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Kaukazas kila 
_ i prieš Denikiną 

Wi!snnas reikalaja atšaukti 
streiką. 

Sompersas neplanuoja visuotino 
streiko. 

r • 

Latvijos valdžia sugryžo Rygon 
Serbai pagelta Denikinui. 

KAUKAZAS SUKILO 
PRIEŠ DENIKINĄ. 

Konstantinopolis, spalio 
26 d. — Iš Tifliso praneša- 
ma, kad generolui Deniid- 
nui r-a. u naujas didelis pa- 
vojus iš užpakalio. Mat su- 

kilo prieš lį Kaukazas. 
Sukilimą buk iššaukė De- 

nikino noras rekrutuoti 
Kaukazo jaunuolius savo 

kariumenėn. 

Kaukazo sukilimas yra 
pavojingas Denikinui todėl, 
kad jis negalėsiąs iš niekur 
gauti aliejaus kurui, ir do- 
dėl, kad jo užpakalyje rasis 
naujas priešas. Sako kero- 
sino laukai nuo Denikino 
jau atskirti. 

Be to jei kaukaziečiai su- 

sijungtų ties Astrachaniu 
su bolševikai, tai Denikino 
ir laivai Kaspijos jūrėse tap 
tų atskirti nuo jo. 

WILSONAS REIKALAU- 
JA ATŠAUKTI STREIKĄ. 

Washington, D. C., spalio 
25 d. — Šiądien prezidentas 
Wilsonas, užgirus kabinetui 
išleido atsišaukimą į anglia- 
kiasius, reikalaudamas, idant 
paskelbtas ant 1 dienos 'lap- 
kričio streikas butų atšauk- 
tas. 

Prezidentas savo atsišau- 
kime pabriežia, kad suma- 

nytas streikas yra netik ne- 

teisingas, bet dargi tas yra 
prieš tiesas. 

Toliau prezidentas pab- 
riežia, kad jei angliakasių 
viršininkai neatšauks pa- 
skelbto streiko ir nesistengs 
tartis gražuoju delei page- 
rinimo savo reikalų, tai val- 
džia panaudos spėką, kad 
apginus publikos reikalus. 

Prezidentas savo atsišau- 
kime daugiau kreipiasi prie 
angliakasių lokalų, idant jie 
sulaikytų centro viršininkų 
užmanymą pradėti streiką 
lapkričio 1 dieną. 

Iš tono prezidento atsi- 
šaukimo matosi jog gali pra 
sidėti tikra naminė karė, 
jei angliakasiai sustreikuos, 
nes valdžia, matomai pasi- 
ryžusi streiko nepripažinti, 
reiškia persekioti streikie 
rius. 

Rengiasi sutikti streiką. 

VVashington, D. C., spalio 
(26 d. — Karės sekretorius 
Baker ir generolas prokuro- 
ras Palmer darbuojasi, kad 
tinkamai prisiruošrs sutikti 
angliakasių visuotiną strei- 
ką. Girdi, prezidento įsaky- 
mas turi but pildomas ir jie 
pasistengsią, kad publika 
nenukentetų delei vis au- 

gančių mgliakasių reikala- 
vimų. 

Bet iš kitos pusės yra vil- 
tis, kad angliakasiai atšauks 
streiką. Nors nekuriose vie- 
tose jau pasigirdo balsai, 
kad angliakasiai ketina vis- 
tiek streikuoti. 

GOMPERS NEPLIANUO- 
JA VISUOTINO 

STREIKO 

Washington, D. C., spalio 
25 d. — Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers <;žreiš 
kė, kad šaukiama unijų va- 

dų konferencija neturinti 
tikslu apskelbti visuotiną 
streiką, kaip apie tai prane- 
šė laikraščiai. Sako, konfe- 
rencijoje bus apkalbami tik 
ekonomiški ir įstatimiški' 
reikalai. 

Šios konferencijos, sako- 
ma, svarbiuoju tikslu bus su- 
rasti budus, kad kongresą n 

papultų toki žmonės, kurie 
išleistų darbininkams prie- 
lankius įstatymus. 

F, šaukusių konferenciją 
tik mašinistų unijų preziden 
|tas stovįs už streiką. 

Grąsina kongresui streiku. 

Washington, D. G, rpalio 
25 d. — Mašinistų unijų pre 
zidentas Johnson užreiškė, 
kad tuojau bus leista nubal- 
savimui klausimas visuotino 
streiko, kaip tik nors vienas 
iš kongreso butų piiims, taip 
vadinamą, priešstreikini bi- 
lių. Priešstreikinis bilius 
draudžiasąs streikus ant 
gel^ikelių. 

