės išleistas skelbimas 
rado atbalsio Kauno žydų 
gyventojų tarpe. Jau pirm v 

dieną užsirašė 30 asmenų. 
Dabar klausytojų skaičius 
siekia 60 asmenų ir kašdien 
vis daugėja. Esant dideliam 
klausytojų skaičiui reikėjo 
sudaryto antrą grupę. Kur- 
sai ypatingo pasisekimo tu- 
:ri dėlto, kad jie yra vienin- 

tėli, kuriuose mokinama 
Berlico metodu. 

Kursai tęsis 3 mėnesiai. 

Žydų spaudos Biuras. 

Rugpjučio 4 d. grįžo iš 
lenkų nelaisvės V. Tarybos 
narys dr. Alekna ir Aviaci- 
jos dalies vadas karininkas 
Petronis. 

Rugpjučio 4 d. iš Varša- 
vos Kaunan atvažiavo len- 
kų misija su ministeriu Va- 
silevskiu pryšakyje. 

Pranešama, kad visi as- 

mens, norintieji atsilankyti 
šaukimajame š. m. rugpju- 
čia 7. 6 vai. po pietų Lie- 
tuvos bankų ir kredito įstai- 
gų atstovų gauti Finansų 
Ministerijaj (Duonelaičio 

gatvė, Nr. 50, kamb. 4). 
t 

PAPILYS. 

Birž. apsk. Liepos 20 d. 
Papilio Vartotojų Bendrovė 
Papilio dvare surengė spek- 
taklį — gegužinę. Vaidino 
"Žmones" 3 veiksmių dra- 
mą. Kaip apskritai mieste 
lių bei sodžių, scenos mylė- 
tojai mėgsta kibti prie dra- 
mų, taip ir papiliečiai nepa 
siduoda kitiems. Liūdnas 
apsireiškimas, tame, kad 
mylėtojai, norėdami duoti 
publikai labai daug ir, anot 
patarlės — iš didelio griaus 
mo visuomet buna mažas 
lietus, — duoda visai maža. 
Nors veikalas Papilio my- 
lėtojams buvo persunkus, 
bet vistik, suglaudus bendrą 
įspūdį, galima pasakyti, kad 
jų gana gerai pasidarbuota 
"Žmonių" pastatyme. 

Po to pačio Mikelėno ve- 

damas mažai išlavintas cho 
ras padainavo Lietuvos him 
ną ir keletą liaudies daine- 
lių. Balalaikų kvartetas 
paskambino, geriau pabarš- 
kino keletą dalykėlių. Trio: 
smuike — p. Kvedaravičius, 
Cello — p. Bauman'as, for- 
tapiano — p. Grintalaitė, —• 

žavete žavėjo publiką ir iš- 
lygino visus trukumus. Klau 

DARBININKO MINTIS. 
Ten dirbtuvė trenkia — rūksta— 
Reikia eiti pažiūrėti, 
Gal dar manęs tenai trūksta, 
Gal galėsiu jiems padėti... 
Ten taip skaudu, oras dvokia 
Ir varguose nuliudimas.. 
(Bet aš myliu vietą tokią, 
Jei paskyrė ją likimas). 

O toliaus ant antro kelio 
Sodai šlama, gėlės žydi, 
Juokas kįla nuo upelio,— 
Žiedų kvapsniai jį palydi. 
Šičia žmonės, ir suvytę 
Ir nublankę, ir alkani, 

>Q ten vargo nematyti, 
Aukso namai jų kupini. 

Bet kam čia kalbėt—rokuoti,— 
Kas kur yra, kas ką veikia— 
Vargų juostą man matuoti... 
Taip man skirta, taip jau reikia. 

Liepos 31, 1919. Tulelis: 

syclamas trio žmogus jautės 
lesąs ne Papilio svirne, bet 
'kur nors kitur, ir ausį gla- 
monėjo tikri muzikos akor- 
dai. Už tą muziku publika 
gausiai apdovanoja artistus 
aplodismentais, prašydama 
pakartoti. 

Publikos buvo daug. Su- 
rinkta už bilietus ligi 13 šim 
tų auksinų 

Baigdamas, noriu palin- 
kėti, kad tokių vakarų butų 
kodaugiausia, kad prakilni 
pradžia nežūtų, bet pradėtas 
vaisingas darbas butų varo- 

mas ir ateityje. Bet podraug 
noriu perspėti vakaro ren- 

gėjus, kad rengiant vakarus 
reikia labai rimtai ji os kū- 
nyti. Statant kurį nors vei 
kalą reikia stengtis, kad 
kiekviena veikalo scena bu- 
tų atliekama atatinkamai. 
Varycl mi darbą rimtai dau- 
giau pritrauksite kaimo jau- 
nimo ir išsklaidysite tą susi- 
dėjusią pas sodieti nuomonę, 
kad teatras tai pasilinksmi- 
nimo vieta. Reikia, kad kai 
mietis, atsilankęs teatre ma- 

tytų, kfiip veidrodyj, savo 

ir kitr gyvenimo dramatinę 
į bei juokingą pusę, kad teat- 
re matytų vietn, kur per sce 

na lavina ir tobulina žmogų, 
kad išnyktų tie, dažnai gir- 
dim išsireiškimai: "Eisime 
pažiūrėti, kur komedijonči- 
kai štukas krečia irkomedi 
jas rodo". Daugiau pasi- 
šventimo, daugiau triūso, 
daugiau rimtumo ir kaimo 
jaunimas aiškiai supras, kad 
teatras ne vieta, kur žmonės 
"linksminas ir komedijon- 
čikai štukas krečia, bet rim 
ta 'keliamos dailės ir kultu- 
ros įstaiga! 

