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iakasiu sire Į 
Darbo federacija prieš "injunc- 

tion." 
Nustatė anglių kainą. 

Japonijos Ciesorius užtvirtino 
sutartį. 

s. ; 
Nv /. 

Goltzo kareiviai skaitysis pabėgėliais 
angliakasiu strei 

KAS PRASIDĖJO. 

Washington, D. C., spalio 
31 d. — V ėliausiai ateina žinių 
iš įvairių vidų, kad angliaka 
sut streikas jau prasidėjo. Ang 
liakasiai užbaigdami dieno* 
darbą pasiima su savim ir jran 
kiiisT kad negrįžus darban, ko1 
nebus laimėtas streiką 

Angliakasiai Apleidžia dar- 
bo vietas armiai be jokių 
incidentų. 

Angiakasių vadam* už- 
drausta agituoti. 

Valdžia išleido uždraudimą 
angliakasių vadams, kad ne- 

išleistų jokių atsišaukimų į 
angliakasius sąryšyje su 

streiku. 
I5ct nežiūrint .šio uždraudi- 

mo, manoma, kad. visur strei 
kas prftisides su vidurnakčiu, 

kaip buvo pirmiaus paskelbta. 
fie<? "irfjunctiort," girdi, tik 

< r.uerziiy augHni!-. įsius. 
' DARBO FEDERACIJA 

PRIEŠ "INJUN^TION." 

Washington, D. C., spalio 
31 d. — Amerikos Darbo 
Federacijos atstovybe lanke 
si .pas generali prokurorą 
Palmer protestuodama prieš 
"injunction" dėl angliaka- 
sių streiko (draudimą strei- 
kuoti). 

Delegacija užreiškė, kad 
draudimas streikuoti yra 
priešais unijų tiesas, kurios 
savo pamate turinčios Su- 
vienytų Valstijų konstituci- 
ją. Ir todėl Amerikos Dar- 
bo Federacija visv kuo rem 
sianti angliakasių streiką, 
jei bus panaudota "injunc- 
tion." 

Amerikos Darbo Federaci 
jos prezidentas Gompers ir- 
gi lankėsi pas Palmer protes 
tuodamas prieš "injunction/1 
Jis kalbėdamas unijos ofise 
užreiškė, kad tokis valdžios 
elgimąsi tik padidina skaičių 
sujudimų tarpe darbininkų 

Prokuroras Palmer užreis 
į kė, kad "injunction" prieš 

angliakasius ir kreipiami 
tik prieš vieną uniją, kaif 
peržiangenčią šalies įstaty 
mus. 

Keturių gelžkelio unijų a 

stovai irgi užreiškė. kad bu 
do sąryšyje s1* Darbo Fede 
dami sąryšyje su Federacijj 
rems angliakasius. 

Injunction nesulaikys 
streiko. 

Indianapolis, Ind., spalio 
! 31 d. — Angliakasių unijos 
| prezidentas Lewis užreiškė, 
| kad drausme streikuoti ne- 

! gali sulaikyti streiko, nes 

j yra jau pei*vėlu pranešti 
apie tai darbininkams ir 
ypač išaiškinti jiems pras- 
mę drausmės. 

Todėl girdi, nepaisan ko- 
kios bus iš to pasekmės, 

j streikas turės bvykti; 

Į NUSTATĘ, ANGLIŲ. 
KAINĄ. 
— 

Washington, D. C., spalio 
31 d. — Valdžios plianuotos 
kainos ant angiių jau nusta- 
tytos ir prezidento Wilsono 
užtvirtintos. 

Nustatyme kaini* nejudin- 
ta antracito aistrikto. Ang- 
lies tonas prie kasyklų yra 
nustatytas nuo $2.05 iki 
į>4.60. Kasyklos įvairių vals 
tijų turi įvairias kainas. 

Garfield pontroliuos ang 
lies sunaudojimą. 

Priežiūra anglies sunau- 

dojimo bus vėl pavesta Dr. 
Gardfield ,kuris buvo kuro 
administratoriumi laike ka- 
rės. Sakoma, kad iškilus 
streikui bus įvesta ir visos 
taisyklės, ekzistavusios lai- 
ke karės. 

JAPONIJOS CIESORIUS 
UŽTVIRTINO SUTARTJ. 

i 

Tokyo, spalio 31 d. — Ja 
l>onijos ciesorius užtvirtinę 
taikos suta|rtį su vokiečiais pa 
daryta Verailles. 

—» 

GOLTZO KAREIVIAI 
SKAITYSIS PABĖ- 

GUSIAIS. 

Paryžius, spalio 31 d. — 

Vokietijos ministerių kabine- 
tas turėjo posėdį, kuriame, kaif 
pranešama, yna nusprendęs 

'■ skaityti pabėgusiais iš Vokieti 

jos annijos visus tuos vokie 

( 
čius kareivius Balti'ko šalyse 
kurie nesugrįž Vokietijon ik: 
1 dienai lapkričio. 

t Šiems paibėgeliems, ,kaip pro 
nešama, bus atimta Vokietijoj 
pilietybė ir net bus uždrausta 

l jieškofti Vokietijos pilietybės 
ateityje. 

— • r.T n tiiM r — r--. r ,r.r r r ̂  r .-«.r: 

Lietuviai krauja reikmenis Lietuvai. 

..»TĮiTm-min ■.iCTffumii^-*r > mOBt 

Ant paveikslėlio matosi laivas "Karpathos," uoste La Pallic^, Francuzijoje, kurin lietuviai kraują 
įvairias reikmenis Lietuvai. I dešinę, augščiau juodo brūkšnio stovi majoras Liutkus, kuris prižiūri krovi- 
mą r^kmenų. (Gauta visa eilė lietuvišku paveikslų, kurrie tilps kiek vėliau). 

AKLI GRASINA STREIKU 
1 i 

Philadelphia, Pa., spalio | 
31 d. Akliejie'darbininkui, ku- 
rio užlaikomi Pennsylvama 
(faibnaimyje irgi pareikalavo 
pakelinio ialgos už savo darbą 
Jie pina įvairius dalykus ir at 

lieka kitus prieinamus aikliems 
dariau. 

Jie užreiškė, kad įvairios pra 
gyveninio reikmenįs labai pa 
kilo paskutiniais taikais, gi jn 
atliginimas toks pats 

Aklieji? sutvėrė unija ir pri- 
sidėjo prie Amerikos Darbe 
Federacijos ir ketina austrei 
kuo t.i jei neišpildvs jų reikaln- 

vinių. 

MEKSIKA IR FINLIANDI 
JA DARBO KONFERN- 

CIJOJE. 

Washington, D. C., spalio 
31 d. — Tarptautišikon darbe 
kcnferencijon nuspręsta įsilei1 
ti Voki'eitijos ir Austrijs atsto 
vus, bet Meksiko ir Finliandi 
ja nėra minėtos taikos sutarty 

todėl šiądien d u,4 i įnešimai 
kad priimti kcnferencijon Fin 
liandijos ir Mieksikos atstovus 

Bet išrišimas šio klaiusimo pa> 
likata sekančiam posėdžiui- 

TURI VILTI IŠGELBĖTI 
20 ANGLIAKASIŲ 

i 

Amsterdam, Ohio, spalio 
31 d. — Kasyklų viršininkai 
šiądien užreiškė, kad j;e turi 
viltį, pg pasiseks išgelbėti 2C 
užgriūtų tngliakasių gyvais 
Dideles, spėkas angliakasių dar- 

buojasi ių -altkasimui; taipg 
ugniagesiai triusiasi su gaisri 
kasykloje. 

Atstovų Butas re- 

Wiisoną 
Washington,' D. C., spalio 

31 d. — Šiądien atstovu bute 
buvo karštu kalini pasmer 
kianit: angliakasių vadus už iš 
šr.|ukima streiką < 

Atstovų butan tapo įnešt? 
senato rezol'udja, užgirianti 
prezidento \\ ilson • pasielgime 
linkui angliakasių streike, kur 
buvo priimta vienbalsiai. 

Atstovų butas pasižada reir 

ti visus VVils^no žingsnius lin 
kili išvengimo kuro krizių ša- 

lyje. 

WISONĄS PREZIDENTU 
DARBO KONGRESO. 

Washington, D. C., spalio 
31 d. — Tarptautiškas darlv 
kangresas Šiądien vienbalsiai 
išriko kongreso prezidentu Su 

vtenvtų \'aistijų dpirbo sekret".- 
rių W. B. Wilson. Sekanti? 

pasėdi^ bus panedėlyje, tad? 
bus išrinkta įvairios komisijos 

Darbo kongresas, ant kiek 
matosi iš progrta'mo retinsiąs S 
valandų darbo diena ir 48 va1 C ^ 

darbo savaitę. 

VOKIETIJA REIKALAU 
JA NUIMTI BOLŠEVIKU 

BLOKADĄ. 

Basle, spalio 31 d. — Pra- 
nešama, kad Vokietios valdžia 
atmetė talkininkų pasiulijinrj 
prisidėti prie blokados bolševi 
kiškos Rusijos. 

Su šiuo atmetimu Vokietijs 
taipgi pareikalavo, idant bol 

ševikų blokada Baltiko uostui 

i,se butu nuim'iGi ir kad butu p*. 
V 

L.liuosuoti vokiečių laivai ir su 

grąžinti jų savininkams. 

LLOYD GEORGE UŽREIŠ 
KĖ PASITIKĖJIMĄ. 

Londonas, spalio 30 d. — 

i Anglijos atstovų bute tulą 
i laiką buvo smarkiai kritikuo; 
j jam valdžia. Bet šiądien 
butas didele didžiuma bal-] 
sų užreiškė Lloyd George, 
kabinetui užsitikėjimą finan 
sinėje valdžios taktikoje. 

j SAKO KONFERENCIJA | j UŽSIBAIGS LAPKRITYJE 

Paryžius, spailo 31 d. — 

Cia kalbama, kad taik-os kon 
f irc.ncija užsibaigsianti lapkri 
čio mėnesy jis. 

Bulgarija manoma tuoj pa 
įsirašysianti po taikos sutartimi 
bet .su Rumunija ir l'Ailkanu 

| klausiniu vis dar yra: daug keb- 

lumų. 
(ii su Venrgija nėra galima 
daryti bile derybas šiuo laiku 
ir, manoma, kad jus klausi- 
mas liks neišrišta, jei taikos 
konferencija užbaigs saivo ]>« 
sedžius lapkričio mėnesyje. 

išsiskirsčius taikos konferei 
cijai visi neišrišti klausimai 
l)us palikta tautų lygai. 

Pailginimui taikos konferen 
cijos esą priešingi taikos dek1 
gatai- Mat pirmiau buvo tvir 
tinama, kad konferencija turė; 

užsibaigti šj rudenį. 

I TRAUKINYS SUVAŽINĖ- 
| JO BUDISTU MALDI 

NINKUS. 
I 

Tokyo, spalio 31 d. Elek- 
trikinis traukinys užltkfj ant 

minios budistų maldininkų, ku 
rie keliavo j atlaidus budistu 

šventojo Nicliiren. Nelaimcjr 
ttnp j užmušta 11 asmenų ir su 

ž?istfl40; nekurie mirtinai. 

BEEGIJOS KARALIUS 
IŠVAŽIAVO. 

Laivas Georgė Washing 
ton, Spalio 31 d. — Šiądien 
Belgijos karaliu's Albertas a'p 
'leidęs Ameriką pasiuntė nu 

tniivo bevielinj telegramą' pr.zi- 
(tčnliui \Yilsonui ačiiiodama! 

Suvienytoms Valstijoms u> 

višingumą. 

IŠVARĖ JUODUKUS IŠ 
MIESTO. 
——j r*-— 

Corbin, Ky., spalio 31 d. 
\ icit »s gyventojai, p> keleto ž\ 

mių vagysčių, apkaltino tanu 

juodukus ir suėmę jaunesniu- 
juodukus inipie 200 ypatų išva 
r ė iš miesto. \ ienus sus dini 
i traukini, kitus gi privertė nev 

dintis pėsčiai s. 

JURIU VILNIS VIETON 
ANGLIES. 

Paryžius. Prancūzijos in- 
žinieriai dar » bandymus, kac 
išnaudojus jūrių vilnis dary- 
mui elektrikos spėkas. Tas da 
n ma sulyg valdžios įsakymo. 

[ei bandymai nusiseks, kan 
beveik tikimą, tai neužilgo Fra r 
elizijoje gal visi gelžkeliai bu. 
varomi elektros spėka, kurk 
pagamins jūrių vilujs. 

VAIKU PIRŠTU ŽYMĖS 
GRAŽIAUSIAS PA- 

PUOŠIMAS. 

New York. Miesto dalyje 
P>roox tūlas 'inio savininkas aj 
skundė gyvent'" jius, kurių vai 
kai paliko pirštu žymės ant 

nų. Teisėjas panaikino bylą 
(Girdi, jis labai norėtų, idan 

p name rastųsi vaikųpiršuų an 

spaudos, nes tai gražiausiom 
namo papuošimas. 

Vokietija pavojus 
Lenkijai. 

Paryžius, spalio 31 d. — 

Lenkijos premieras Padaresv- 
ski perstatė pavojų, kuris gre- 
sia Lenkijai iš vokiečių pusės* 

Padareuskis tvirtinai, kad 
šiuo laiku priešiais Lenkijos 
rubežių vokiečiai turinti kariu 
menės apie 800,000. Gi reikalu* 
prisiėjus Vokietija trumpu lai- 
ku gali (sumobilizuoti apie du 
milijonų kareivių. 

Ginklų ir amunicijos'Vokie- 
tijoje irgi. ne stoka, nes vokie- 
čiai, prisidengę obalsiu, karį 
reikia užbėgti b':,darbiai, clirb 
dinai amuniciją kiek tik i.:gi:; 

V kiečiai, kaip praneša Pa 
dareuskis, demonstratyviai c 

^iasi Silezijoje, kad tokiu Ina i 

nugąsdinus gyventojus, idant 
jie laike busta mo» balsavimo 

nesidėtų prie lenkų: 

ČECHO- SLOVAKIJA! 
GERAI SEKASI. 

Kopenhagenas, snalio 31 
d. — Cecho-Sl' vakįjo5 miniate 
ris Danijoje pranešė, krnjd nau- 

iai respublikai gana gerai seka- 
si pradžia jos sialvistovio gyve 
nimo. 

Sulyg ministerio pranešimo. 
čccho-Slovakija bėgyje pasku 
tinių tri jų mėnosių išvežė užru- 

1 be/.in pnkių už 162.000 kronu 
gi Įvežė tik už 530.000,000 kro 

nų. 
Šiomis skaitlinėm/is pasire- 

miant ministeris 'iVirtina, kad 

jaunį Ceclio-Sl- vakijos respul 
liką liaivkia graži ateitis. 

KATĖ AUGINA 
KIŠKUČIUS. 

Russelivilie. Vienas ūki- 
ninkas nuskjancliiio tik ą at- 

siradusius kačiukus. Trumpa- 
me laikė iis vėl pamatė, kad 
katė žindžianti 2 kačiuku. 
Ūkininkas buvo bemanas, kad 

kadė antrusyk apsikatinavo, 
bet geriau prisižiūrėjęs pama 
tė, j. ^ kate žindžianki du ma- 

žiuku kiškučiu. Kiškučiai dar 
žabali todėl drąsiai naudojas: 
katės svetingumu, hst nežinia 

ką jie darvs kai paaugės. 

DIRBS 12 VALANDŲ 
Į DIENĄ. 

Geneva spaio 31 d. 
Pranešam,' kad Menheime 

Įvyko angliakasių susirinki- 
mas, kuriame nutarta dirbti 
iki 12 valandų Į dreną, kad 
užbėgus kuro kriziui pieti 
nėję Vokietijoje. Bet ap;e 
mokesti nieko nepranešama 

©RA S 
Chicagoje ir apielink?je. 
Šiądien debesuota ir kiek 

šalčiau; rytoj greičiau giedtv 
1 viduriniai šiaurvakari] vėjai. 

Saulėtekis, 6:22; 
Saulėleidis, 4:46. 
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TAI BENT ŽEMAITĖ! 

Prasidėjus susinešimui tarp Lietuvos ir 
Amerikos, pasipylė dešimtimis tūkstančių 
laiškų "tenai" ir "išten." Kiekvienas nori 
sužinoti apie saviškių likimą. 