K. Šarūnas. 

ŠIAULIAI. 

I Šaulius atvyko transpor- 
tas iš Mintaujos su Kolča: 
ko kariumene. Karininkų 
tarpe matyti daug vokiečių, 
nes taip tarp savęs kalbasi 
vokiečių kalba. Rū- 
bai rusiški. Gerai apgink 
luoti. Karininkai nešioja 
rusiškus pagonus, o karei- 
viai, šalia vokiškos, prisi- 
segę rusišką kukardą. Rusų 
labai maža, daugiausia žy- 
delių ir vokiečių. 

Vietiniam komendantui 
pranešė, jog apsigyvensią 
mieste arti tūkstančio ad- 
mirolo Kolčako kareivių, ir 
"organizuosią savo pulkus. 
Paklausus komendantui, ar 

tai jie šu vyriausybės žinia 
mano čia apsigyventi, buvo 
atsakyta, jog siųsta atstovą 
į Kauną tuo reikalu. 

Vietos gyventojai labai 
pasipiktinę jų atėjimu, net 
labiau už vokiečių jų neap- 
kenčia. Nuo vokiečių be- 
veik nieko nesiskiria, nebent 
pagonais ir kokardais. Ua- 
bai panašus savo apsirėdy- 
mu į plėšikus. Su y~sais 
vokiečiai labai sutinka, kon- 
takte. 

KUPIŠKIS. 

Birželio 18 d. Kupiškyje bu- 
vo Nepriklausomosios Lietu 
vos šventė, jaunimas iš apy- 
linkės kiekvienas kaimas su 

savo vėliavomis ėjo. Mieste- 
lis buvo gražiai papuoštas 
žolynais ir vainikais. Buvo 

pasakytos kelios prakalbos 
apie Lietuvos atgijimą. 

Upo žmonės turi daug. 

TRUSKAVA. 

Čia dvarponiai lenkai lie- 
tuvius skriaudžia. Pav. p. 
Rasakackienė nori ir reika- 
lauja, kad darbininkai dirb- 
tų po 40 kap. i dieną. Žmo- 

nes truskaviečiai norėtų dar- 
buotis, bet neturį vadų. Čia 
kunigai lenkai, pirmiau dar 
įkalbinSjo, kad lietuviai dė- 
tųsi su lenkais, bėt dabar 
jau nurimo. Daugiausia 
viešpatauja lenkų dvasia. 

Mokyklą vokiečiai sudegi- 
no ir dabar jokios nėra. 

Vietinis milicininkas yra 
tik vienas ir palaikyti jam 
■tvarką labai sunku, pertai 
nėra jokios tvarkos. 

Jis yra susirupinęs kitais 
dalykais ir dažnai nebūna 
namie. Turskavoj nėra jo- 
kios raštinės, ir visokiais 
reikalais tenka kreipti j Ra- 
mygalą, kuri gana toli. La- 
bai reikalingas koks nors 

inteligentų, lietuvių. Reik 
literatūros. Lietuvos yaldžia 
patenkinti. 

SVĖDASAI. 

Žmonės vietinių bolševikų 
įbauginti ir suk1 aidinti, jie, 
bijosi kad negrįžtų bolševi- 
kai. 

Gyventojai šviečiasi. Įs- 
teigė knygynėlį, kelias drau- 
gijas, ir visuomet klauso ko- 
miteto. 

Liūdnas reiškinys, kad 
laikraščiai nepasiekia šio 
kampelio. Reikėtų dažniau 
painformuoti vietos gyven- 
tojus ,nes tuomet be abejo- 
jimo jie bus tvirta parama 
mus valdžiai. 

Iš Kupiškio apskričio iš- 
ėjo laisvanorių. Visi laukia 
mobilizacijos. 

ANDRIONIŠKIO MIE- 
STELIS. 

Šis miestelis yra abipus 
Šventosios upės. Gyventojai 
anapus šventosios nor prisi 
dėti prie Anykščių parapi- 
jos vien del to, kad butų 
toliau nuo miestelio ir tuo 
budu, vadinasi, gautų rečiau 
važiuot ar kitą kurį valsty- 
bės darbą atlikt. 

Apylinkės gyventojai la- 
bai nukentėjo del karės. 
Daugelis net gyvenamų na- 

mu neturi. Nesipirkti ką 
nors be lietuviškų pinigų 
sunku. Visi laukia ir mano, 
kad netrukus turės įvykti 
kokia nors permaina. 

Politikos atžvilpiu žmonės 
čia nenusistatę, linksta į tą 
pusę, kur daugiu agituoja- 
ma. Bepig, sako, butų pa- 
laikyti valdžią, jei butų kaip 
ir kuo. 

Šioj apylinkėj trūksta la- 
bai gyvuUų, ypač arklių, to- 
dėl žmonės negal tinkamai 
įdirbti savo laukų. Butų ge- 
ra, kud valdžia suteiktų 
tieni'j žmonėms žemės tra- 
šų. : 

LIETUVOS AUKŠTESNIO- 
SIOS MOKYKLOS. 

Švietimo Ministerijos ži- 
nioje yra 38 mokyklos tipo 
aukštesnių už pradedamą- 
sias, buten, 1) gimnazijos ti- 
po: Vilniuje — vyru ir mo 

terų gimnazijos. Kaune — 

mišra gimnazija, komerci- 
jos mokykla (kclkas rusų 
[kalba) ir realinė gimnazija 
(žydų), Šiaulius — mišra 
gimnazija. Panevėžyje — 

vyrų ir moterų (5 kl.) gim- 
nazijos, Telšiuos — mišra 
gimnazija (5 kl.) Rasei- 
niuose — mišra gimnazija 
(5 kl.), Ukmergėje mišra 
gimnazija (5 kl.), Mariam- 
polėje — vyrų ir moterų 
gimnazijos, mišra realinė ir 
žydų gimnazija (5 kl.), 
Švenčionyse mišra gimna-1 
zija (2 kl.); 2) progimnazi-i 
jų tipo: Jurbarke (3 kl.) 
Skuode, Rietavoje (3 kl.), 
Radviliškyje, Šeduvoje (3 
kl.), Žagarėje, Biržuose (5 

kl.), Joniškyje, Kupiškyje, 
Linkuvoje, Rokiškyje, Vie- 
kšniuose, Prienuose (3 kl), 
Naumiestyje, Šakiuose, Vil- 
kaviškyje, Kybartuose, Vir- 
b Jyje (žydų), Seinuose vy- 
rų (3 kl. ) ir moterų (2 kl.). 
Kur kliasų nepažymėta, te- 
nai yra normalis jų skaičius. 

Mokinių 1918 m. buvo 
maž daug po 40 kliasoje — 

žemesniosios daugiau, vy- 
resniosiose mažiau. 

Mokytojų tarpe buvo: iš- 
ėjusių aukštąjį mokslą 28% 
vidurinį 64%, nebaigusių vi 
dūrinės mokyklos — 8%'. 

(Iš Kauno "Lietuvos") 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie j 
vrną geriausiai žinomų preparatų, 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- j 
smagumu ir nereguliariškumų nuo į kurių moters ir merginos taip daž- ! 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra j 

Severa's! 
į 

Regulator 
(Severos Reguliatorius) ir.jisai gau- 
namas visur ir bent aptiekoje. žli- ! 
noma, nuėjus j aptieką reikalauk j 
vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi Į 
geriausias ir greičiausias pasekmes, j 
Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

w. F. s$ver* co. 
CEUAR RAPIDS, iOWfl J 

Ką tik išėjo Lietuvių ■, 
Pasaulin v. \? 

"Meilės 
Galybe" 

Nauja, puiki Knygelę į 
BEGALO ŽINGEIDI J 

Kaina ^ 
Su apdarais 75c. Be ap. į45c^ 

Originalas m 
Kun. L. G. Vaughan< -i 
VERTĖ KUN. J. & * 

JONAITIS. 
Ex-Leitenantas Kapelionai 
Užsisakimus ir pinigus sigis- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAK1S 
3832 Fulton St., Ii 
CHICAGO, ILL\ 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

•,. -~:uim.iLiiiiiimiimiuiiiumuiuMimnmHumuminimiiiniiiHininiinlBffl t PIRM/ ĮSEGU PIRK5!, GAUK MUSŲ KAINAS. ant Purų, LCntų, Ržmų ir Stoflama Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojlmu' stubŲ iš vidaus, po $1.5!) ui flallona 
CARR BROS. WR£CKING CO. f 3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. !|||IllllI!HllllHllUUfriuIIUIl!llU!UUIIUUIllU!Ililir.llllUIUUIiaillUIlllH»IUllllUIUliHiiiiiiiiiii''»!t.ii.,iii..n.....,».n. 