Laiškuose iš Lietuvos daugausiai per- 
statoma vienos baisybėm, kurias v»etos gy- 
ventojai perkentėjo laike penkių metų ka- 
rės audros; taipgi prašoma pinigiškoa ar 
daiktais pagalbos. Tuluose laiškuose kvie- 
čiami esantieji Amerikoje giminaičiai grįž- 
ti Lietuvon delei sutvarkymo ūkės ir atsta- 
tymo- nuteriotų vietų ar namų. 

Kaip-kada pasitaiko ir indomaus tu- 
rinio laiškai. Štai tūlos žemaitės (rodos, 
nuo Viekenių) laiške rašoma maž daug se- 
kančiai : 

"jrcrangus Antanai: Laimingas esi, kad 
spėjai ištrukti Amerikon prieš tą baisią ka- 
17, kuri siautė musų kraštįe apie penkis 
metus. Nėra galės aprašyti, kiek ji padarė 
nuostolių, kiek sunaiki.no tuitų ir gyvasčių 
Galiu tik pažymėti, jog visi gyventojai li- 
ko vargšais ir biedniokais. Dabar visi yra 
lygus. Visi vrlgo vienaip, gyvena vienaip, 
rengiasi vien?;;p Tikiu, kad su šia ja 
kare pasibaigs ponų viešpatavimas, — pra- 
sidės paprastų žmonių galybė ir liuosybė.... 
Puikus ir n.alonųs bus laikai, — tiktai gai- 
la, kad aš negalėsiu jais gerėties.' 

Bet kaip ten nebūtų, o mes privalome 
atstatyti n griuvėsių sunaikintus kaimus ir 
pradėti naują gyvenimą. Jei butir musų 
vaikučiai gyvi, tai butų gerai — jie viską 
sutvarkytų, o mes pasilsėtume, o dabar.*... 

Žinai, kad man sukako 80 .metų am- 

žiaus, taigi aš nebeturiu jiegų rupintiec at- 
statymo darbu, — ypač kad mane labai 
privargino kare su visomis jos baisenybė- 
mis. Turėsi, Antanai/ patsai sugrįžti savo 
tėviškėn. Nors nesi jaunesnis už mane, bet 
kaipo vyras ir nenuvargintae karės, galėsi 
dar nemažai naudingo darbo atlikti. — Tai 
gi sugrįžk kuogreičiausiai. Priegtam, tikiu, 
jog ir pinigų šiek-tiek susitaupinai, — o 

jie pas mus labai reikalingi. 
Butų gerai, kad kuodaugiausiai Ame- 

rikoje gyvenančių lietuvių pasiskubintų į 
savo Tėvynę, — kartu su pinigais, žiniomis 
Ir prityrimais, tuomet lengva butų atstaty- 
ti Lietuvą ir pradėti laimingą ir liuosą gy- 
venimą. 

Plačiau apie viską papasakosiu, kada 
sugrįši. Taigi laukiu. Iki pasimatymo. 

Tavo žmona Marijona." 
Gal tą laišku senutei Marijonai susta- 

tė-parašė kas nor: kitas, tečiaus ji girdėjo 
to laiško turinį ir su juom sutiko. Tas nu- 
šviečia žmonių upą, nepaprastą ištvermę, 
prakilnumą, tvirtumą ir viltį prie laimin- 
gesnės ateities. įsigilinant į to laiško turi- 
nį, į atskilus išsireiškimus ir jo tyrumą, — 

tiesiog graudu, o kartu ir linksma pasida- 
ro. 

Jei tcA*a dvasia ir tokis tvirtumas pas 
senelius, tai Lietuvos šviesi ateitis užtik- 
rinta. Tik mes kuogreičiausiai turime grįžti 
ir pagelbėti savo vietaučiams ir giminai- 

" 

čiams atstatyti sugriautą ir nuteriotą Lietu- 
vą 

Oi grįžkim, grįžkim, 
Mes čia nebūkim — 

Čia ne musų žemelė! 

PRIVERSTINA BLAIVYSĖ. 

Smarkiai ėmėsi pastaraisiais laikais 
čionykščiai "slapieji" su "sausaisiais" ir 
ilgai nieką, negalėjo buti tikru, kas laimės 
tą kovą. 

šiuos žodžius berašant, kovos pasek- 
mės jau žinomos—priverstinos blaivybės ša- 
lininkai galų gale gavo viršų. Nors prezi- 
dentas Wilsonas visiškai netikėtai tapo sla- 
piųjų apgynėju ir užveiavo kongreso ir sena 
to pravestą bilių delei priverstinos blaivy- 
bės, bet Washingtono įstatymdavystės bu- 
tai antru kartu priėmė tą sumanymą dviejų 
trečdalių balsų dauguma, ir tokiuo budu 

Ipiezidento "veto'' netenka jokios jiegos. I 
įšisbilius taps įstatymu, kuomet kongreso iri 
i senato sekretoriai praneš apie tai Valsty- 
• bes sekretoriui Lansingui. Vadinas, arti- 
Įmiausioje ateityje Su v. Valstijose negali- 
ma bus pardavinėti jokių gėralu, kuriuose 
yra langiau negu puse nuošimčio alkoho- 
lio. 

Taigi, dideles svarbos nuotikis įvyko 
»ioje žalyje. Kokie jo bus rezr1 tatai—sunku 
yra išanksto nuspręsti. Ar pasiseks jan- 
kiams tinkamai prisitaikinti prie blaivos 
buities, į tai tik ateitis teisingai atsakys. 

Ligšiol tik Rusijoje buvo mėginta pla- 
čiai įvesti tuos Įdomius bandymus. Karės 
pradžioje caro paliepimu ten tapo sulaiky- 
tas v isų svaiginančių gėralų pardavinėjimas. 
Bet revoliucija žymiai pakenkė pasekmin- 
gai išbandyti priverstinos blaivybės nau- 

dingumą ir užtat iš rusų bandymo mes ma- 
žai ko galime pasimokyti. 

Dabar Suv\ Valstijos pasiryžo tą patį 
išbandyti, ir jos, matyti, tvirtai yra pasiry- 
žusios privesti bandymą iki galo. 

SUBRUZDO ANGLIES KASiKAI. 

Užsinorėjo ir musų požeminiams dar- 
bininkams geriau gyventi. Mat ir jiems ne- 

patinka dirbti iki apsvaigimo, buti pusba- 
džiais, dažnai sirgiti ir jaunais mirti. 500 
tūkstančių čionykščių anglies kasėjų susita- 
rė reikalauti daugiau algos ir žmoniškesnių 

j darbo s^iygų. Jie reikalauja šešių valandų 
darbo dienos, dirbant 5 dienas savaitėje, 
ir mokesčio pakėlimo 60 nuošimčiais. 

Šiuos žodžius berašant dar nėra tikrai 
žinoma, ar iškils anglies kasyklų darbinin- 

! kų streikas ar ne. Iš visko matyti, kad 
| "mainieriai" žut-but yra pasiryžę iškovoti 
j sau geresnę buitį. Vargiai, be^u, pasiseks 
| sustabdyti jų tvirtą nuosprendi. 

Iš pirmo živilgsnio anglies kasikų reika- 
lavimai išrodo lyg ii* butų truputį perdide- 

! li, bet giliau į tą visą klausimą įsižiurėjus 
pasirodo, kad toli-gražu netaip yra. Juk be- 

i veik per visą karės metą kasikai nebuvo 
gavę mokesčio padidinimo, o tuo tarpu rei- 

; kalingiausių reikmenų kaina pašoko net 
; 68 noušimčiais. O ką ir bekalbėti apie jų 
i darbo sąlygas! Visiems čionykščiams dar- 
| binųikams atseina nelengvai dirbti, o ka- 

į sykių darbininkams tai išpuola sunkiausias 
darbas — požemiuose, be šviesos, dulkėta- 

I me ore, pilname įvairių nuodijančių dujų. 
Taipgi minkim, kacl nelaimingų atsiti- 
kimų s1- s yra labai didelis prie tokios 

■ rųsies j < >, mirtingumo nuošimtis tarp 
anglies ku.>ikų yra nepaprastai augštas, 

i įvairios ligos irgi mėgsta lankyti jų vargin- 
jgą pastogę. Ir tokiose sąlygose reikia gy- 
venti darbininkams, kuri apšildo musų 
namus, suteikia mums sviesą, varo laivus ir 
'geležinkelius. 

Atsižvelgus į tą visą, ištikro atrodo, 
į kad jie turi teisę reikalauti daugiau algos 
ir trumpesnių darbo valandų. Žinoma, toks 
streikas yra begalo nemalonus dalykas ša- 

, liai, ir mesNvisi nuoširdžiausiai nuorėtume 
jo išvengti, bet nereikia laužyti ir darbo 

I žmonių teisių, kuomet jie kovoja už savo 
buities pagerinimą. 

Tečiaus, jeigu streikas iškils ir bus lai- 
mėtas, tai privalo buti taip sutvarkyti da- 
lykai, idant kasyklų savininkai ir anglies 
pardavėjai negalėtų pakelti ant anglies 
kainų, — nes kitaip streiko laimėjimas 
neturėtų tikros prasmės. — 

Jei angliakasių reikalavimai nebus iš- 
pildyti, — streikas prasideda nuo šios die- 
nos. 

i AMERIKOS LIETUVIU KOLONIJOS, 
RENGKITĖS SUTIKTI LIETUVOS 

LAISVĖS VARPĄ. 
Lietuvos Laivės Varpas ir krutantieji 

paveikslai, kurie buvo nuimti laike Ame- 
'rikos Lietuvių Seimo ir Liasvės Varpo iš- 
leistuvių parodoje, jau atlankė Chicagos 
lietuvių kolonijas. Jis nepoilgo rengiasi iš- 
keliauti j vakarines- ir rytines Amerikos 
lietuvių kolonijas. 

Kartu su Laisvės varpu keliaus ir 
kuratantieji paveikslai, kurių yra 5,000 pė- 
dų ilgio ir bus rodami visose lietuvių kolo- 
nijose. 

Vakarinių ir rytinių valstijų lietuviai 
pradėkite rengties, kad kuoišiklmigiausiai 
Lietuvos Laisvės Varpą priimtumėte ir 
tuom gausia auką ant Lietuvos Laisvės au- 
kuro sudėti galėtumėte. 

Nesenai Chicagoje Išganymo Armija 
(Salvation Army) surinko virš $350,000. 
aukų. Šią savaitę žyaai pradėjo rinkti au- 

ka-', del karė snukentėjusių žydų Europoje. 
Visoje Amerikoje jie yra pasirengę surink- 
ti nemažiau kaip $35,000,000. Vien Chi- 
cagos žydai mano surinkti virš $6,000,000. 

Belgijos Kardinolui Mercier, dar tik 
ką atvažiavus Amerikon, per pirmą viešą 
priėmimą New Yorke, Į dvi valandi laiko 
sudėjo $1,000,000. Syracuse, N. Y., per tokį 
pat viešą priėmimą, į dvi valandi laiko su- 

Ožiukai pažįsta Vilkus. 

Kuomet aš pradedu min- 
tyti apie dabartinę Rusijos 
padėtį, man nejučiomis nuo 
lat atsimena sekanti pasakė 
lė: 

V'ena ožka motina, išei- 
dama iš namų, taip prigra- 
sino savo mažučiams ožiu- 
kams: "Neleiskite nieko 
pro duris. Daug yra tokių 
vilkų, kurie bando pamėg- 
džioti ožkų balsą. Susimilda 
mi neatidarykit tokiems ap- 
gavikams darų, nors jie ir 
[smarkiai beltstųsi" 

Vos tik ožka išėjo, vienas 
vilkas pribėgo prie ožkiu- 
kų buto ir ėmė klabinti Į 
duris, kalbėdamas plonu bal 
su: "Įleiskit mane, vaike- 
liai! Tai aš, jusų motina. 
Gardaus pienuko gausite/' 

— Neleisime. Tavo balsas 
perstoras. Musų motina turi 
plonesnį balsą atsakė ožiu- 
kai vienu balsu. 

Nesuspėjo šis vilkas nu- 

bėgti nuo durų, atlėkė ki- 
tas. 

Daug vilkų beldėsi į du- 
ris, lakštingalos balsu bandė 
kalbėti, miltų kalnus žadėjo, 
bet protingi ožiukai, atsimin 
dami savo gerosios motu- 
tės patarimą, nei vieno neį- 
leido. 

Argi ne tas pats dabar 
darosi su Rusija? 

Devynios galybės vilkų 
bando įsiveržti į jos namą. 
Vieni jūrėmis plaukia, kiti 
sausumu /engia, treti net 
oru bando skristi. 

Ir kalba jie nevaikiškai. 
Tarytum kokie auksaburniai, 
nuolat porina apie laisvę, 
demokratybę, darbo žmonių 
gerovę ir kitokius dalykus. 

— Jusų dainelė nenuošir- 
di. Jųs mus norite suėsti — 

atsako rusų "ožiukai" į vi- 
sas tas gražias kalbas ir ne- 
sileidžia jų j vidų. 

Kolčakai, Denikial, Ju- 
deničai ir kiti vadai lai- 
[mi tik ant popieriaus. Ne- 
nori jų Rusija, keikia juos 
visa nuvargusi tauta už be- 
gėdišką žmonių kvailinimą 
ir už brolžudišką kraujo lie 
jimą. 
Argi Su v. Valstijos išlaimė- 

jo karę? 
Kelios dienos atgal Chiea 

goje kalbėjo p. Oswakl Vil- 
lard, redaktorius laikraščio 
"The Nation.'į Gabus tai vyras. Jo žo- 
džius liberališkesnė ameri- 
kiečių visuomenes dalis gau 
do kaip kasžinką. Taikos 
konferencijos metų p. Vil- 
lard buvo nuvažiavęs į Pa- 
ryžių, iš kur siuntė mums 
labai įdomių ir teisingų apra 
šymų apie tu tarybil bėgį. " 

"The Nation'o" redakto- 
rius dabar sako, kad Suv. 
Valstijos pralošė karę. 

Wilsonas nuolat skelbė,- 
kad Suv. Valstijos kariauja' 
už pavergtų tautų paliuosavi 
mą, už ramybę visame pa- 
isaulyj, už darbo žmonių ge- 
rovę demokratiją. 

Jo žodžiai apie "no an-j 
jnexations, no punitive in-, 
demnities" ir tt. ir gi dar 
skamba musų ausyse. 

Argi gavo Suv. Valstijos 
;tą, už ką jos kariavo? 

Ne!- 
Nors jau greit metai su- 

eis nuo karės pabaigos, bet 

j nei pavergtos tautos pasi- 
liuosavo, nei darbo žmonių 
būvis pagerėjo, o jau apie 
ramybę, tai ir kalbos nėra. 
Dabartinės suirutės visuose 
pasaulio kraštuose geriau 
siai liudija, kad skelbiamie- 
ji Wilsono karės tikslai nej- 
Isikunijo. 

Ergo, karė pralošta. . 

Bet ir kita pusė, ačiu Per- 
kunui, neišiošė. 

Taip dažniausiai buna di- 
delėse karėse abi pusi pra- 
laimi. 

Kuomet vienas dailinin- 
kas buvo užprašytas nupieš- 
ti pergalėtoją karėje ir per- 

| galėtą, tai jis padarė šito- 
jkį paveikslą: 

Vieną vyrą nupiešf" visiš- 
kai nuogą, o kitą su nuply- 
šusiais marškiniais. 

K$ pasakys apie mus geres- 
ne civilizacija? 

Didžiojo Europos Karė, 
ta organižuota žmogžudybė, 
ta kanibališka orgija kvai 
lintų ir sužvėrėjusių žl onių 
'galų gale pasibaigė. 
į Šios baisios karės kruvi- 
nos malonės jau nemažai 
'žinomos ir jos nuolat daę 
labiau aiškėja. 

Francuzų laikraštis "La 
> Temps" išnaujo suskaitė žu- 
įvudųjų už "demokratybę" 
Įskaicių. Tai baisios skaitli- 
t nes! 

| Francuzija neteko vien tik 
i užmuštais 1 mil. 355 tukst. 
| žmonių. 
| Anglija 853 tukst. 

Vokietija 2 mil. 

j Rusija lmil. 700 tukst. 
Austro Vengrija 1 mil. 

! Vadinas, tik vienos pen- 
1 kios didžiosios valstybės, ne 

jrokuojant Belgijos, Serbijos 
ir kitų mažesnių kraštų, pa- 
klojo apie septynius milijo- 
nus kareivių laike penkių 
praėjusios karės metu. 