LIBERTY BONDS M.js perkanle Llterty londs u. a~a t—v t t pilu$ "Cesb"' vertę. Atneškite Nw-^ O .L X arba atsiųskite. ,).G- SACKHEIM & CO. Atdara k^uien nuo 9—S 
v .. Utarninkais Ketvergaie lr nl3&> Ml!wauke Ave. Subatomis 9—9. tarpe WooC. ir Paulina gatvUj:1 ~ — 

N. S. PITTSBURGH, PA. 

Lietuviij Kapiniu B-ves Sekref. Pranešimas Visiems PittsburSo ir apielinkės draugijoms ir.»3 
pavieniams. GODOTINI LIETUVIAI IR ĮVAIRIOS DRAUGIJOS! Gruodžio 20, 1018 susitvėrė Lietuvių Kapinių Bendrovė, kuri jau dirbo darbą pardavinėjimo (rinko pinigus) pirkdami kapinių ir kvietė visus Lietuvius ir visus draugijas rašyties prie L. K .B., ne- žiūrint kokių pakraipų, kokių tikėjimų. Ir iki šiahi .aikui. dar vis eina abejonės, ar Pittsburgho Lictū* viai jgis savas Lietuviškas laisvas kapines? O, tai araugai ir draugės. Minėta draugija L. K. B. labai spar- tini auga jau ji turi narių 263. Tarp jų esti 9 draugijos ir jau esti sumokėta pinigų $2360.00, neskaitant, tų draufijų, kurios prisižadėjo duoti po $Lj0.00 ir po daugiau maiosnėa draugijos po $100.00. Tadgi matomai, draugija puikiai auga, ir j jų visi rašosi, nes j> yra bepartyviška. 

L. K. B. gavo jau ir CHARTERI .Tuno 14. 1919, kurios draugi- jos norėtų pamatyti čarterj, tad galima matyti jį Lietuvių Mokslo Draugijos name po No. 142 Orr St., Pittsburgh, Pa. po priežiūra L. K< B. Pirmininko J. Maskeliūno. 
Tad jau nėra abejonės kaip bus su L. K. B. Matomai esti visas fondameutas padėtas, nes esti inkorporuota, ir dirba darbą, atvirai ir bepartyviskai. 
I.. K. B. laiko snvo susirinkimus, sykį kas mėnuo paskutiniame nedėliojo kiekvieno mėnesio. L. M. D. Svet. 112 Orr St. Pittsburgh. Pa., kaip antrą vai. po pietų. 
Todėl gerbiamos draugijos ir pavieniai lankykitės ant L. K. B. susirinkimų, ir rašykitės prie jos, nes visas darbas priklauso nuo jusų, juo greičiau sumokėsime pinigus tuo greičiaus bus įsteigtos (nupirktos) kapinės, tad kurie esti užsirašę ir įmokėję po kelis dolia- rius malonėkite dabaigti mokėti iki tiek, kiek išgalėsite. Užsimokėti galima, pas šluos draugus: W. Stašinskų ir G. Sa- muilj S. S. Pittsburgh, Pa. .J. A. Katkų ir L. Karį Mckees Rocks, Pa, .1. 1. Ale.vis ir J. Ą. Riuku N. S. Pittsburgh, Pa. F. Telovich ir S. Kirminas Pittsburgh, Pa. Kurie priėmė išduos paliudijimus ir pri- sius pinigus sekretoriui .1. I. Alexis, nuo sekretoriaus gaus tikng paliudijimų su žyme L. K. B. 
L. K. B. šėrai (p&.iudijimai) parsiduoda nemažiaus $10.00 ir nedaugiau $500.00 ypatai arba' draugijai. * Todėl stengkitės kiekvienas rašyties prie L. K. B. ir dirbti pradėtg. darbų, ir dalyvauti kitame subrinkime L. K. B. kuris bus Rugsėjo 28, 1919 nuo 2 vai. p. p., svet. L. M. D. 142 Orr St. Pittsburgh, pa. L. K. B. Sekretorius .10* I. ALĖJOS 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS! LIETUVA 
ir gvarantuoja į, 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų ži.&ių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. ScKnitzer State Bank0 
141 Washingtcn Street, New York, N, Y. 



Vietines Žinios 
KETURI VYRAI SUAREŠ 
TUOTl IŠTIR1MUI, AR NE 

BUS P-NIOS BRAOWN 
UŽMUŠĖJAIS. 

Subatos vakare tap > suar- 

eštuoti keturi jauni vaikinai, 
kurie tyrinėjami, ar nebus po- 
nios J. Kronu, metodistu 
ktmigužio pačios, užmušėjais, 

Ponia I»ro\vn tapo užmiršta 
May\vfiod savo namuose. Dan 
gelis kai n linų pasakoja, buk 
matę prie Urovvn durių besi- 
beldžiančius tris vyrus. 

Iš tti keturių suareštuotų 
vyriausias tik 21 m. amžiaus. 
Jie visi apskurę. Vienas iš jų 
neturi nei skrybėlės, neigi 
švarko. 

Ponios Broun užmušimo 
priežastis labai tamsi, nes, 
eso, ji nieko nebuvusi užpiki- 
nus, gi turtas is namų nepalie 
stas, kuomet jo ten nestigo: 
rados apsčiai pinigų ir deiman- 
tų. + 

TŪKSTANČIAI AUTOMO- 
BILIU NETURI "LICE 

/ NES". 

Patirta, kad tūkstančiai 
Chicagos "gudruolių," kurie 
mėgsta automobiliu >se važi- 

nėt ies, nėra iš valdžios gavę 
leidimo, (licenses), t. v., nėra 
užsimokėję priderenčias užmo 
kėti taksas. 

liet tie ponai tuojau bus su 

gaudinėti ir priversti užsimo- 
kėti savo duokles, nes jau trįs 
dešimts ypatų verčia rekor- 
dus ir gaudo juos. 

8,500 VYRU IR MOTERŲ 
REIKALAUJA PERSISKI j 

RIMO. 

Daugiau negu 8,500 vyru ir 
moterių šeimininku reikalu tei c- c c 

sme reikalauja persiskirimo į 
(divorcc) ir į trumpa laika, 
istirtis jų persiskirimo priežasį tis gaus persiskirimo leidimą. 

Seiminišku reikalą teisma- 
butis pastebi, kad veik pusiau 
pasidaugino seiminų, kurios 
reikalauja persiskirti. 

TR|S CHICAGIEČIAJ 
TRAUKINIO UŽMUŠTI. 

Edvard W. Mc Cready, 
K. W. Mc Cready Cork kom 
panijos prezidentas, jo duk- 
teris 8 metu ir p-lė Stein- 
back, M c Crealy dukters 
auklė? nedėlioje, Crisfield, 
Md., tapo traukinio užmušti. 

Jie visi trįs važiavo auto- 
mobiliu ir perbėgęs jiems 
bevažiuojant traukinys už- 
važiavo ant jų. 

POLICIJOS AUTOMOBI- 
LIUS PAVOGTAS 

Praeitą subadą iš Deering 
stoties policijos viršininko 
automobilius tapo pavogtas. 

Policijos viršininkas atva- 
žiavo ant dvidešimts devin- 
tos gatvės ir sustojęs su tū- 
lais reikalais įėjo į krautu 
vę. Tuom sykiu plėšikai pasi 
naudojo proga ir nudume su 

palicijos automobilių. 

T. M. D. CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIVAŽIA- 

VIMAS. 

Nedčlioj, Rugs. 14 d. "Lie- 
tuvos'- Bendrovės svetainei 
Įvyko T. M. I). kuopų konfe- 
rencija, kurion netik Chicagos 
apskričio T. M. D. k u opu de- 

legatai dalyvavo, bet net ir iš 
\\ isconsono valsti jos delega- 

tu pribuvo. 
Valdyba vesti konferencijos 

tvarka tapo išrinkta išsius vpa 

jtų: Pirm.—J. Yeišvilas, T. M. 
,1). 27 k į ». narvs, rast.—M. K, 

Iįminėtam susivažiavime 
apkalbėta daug svarbių daly- 
ku T. M. I). reikaluose. Tarp 
kit k > taj><» pakeltas klausimas 
kas link Nerims raštu leidimo, 
paskaitų rinkinio, naujų kuo- 
pų tvėrimo ir tas kuopas, ku- 
ries neprisiuntė savo valdybų 
į apskričio susivažiavimus nu 

tarta pakviesti susirinkiman, 
bei susivaževiman. kuris atsi- 
bus Spalio 12 d., 1910 "Lietu 
vos Hendrovės svet. 

Iš to susivažiavimo buvo 
galima pastebėti, kad T. M. D. 
kuopos ui (liaus pradeda veikti 
ir rupinties organizacijos rei- 
kalais. 

Labai linksmu, kad toki d va j 
sia tarp lietuvių apsireiškia. 
Nes, jog neužilgo, kada galu- 
tinai bus galima kumunikaci- 
ja su Lietuva, nntsų broliai 

Lietuvoje daug pareikalaus 
dvasiško peno iš mūsų orga- 
nizacijos, kuri ir pirm tos ka 

! rės rūpinosi pilkasermėgiais. 
Didesnių pasekmių jai. 

Dclcf/atas. 

TOWN OF LAKE. 

Rugs. 12 d. Lietuviškas Tea- 
trališkas Kliubas ''Lietuva'' 
laikė savo mėnesinį susirinki- 
mą paprastoj svet. apsvars- 
čius savo paprastus dalykus 
tapo pakeltas klausimas kas 
link sutvėrimo dainininku skv 

c 

riaus, kaip jau pirmiau apie 
tai buvo manvta. Bet užėju.. 
karščiams tapo atidėta 
tūlam laikui. O dabar 
kuomet oras pradeda atvėsti 
tai kliubas tvėrėsi už darbo. 
Apsvarsčius ta dalyką tapo nu 

tarta, kad butu prie kliubo ir 

dainininkų skyrius. Nutarta i 

paimti pona Kvcdara, kaipo! 
garsų dainininką— kompozi- 
torių už mokytoją, kuris pra 
dės varyti tą darbą ir kelti lie 
tip išką dailę. 