Jeigu vien tik visus už- 
•muštuosius vokiečių karei-j jvius, sako vienas laikraštis,; 
'suguldytumėm vienon eilėn j 
j (gretaJ tai toji eilė nusitęs' 
; tų per 950 varstų ir butų il-: 
gesnš, negu kelias nuo Kau-1 
no iki Petrogrado. 

| O jeigu visus tuos 7,000, j '000 užmuštųjų suguldyti ne 

j vienon eilėn, bet plokštu- 
|moj vinis prie kito, tai nu- 

klotum šešių varstų ilgumo 

ir šešių varstų platumo lau- 1 
ką. Koks tai pasibaisėtinas i 
butų reginys! ] 

Gaila, neišpasakytai gaila : 

tų milijonų tėvų ir tunelių, : 

kurių gyvybėmis pasaulio; 
galingieji tiesė rubežių lini- 
jas ir pramonei kelius. 

Ką pasakys geresnė civili- 
zacija, sužinojusi, kad mes 
laike penkių karės metų nu-, 
dėjome 7 milijonus tvirčiau 
siu vyrų ir bent 20 milijonų 
išbadėme akįs, išsukinėjo- j 
mė kojas, rankas ir žandus, 
suardėmė gražiausias sie- J 
las? Greičiausiai jie manys 
apie mus taip kaip mes da- 
bar manome apie tuos kani- ( 

balus-žmogėdas, kurie, pa- 
smaugę žmogų, kepa jo rau-! 
menis, čiulpia kaulų smage-! 
nįs ir paskui, sočiai pavalgę ! 
žmogienos, šoknieja prieš j 
saulę. j 

Busiančios kartos, matyda 
mos didžiausios Europos I 
laukų plotus, paverstus į ka 
rinės kapines, sems iš jų pa- 
sibjaurėjimą ir neapykantą 
prie musų už bereikalingą 
nužudymą tiekos žmonių, ku 
rie taip norėjo gyventi, ku- 
rių siela mirties valandoje 
.skrido iš mūšio lauko į ži- 
jdinčiame sodne paskendusį 
gimtinį namelį, kurie gal to- 
kias gražias svajones audė, 
rengėsi buti naudingais vi- 
suomenes nariais, mylinčiais 
tėvais. 

Ponų Valstybė. 
#Tai Lenkija. 
Pasiliuosavo ji nuo rusų 

globos, bet nepasiliuosavo 
nuo pomi. 

Įvairus šlėktos, dvarpo- 
niai, grafai ir tt. kaip sėdė- 
jo, taip ir tebesėdi ant dar- 
bininko ir ūkininko spran- 
do, o lenkų "klopai" kaip 

i vergavo sprandus sulenkę, 
taip ir tebevergauja. 
Lietuvoje dabar dvarponiai 
neturi jokios valdžios, jų ! 
dvarus musų valdžia dalina 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams. 

Lenkijoje gi darbo žmo- 
nės visai yra į šalį nustumti; 
jie jokios valdžios ten neturi. 
Ponai, didieji žemvaldžiai, Į 
viską valdo dabar pas musų i 
pietinius kaimynus, kurių le-' 
gionai laisto krauju muGų že j 
melę, skelbdami, kad jie 110 
ri Įvesti 'demokratybę" Lie- 
tuvoje. 

Net kaikurie lenkų laikraš 
čiai pradoda atvirai prisipa- 
žinti, kad Lenkija yra ponų 1 

valstybė. 
Varsavos laikraštis "Kur- j 

jer Ponedžialkowy," nese I 
niai nuoširdžiai apgailėsta-1 
vo, kad tamsi yra Lenkijos j 
ateitis, nes ponai visą val- 
džią užgriebė Į savo ran- 
kas. 

v 

Šis laikraštis savus ponus 
vadina trunymis, žmonių 
naudos naikintojais, kaip pe 
lės, žiurkės, šeškai ir kiti j 
nenaudingi sutvėrimai. 

B£t stebėtiniausias daik- į 
tas, sako "Kurjer Ponedzial' 

dėjo $100,000. Chicagoje per viešą priėmi- 
mą, kuris atsibuvo Auditorium Teatre, į 
dvi valandi laiko Kardinolui Mercier su- 

dėjo $20,000. Bet chicrgiečiai bėdavoja, 
kad jie tiek mažai aukų sudėjo ir tuom da- 
vėsi mažesniems miestams save apjuokti. 
Dabar iš visos galės rengiasi ir nori darin- 
kti iki $100,000. 

Lietuvos Laisvės Varpas bus viena iš 
didžiausių Letuvos misijų, kuris atlankys 
visas didesnes Amerikos lietuvių koloni- 
jas. Jis rinks aukas Lietuvai ir musų bro- 
liams nuo karės nukentėjusiems. 

Kaip mes prie priėmimo Lietuvos 
Laisvės Varpo prisirengsime? Ir kiek tuo- 
met atjausime musų brolių vargus ir Lietu- 
vos Laisvę? Kiek aukų ant jos aukuro su- 
dėsime? — tas viskas priklauso nuo musų 
pačių noro, veikimo ir prisirengimo priimti 

tą brangų ir garbingą per amžius nemirš- 
tantį svečią, Lietuvos Laisvės Varpą. 

Dėlto vifos lietuvių kolonijos, subrus- 
kite ir jau iškaino rengkitės, kad kuoge- 
riausiai priėmus Lietuvos Laisvės Varpą ir 
gausią auką jam sudėjus, -- kad jis važiuo- 
damas Lietuvon išsivežtų nemažiau kaip 
vieną milijoną dolarių aukų. 

Sulyg Amerikos Lietuvių Seimo nuta- 
rimų yra rengiama didelė ir puiki Laisvės 
Varpo knyga. Kas aukaus, to vardas bus 
įrašytas Į tą puikią L. V. knygą kurią kar- 
tu su varpu išsiųsti Lietuvon. Ji. ten nuvar- 

tusiems Lietuvos gyventojams liudys gau- 
sią Amerikos lietuvių auką. 

Lietuvos Laisvės Varpo maršrutas ne- 

jžilgo bus paskelbtas laikraščiuose. Visos 
ietuvių kolonijos, tėmykite. 'Jž 

Lįetuvos LaJsves Varpo Komisija. 

cowy," kad tie šeškai, pelės 
r žiurkės ir tt. nesislepia j 
)lyšius ir po palėpėms, kaip 
priderėtų tikriems dykaduo 
liams, bet sėdi už stalų, so- 

Hai nukrautų, atiduoda nuo ./ 
non savo dvarus ir pinige* 
lius sau krauna, apvaikštinė 
ja įvairias šventes ir kelia 
puotas, ramiai šildosi ant 
saulės, maudos minkštam 
vandenėlyj, o tuo tarpu pa 
tamsiuose, drėgnuose, miestų 
skiepuos ir supuvusiose kai- 
mo bakūžėse, vargo ir ligų 
kankinami, bado ir šalčio 
persekiojami, gyvena tie, ku 
rie yra garbingas tatos vai- 
nikas ir visokio turto šalti- 
nis. Tai darbininkai, ūki- 
ninkai, bernai, piemenys, 
samdininkai. 

Užtat musų žmonės ir 
taip spiriasi prieš lenkų ver 

žimąsį į Lietuvą, nes jie ge- 
rai žino, kad jeigu lenkams 
p- sisektų laimėti, tai jie i- 
vestų ponų valdžią ir i Lie- 
tuvą. 

K. Gineitis. 

MANO AMŽINYBĖ. 

Esmi Dievo duktė, ir die- 
viškai graži; palaimini' 
sveika ir laisva. 

Amžius negal sunaikinti 
ar nubaltinti mano plaukų. 

Mirtis niekad manęs nepa 
si vys. 

j Liudnumas, liga ir bai- 
;mės šmėklos nyksta, kaip 
migla ryto saulėje. 

| Ir kada teisybė šviečia 
laiškiau mano širdyje, tuo- 
met mano amžinybė praside 
da. 

Ir kartą amžinybė prasi- 
dėjusi, tun tęstis už Laiko 
ribų. 

Ir anapus Laiko ribų pra- 
gaiš mano neramumas ir ru. 

pestis; ir ateis man suble- 
miška ramybė. 

Aš ilsėsiuos, ar pataikau- 
siu, ar busiu savo ramybėje. 

Ten aš busu laisva. 
Aš linksminsiuos žedną 

mirštančia dieną. 
Aš skaitysiu, ar dirbsiu, 

ar dainuosiu darysiu tai, 
kas man patiks; ar pralei- 
siu visą savo laiką žaidime. 

Aš atlankysiu žėdną pla- 
netą, saulę ir žvaigždes, s. 

Aš mokysiuos sferų muzi- 
ka. 

Aš sklandysiu ant minties 
sparnų tolybėje per begali- 
nius amžių amžius. 

Aš kalbėsiu visais senų 
laikų protuoliais ir šventraš 
cio pranasais. 

Aš mokysiuos amžių Iš- 
minties ir juoksiuos iš Shake 
speare'o humoro. 

Man ?herubimai tonuos 
savo lyras; man angelai 
giedos. 

Mano firdis susidurs tele- 
patiškais dratais ir palies 
sėdinčio ant sosto,Karaliaus 
stygas. 

Visas geras mano; visas 
geras tavo. 

Aš esmi žmogiška; aš es- 

mi taipgi dieviška. 
Ir mano mirtinas drauge, 

koks tu n'ebutum, kas tik- 
tai mano yra tavo 

V. J. B. 
O, Meilės Dvasia! Tu esi 

pasaulio Gražybė, Išmintis, 
Galybė ir Pilnybė. 

Tu esi mano Gyvybe ir 
mano Dievas. 

Aš atveriu savo sielos du- 
ris, kad Meilė galėtų nuneš 
:i mane į aną pasaulį!.... 

Tavo prigimtis yra Mei- 
ė. 

Mano prigimtis yra Mei- 
ė. 

Aš išreiškiu meilę ir link- 
sminuos ja amžinai. 

V. J. B. 



I^PHILADELPHIA, PA. 

Nors veikimas Philadd- 
phijoj, veik visuomet, ne 

menkesnis kaip kituose liet. 
kolonijose, vienok žinučių iš 
čia laikraščiuose ne tanko- 
kai matosi. Beveik nuo vi- 
durvasario Kichmondo da- 
lyje gyvuoja lietuviškų Drau 
gysčių Sąryšis, kuris nusis- 
tatė sau tikslą kelti, kur 
tik galima, lietuvystes klau- 
simą. Be vaidų ir be barnių 
pas mumis irgi neapsieina, 
taip kaip ir kitose liet. ko 
lonijose. Mat "kaip danguj 
taip ir ant žemės." Buvo su I 
manyta, kad draugysčių są- 
ryšis susidėtų bepartyviai, 
kad ir katalikiškos draugys 
tės eitų išvien dclei geres- 
nio ir pasekmingesnio veiki 
mo. Bet kur tau, keletas 
derikalų pryšakyje karų kun 
duktoriaus ir vieno gan 
stambaus bučeric, nelei- 
džia prie bendro veikimo, 

ne katalikiškai veikia 
,y poterių nekalbama.1' 

J^raiarnai 

Tbf* Problema of 

Peace and the Rifhts 
of Lit.tle Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, .pašvęstas mažų tautų 
klausimi.1. blo aumeris veik 
rii-as paskirtas l» luviu rei- 
kalms. Cia 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 LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta lr mūsų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias Ir padovanok save 

kaimynai. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO ILL. 

;Na, tiek to, tautiir" sriove 
k 'talikam nekliudykirn, te- 
gul jie sau vieni veikia ant 
'sveikatos. 

To tai sąryšio pasin- 
gom, dabar tapo surengtos 
Įdviejos prakalbos Philadel 
phijoj ir Richmonde 

j Lietuviu Svetainėj, 20 d. 

j spalio. Kalbėjo p. Liutkaus- 
kas iš New York. Aukų su- 

rinkta Lietuvos gelbėjimui 
| $308.00 ant vietos ir dauge 
lis dar pasižadėjusfų aukau 
ti, tai bonsais, tai šiaip pini 
gaiš, gan stambias aukas. 
Ant rytojaus 21' d. spalio 
buvo prakalbos pietinėj Phi 
1 .delphijos dalyje Lietuvių 
Svetinėj ten surinkta, ro- 

dos, $230.00 ant vietos, ir 
taipgi dar yra pasižadėju- 
sių, keliolika su gana stam 
biom aukom. Ten kalbė- 
jo taipgi p. Liutkauskas. 

2# rugsėjo, buvo pareng- 
tos prakalbos pietinėj Phi 
ladelphijos dalyje, Lietuvių 

; Svetainėj, rengė Lietuvių 
| Laisvės Kliubas, Kalbėjo 
Dr. A. P. Dambrauckas, Dr. 

į E. G. Klimas ir J. Grinius, 

į žmonių buvo surinkę labai 
daug ir prakalbos buvo ga 

; na įspūdingos ir pamoki- 
nančios, ypač Dr. Klimas 

fcbai gražią ir turtingą pra 
kazoą pasakė, nes nesenai 

i buvo sugrįžęs iš New York, 
nuo 4-rių tautų atsibuvusio 
kongreso, kaipo delegatas 
nuo Liet. Draugysčių sąry- 
šio, tad Philadelphijos pub 
likai labai daug žingeidžių 

i dalykų pasakė. Gražiai 
kalbėjo ir Dr. Dambrauc- 
kas, o ir J. Grinius gan svei 
kų ir gražių juokų prida- 
rė. Ten pat ant vietos, Dr. 
Klimui ir J. Griniui, paragi 
nus, tapo sutverta skyrius 
Liet. Raudonojo Kryžiaus 
bent apie iš 150 narių ir 
ant vietos tapo sumokėta 

IRaudonamjam kryžiui, be- 

fnei, $128.00. Išrinkta valdy- 
jba: pirmininkas Dr. Dam- 

I brauckas, sekretorius Jnr- 
!gis Lukoševičius, iždinin- 
kas A. Seižis. Linkėtina 
pasekmingo veikimo ir ant 

j toliau Laisvės Kliubui toje 
i srityje. 

15 d., spaiio bebaigiant 
! mitingą ietuvių Svetainės 
Korpovo.e;jos ir Gedimino 
Kliubo, Richmonde, užsimi- 
nus J. Griniui apie Lietuvos 
vargus ir paraginus sutver- 
t: Raudonojo Kryžiaus sky- 
rių, užsirašė 21 naris, įmo- 
kėdami $41.00. Valdybą iš- 
rinkta iš sekančių narių: Ig- 
notas Liepa, pirmininkas; 
Stanislovas Masickas, iždi 
ninkai; Jonas Kaulinskas, 
raštininkas ir J. Grinius or- 

ganizatorium. Metines duo- 
les užsimokėjo sekanti as- 

menis: po $2.J0 —S. Masio 

mniiiH»iiniiiHiiuiniiiiiiiiinHHi>ni>ni!iini!iniininmniiimiiiiiiinn]iiiTiiiniiniiiiM!iii!ii:iiiiiiiiniinii!!!iiiii]iiii!i!ii!!iiiiiiiii!i!iiHiiiiiiiii!iiiiiii!uiiiiiiiiuuium. 

I P^UETUVOS ZEMLAPIS* f 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER | 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ | 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

| PARODO: visua kaimelius, bažuytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 1 
Į lėlius, upes, ežerus, kalnua, kelius, vieškelius, krasrs kelius, kanalus j| | Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujij kalbas. 1 
| ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimu ir r.icideda Iš 8 daliŲ. 
m |) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
s 2) Prieš Istorinė Lietuva. M 

3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—11263). % 
| 4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341), i 
| 5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1477)- 

*) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—1130). 
? 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. i 
i S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotai, ^.aina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: | 

j "Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chioago, 111. 1 
ž 1 llli:!!1l.llliliiii:iiiniiiiiii.iiiMiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiii.iiiiii««"""»n«i 

. Kas, i aitas, ig. Liepa, Zig, 
j Januškevičius, J. Kaulins- 

j kas, -T. Matulis, Sian. Kaž- 
marskis, J. Jurkšaitis, M. 
Jackus, T. Žukauskas, J. 

j Tamošaitis, J. Ivanauskas, 
j J. Teleiša, S. Civilis, Al. 
j Brokeris, G. Strolis. J. Gri- 

jnius, L. Ginkevičius, Domi- 
ninkas Bajcrunas, A. An- 
drius ir J. Maslauckas $1.00 

Geistina, kad Liet. Dak- 

jtarų Draugija, kaipo Raudo 
In'ojo Kryžiaus skyrius, kuo 

|veikiausia pasirūpintų pa- 
dirbti tam tikrus ženklelius 
nariams prigulintiems prie 
L. R. K. 