Pirmos Repeticijos atsibus 
16 d. Rugs. Davis Sąuare 
Park svetainėj. Toliaus tapo 
pakeltas klausimas kas link, 
Teatrų lošimo. Visų pirm* 

bus suloštas teatras "Maža po 
ni Niekas." School Mali. 12 d. 
Spalio (ii 26 d. Spalio bus 
sulošta, p. Elias svet. veika- 
las, "Žmonės". Lapkričio 9 die 
na bus suloštas veikalas, "Iš- 
gania." 

Paminėtam susirinkime bu- 
vo usprašimas nuo draugy- 
stės Sv. Juoza]Mi, kad kliubas 
jiems suloštų Teatrą. Pakvie 
timas tapo priimtas ir kliubas 
apsiėmė sulošti. 

N. Klimašauskas. 

WEST SIDE. 

Nedėlios vakare, Rugs. 14 
d. „Vyčių 24 kuopa parengė tea 

trą ir balių. Tapo atvaizdin- 
tu du mažų veikalėliu, "Žila 
galvoj—velnias uodegoj" ir 
"Kas Bailys?" 

Pirmutinė komedija buvo 
l silpnai atvaizdinta, antras trio 
logas geriaus pavvko, lyginant 
su pirmu. 

"Vyčiai" yra organizacija, 
kuri susitvėrus i^ jaunų narių 
ir skaitlinga. Ji rūpinasi 
savo tėvynės Lietuvos rei- 
kalais. P»et kaž kodėl nesirū- 

pina tobolinti lietuvišką tea- 

trą? Jau lietuviams užteko 
t kili ''teatrų," kaip "Žila gal 
voj—velnias vodegoj." Jau 
butų laikas pradėti musų liau- 
dis pratinti prje svarbesnių 
veikalų, kurie slepia savyje ir 
dailės ir idėją. Gi tokių vei- 

kalų jau, aeiu Dievui, šiandien 

mums nebestinga. Tik reikia 
atsakančiu artintų—lošėju, ku 
rie sugebėtu juos atvaizdinti. 
l\as V yčius, rodos., spėkų už- 
uktinai yra* 1 »ct dar jiems 
stinga dailiadvasios, kuri juos 
••estu prie svarbesnių veikalų, 
t.) gal tik bus vienas jų apsi- 
leidimas, gal jų teatrai renge- 
mi pasipinigavimo tikslų? Jei 
taip. tai peiktina, nes lietuvių 

jaunimo didžiausia pereiga, 
tai vykdinti j lietuviška liau- 
dį nauja dvasią, kuri jau vieš- 
patauja kulturingesnio.se tau- 

tose. 

Jei jau iš vienos kuopos ne- 

sirastų atsakančių lošėjų, kurie 
galėtų atvaizdinti, geresnį vei 
kalą. tuomet lai susideda ar- 

tistai iŠ keleto kuopų, kaip, 
kad Keistučio perstatyme pra 
eitą metą. 

Hutų malonu, kad ateityje 
gerb. vyčiai žengtų prie dailės 
ir idėjų ir paliautų graibstės 
už minkos verties veikaliukų. 

7. 

TOWN OF LAKE. 

Pranešims. 

Šiuomf pranešame dainų 
mylėtojnis, kad pirma Teatra 
liško kliubo ''Lietuvos" choro 

repeticija įvyks šį vakarą, 
Rugs. 16 d. 8 vai., Paskučio 
svetainėj, 45-tos ir S. Paulina 
gatvių. 

Visus lietuvius dainų mvle 
tojus be skirtumo partijų nuo- 

širdžiai esate kviečiami atsi- 
lankyti ir prisidėti prie šito 

naujo choro. Chorą vado- 
vaus vienas i,š gabiausių ofe- 
ros dainorius—lošėjas. 

Kviečia Komisija: 
/. P. Parkattskas, 

J. Ragauskas. 
N. Klimašauskas, 

Dr. C. Z.l'cscL 
Dr. S. N aibei is. 

PRANEŠIMAS CICERIE- 
ČIAMS. 

"Lietuvos" dienraščio ge- 
neralis agentas Cicero, 111. 
p. Al. Rimkus 1332 49 Ct., 

; šiomis dienomis persikėlė 
kiton vieton. Visi "Lietu- 
vos" dienraščio skaitytojai 
ir norintieji "Lietuvą" už- 

sirašyti malonėkite kreipties 
prie p. A. Rimkaus sekan- 
čių adresų: 1325 S. 51 Ct., 
Cicero, 111. 
"Lietuvos" Administracija. 

LIET L'VOS KARIUOME- 
NES PAVEIKSLAI". 

Šiomis dienomis Lietuvos 
Liuosybės Sargų Centras ga- 
vo iš Lietuvos visa krūvą į vai 

rių Lietuvos kariuomenės foto 
gralijų. Fotografijos yra ne 

paprastai Įdomios, jau nekal- 
bant apie jų didelę istorišką 
vertę. Kiekvienas tikras lie- 
tuvis turėtų pasirūpinti Įgyti 
bent vieną kompletą tų paveik 
siu. 

c 

Iš tų paveikslų męs pada- 
rėm labai gražių atviručių. 
Atvirutės yra keturių rūšių. 
Jos parsiduoda dvi už dvide- 
šimts penkius centus. Didės 
ui paveikslai, kaip tai VLietu- 
vos Kareiviai paėmė bolševi- 

kus nelaisvėn,' "Lietuvos ka- 
riuomenės kulkosvaidžiu sky- 
rius" ir kiti parsiduoda po dvi 
dešimts penkius centus. To- 
kie į>a\ eikslai yra trijų rusiu. 