Ant 10 d. lapkrčio, Lie- 
tuviškų Draugysčių Sąryšis, 
Riehmonde, yra nutaręs pa- 
rengti sudėtini visų draugys 
čių balių, idant padaryti di- 
desni pelną, delei bėgančių 
reikalų, idant butų galima 
pilnai aktyviškai veikti ir 

podraug turėti visados sa- 

ivo delegatą Liet. Taut. Tary 
bos posėdžiuose, tokiu dele- 
Igatų yra išrinktas Dr. Kli- 
mas. 

Liet. Draug. Sąryšis užsi- 
ima rinkimu drabužių ir 
kitokių reikmenų siuntimui 
Letuvon, o taipgi daroma su 

rašas liuosnorių kareivių 
'(Liuosybės Sargų,) reg's, 
,jau apie pusšimtis yra užsi 
rašiusių. 

| Tai tik paviršutinis Phila- 
delphijos veikimas. • 

Juodiiliukas. 

LAWRENCE, MASS. 

Prisiartinus vėsiasnam o- 

rui vietos lietuviai sujudo 
, rengti fvairius vakarus. Ne- 
persenai T. M. D. 7 kuopa 
parengė- prakalbas. Kalbėto- 
jai buvo pakviesti F. J. Ba- 
'gočius ir 7j. Jankauskršį 
.taipgi vietinis bažnytini., cho 
ras po vadovystė Ne ve d atis- 

ako sudainavo keletą jautrių 
lietuviškų dainelių. Pirmiau 
siai tapo sudainuotas Lietu- 
vos himnas "Lietuva tėvy 

.nė mūsų" Himną giedant 
tūlas socialistų choro vedė- 
jas J. Zuronas nesistojo — 

!galvą nuleidęs išsėdėjo vi- 
są laiką. Jauna čii. augus 
lietuvaitė tai pastebėjus nu- 

metė du centu po sedenčio 
nosia. Tokiu to socialisto 
pasielgimu publika ir vie- 
tos socialistai nustojo užuo- 
jantą. 

Štai ir pavyzdis: spalio 
25 d. socialistai parengė 
koncertą mažai kas atlan- 
kė ir net tie, kurie jau tiu. 

i jo iš kalno nusipirkę tikie- 
jtus pirm koncerto pagraži- 
no tikietus, pastebėdami, 
kad jie nenori dalyvauti to- 
kiam Koncerte, Kurio veae- 

1 jas dainuojant Lietuvos Iii m 

Iną nesistoja. 
Linksma, kad lietuviai p:-a 

deda susiprasti ir neberim- 
ti savo priešų. 

! Nepersenai vietos socialis 
į tai planavo užimti pirmą 
| vietą, bet paskutiniu laiku 
taip visai nusigyveno, kad 
net viens kitą gėdijasi susi- 
tikti. 

Rytų Vad as. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Spalio 21 d. Šv. Jurgio, pa 

ra.pl jos choras parengė link- 
smų vakarėlį, kur tapo su- 

dainuota gražių tautiškų d ai 
inelių ir kitokių programo da 
lių išpildyta. 

Pastarajam vakarėlyje ta- 
po sumanyta parinkti aukų 
del tėvynės Lietuvos. Aukų 
tapo surinkta $20 ir perduo- 
jta Į vietini T. F. skyrių. 

Linksma, kad jaunimas ne 

užmiršta savo krašto ir nors 

maža auka jį paremia. 
A. H. Urbonas. 

SCRANTON, PA. 

j 
j Dailės Mylėtojų Choras 
rengiasi perstatyti du veika- 
jlu: Girių Karalius" ir "Dai- 
na," lapkričio 10 d., F. Ku- 
nigaikščio »svet. Rodos, kad 
'tiedu nmzikališku veikalu 
bus pirmu sykiu perstatyti 
ir tikėlė?;, kad perstatymas 
pavyks, nes Dailės Mylėtojų 
Choras jau nuo senai rengia 

įsi prie to. Taipgi pasitiki- 
me, kad į šį vakarą, ne tik 
"erantono, bet ir apielinkės 

lietuviai atsilankys. 
Choi'o Korespondentas 

KENOSHA, WIS. 

Lapkričio 2 d., 2 vai. po 
piet, Schlitz svetainėje i- 

Įvyks prakalbos temoj, kaip 
įsigyti tautinę svetainę Ke- 
n jshoj. 

1 šiuomi užprašome visus 
vietos lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti i šias prakalbos. 
Inžcvnga veltui. 

Komisija. 

Liet. Taikos Delegacijos Pranešimas. 
Kaunas. 

Nesenai kauniečiai gavo 
progos išgirsti pačius Lietu- 
vos Delegacijos Taikos Kon- 
ferencijai narius apie tarp 
tautinę Lietuvos klausimo 
padėti konferencijoje ir, ap- 
skritai, apie užsienų politi 
ko? svarbesniuosius bruožus. 
Musų laikraščiai lig šiol ma- 

ža terašydavo apie taikos 
konferenciją ir apie Lietuvos 
Delegaciją txlef nenuostabu 
kad žmones gaudyte gaudo 
tokia? žinias. Musų laikraš- 
tis del vietos stokos negali 
dčti tų Lietuvos delegatų kai 
bu. tai, reikia tikėtis, pada- 

■rys "Lietuvos." dienraštis, o 

: čia tik trumpai nurodysiu Į 
tai, apie ką musų de^gatų 

| buvo kalbama. 

Rugsėjo 11 d., teatro rit- 

muose darė pranešimus J. 
Žilius, E. Galvanauskas, ir 

j M. Yčas. 
J. Žilius daugiausia pasa- 

kojo apie Amerikos lietuviu 
rupesnius didžiojo karo me- 

tų ir dabar Amerikos lietu 
viams nuo pat.fkaro pra- 
džios sunku buvo dirbti Lie- 
tuvos reikalams, nes negali- 
ma buvo susižiiipti su Lie- 
tuva. Bet Amerikos lietu- 
viai visada stovėjo už Lie- 
tuvos nepriklausomybę ir 
stengėsi tos nepriklausomy- 
bės naudai su atidžia dirb- 
ti. Amerikiečiai lietuviai yra 
suorganizavę apie 30,000 vy 
rų, kurie pasirengę yra va- 

žiuoti į Lietuvą ir ten su gi n 

klu rankoje ginti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
luuoetojas paoreze, jog la- 

bai negera yra, kad lig šiol 
nėra Amerikoje Lietuvos at- 

stovybės, kuri galėtų Ame- 
rikoje Lietuvai atstovauti. 

E. Galvanauskas, išaiški- 
nęs karo priežastį4, ir jo Į- 
vykius, papasakojo ben- 

'drais bruožais apie Taikos 
Konferencijos darbus ir a- 

pie Lietuvos Delegacijos pa 
darytus darbus Lietuvos ne: 
priklausomybės reikalui. 

Taip pat kiek plačiau pa 
pasakojo apie tai, kaip di- 
džiosios valstybės, t y. 
Francuzija, Jungtinės Val- 
stybės, Anglija ir kt., žiuri 
į Lietuvos nepriklausomy- 
bės reikalą. Anot kalbėtojo, 
Francuzija nieko neturi 
prieš Lietuvos nepriklauso- 
mybę, tačiau lig šiol aktin- 
gai nerėmė tos nepriklauso- 
mybės reikalo del kai ku- 
rių ekonominų ir militarinių 
atžvilgių. Francuzija labai 
bijo Vokietijos sustiprėjimo. 
0 tasai sustiprėjimas, anot 
jos, galįs buti tada, jei Vo- 

1 kieti ja lengvai galėtų susi- 
' siekti su Rusija, kurią Vo- 
kietija rengiasi naudoti sa- 

vo ekonominiams ir milita- 
iriniams siekimams. Tad rei 
i kalinga padaryti tarp Vo- 

kietijos ir Rusijos toksai ky- 
lys raba. kitaip sakant, žan- 

daras, kuris saugotų Fran- 
cuzijos reikalus. O toksai 

! ištikimiausias žandaras, a~ 

|not francuzų, tegali buti 

[Lenkija. Antra vertus, ir pa 

tys lenkai dar stengiasi Įti- 
kinti francuzus, jog Lietuva 
galinti gyventi geroj santa- 
koje tiek su Vokietija, tiek 
su Rusija, ir kad esant to- 
Kioms aplinkybėms labai | 
lengva gali buti vokiečiams 
per Lietuvą imti iš Rusijos 
tu dalykų ar pajėgu, kurio- 
mis galėtu ateityje sutriuš- 
kinti Francuziją. Todėl su- 

prantamas daiktas, kodėl 
daugelis francuzų nori, kad 
Lenkija vienu galu siektų 
Baltijos jurą, o kitu Juo- 
dąją jurą. 

Jungtinės Valstbės ki- 
taip žiuri Į Lietuvos nepri- 
klausomybę, negu francu- 
zai. Jun. Valstybes norėtų, 
kad visos naujai susidariu- 
sios valstybės butų demokra 
tingos, kad viena kitos ne- 

skaustų. Del Lietuvos Ameri 
!ka norėtų, kad ji, Latvija 
lir Estija sudarytų federaei- 
! ją. Apskritai kalbant, iš vi- 
isa ko matyti, kad Amerikos 
|Jungtinės Valstybės tinka- 
mai paremsią Lietuvos ne- 

priklausomybės reikalą. 
Daugiausia, užjaučia lietu- 

viams anglai. Jie ir Lietu- 
I vos nepriklausomybės reika- 
Įlą labiausiai remia ir nori, 
,kad Lietuva butų nepriklau 
|soma. Tik del kai kurių ju- 
ridinių kliūčių kol kas nega- 
linti Anglija oficialiai pri- 

| pažinti Lietuvos nepriklau- 
i somybę. 
j Ankstesnis ar vėlesnis Lie 
tuvos nepriklausomybės pri- 
pažinimas priklauso, «not 

j kalbėtojo, nuo to. kaip patys 
į lietuviai savo žemėje mokės 
i susitvarkyti. Jei santarvės 

valstybės gaus Įsitikinti ar- 

ba pamatyti, kad Lietuvos 
valdymo aparatas yra pašto 
vus ir tvirtas, kad Lietuvos 
žmonės pilnai pasitiki savo 
valdžia ir pasibengę yra sa- 

vo laisvę ginti, tada nega- 
li buti jokio abejojimo del 
Lietuvos nepriklausomybės. 

M. Yčas papasakojo apie 
lenkų ir kitu diplomatu žy- 
gius Taikos Konferencijoj; 
nurodė, kaip lenkai buvo no 

rėję Lietuvos unijos su Len- 
kija ir kaip Lietuvos Dele- 

gacija buvo reagavusi Į to- 
kius lenkų darbus, 

i Pasiklausyti Lietuvos De- 
legacijos narių, J. Žilio, M. 
Yčo ir E Galvanausko, buvo 
priėję pilnas teatras žmonių. 
Daugeliui neteko del vietos 
stokos pakliūti i jL 

Rugsėjo 14 d. buvo Lietu- 
vos Delegacijos nario ir So- 
cialistų Liaudininkų Demo- 

kratų partijos delegato In- 

ternacionalo Kongrese Liu- 
cernoje E. Galvanausko pa- 
skaita šitokia tema: Inter- 
nacionalas ir Lietuvos nepri 
klauoomybė. Paskaitos turi- 
nys buvo toks: karo prie- 
žastys ir jo Įvykiai, sociali 
nės revoliucijos galimumas 
ir pasaulio sutvarkymas, de 
mokratizmas ir bolševizmas 
Europos socialistų pažiūra į 
Lietuvos nepriklausomybę, 

i ("D.") 
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MAUDE, /ii:, kaip man niVf ytl- 
tĮ ! libtndžiau li.nikiut mazgojimu*, 

įlinkimus, mnilaiiinu- •— i>- rinka.* ta.t 
f:o ncjHUj' Ibčiv nuo tu bjauriu p Ui.- 

kanu... "ari y'de n-1 darot: f" • 
M A H ii. tai kam tau kęst be- 

rt ikulingai! Žiuri'k, kokif manu plau- 
kui gruiu ivclnun ir či/iiti. O tai 
tnd'A, kadai artoju ItVU-'LES t" 

Kas tai yra RUFFLE3? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piant js vanduo? Ne!! RUF- ' 
FLES yra tai paprasčiausis I 

j p'aukų ir o(i»>s sustiprintojis, | kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal i hiit gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius išlaukus? Kas gal but | smagesnio už čystą neniežinėia galvos odą? 
W U P K1I* 15 8 

į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnefių galvom I trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradus mažinti 
? pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar | čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® 
t Nusipirkto šiąnakt RUKFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik ? 65c., bet jųs sakysiti., kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai i pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei regausite ju^ų aptiekoje, tai i atsiųskite mums 75c. pačto markomis, ar monev order šiokiu adresu: j r.AD. RICHTER6C0, >26-330 Bioadwny, N ew fork 

ADOMAS A. KARAUAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau pc 3 metus, nuslatn*jęs pi!vell» 
Stivo. Dispepsija, nevirinitnas pilvelio, nuslabr,ėjimas. 
Krauju, lt.kstų. Nervų ir abeluns si ėkų nustejtmai 
.•iso kuno. Ir litivau nustojęs vilties, kad begyven- 
•itt. Vi«tir jieįkojau «ati paseilios. n^sieailėini visoje 
Vmeriicoj ir už rube7;,j. bet niekur negavau tavo 
vrikatal paseilios. 

P.ft kada pareikalavau Salataras vaistų, Rltterio, 
Kraujo valytojo, Nerva^oną. Inkitų ir Reumatizmo 
lydunlts, tai po suvartojimui niinC'os gyduolės, mano 
uilvas pradėjo atsigauti, «tiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
šslvalį. Nervai 6m? stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas ""i ranyko. bėgliai neliehadė pn krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyVo po užmušimui visų lipų. Bė- 
giu 3 lesiij išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

= lutaras, IJUterla, ir po 3 mtn. s-.o paveiksle panta čiau tckj skirtumą t»rp 
S dienos ir nakties. Pa- l>ar jauciuc* smagiai ir esu llnk=mas ir 1000 sykiu dėkotu 
|| Salotai•»« myliftų pe/adiflstei ir linkiu vi-«iems savo drnueaTi, jr paž;Uamiemt 
3 sm tokiai* atsitikimais patnriu nuoširdžiai kreipti« prie Salutaras; 

j SALUT-ARAG CHEMICAL INSTITUTION. J. BALT3ENAS. Prof 

3 1707 £c. Hnlotsa i!t.. Phone Cana 6417 Chicago. ;ii!n?'s 

Žinomai per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State «Jank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigu ir kitų 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank ,, 
141 \Vashington Street,, New York, N, Y. 

P. K. BRUCHAS, 3321 30. HALSTED ST. 

Męs užaikome pilnai visokio ta- g 
voro: Atsakančių Laikrodėlių | 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- | 
šokių Aukeų ir Deimantų. Vis- | 
kas yra parduodama su viena § 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie | 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- » 

^kės. Atsakantis tavoras. Grynas | 
s patarnavimas. 
f " 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną | 
vertę. 

L', ft.. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 
$ v 

PIRMAS IR DIDYSIS YALSTIJINIS BANKAS 
ANT nRlDGEPORTO YRA 

[KKIMl MANUFAGTURIMG DISTRICT 

HSB 
A STATE BANK 

Kapitalas ir Perviršis Banko Turtas YirŠina 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus i 

taupymo 
skyrių ir 

moka 3čią 
nuoš 2 syk 
per metus. 

-Tinimus 
crražina rj o 

ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE BANK 

Siunčia pi- 
nigus j r ̂ ie 
tuvą ir vi- 
sas pasau- 
lio dalis 

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandaęu O c 

ir rūpes- 
tingą pa- 
tarnavimą 

IŠis 
bankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- 

žiausių ir storiausiu bankų šioje apielinkė}?. Čia yra lai- 
k mik nii Suvienytų Valstijų, Paštų, Rankų, Pavieto 
C'ook, Miesto hicagos ir daugybes Korprvcacijų, Drau- 
gysčių, Kliubų ii* Tūkstančių darbininkų. 
Šiame banke yra įtaisytas speeialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. Yisoki patarimai Dykai. 
Centrą! Msnuf; Dssinct Bank 
1112 \\ 35-1 h St., tarpe Morgan ir Raeine St. Chieago. * 
Bankas atdaras kasd:en nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Scredos vakarais < 

g nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. vakaro. * 



LIBERTY UOJNLJiS 
CASPi «įs poraame Liberty bonda a 

plln4 "uftsb" vertf AtneSU te 
irba atsiŲflkite. 
Atdara kasūlen nuo 9--% 

UtarnJnkąia Ketveriais ir 
'JubatomJfl 9—9. 

J.G. SACKHEIM &" CO. 
1335 Mi!wa.uke A ve. 

tarpe Woo<3 Ir Pauiina gatvių: 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. Petratis & Co., Managers, 

3249 South Halsted Street, Chicago, 111. 

SIUNČIA PIGUS i LIETUVA 
Padaro visokius NOTARIJALIšKUS raštua ir parūpina pašportus 

f tas Salia { kuriąs jau galima važiuoti. Perka Liberty Bonds po 
Uieuos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raštu dykai. 

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki G po piety. Utarninke, Ketverge 
ir Subatojo nuo 0 ryto iki 9 vai vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto ilcii 
3 po pietŲ. TELEFONAS BOULEVARD 611. 
A. PETRATIS, S. L. FABIJONAS. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PATARNAVIMĄ, PARANKUMĄ IR SAUGU- 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

ĮSTAIGOJ 

kurio tu*"ta jau siekia 

$1,763,006.00 
S^nčia pinigus Europon, parduoda Lai- 1 

vakartes, skolina pinigus ant nuosavybių, ap ; 
draudžia nuo' ugnies, randavoja bankines j 
Skryneles. 

— VALDYBA: -— — | 55 

JOSEPH J. EL1AS, Prezidentas, 
WM. M. ANTCNISON, Vice Prezidentas, 

JOHN I. BAGDZIUNAS, 
Vice-Prez. ir Kasierius. 

3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHiCAGO | 
VALANDOS: — Kasdien nuo 9 ryte iki 5 po 

pietų. U/arnįnka's ir Subatomis iki 8:30 vai 

Namuose > I 

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

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti pasiėpcaš 
tam tikrose knygose, jieškantis jį ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinya pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoju Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

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

fcemelėje esant, 25 
CHEMIJA, jstabus mokslds apie ugnj, orą vandeni; žemę 

IX jų susilietimus, 20 
V. KUDIRKOS raštai, gražlausis piešinys kelio, kuriuomi ajka- 

linta Lietuva prie laisvės žengė (G knygos) o.OO 
PASKAITOS iš Eiolcgijcis ir Bakterijologijos su paveikslajs 

apdaryta, 65 
SIRDiS jos autorius garsus italų rašėjas ue Amiči. Knyga labai 

gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gllus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, $1.50 

KULTUROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė 
paveikslų (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus i ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuo3 dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kano pelėiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajaut mai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- žiurėjirfias. Džiova. Kaip rausės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su da įgybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

Nelengvai jsivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytoji; stoka. Groit atois Kalėdom, pradžių gink vargdienius virš- J minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- t kojo. Užsisakant šiaa knygas, čekius ir money orderius paprastuose £ laiškuose siųskite: j 

M, Stapulionis | 
3347 EMERALD AV£., CHICAGO, ILL. | 

i t 
Knygas išsiųsiu greičiausiai. t 

i jMUSU PARTIJŲ PAREIŠ- 
KIMAS. 

Laikinosios Lietuvos Vyriau 
sybes Ministerių Pirminjn- 

1 kui. 

Kui'dami Valstybę, mes 

tuomet tegalėsim nuspręsti 
vidaus politikos ir ekonomi 
jos atgimimo klausimus, ka 
da turėsim e savitą ir nepri- 
klausomą Lietuvą. 

Tą sunkų uždavinį mes 

tikimės atlikti savo visos 
Lietuvos demokratijos pajė- 
gomis ir, nelaukiant iš kitur 

i pagelbos, pakelti dvasinę ir 
| medžiaginę tautos gerovę. 

Bet žiauri imperialistų re- 

i akcija, lenkai, rusai kolčaki 
I ninkai su bolševikais ir vo- 

kiečiai siaučia aplink mus 
! ir mano pagrobti musų dar- 

bą. 
Ir musų pačių netvarka, 

savivalė, nesumanumas, tur- 
to aikvojimas ir t. t. kiek- 
vieną žingsnį mus trukdo ir 
stabdo valstybės darbą. 

Bet r.ies tikime, jog musų 
I kraštas tuomet tegalės apsi- 
I ginti nuo savo priešininkų, 
sutvarkyti viduj ir sudaryti 
demokratinę Lietuvos respu 
bliką, kada prie darbo stos 
visos demokratinės Lietuvos 
pajėgos. 

Todėl mes, žemiau pasi- 
jrašusieji partijų atstovai, 
karštai kviečiami vyriausy- 
bę tuojau: 

1) imtis ginklo ne tiktai 
prieš bolševikus, bet ir prieš 
besiveržiančius i musų val- 
istybę lenkų legionus ir jsi- 
i brovusius draug su vokie- 
čiais Kolčako batalionus; 

2) ralinti iš žvalgybos ir 
štabo, kurio rankose krašto 
apsauga, visus, valstybei ne 
ištikimus lenkų ar rusų žmo- 
nės; 

3) šalinti tokius pat gai- 
valus, kur jų yra, ir iš kitų 
musų valstybės įstaigų; 

4) mažinti ekonomijos rei 
kalams ministerijų skaičių, 
beturiu musų valstybė gali 

r apsieiti; 
| 5) mažinti ir valdininkų 
] skaičių, be kurių einamas 
1 į darbas ga1' vykti; 

6) stei^*-* demokratinės 
.visam kraštui vienodais pa- 

ij'grindais nus atytas susival- 
dybės įstaigas; 

Į 7) eiti neatidėtinai prie 
į Steigiamojo Seimo; 

8) įstatymais ndrausti 
darbininkus nuo dvarininkų 
naudoj iruo; 

j 9) veikiau paskelbti įsta- 
tymą, kuriuo konfiskuoja- 
|mas turtas visų, nusidėjusių 
Lietuvos nepriklausomybei. 

10) varžyti valdininkų są 
vivalingumą ir budriau pri- 
žiurėt jų pareigų atlikimą; 

11) anaikinti, kur gali- 
ma, karo padėtį ir duoti 
spaudos, žodžio ir susirin- 

|kimų laisvę tiems piliečiams 
kurie stovi ant Lietuvos ne- 

> priklausomybės pagrindo ir 
dirba valstybės kūrimo dar- 
bą. 

Kanas, 1919 m. rugp. 25 
d. •*» 

V. Požėla. L. S. D. Parti- 
i jos atstovas. 

| Dr. M. Nasvytis, L. S. L. 
I D. partijos atstovas. 

D. V. Sidzikauskas, D. T. 
i L. Santpvos atstovas. * 

! Parašas neišskaitomas — 

j Liet. Žemdirb. Sąjungos. 
į|J. Špakevičius, T. Pažangos. 

J. Šimoliunas, — Nepr. kuo 
į pos (kliubo) atstovas. 

Mokytojų seminarijos. 
Nuo ateinančių moksle 

metų pradžios Švietimo Mi- 
nisterija steigia Panevėžije Šiauliuose ir Mariampolėj 
mokytojų seminarijas, 

i Į seminarijas priimami be 
ekzamino berniukai ir mer- 
gaitės, išėję dviejų ar dau- 
giau gimnazijos klasių 
mokslą. Kiti visi priimami 
iš ekzamino. Mokslas semi- 
narijoje nemokamas. 

Prašymai su gimimo me- 
trikais jau priimami atatin- 
kamų seminarijų direkto- 
rių. 

Ekzaminai prasidės š. m. 

rugsėjo 20 d. 

j Smulkesnių žinių suteikia 
i Švietimo Ministerija Kaune 
ir vietos seminarijų direkto- 
riai. 

Kaune. 

1 Kugs. 16 buvo darbininkų 
streikas. Reikalavimai buvo 
ekonominiai, bet buvo ir to- 
kių, kurie turėjo politikos 
žymių, pav. reikalavimas pa 
leisti visus politikos prasi- 
kaltėlius. Kada buvo paklau 
sta, ar tai norima, kad bu- 
tų paleista nesenai suimtieji 
lenkų provokatoriai, streiKi- 
ninkų vadai nuo savo reika- 
lavimo atsisakė. Apskritai 
paaiškėjo, kada bloga eko- 
įnomine padėtimi naudoda- 
mies darbininkus mėgino sa 

vo tikslams sunaudoti len- 

kų ir bolševikų agentai. Bet 
tai nepasisekė. Ekonominius 
darbininkų reikalavimus pa 
tenkinus, streikas pasibaigė 
tą pačią dieną, 

i 

Vilkaviškis. 

, Pietinę Vikaviškio apskri- 
ties dali, būtent Vižainio ii 

| Vištyčio sritis, nesenai užė 
mė lenkų legionieriai sulig 
nauja "demarkacijos linija.' 
Žmonėse tas atsitikimas iš 
šaukė didžiausį bruzdėjimą 
Daugelis nenori tikėti, kac 
iš tu vietų Dasitraukima< 

^musų milicijos ir komendan 
'turų butų padalytas su auk 
štesnėšės valdžios žinia. 
Žmonės linkę manyti, kac 
čia ar apsileidimas, ar išda 

j.vimas, kaip kad buvo Sei 
nuose. Upas visų pakilęs 
ypač arčiau lenkų užimtųjį 
vietų. Visi, net moterys, pa 
siryžę gintis, jei lenkai drį 
stų dar toliau eiti. 

Tuo tarpu lenkų agitato 
vo išmislytus gantus ir nerv 

rių provokatorių netrūksta 
Jie tyčia leidžia visokius s; 
na žmonės. Pavyzd., ings 

■16 d., kada Kaune buvo p£ 
įprastas darbininkų streikas 
! Vilkaviškyje atvažiavusiems 
jis sodžiaus žmonėms buvc 
[pasakojama, busią Kaune 
ant valdžios padaryta "didc 
lis užpuolimas," valdžia esa 
nti "turbut nuversta" ir t. t, 
Tuo pačiu laiku leidžiama 
^gandai, busią lenkai jau ei- 
[ną ant Vilkaviškio, tuoj už- 
imsią Virbalį ir Vilkaviški 
ir 1.1. 

Nežiūrint, kad susisieki- 
mo atžvilgiu Vilkaviškio ap 
skritys yra, palyginti, geroj 
padėty, žmonės gyvena kaip 
maiše. Laikraščiai ateina la- 
bai nereguliariai. Pasitaiko, 
kad pav. "Lietuvos" nume- 

ris, kuris Kauno gatvėse pai 
davinėjamas šeštadienį, Vii 

įkaviškį pasiekia tik apie an 

Itradienj, o valsčius sodžius 
-tik savaitės pabigoj. Apie ki 
tus laikraščius nė kalbėti m 

reikia: jų reguliariai atei- 
nant niekas ne nelaukia. 

V. s. 

Mažoji Lietuva. 

j Čia eina didelis bruzdėji- 
mas. Vokiečiai daro visas 
pastangas, kad nuo Prūsų 
atskirtoji ir Lietuvai paskir- 
toji Mažosios Lietuvos da- 
lis su Klaipėda kokiu nors 
budu butų surišta su Prū- 
sais. Kai kurie jų dar nenu- 

stojo vilties sudaryti "nepri- 
klausomą" Rytų Prūsų vals- 
tybę ir tikisi tuo budų Prū- 
sų lietuvius prie tos "nepri- 
klausomos" valstybės prisivi 
lioti. Bet ir Prūsų lietuviai 
nesnaudžia. Jie dirba išsi- 
juosę. Ir šiandien nuo Prū- 
sų atskirtoj Mažosios Lietu- 
vos dalyje maža rasis tokių, 
kurie nenorėtų prie Didžio- 
sios Lietuvos prisidėti. Tai , 

supranta jau ir vokiečiai ir 
dabar jau daro pastangas -| įteigia "bundus" irt. t. —| 
kaip čia bent vokiečių kai-j bą vietos oficialine kalba pa 
likti, vokiškas mokyklas pa- 
laikyti ir tt. I 

Pr—as. 

Stačiūnai. 

Šiaulių apskričio. Išsijun' 
gus Lietuvai iš svetimo jun-1 
go, reikia mums atlikti mil-' 
žilių darbą, sukurti sava-j rankė valstybė. Tos naujos 
valstybės kūrybos butų daug 
lengvesnės, kad visi pilie- 
čiai žinotų ir tinkamai lik- 
tų savo pareigas. Musų žmo 
nės tam tikslui nėra dar pri- 
brendę, todėl reiktų, kad 
ministerijų Įgaliotiniai ir vai 
dininkai didesniuose žmo- 
nių susirinkimuose gyvu žo- 
džiu suteiktų tikrą suprati- 
mą apie išleidžiamus bonus, 
apie reikalingumą kariuome 
nės ir jos aprūpinimą, trum- 
pai sakant, Kad sužadintų 
žmonėse tėvynės meilės jaus 
mus, nes vienybė galybė. 

Tokio viešo pasikalbėji- 
■,mo pavyzclys teko man re- 

įgėt per šv. Laurino atlaidus 
i Stačiūnuose 10 rugpjučio d 
5 Oras buvo giedrus. Žmonių 

suplaukė iš visų pusų dau- 
gybės. Po iškilming*ų pa- 
maldų prie išsiskirstant prie 

l valsčiaus komiteto ant tam- 
tikros papuoštos vytimi ir 

■ tautinė vėliava estrados pa- 
, sirodė Šiaulių svečiai. šiau- 
\ lių Apskričio Viršininkas su 

Pagelbininkų, S. apskr. savi 
valdybės vice-pirmininkas 
p. Švambarys, Koi lendato 
Pagelbininkas ir keli kariš- 

i kiai. Iš jų prakalbų paaiškė- 
i jo/ kad jei mes patys savi- 

l ;ini nesirupinsim, tai svetimi 

.jtuo labiau mumis nesuru- 

i;pins. Buvo priminta kas nu- 

,' dirbta iki šiol ir kaip reik 
r darbuotis toliau, kaip palai- 
kyti kariuomenė ir su vokie 
i ,čiais okupantais elgtis. Ra- 
i gindami pirkti bonus vaiz- 

džiai kalbėjo Šiaulių džeko- 
nas su iždininku Tamašaus- 
ku. Buvo išklausyti ir mi- 
nios balsai. Dar nepasibai- 
gus pasikalbėjimui valsčiaus 
valdžia paprašė pirktis iš 
•iždininko bonų, o po jų pra- 
dėjo rašytis ir kiti. Upo vi- 

siems dar daugiau atsirado 
galima rimtus balsus Lietu- 
ivos himno, kurį atliko vie- 

jtos vargoninko vedamas 
choras. Mitingas kaip teko 

į patirti, visiems padarė ma- 

lonaus įspūdžio, Stačiūnų 
j valsčiaus valdyba visame 
apskrity pasižymi nepapras-; 
tu savo darbštumu. Geistina, 
kad ir visur panašiai darbuo 
tusi. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
(jaunamos Sekančios Knygos 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, i^ko daro-:i 
žaibai, grausmąi, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie kori ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina įr/fj 

2. Sidabrinis Kryželis. arba Dailydč ir Nazareto. Labai gražj® apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir vUk*s apie kristų. Paraši 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

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

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų jr t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai,•aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209, kaina 

—.. 750 Tapati audimo apdaruose $1.5/ 
7. Gadyni šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} Paraii J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta 

tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenki j a ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.ou Ta pati audimo apdaruose $3.c» 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budti išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rasto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir k*įp iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksniua, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pu kaina 
Ta pati audimo apdaruose 

:aip jas 

Sl'$^ [j 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 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 sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkam», Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $i-7S Ta pati audimo apdaruose $2.53 
12. Independance for the Lnhuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America. 