» Vi i septyni vaizdai, 
kuris ]>risiųs viena dolerį, 

gaus tins visus paveikslus. 
Norime pažymėti, kad čia nė- 

ra jokis pasipelnijimas, nes 

visas pelnas yra skiriamas su- 

šelpinuti Lietuvos kareivių, 
kurie pašelpos reikalauja. 

Paveikslu reikale adresuo- 
kit, įdėdami dolerinę ar dau- 
giau o jei mažiaus, galima ir 

pačto markėmis: 
Lietuvos L.!iiosybčs Sarc/ai. 

456. Grand Street, 
Prooklyn, X. Y. 

R E1K Ą L AU J AM K 3 MER- 
GINU. Reikalaujame 3 jaunų 
merginų, turinčių virtuves 
daruo patyrimo. Geros algos. 
-Atsišaukite tuojaus. F. PAR- 
KKR'S CAFE, 5066' Lake 
Park Avenue. 

j Reikalinga naudotas "Cash 
Register'is". Bus užmokama 
"chash" pinigais. Atsišaukite 
;raštu: "Lietuva" No. 7., 3253 
S. Morgan St., Chicago, 111. 

Reikalinga mergina, kuri 
kalba lietuviškai, dirbti į 
kavos krautuvę. Atsišaukite: 

3147 So. Morgan St. 
i. > 

REIKALINGA. 
20 GERŲ VYRŲ. 

Galima uždirbti $100 ir daugiau J 
sj.ivaitp. O vyrai.1 kurie dirbate die- 
nomis, galite uždirbti extra vakarais. 
Leugvas darbas. Atsišaukite ypatis- 
kai arba telefouuokite: 

JOHN A. WALULIS, 
4980 Archer Ave., 

Tel. McKinley 2002, nuo 11 
iki 6:30 vai. vakare. 

REIKALAUJU KRTAU- 
ČIAUS. Turi buti geras (bu 
šelman) lietuves, darbą pradė- 
ti pageidaujama tuojaus; dal- 
bas ant visatos. Užmokestis 
nuo $25 iki $30 j savaite. Turi 
mokėti dirbti patams (altera- 
tions) ant vyrišku ir moteriškų 
drabužių. Kadangi aš rengiuo- 
si u važiuoti Lietuvon, tai nore 

čiau supažindinti darbininką 
su kostumieriais ir palikt jam 
biznį. Atsišaukite tuojaus. Jos. 
Yaranka, 32 Hancock St., 
Springfield, Mass., Telephone 
River 2181—R. 

REIKALAUJAME DARB1- 
XIX K U Į Coal Vardą. Gera 
aiga. Atsišaukite tuojaus: 
YVRIGHT & CO., 3400 So. 
Racine Avenue. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Moiderių. Aadara dirbtuve. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Aukštos algos — day 
work ir piece work (ant 

jšmotukų). Kelionės lėšos ap 
[mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Isląnd, 111. 
■ n ■ 

UŽSISAGYKITE 
LIETUVOS 
ŽEMLAPI 

A A 
JKDYIGA LIAUDANSK1S mirė eidama 3 metus ir pusę. 
Paliko nuliudime brnlj ir seserį. Laidotuvės atsibus Seredos 
rytą, f) valandą, Šv. Jurgio Bažnyčioj ei.š kur lavonas bus ly 
dimas j Šv. Kazimiero kapines. Kūnas dabar randasi po Xo. 
3121 So. Morgan St. Visus gimines ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilieka dideliame nuliūdime tėvai:, 
Kazimieras ir Bronislova Liaudanskiai. 

Parsiduoda uiit vienų luini st 

besementu plytij ir medžio rS 

kambarių namas prie Lo\vc a v. 

tarpe 36 ir 37. \\iii, Sclnvemm 
sav. 154 VV. Randolph St. Km 
17. 1 Mione Main 264. 

Parsiduoda pigiai mūrinis na- 

mas ant dviejų lubų su bizniu 
(saloon). Raudos neša £100. 
j mėnesį. Atsišaukite po nume 

riu 841 \V. 33rd St. Telepbone 
Vards 2512. 

Parsiduoda prie 3158 S. Union 
A ve. kajupinis, su krautuve na 

mas; raudos neša $74.00 j mė- 

nesį. Kaina $8.500. Pusę įmo- 
kėti pinigais, likusius ant išmo 
kėjimo. Klauskite prie 6601 S. 
Hermitage A ve. arba Tele- 
pliDne Prospect 518. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau JT metai 

1146 8. Morgan ftt., Karti 12 at 
Specialistai Moteriškų, Vyriik*, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 8—10 ryto, U—I *> 
plet. I—* vak., NedSl. 8—1. 