Washington, D. C. Price 25c 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

kis. Kaina 25c 

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

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

r>5, Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damiio 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokykloce h 
patiems per save mokinties. Papiercs kietais viršeliais 45c 

16. Kultūros Istorija. Tai >ra viso svieto kultūros istorija, tri» 
L-n V cr A Cf* Cti /I o 11 nr^l \ T! — 1! 

A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.oc 
18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių* otlaivių š 

i Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalt^ P 
pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimflP' 

i Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius ismislijo — išrado, pa-\ 
dirbo ir praktikotl įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 

j Ta pati gražiais viršeliai 50C 
ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 

Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvį 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, nie- 

kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c- 
ai. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziška: parašė j ules Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Climieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakoj imi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius sybmarinus, su kuriai^ nuveikė tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų 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 misliti toki dalykai, kurie po daugelio1 mėty 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. Širdis Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietu\ių 
kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 
Ta pati gražiais audimo apdarais $i.5c 

23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Righti of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, n,U'~ 
T9°5—*9T5 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioj® rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yr«š^ lietuvių kiekvienojr Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prjsiutimu. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

LIETUVA. 
3252 South Morgan St-, CHICAGO, 1LL 



| Laiškai iš Lietuvos. | 
Ponui T. Zastarskiui, Cliiea- 

-goj, rašo p brolis iš Joniškio, 
Šiaulių apskričio. 

Sveikas, mielas brolau! 
Ačiu už laišką, kurį mes tik 

aplaikėme. Mes šioj valandoj 
esame sveiki ir gyvi. Aš gyve- 
nu savo namuose ir užimu vie- 
nas visus flannis. Iki šiol man 

buvo nesunku versties: preky- 
ba ėjo labai gerai, nors prekių 
buvo nedaug, bet ir krautuvių 
taipgi buvo mažai- 

Žydeliai buvo visi išvaryti j 
Rusiją. Bet dabar jau pradėjo 
sugrįžti ir krautuvių daugiam 
įsteigta. Tai su prekyba jau 
prasčiaus. Prie to viskas prade 
da eiti geryn, tokiu budu ant 

prckii) prisieina daug pralai- 
mėti. 

Rašykite man laišką. 
Jusų brolis, 
T. Zastarnis. 

/ 

Šiomis dienomis ponas Mikas 
Muiža aplaikė nito savo brolio 
iš Lietuvos, iš Joniškio apielin 

"-kės, sekantį laišką: 
Mielas brolau! 
Aš labai nudžiugau išgirdęs 

kad tu dar gyvas tebesi. Mes 
taipgi, visi išlikome gyvi ir ne 

blogiausia dabar gyvename... 
Broleli, aš paarčiau tau grin 

ti j savo tėvyne Lietuvą ir čia 

gyventi, kaip tavo tėvai Ir bo. 
čiai gyveno ir mylėj • gimtąją 
savo šalelę. 

Dabar Lietuva jau sutraukė 
vergijos pančius ir joj gyventi 
kur-kas linksmiaus bus. 

Tavo brolis 

Šiomis dienomis Cicero gy- 
venantis ponas Deveikis aplai- 
kė nuo savo motinos sekantj 
laišką: 

Antanas Jučas Kubiliuose. 
Grinkiški-o valsčiaus, Kėdainių 
apskričio, Kauno srities, rašo 
savo broliui Jokubui Jucevičei 
(Jučui) Bctkelev, Calif., 2326 
Roosevelt A ve. 

Kėdainiai, 1919 nv, Liepos 
18 d. 

DIDELIS 
c 

IR 

PUIKUS 

SU INVAIRIU PROGRAMŲ 

rengia 
I j WEST PULLMANO .LIETUVIS- 

KAS PAA. KLIUBAS. 

NED. LAPKR. 2, 1919 

Strumil Brolių Svet. 
158 E. 107th St. Roselund, 111. 

Pradžia 5 vai. vakare, 
įžanga 30c su karės takiais 

{ Gerbiamieji, Sis balius bus v\e 
į nas iš puikiausių. Bus gražus : 
! programas su {vairiais pamargl- 

niir.ais, pr!e to dar griež pulki 
muzika, kur galėsite linksmai 

į praleibti laikg. Komlteetas. ( 

atsilankykite 
visi 

Mielas Jokūbai! 
Rašau tau iš Lietuvos po il- 

gų su jumis nesimatymų ir ne j 
I žinojimo apie vienas kita 

Daug hutų galima aprašyti apie 
ta laiką, kada mes persiskyrė- 
me Petrapilyje. Aš buvau pc 
pirmos Rusijos revoliucijos ko. 
mandiruotas ant Kaukazo ir j 
Turkija, kur išbuvau iki pabai 
gos karės. Su dideliu vargu, 
l>etgi nusidavė grįžti į Tėvyne 
per Maskvą, kur su dėde susi- 
tik me ir tada drauge toliau 
važiavome Tėvynėn. Jus su 

prasti negalite, ką miestelėnai 
Rusijos iškentėjo ir kenčia į>c 
antros revoliucijos... Jus esate 

šimtą kartų laimingesni, kad ne1 
matėte tos sodomijos ir vargo... 

Dabar aprašysiu jums apie. 
Tėvynę. Taip daug norisi pasa- 
kyti jums, kad trūksta iš karto 
žodžių ir išeina visai striukas 
papasakojimas, prie to netikras 
ar gausite tą laišką. Namus ra- 

dau, 1>et kas namuose buvo, — 

tiktai vienas tėtė užsiliko, datt- 
giaus viską išplėšė j>er karą. 
įUkininkystės nėra nė jokios, c 

dabar ir ūkininko nebėra- šįmet 
per Velykas pakavojome ir Jė 

tę... Morta su savo šeimyna gy- 
vena ir neblogiausiai gyvena 
Daug matė vargo ir baimes 
bet Šiaip taip gyvavo, Nežiū- 
rint ant visų vargų ir bėdų, ko- 
kias turėjo, visgi jie visi lai- 
mingesni buvo Tėvynėje, negu 
me.s Rusijoje. Pas juos bade 

'nebuvo. Dėdė su savo šeimyha 
'gyvena Kaune, tarnauja preky 
bos ministerijoje, aš taip-j>at 
tarnauju Kedainiuose, kaipo j- 
galiotinis žemes-ukio ministeri 
joj, bet dabar norėčiau važiuoti 
namo uke užsiimti. Stasys 
vakar baigė karo mokykla ir 
gavo karužio (aficieriaus) 

Į laipsnį — nuskirtas yra į Šiau- 
lius- (Toliau* rašyta apie as- 
meniškus dalykus ir užbaigia 
laišką šitaip): 

Daug priešų turime Lietuvo- 
je: Lenkai, Rusai ir Vokiečiai 
vėl nori užgrobti Lietuvą, bet 
dabar jau nebe- taip lengva, nes 
turime kariumenę ir jiega... 

Į Bukite sveiki, linkiu jums 
visokio gero, laimės ir t. t. 

Justi Antanas 

| Štai ką rašo P. Adomaus- 
ikas (iš Žebrokų, Mosėdžio 
.valsčiaus) savo dukterei 
Magdutei ir žentui Vikto- 
rui Plaušiniui į Plains, Pa. 
Brangieji! 

Apsiverkėm iš džiaugsmo 
gavę nuo jusų laišką. Mes 
nuo karės nesame labai nu- 

kentėję, kadangi musių lau 
ko pas mus nebuvo; tiktai 
vokiečiai 4 metus "šeimi- 
ninkavo." 

Dabar vokiečiai iš m asu 
krašto išeina; Lietuva ka- 

| riauja už savivaldą prieš len 
kus ir bolševikus. 

Pas mus buvo labai prasi 
platinę rauplės ir karščiai, 
nuo ko mirė daug žmonių. 

| Labai brangus yra dabar 
drabužiai, pavyzdin, ske- 
petaitė, kuri prieš karę kai 
navo 20 kap.. dabar kainuo- 
ja 12 rublių, ir dar labai 
sunku gauti. Šių metų javų 

; derlius buvo puikus, taigi 

Darbininku Baras. 
Plieno trustas ir darbininkai. 

j 
Plieno darbininkų iššauktas 

streikas labai sujudino Snvic 
nytų Valstijų gyventojus'. Dau- 
gelis su atyda tėmija į tą strei- 
ką ir su abejone laukia jo pa- 
sekmių. Kol-kas, sunku pasa- 
kyti, ar tas streikas bus išla'mė 
tas ar pralaimėtas, — nes kair 
darbininkai, taip ir plieno trus 
tai deda visas pastangas, kad 
laimėti. Streikieriai kas diena 
stipriaus organizuojasi, tvar- 
kosi ir te giasi laikyties- iki 
streikas nebus laimėtas, gi plie 
na trustai panaudoja visokias 
priemones, kad tarp streikierių 
suardyti vienybe, sukelti rasiu; 
maištą ir kitokiais prasimany- 
mais baugina darbininkus, kad 
tiktai greičiaus sugrąžinti; 
juos prie darbo.1 

Vienur ir kitur plieno kom- 
panijos : -ibia, buk kasdien 
būriais darbininkai grįžta prie 
(Tarlx>, prastesnio darbo darbi 
įlinkai išmokinami geresni 
darbo ir todėl streikieriai, kurie 
dirbo geresnius darbus ir gan 
davo "dideles" algas panorėjr 
grįžti dhirban negalės, — nes 

jų vietos busią užpjudytos ki 
tais darbininkais irt tt. Vienok 
streikieriai ir tokių kapitalistų 
gąsdinimų neatbjja ir rengias? 
stipria: laikyties prieš savo iš- 

naudotojus. 
I 

Pereitą subatą susirinkę iš 
Įvairių streikuojančių pliene 
unijų 200 delegatų, laikė susi 
rinkimą, kuriame buvo tartasi 
kaip pasekniingiau vesti sirei: 
ką ir kaip streikierių-bedarbių 
pragyvenimą palengvinti. Clii- 
cagos Darbininkų Federacijos 
ir plieno darbininkų organiza 
rijos pirmininkas Jolui Fitz- 
patrick tame susirinkime įne 
šė sumanymą, kad iš unijų butų 
nuskirti žmones, kurie tiesiai 
iš ūkininkų pripirktų kiaušinių 
bulvių, sviesto ir kitokio mais- 
to ir uždėtų kooperatyviškai 
krautuves, iš kurių streikieriai 
galėtų daug pigiaus nusipirkti 
sau reikalingo maisto ir tokiu 
biulu, jei tik reikalinga, butų 
galima visą žiemą tęsti pliene 
stre:kas. Sulyg Fitzpatrick'c 
plano, tokios kooperatyviško? 
krautuvės galės ismait-tint: 
300,000 ypatų, streikierių per 
ištisą žiemą. 

To streiko laimėjimas atneš- 
tų naudą ne vien tik streikie- 
riams, bst drauge visiems dar 
binikams, — visus darbiniu- 
kus padrąsintų ir pašauktų prie; 
tvirtesnės kovos su savo išnau i 
dot ijais. Pasekmingai išlaikę 
tą streiką, darbininkai parody- 
tų kapitalistams savo susiprati 
mą, ištvermę ir žodžio užlaiky 
tną- Tuom žvilgsniu, ateityje 
kapitalistai jau nebeišdrįstr j 
taip baisiai darbininkų išnudot 

Pralaimėjimas to streiko, gi 
| eikštų streikieriams ir pedraug 
j visiems darbininkams didelį 

duonos bus užtektinai; pra- 
ėję du metu buvo sausi, ir 
|viskas prastai užderėjo ant. 

jPočinskis ką tik sugrįžo iš 
į vokiečių nelaisvės, kurioje! 
įprabuvo apie 4 metus. Pe- 
lijame jums viso geriausio. 
I.. Petras Adomauskis. 

Atsišaukimas į Amerikos 
Lietuvius Kareivius. 

Mes, Chicagos Lietuviai-Karei- 
vič i, tarnavę Amerikos kariume- 

nėji laike visasvietinės karės už 

laisvę viso pasaulio, 11103 atsišau- 
kiame į- visus lietuvius kareivius 
bei visą jaunimą visoje Ameriko- 
je. Organizuokitės »isi kuogrei- 
čiaiįvsiai ir skaitlingiausiai, nepai- 
sant kokiu pažiūrų arba partijų, 
kam tik rupi Tėvynės meilė ir per 
kieno širdį kalba lietuvystės 'lva- 
sia. 

Tie, kurie esate jau susiorgani- 
zavę j kareiviškas organizacijas, 
k. t. Lietuvos Liuosybės Sargai, 
arba panašiai kiti tokie būriai, ma- 

lonėkite susinešti su Chicagos lie- 
tu viii-karciviii centrale valdyba, 
kur 'bus galima susitarti kaslink 

platesnių užmanymų bei veikimo 
Mes Chicagos liet.-kareiviai per 

sunkų darbavimąsį esame atsiekę 
maž-daug pasekmių šiame užma- 
nyme ir turime įsteigę tuomlaiki- 
11 ę centralę valdybą. Randasi pen- 
kios kuopos, kuriose skaitlius da- 
siekė suvirs 500 kareivių. 

Žinomi, nies, organizuoti liet.- 
kareiviai, šaukiamės j vigus mušu 

brolius-kareivius bei visą jaunimą 
visoje Amerikoje, ragindami vi- 
sus organizuoties ir darbuoties 
kuosmarkiausiai, idant butų gali- 
ma įvykdinti visuotiną kareivių su 
važiavimą kuotrumpiausiu laiku 
kur bus galima -pradėti darbas 
kaslink susivienijimo kareivių vi- 

soje Amerikoje, ir apie tai pasi- 
tarus — išrinkti tam tikras vukly- 
bas dcl visos organizacijos. Svar- 
biausias darbas — tai išnešti griež- 
tas rezoliucijas vardan visų mus 

kareivių delei parodymo pasauliui 
kad ir mes lietuviai kariavome u> 

laisvę viso pasaulio, — ir reikalau- 
dami kad tas pas&ulis atidaryti, 
duris j laisvę musų nuvargusia 
Tėvynei, ir taipgi j "YVashingtoną 
kad išpi! 'ytų, ką jie mums priža 
dėjo. 

Jau senai yra laikas tą padary 
ti, nes musų Tėvynę terioja prie 
šai — ten yra musų namai, moti 
uos ir musų sesutės, kur visokii 
svieto valkatos plėšia ir mindžioj; 
jų garbę ir dorybę. Tai kokis da 
bar £ra žmoniškumas. Jeigu mci 

kariavome už tą žmoniškumą i 

laisvę, tai visi jauni vyrai stokimt 
eilėn ir ginkime nuvargusią musi 

Tėvynę. Organizuokimės ir vie 
nykimės visi j vieną bu r j, nes ra 

sime budą apginti Tėvynę. 

Toliau mes paduodame pradžią 
mušu konstitucijos arba įstalų 
ant kurių remiasi nuisu organiza- 
cija. 
Instatai Amerikos Lietuvių Ka- 

reivių — Chicago, 111. 

SKYRIUS I. 

Tikslas. 

I. — Tikslas šios organizacijos 
yra — sujungti vigus lietuvius- 
kareivius, tarnavusius Suvienytų 
Valstijų arba Alijantų kariume- 

nėje, ir visus vyrus, nuo 18 iki 40 

metų amžiaus, netarnavusius mi- 

nėtose kariumenėse. 
Šita organizacija dalinasi Į du 

skyrius: Pirmas skyrius susidės 
iš kareivių, tarnavusių kariume- 

nėse, o antras skyrius — iš lietu- 
vių ne-kareivių, netarnavusių ka- 

riumenėse, esančius viršminėto 
amžiaus. Taipgi šios organizaci- 
jos tikslas yra kovoti už Lietuvos 

laisvę sekančiais btųlais: 
Rezoliucijomis, protestais, liuos- 

norių važiavimu Lietuvon kariau- 
ti su jos priešais ir visokiais ki- 
tais tinkamais budais remti Ame- 
rikos lietuvių darbus, kirne sta- 
čiai ir atvirai dirba Lietuvos Vals- 
tybės labui, ginti lietuvių varčią 
ir garbę, rūpintis lietuvių gerbū- 
viu Amerikije. 

II. — Fiziškas lavinimasis, kaip 
tai: gimnastika, atletiškas karei- 

vių mankštinimasis ir t. t. 

III. — Kultūrinis lavinimasis: 
rengti moksliškas paskaitas, pra- 

kalbas, įsteigti amato pamokas ir 
kitokius įvairius veikimus, mokin- 
ties labdariškumo, ginti darbinin- 

> kų reikalus ir sekti pasaulinės dip- 
lomatijos bėgi. 

į IV. — Pasilinksminimai: reng- 
ti pasilinksminimo vakarus ir 

draugiškus išvažiavimus ir t. t. 

Nepraleiskite šio atsišaukimo, 
gerbiamieji draugai! 

Malonėkite atsišaukti iš visų 
dalių Su.v, Valst. trumpiausiu lai- 
ku, čionais paduotu antrašu: 

J. J. ZAMKUS, 
i 4121 S. Rockwell St. 
i Chicago, 111 

Centralė Valdyba: 
> Pirm. Dr. S. Naikelis, 

i-st L 'tu- U. S. 
Rašt. J. J. 2amkus, 

1 1 -st Serg. 
Ivasierius Dr. S. Biežis 

i-st Lieut. 

ir kiti žymus kareiviai. 

smūgį. Pralaimėję šį žygį dar- 
bininkai nustotų drąsos ir pa- 
sitikėjimo ir, todėl, praeitų il- 
gas laikas, iki plieno darbinin- 
kai vėl išdrįstų pasipriešinti 
prieš savo išnaudotojus. Taip 
pat ir visiems kitiems darbinir 
kailis butų smūgis. Ir kitų iš 
dir.bystės šakų darbininkai, at- 

siminę plieno streiko pralaimė- 
jimą, nedrįstų su kapitalistais 
kovoti už savo teises. Gi kapita- 
listai, pastebėję, jog darbinin- 
kai dar nėra ganėtinai pribren- 
dę, kad nemoka išvieno laiky- 
ties ir kovoti, flar kiečiau pra- 
dėtų darbininkus spausti ir iš- 
naudoti. 

Todėl, darbininkai privalo 
dėti visas pastangas, kad strei- 
kas butų laimėtas* Titlclis 
llllllll!!lllllllllilllllllllllll!lllllll[llllilll!lllllllll!lllli!lllllllll!lllllll!lllllllllllllllllll 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJ7. 

Cor. Halsted & W. 14th Str. 
K. W. Corner Halsterl & 121h Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Hals'ed & Maxwell 
Cor. Halsted £ Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jacksou Blvd. 

S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. 
Cor. 12th & Homaa ava. 
Cor. 2Gth & Western ave. 

4458 S. Hernltafeė Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 £">. Panlina St. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marsbfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
3137 West 38th Place. 
2900 West 40tb Street. 
3953 S. Rockwell St. 
3813 Kedzie Ave. 
N. W. Cor. 44tli Mozart St 
2502 West 45th Place. 
4418 S. Richmond Ave. 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 
1656 \Vabansia Ave. 
1615 North \Vood St. 
Cor. Milwaukee & Paulina, 
Cor. Mihvaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Mllwaukee & Robey. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. HalBted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St. 
N. \V. Cor. S. Halsted & 35th St 
Vladas Stankus 

937 W. 34th PI. 
2858 West 39th Street 
2422 West 69th St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Wasbington. 
2240 \Vest 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 \V. 23rd Place 
2334 So. Oaklev Ave. 
2246 C,-). Leavitt St. 
1805 We=t 46th Street. 
t513 So. Wood Stroet 
t536 So. Paulina Stree. 

Kurie garsinasi Dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkitės! 

————i—"* ty^'JgįJ^UU -^* '^S3UT" '71X1 

PIRMA NEGU PIRKSI,-GAUK MUSl/ KAINAS. 
ant Durų, Lentg, Rimų Ir 8togam8 Poplerlc 

SPECIALIAI: Maleva nakvojimui stubų iš vidau*, po $1.50 ux galiom 
CARR BROS. WRECKING CO. 

5003-3039 80. HALSTED STREET, CKICAGO, ILL. 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPAI R SHOP 
Chasas Bros. savininką. 

Taisomo visokius automobilius. Turimo patyrimą per 13 metų 
ic.mo darbo ^aipg; patarnaujame automcbiliai pagrabams, ves- 

tuvėms, krikštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

'3222 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, 111. Telefo/ias Drover 2186 

r 

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- į 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės j kapinių užveizdą ypatiškai ar i 
telefonuokite 

WILLO\V SPRINGS 20 R. 

balius ir šokis 
RENGIAMAS "BIRUTES" CHORO 

SUB-, LAPKRICIO-NOV. 1 d., 1919 m. 

WINTERS SVETAINĖJE, 
412 Sisth St., Racine. Wis 

PRADŽIA 7:30 V AL. VAK. INŽANGA 20c Y PATAI. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės. "Birutės" Choras rengia puikiausj 
balių Kaip visados, taip ir dabar "Birutės" choro vakari i yra puikus 
Nepraleiskite progos, nes busite užganėdinti Griež puikiausia muzika 
Giimano orchestra. Kviečia visus atsilankyti "B1RUTIETIS". 

liiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiniuiiiiiiimiiiimiutiiiiiiiiiiMi 

DIDELIS DIDELIS 

rengiamas 
L. E. L. PAŽELPOS DRAUGYSTES 

Subatoje, Lapkričio-Nov. 1, 1919 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 West 23-rd Place, 
Nuoširdžiai užkviečiame visu kaip jaunus taip ir senus atsilankyti 

{ šį balių, nes bus puiki muzika Brolių Sarpalių Orkestrą gritž Įvairius šokius lietuviškus ir angliškus Taipgi bus {vairių žaidimų ir užma- 
nymų dėl jaunų, senų ir merginų. Kviečift, visus, Komitetas. 

RjLJGPJUČIO 7 d., 19Q9 

Gražus ir Iškilmingas 

KENO? 
DR STĖS LIETUVOS SUNU NO. 1 

PAMINĖJIMUI lft METU SUKAKTUVIŲ 
DRAUGIJOS GYVAVIMO. 

KADA TAI BUS? 

NED., LAPKRIČIO NOV. 2 d., 1919 
KUR? 

C. S. P. S. (SCHOOL) SVETAINĖJ, 
KAMPAS 48-TOS IR SO. HONORE ST. 

PRASIDĖS LYGIAI 7-TA VALANDA VAKARE 
KAS DAUGIAU? 

Rus Prakalbos, Muzikališki Veikalai, 
Deklamacijos ir kit°ki pamarginimai. 

Žaismes ir Šokiai iki Galo. 
Bus ir daugiau... Bet ką aš jums 
čia pasakosiu, Irai p ateisite rai ir 

pamatysit! 
KIEK INŽANGA? 

TIKTAI 50c., ir už dra- 
bužių pasidejimą nemo- 
kėsite. Komitetas. 

RUGP.JUČIO 7 d., 1919 

Teatras ir 
TRIJŲ 
AKTU 
DRAMA 
PIRMA KART 
LIETJUV7U 
SCENOJE "lonna Vanna"] ■M——— 

PARENGTAS L. M. D. APŠVIETOS 

NedelioĮe, Lapkriciū-Nov. 2ra. 1919 • U' t, S o U* o 

1112 W. 1S--TA STREET 

SVETAINE ATSIDARYS 5 VAL. VAKARE 
LOŠIMAS PRASIDĖS PUNKTUALIšKAI G V. V. 

Mniinmi—lęrasssMOsr 
Gerbiamieji ir gerbiamosiož,! šis veikalas yra verstas iš francuzii kalbos ir yra gana istoriškas, ku- 

ris labai tinka šiais karės laikais, šiame veikale kiekvienas atsilankęs ras užsiganėdinimų. Nors veikalas didelis ir sunkus pastatyti bet gerb. režisierė M. Dundulienė pasišventė prirengti pil 
nam dailės skoniui. Taipgi pakviesti lošėjai scenos žvaigždės iš Roselando, kurie jau nesykj savo jaut riais gestais užžavėjo publiką, be abejo, ir dabar nuo jų laukiame. Todėl gerbiamoji visuomenė malonės 
atsilankyti ir pamatyti tą širidingą "MONNA VANNA", kurios dar lietuvių dailėje niekas nematė. 
Tikietu kainos $1.00; 75c: ir 5$c. Kviečia L. M. 1). "APŠVIKTA'\ 



Aukautojai ir Jįj Aukos. 
Per Laisves J'arpo L lsisturcs- 

\ PASARGA. 

Visi 'germani! aukautojai, 
kaip draugystes' taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sarasą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsi 

Kiekievjcz Tjotil 5.00 
Kleinas \ incentas 5.00 
Kibauskis J 2.00 
Kaniapockas Milolas.. .5.00 
Kniska Pranas K 100 
Kučkas Mikolas 2.0(' 
K lizinas Geo 5.00 
Kis Jis Paul 2.00 
Keintes Ad lfas 5.00 
Kladziu Antrinas 5.00 
Kūne ik a Jonas .. 5.00 
Kilevie,* Petras 5 00 
Kardelis Antanas 1.00 
Kulbis Jouzapas ..... 1,00 
K'ikna Izid >rius 1.0C 
Krasnauskas Kazimieras 1.00 
Ravalas Antanas 5.0C 
Kazaki- skas Jonas .. 10.00 
Kuneika Juozapas .... 2.00 
Kazlauskas Frank 5.00 
Kamarauskas Kaz- 1.00 
Krasauskis Franc 1.00 
Karosa Frank 1.00 
Kersutis Domininkas ... 1.0C 
K likimas Jurgis 1.00 
Kaulav-rius Domininkas 5.00 
Kunz; I" ny 2.0C 
Klov;i \Villiam 1.00 
Kairis weorge 2-00 
Kibele r A n ton 3.00 
Kaličius Juozapas 1.00 
Kasau skis Benediktas .. 1.00, 
Kr.ukakis A. D 1.0C 
Karunevskis jonas .... 1.00 

(Bu r daugiaus). 

CLEVELAND, OHIO. 

Lietuvos Liuosybes Savai 
tėje cuaukavo čionai gerų 
norų tėvynainiai, atsilan- 
kius gerb. P. J. Žuiiui, 
apie 1,000 dolarių. Tarpe 
kitų p. Varakoji? paaukavo 
10C dol., p. L. Baurukonis 
50 dol., A. Kranauskas 50 
dol., ir tt. 

Spalio 20 gerb P. J. 
Žuris kalbės Lietuvos Atst. 
B-ves reikale; šėrų tą vaka- 
rą parduota už 700 dol. 

P s A. B. Bartoševičius 
pasirodė tikroje savo išvaiz- 
doje jis visai atsisakė nuo 

aukavimo. Pas jį delei au- 

kos buvo užėję p. P. J. Žu- 
ris, Dr. J. Šemoliunas ir L. 
Balfrukonis. Jis išreiškė kad 
jam "neaiškus" tas dalykas 
prieg'am, jis nieko nenoria 
žinoti apie Lietuvą ir jos pa 
dėjimą. Tai tau ir lietuvis 
biznierius, kuris turtą sau su 

shrrovė iš lietuviu! 
M. D. J 

Vietines Žinios 
iVj^tytA-'y r1* A >tAAA AJ*tA AV 

I KALĖJIMĄ TIK IK! 
KALĖDŲ. 

Juozapas Leight, 19 metų 
vaikinas, 1415 Millard Ave., 
seredoj buvo nuteistas ant 
devynios dešimtis dienų i 
kalėjimą už bandymą pavog- 
ti tris marškinius. Bet jo mo 

tinai pradėjus aimaniuoti, 
kad jie taip daug manę apie 
linksmias Kalėdas, gi tokiu 
atveju negalėsią buti links- 
mios Kalėdos, tuomet teisė- 
jas susimylėjo ir atmainė 
pirm ištartą žOvii nuteisda- 
mas tik ant penkios dešimtis 
penkių dienų, kad jos sunus 

ant Kalėdų galėtų sugrižti. 

KĄ KAPITALISTAI IR 
JU T ARNAI M/ NO APIE 

ANGLIŲ STREIKĄ. 

Chicagos Herald and Ex-| 
eminer tik, tur but, kad ne' 
veltui tiek daug vietos ir lai-1 
l:o pašvenčia anglikasyklų 
streiko klausime. Bet visuo- 
met jis paduoda tokias ži- 
nias, frazes, kurios darbinln 
kus baugina ir veda į abejo- 
ne streiko iš šaukime. 

Seredos numeryje tas die 
nraštis padavė kokio ten 
Chicagos anglių vertelgos 
kapitalisto numanę, kad pir 
ma negu busiąs išauktas an- 

gliakasyklų streikas, strei- 
ko vadovai busią suareštuo- 
ti ir į kalėjimus sukišti. Jis 
nemanąs, kad publika ir vai 
džia leis iššaukti streiką, 
nes angliakasyklų streiko iš 
šaukimas reiškia sustabdytų 
transportaciją ir industriją 
ir gyventojus pastatytų ke 
bliam padėjime ir tt. Bet, 
kad butų išklausyti darbi- 
ninkų reikalavimai, irgi tie 
ponai nemano. Tokios ži- 
nios, tokios frazes gali dar- 
bininkus tik paskatinti prie 
aršesnės kovos su savo iš- 
naudotojais, vietoj, kad ati- 
mti jų drąsą. 

KOVA SU BANDITU. 

Stephen Rienz, 2848 W. 
Madison gatvės, vakar rytą 
užpuolė banditas, kuris bu- 
vo skepetaite prisidengęs 
veidą. 

Plėšikas revolverį atstatęs 
paliepė Rienz lysti už ciga- 
rų šėpos ir ten pasislėpti. 
Savininkas tai padarė, bet 
kuomet plėšikas revolverį 
nuleido žėmyn, tai Rienz iš 
umo ant jo puolė ir čia pra- 
sidėjo imtynės. 

Per keletą minutų jiedu 
taip imstėsi. Pagaliaus plė- 
šikui pavyko atsukti revol- 
verį į savo priešą, kurin du 

šūvių suvaręs laimingai pa-1 
bėgo. 

JUOZAPAS ŽILVITIS 
Amžiaus 82 metų. mirė Spafio-Ocfober 31 d.. 1919-, 5:30 vai, iš ryto. 
Velioni*, paėjo iš Kauno gub.. Nnunre?č:0 parap., Mazgeiga/o sodžiaus, 
Panevėžio pavieto. Amerikoje išgyveno 11 metų. Paliko dideliame nu- 
budime sunų ir keturias dukteris. Laidotuvės atsibus panedč/yj, Lap- 
kričio Movembcr 3čią, iš namų 841 W. 33rd S t.. 10 valandą iš ryto. į 
Sv. ur.jio Parapi/os Bažnyčią, o iš ten j šv. Kazimrero Kapines. Visi 
(im s ir pažjstami yra kviečiami dalyvauti laidotuvėse. Visas Zaido- 
tw tškiJmes ves visiems Ch'cagiečiame gana gerai žinomas grabo- 
rii .anislovas P. Mažeika, kuris nesenai sugrįžęs yra ;š kariuomei.js. 

Pasiliekame dideliame nuliud me: 

J. ŽILVITIS. 
PAULINA KAWARSKIENE. 
KAROLINA ARTISAUSKIENE, 
MARIJONA JASNAUSKI15NE. 
TOZ"JPA KUKUNIENE. 

BANDITAI Du PERŠOVĖ 
IR PABĖGO SU $3,000. 

Samuel Davis ir Bi -I 
min Cochoro, dirbati nua-j 
lity Pants dirbtuvėj, 1482 
Milwaukee ave., tapo per- 
šauti banditų praeitą sere- 

dą ir banditai pagrobę $3,! 
000 pabėgo. 

Du banditu su dideliu auj 
tcmobiliu atvažiavo prie 
dirbtuvės tuom sykiu pane- 
lė Anna Weiss dėjo pinigus 
į konvertus, kad užmokėti j 
darbininkams. Banditai 's- j 
sitrauke revolverius ir pvo- 
lė prie kašerkos, ji pradė- 
jo rėkti. Tuom sykiu 
dirbtuvės įėjo Davis ir Coc- 
hro, i kurios banditai palei 
do keletą šūvių ir abudu Įė- 
jusius sužeidė, gi patys pi- 
nigus pasigavę išbėgo į au- 

tomobilius nuvažiavo. 

AUTOMOBILIUS ĮVAŽIA- 
VO Į KRAUTUVĘ. 

Woolworth krautuvės dar i 

bininkai išsigando ir nusiste- 
bėjo, kuomet ponia Perry, 
2406 Grant St. per langą 
įvažiavo i jų kratuvę. Po- 
nia Parry tapo lengvai su- 

žeista nuo stiklų. 

LIET. UUOS. SAVAITĖS.! 
AUKOS PER "LIEL " RED.! 