TELEFONAS YAR^S 6»7. 

Dr. M, Herziuan 
15 RUSIJOS 

Gerti iietuviami žinomai per 16 Me- 

tų kaipo patyrę* gydytojai, chirurgai 
ir akušeria. 

Gydo aiitriai ir chroniškai ligai, Ty- 
rų. motern ir taikų, pagal naujauliu 
metodai XRay ir kltokiui elektroi 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboiatorija: 1025 W. 18tk 
Skeot, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nao 18—12 pietų, ir 
6—8 rakarrli. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S#. Halsfed St. 
VALANDOS: 8—9 —p. Hktai. 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauBlal, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobiliui ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samd,me automo- 
bilius vPBelijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Aucurn Ave. Tel. Drover 4133 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS CYlHflOJti CHIRUIMs 
•fisas: 1741 \V. 47th STREET. 

Vai.;: 9:3Q-12 A. M. .3-5 ir 7-9 P. M. 
TlefoĮtas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 Sb. \Vood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

Telfplione Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
lieYuvis gydytojas ir 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias li>:as motrrlj. vaikų ir vyrų. Specialiai pydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų linas. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

PUones: Y»ril» 155—551 
Kfstclcnce Pfione Provcr 77R1 

F.A JOZAPAITIS, R Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3G01 SO. HALSTED ST. OHICAGO < 

Telppbone Drover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
NedėNomis pagal sutartį. 

3261 S. HALSTED ST.f CHICAGO 

DR F. O. CARTER 
Akii/, Aust1, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tcnsilai prašalinami. Kreivos -afrj* 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Neaėliomis iti—12. 

120 So. State St., Chicago, UI. 

Daktaras 

Jonas W Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vai. 

Telefonai 
Ofisas Y&'ds 2644 

I 

VALENTINE TUSESSMAKTNO 
COT.LEGS 

Mokina siuvimo kirpime, designlog 
dienouilt tr vakarai® dėl bizuto Ii 
flami;. Paliudijimai Išduodami Ir tie- 
arba rašykite, o mę* paslftoriKf'TtK6 
sutelkti Jums patari m*, 
tos parupinttmov dykai. Ataliankyklta 

UST7 W. Madlson lt 
SARA FATT5K, Principą] 

UOti'fteuU.f •" p' 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y ję os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, graušmai, lietus iv sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

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

Ta pati audimo apdarais $*.75 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. ^ny- 

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 $1.50 

7. Gadynė šlėktos vie.vpatavimo Lietuvoje. (1569— 
Parašė J. Šliupas. M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuvičkas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

uvuvivjv vAtitig lutLU j/l IC3 1X1 IMU. Ksl'JL UHUg JYHiri 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina 
Ta pati su audimo apdrais 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų įaudolis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Scrras. Mušu laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 

_ v t- r- — 

kaina $1.00 
Ta pati audimo apdaruose -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos m a gi kai padaro. Su dauge- liu paveikslu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 

11. Žimnas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nerodymų amatninkams, Iš Įvairių šaltinių surinko J. I.aukis. Puslapių 392. kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Indepenaance for the Lithuania nation bv T. Norus and J. dilius. Issued by Litluianian Nationol Council in U. S. of America. 
\Vashington, D. C. Price 35c. 

13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis mūsų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock. kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lac* 
kis. Kaina , 25C- 

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

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. J.abai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. balčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina ... $oc. 
Ta pati audimo apdaruose 750* 

1^5. Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis- mokyklose h 
patiems per save mokinties. l'opieros kietais viršeliais ....45c, 

16. Kulturos Istorija. Tai yra viso ąvieto kUHuros istorija, "tri- 
iocp L-nvcrr^cf* cn rloucrAlni .1— *•»««*«• ",,rtk" 

Tos pačios gražiais audimo apdarais ................. $3.00 
i8. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaiviu, 

Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinu, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon ivedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 35c. Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevifių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius mus vi žemės augah:9, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimas^ nuo pat. menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. .129, kaina 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, met- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė jules Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų 'nikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbukki yra tuomi labai žingeidus., kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien iie pilnai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius sttbmarinus, su kuriats nuveik* lokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius amj d)'r:ių au 
torius, Jules Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 1ojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu bttdu a.tų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelic. metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 21 r, kaina Si.op 

22. Širdis. Parašė italų kalboje F.d. de Amiei, vertė j lietusių 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 vfcas civilizuoto .pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose, rusi. 362, kaina .' $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. 7Tie Fraternal Age. The Problems oi Peace and The Right? of Little Nations. Sita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
1905—7915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kitk yi* lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainiu milių žemes, kiek yra vokiečių, rusų,, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, PoškoP, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. §aleius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia .paminėtos knygų kainos yra su prisi'Jtiuu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"LIETUVA" 
3252 South Morgan 'SI., CHlCACO, ILL 
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