Stanislovas Guzauskas 5.00 
Juoz. Guzauskas .... 5.00 
Jonas Bručus 5.00 
Juoz. Andrekus .... 5.00 

Išviso $20.00 
Tas aukas Liet. Lios. Sav. 

surinko J. Andrekus. Visi 
aukautojai iš Pleasant Prai- 
rie, Wis. 
Mikolas Markevičius (Cle- 
veland, O.) $7.00 
K. J. Diržis (Mahanoy Citv 
Pa.) $10.00 j 

Al tr T T\ 

muvauiujas xv. d. u. pri- 
deda šitokią pastabą: 

Matydamas nepaprastą 
darbštumą Chicagos lietuvių 
naudai savo tėvynės-Lietu-į 
vos, prisidedu ir aš prie to; 
-Tusų prakilnaus darbo, pri- 
siūdamas 10 dol., kuriuos 
įprašau "T/." Red. perduoti į 
kur reikia ciel L. N. Fondo. 

Vincentas Zelepugas 
(Chicago) .: $5.00 
.Jurgis Dičius (Pittsburgh, 

i P., — buvęs kareivis Fran- 

cuzijoje) $5.00 
..Juozas Miliauskas (Gib- 
berton, Pa.) $20.00 

(Gerb. J. Miliauskas pa- 
stebi, kad tai savaitinis io 
uždarbis, — tai pavyzdis vi- 

siems!) 
* * 

A kos bus perduotos L. 
Ne. Fondan. Ačiu! 

''Liet." Red. 

LIETUVIU SUNU DRAU- 
GIJOS No. 1 VAKARAS. 

Nedėlioj, lapkričio 2 d., 
L. S. D. No. 1, rengia vakarą 
C. S. P. S. svetainėj, 48-tos 
ir Honore gatvių. 

Vakaras bus labai įvairus: 
su prakalbomis, deklamaci- 
jomis. dainomis, duetais ir 
kitokiais pamarginimais. Po 

programui bus žaismės ir šo- 
kiai. Visus lietuvius meldžia, 
džiame atsilankyti į šį pui- 
kų \ akarą. 

Komitetas. 

NORTH SIDE 
Prakalbos Lietuvos Liuosy- 

bes reikale. 
Kalbės chemikas inžinie- 

rius P. J. Žuris, tik ką atvy- 

kęs iš rytinių valstijų. Jis i 
papasakos daug ko naujo, 
ką parvežė atstovai atvyk? 
iš Lietuvos. 

Prakalbos įvyks Liuosy- 
bės svet. 1822 Vabansia 
\ve., nedėliooj, 2 d. lapkri- 
čio, 7 vai. vakare. Visus už- 
k viečia. 

Komitetas. 

TO V/ OF LAKE. 
Pran< šims. 

(i. D. 1 j yriaus mėne- 
si.- usirinkii.ias bus laika- 
ms anedėlyj, lapkričio 3 
d., vl. v»ik., p. J. J. Elias 
svetainėj, 4G-tos ir So. 
Wood gatvių. 

Visi nariai, visos komisi- 
jos organįztoriai ir visuome- 
nė yra kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų. Ypatnigai 
atsilankykite tie, kurie šnai- 
kate kad jums rupi Lietuvos 
reikalai ir jos gyvnetojų li- 
kimas. 

Rast. J. J. Palekas. 

PRAEŠIMAS. 

Lietuvių Motėm Apšvie- 
tos Draugystės susirinkimas 
lapkričio antrą dieną neį- 
vyks, nes tą vakarą minia- 
ma draugystė rengia vaka- 
rą. 

Visus narės yra kviečia, 
mi atsilankyti Į savo drau- 
gystės vakarą. 

Rašt. T. Pabarskiene. 

PRANEŠIMAS. 
S. L. A. II Apskričio susi- 

važiavimas įvyks lapkričio 
2 d., 1 vai. po pietų, "Lietu- 
vos" svetainėje, 3249 So. 
Morgan Si Malonios kuo- 
pos teiksitės išrinkti delega- 
tų nuo 10 narių vieną. Ger- 
biamieji delegatai pributite 
ant laiko, nes yra daug rei- 
kalų del apsvat'stimo. 

II Aps. sekr. M. Juška, 
3228 W. 38 St. 

ILLINOJAUS LIETUVIU 
PAŠALPINIO KLIUBO. 
Mėnesinis susirinkimas į- 

vyks subatoj Lapkričio 1 d., 
8, vai. vakare, F. Dalkaus 
svetainėj, 3301 S. Morgan 
Rt. Visi kliubiečiai, malonė- 
kite susirinkti laiku. 

A. J. Lazauskas, Rašt. 

NORTH S IDE LIETUVIU 
DOMAI. 

Lietuvių kriaučių unijos 
rengia įvairių programą su 

1 Aalbomis, uris atsibus 
la» 'čio 1 d.j 7:30 vai. 
vak Amalgamatų unijos 
sveiainej, 1564 Robey st., ir 
Milwaukee ave. 

Vakaro pelnas fius skyria 
mas North Side Lietuvių 
Viešojo knygino naudai. 
Kviečiami visus lietuvius at 

lankyti. 
Komitetas. 

TOWN OF LAKE. 
Draugystė Šv. Vincento 

Fererušo, laikys savo mtne 

sini susirinkimą nedėlioi 
lapkričo 2 d., 2 vai. popietų. 
Šv. Kryžiaus parapijos sve- 

tanėj. 
Nuoširdžiai kviečiami visi 

nariai susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų del ap- 
svarstimo. 

J. Legnugaris, Rast. 

18 KOLONUOS LITUVIU 
DOMAI 

Didelės prakalbos įvyks 
subatoje, lapkričio 1 d., Die- 
vo Apveizdos parap. svetai- 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & S. TV. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madiaon .& Stato 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. Van puren & Franklin 

nėje prie 18 ir Union gatvių 
Pradžia 7:30 vai. vak. Ren- 
gia Susivienijimas Amerikos 
Lietuvių kareivių šioje apie- 
linkėje. Kalbės net keli gar- 
sus kalbėtojai, iš kurių yra 
buvę Suvienytų Valstijų ka- 
riumenėj aficierais, pasakys 
daug naujo ir svarbaus apie 
Lietuvos reikalus ir kareivių 
darbus. 

Kviečiame kuodaugiau- 
siai atsilankyti. 

Įžanga veltui. 
Rengimo Komitetas. 

ANT RAIDOS. 
ATSIDUODA IN RANDA 6 KAMBA- 

RIU FLIATAS GASAS, ELEKTRA 
Telefonas, varpeliai prie du- 
riu. RUIMAI PUIKIAI IŠMALEVOTI 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
W. 45-T1I PLACĖ, CHfCAGO. ILL. 

REIKALINGA sena moteris arba se 

nas vyras, negalintį dirbti sunkaus dar 
bo, ]>rie dažiurėjimo 3 m. mergaitės. 
Duodama talgis ir guolis dykai. Arba 
lai atsišaukia ženoti žmonės — be vai- 
ki;; randu ir šiluma dykai Teodoru 
Giedraitis, 4400 S. Washtenaw Av< 
Telef. McKinley 5983. 

REIKIA MOTERF IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 \V Kenzie St. 

Reikalingas Bučcris. 
Reikalingas 'bučeris kalbantis lie- 
tuviškai, angliškai ir lenkiškai A- 
teikite arba šaukite telefonu. 1645 
X. Wabansia A ve., Telefonas 
įMonroe 2545. 

PAjTEšKAU savo pusseserės Vale- 
rijos Rimkienės po tėvais Bieliunintė, 
kuri išvažiavo nuo savo vyra Jono 
itimkaus ir trijų kūdikių iš So. Omaha 
Ncb. trys savaitės tam atgal nieko sa- 
vo vyrui nesakiusi kur jinai važiuoja 
o jis tuo tarpu buvo darbe. Ji yra 5 
ir pus-ės pėdų augščio baltveidė. Jeigu 
kas patėmijote tokią meldžiu man pra 
nešti, ji yra kokia 30 metų senumo ir 
sveria apie 170 svarų. Praneškite šiuo 
adresu: JUOOZEFA GŲZEVICIENE. 
Box 400, Benld, Ii!. 

PAJIEŠKAU pusbrolio Juozapo Gę- čio. paeina iš Kauno r "b., Raseinių pa- 
vieto, Naumiesčio parap.. Užlaukių kai 
mo_ Pirmiaus gyveno New Yorke, o 
dabar nežinau kur Malonės jis pats 
ar kas apie jį žino atsišaukti šiuo ad- 
resu: JUOZAPAS GALDIKAS, 1031S 
S. Muskegan Ave. So. Chicago. III. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda Premier Sedan Automo- 

bilius su grynai nauju Continental Mo- 
tor ir transmisia Sis automobilius ką tik naujai nuteptas (nupentuotas) ir 
nauji tajerai uždėti. Parduosime labai 
pigiai Galima pamatyti. PEDERAL 
GARAGE, 1214 W. Jackson Blvd. 

NEG1RDETA NAUJIENA. 
Turi buti parduoti 2 namai tuojaus 

už pasiųlytą prekę, abu namai randasi 
geroj vietoj Bridgeporto opielinkėjf 
su storais. Taigi pasiskubinkite, kad 
paskui nesigailėtumėte, nes savinin- 
kui yra reikalingi pinigai dėl kito biz 
nio, užtat parduos viršminėtus namus 
už stebėtinai pigią prekę. 

Atsišarkite tuojaus pas: 

S. SLONKSNIS, 
3357 S o. Halsted St. 

Chicago, 111. 

PARSIDUODA NAMAS. 
Gera proga kam reikalingas dviejų 

augštų naujas mūrinis namas, apačioj 
štoras tinka bile kokiam bizniui, o 
viršui penki kambariai guvenimui, pa- 
gal naujausią įtaisymą. Vieta apgvven- 
ta lietuvių; biznis gerai išdirbtas, turiu 
greitu laiku parduoti bėgyje 3jų sąvai- 
čių. Taipgi yra šulinis dėlei gasolino. 
biznis geras, randos neša $70.00 į mė- 
nesį. Inmokėti reikia $3000.00 cash. o 
likusius pagal sutartį Pasiskubinkite, 
nes turiu parduoti arba kas gerai biz- 
nį supranta, gali randavoti. 

J. ULINSKAS 
Savininkas 

1609 S. Main St., Rockford, 
111., 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Wasliingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimų 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų Ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busita 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRAMAS CO 

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

EXTRA! EXTRA! EXTRA!l|l REIKALINGAS RANKINIS ZECERIS. 
ATSIšAUKITET-TuOJAUS IN WEST 
SIDE PRESS, 2259 \V. 22-ND STRj 
TTLEFONAS, CANAL 107. I 

rEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

J125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL ' arti Kedzio Ave. 

VALENTINA UiiESSMAKiN'v, 
C0'..LB02 

Muki n* siuvimo- tirpimo, dangum* 
dienomU lr yafcarala dėl bl^uto li 
namų. Paliudijimui lžduoUa" i ir ▼»©■ 
rba rašykite, o uięe pasistengsime 

auUsiktl ]ums patarimu, 
ros parūpinamos aykai. Atsiiankyidtf 

2407 W. Madlton 
SARA F^TiiK. Principal 

I 

DR. VOITUSH, OPT. Į 

j Lietuvis akių specialistas 
j \r esi nervuotas, skauda galva. trumparegystė 
jireina nuo silpnų akiij. Sergėkite savo n-sS. 
jiin^. Ypatinga flotilę atkreipiame š vaikus 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nedėl.: 10 iki 1 valandos 
Ol'isas 1553 West 47-tn kampas 
Ashland Ave. Telefonas Drover V»66«>. i 

Į 

Severos Gyduoles f 
v f seimynos' sve 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškirti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
k4 kokio — nors gero linimento pa- 
viržutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokioso atvė. 
jose nėra nieko geresnio už 

iSevera's! 
Gothard Oil 

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
diėglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainas: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOYVA 

Į ...( 
i Photie Boulei'ard 216G 

Į Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SE N ĖJUSIOS 

L I Q O I 
K 
Į 

j Valandos: 9 Iki 12 tr i Iki V 

į vakarais. 

i 3303 S0. MORGU RE EI 
i 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: ungliškos ir lietuviškos 
l«ulbu, aritmetikos, knygvedystSs, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tel- 
8ių, Suv. Valat. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystės, toiliarašystŽB. 

I Mokinimo viuando*- nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valandor. 

3106 S. Haisteclsij Chicago 
igBaMSgBogMgaHEMBS. ■ rif^ 

ILIETUVIUKAS 
HOTELIS 

Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio^ 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. R0D0VICZ 
936 VV. 33 St. Ch'ca^c Š 

Pbone Yąrds 2750 Įj| 

Pradik Nauju* Metu* su tobulu akli) r« 
gijimu, taip. kito m»<"> nepratę, stungi per t 
ui metus, kas tr.u „ai. outi naudinga. 
reKj jti praialina.ua. pasitarkite «u naain. 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKA). 

Herai pritaikinti akiniai prašalini aidų b 
g<.'.vos ikaudejimua, trumparegyste aiba toli- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHlAND AVE.. OMICAG' 
; 31ic» lubei, virš Vlatt*o aptiekoa. Ttn-yjtn- 

i ivuio oara.U 
Ka.nna« i*foB GatrH 

Valandos: nuo 9toa vai. tyc» ik'. R vai. vaki 
Kedčlioj: auu J vrL r/to iki 12 vai 

Ililllllillllllllllllllllhllllllllllllllllililllllliliuililllilllllllilill'llllllillilllllllllll 
1 P-LE t. G. MAKAR j 
s £ 

pia¥o~mokytoja 
4515 SO. WOOD ST. 

| Duoda lekcijas skambinimo ?ia- § 
Į nu pagal sutartį. 
| Baigusi muzikos moksliu Clilca- \ 
\ gos Muslcal College. 

D:\ M. ftmm 
IŠ RUSIJOS 

f^rai .ic[u7iarai žinomu per "6 •< 

tg kaino patyrę* gydytoj**, cttrms* 
Ir akuierit. 

Gydo aitrias ir chroniikai liga*, ry 
rq moterų ir raikų, pagal naujausia 
metodą*. X-Riy ir kfcoldu* elektra 
crietaUua. 

Ofisas ir Laboia.jrlJa: 1025 W. 28tk 
Street, netoli Fiak Street 

VAIMNDOS: Nuo 10—12 plettj, Ir 
6—8 vakarris. Telepboae Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 Ša. Halsted St. 
VALANDOS: S—9 —v. riktiL 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau S? matai 

£149 8. Morgan 8t, karti SZ tt 
8peclall»taj Mot9rlftHy. Vjrliku. 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto. 11^-1 90 
pittt. b—5 vat, :I®dčl. 9—l. 

TELEFONAS YARDS M7. 
„ 

Tcl. Ya-ds 3654. AKUSERK3 
Mrs.A.MiG hniRw;n 

Bajguui Akušerijo 
kolegiją; Ilgai prak< 
kavusl Pennsilvanl 
jos hospitalėso. Pa 
sėkmingai pp.tarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų .luby.). 
Chicagi, III. 

1NUO D IKI y ryto Ir 7 iki v§lal vakarą 

Phon»;- ^ ards 1SS—551 
kesioVnce Phone Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO ( 

Telephone Drover 5052 

DR. A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis pagal sutarti. 

3261 S. HALSTED 37., CHICAGO 

Ofisas: Tel. Drover 7042 11 

dr. s. nukelis 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

Chicagos 4712 S. Ashlar.d Ave j§ 
Cicero 4847 W. 14th Street a 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone i'rospect 85S5 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Telefonas Yards 723 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną. Namai: 2914 \V. 43 McJCinley 263 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak 

Nedėliomis i.agal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvos. 
IIIHIIIlllirMBirniiiinninii 

jTelephonj Vardą 1532 ! DR. J. KULI S 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g Gydo visokia* ligas moterų, vaiku ir vyt J. C 
Specialiai gydo limpančias, senas ir j paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted Ct., Chicago, 111- i 

< m ^vvvvwwvwWWWWOiI 0$ 

Dr, Virgiūia Narbutt 
Phyilciaa & Burgaon 

3oor W«rt aahd Street 
sux MarshaH Blvį 

Ofiie valMd«i: 
2 iki 4 fo pW 
7 iki 9 ymk&ra 

laJ. Lawnrftla §60 
ayvenJmn^B 

Tai. Roclovcll 1M1 
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