LATVIJOS VALDŽIA 
SUGRĮŽO RYGON. 

i 

Kcpenhagenas, spalio 25 
d. — Latvių spaudos biuras 
praneša, kad Latvijos vai- 

Galiunui reikalingos*'nienkos'' 

Paveikslėlis parodo sceną Vladivostoke, Sibire, kur japonas ir du anglai peržiūri chiniečio gabenamas prekes. 

džia jau sugrįžo Rygoi. ir 
pildo savo pereigas. Gyven- 
tojai irgi sugrįžo ir užsiimi- 
nėja savo reikalais nors 

miestas yra bombarduoja- 
mas ruso-vokiŠKų spėkų. 

SERBAI PAGELBON 
DENIKINUI. 

Londonas, spalio 26 d. — 

Pranešama, kad serbų ka- 
riumenė keliauja Odeson, 
idant prigelbėjus Denikinui 
kovotį prieš bolševikus. 

Šiaip situacija bolševikų 
fronte neaiški. Iš vienur pra 
nešama, kad bolše -'kai vi- 
sur laikosi stipriai; gi iš ki- 
tur pranešama, kad visai 
nusilpnėjo. 

Gi iš Revelio pranešama, 
kad Judeničas jau tuoj Pet- 
rogradą paims ir paskui ne- 

sustos, bet eis ir eis į rytus 
besivydamas bolševikus. 

TALKININKAI LAUKIA 
AMERIKOS. 

Paryžius, spalio 26 d. — 

Jau nuo tulo laiko buvo kal- 
bama, kad taikos sutartis 
su Voiketija „uoj bus užtvir- 
tinta ir įvyks pastovi taika. 
Bet dabar pasirodo, kad 
talkininkai nenori vieni su- 

tartį užtvirtinti. Jie mat no- 

ri, kad įvairiose komisijose, 
prižiūrėjimui, idant voiečiai 
pildytų sutartį, butų ir at- 
stovai nuo Suvienytų Valsti- 
jų. Kitaip, girdi, galima su- 

silaukti nuo vokiečių neno- 

rą nildvti sutarti. 
Vokiečiai irgi pageidau- 

ja, idant įvairiose komisijo- 
se butų ir amerikonai- Mat 
jie daugiau pasitiki ameri- 
konų bešališkumu. 

DUOS WILSONUI 
MEDALĮ. 

New York spalio 25 d. — 

Šiądien tapo pranešta, kad 
prezidentui Wilsonui, Gom- 
persui ir kitiems bus suteik- 
ta auksiniai medaliai už pa- 
sižymėjimą kalėjimų refor- 

mose. 

Traukinyje sudegė 
40 ypatų. 

Beuthen, Silezija, spalio 26 
d. — Netoli Krosnovicų su- 
simušė pasažierinis ir preki- 
nis traukiniai. Pasekmėje 
užsidegė vagonai ir sudegė 
40 ypatų iki mirčiai; 60 ap- 
degė labai ir 18 apdegė len- 
gvai. 

bulgarai priešingi 
TALKININKŲ IŠLYGOMS. 

Paryžiun, spalio 25 d.— 
Bulgarija atsako į tal- 
kininkų patiektas taikos iš- 
lygas gana mandagiai ir pri- 
ima įvairius klausimus bet 
priešingi reikalaujamai nuo 

jų pinigų sumai del atstaty- 
mo nuteriotų kraštų. 

PLIANOJA IŠDŽIOVINTI 
89,000,000 AKERIU 

ŽEMES. 

St. Louis, Mo. Tūlas J. A. 
Fox, kuris rengiasi į griovių 
kasėjų seimą, užreiškė kad 
trumpame laike Suvienyto- 
se Valstijose bus išdžiovinta 
apie 80, 000,000, akerių ge- 
ros žemės, kuri šiuo laiku 
yra užplaunama vandens. 
Šin seiman kviečiama inži- 
nieriai iš visos Amerikos, 
kad geriau suradus budus iš- 
džiovinimui derlingų plotų 
žemės. 

$100,000 UŽ VIENĄ 
KNYGĄ. 

Philadelhpia, spalio 24 d. 
Vakar čia tapo parduota 
viena knyga Shakespearo, 
kuri buvo atspausdinta i 690 
metais Londone. Tai vienin- 
telis iki šiol žinomas užsili- 
kęs ekzemplioris. Tūlas kny 
gų mylėtojas iš New York o 

užmokėjo už šią knygą net 
šimtą tūkstančių doliarių. 
Rodos iki šiol dar nėra mo- 

kėta tiek už jokią knygą. 

BLAIVYBĖS BILIUS BUS 
BE PARAŠO 

Washington, D. C., spalio 
25 d. — Čia kalbama, kad 
visuotinas blaivybe. bilius 

įneis galėn be prezidento; 
'parašo. Mat prezidentui po j 
'juo pasirašyti ar ji atmesti 
reikia iki vidurnakčio spalo 
28 d.; kitaip jis taps įstaty- 
mu be prezidento paaršo. 

Suiyg šio biliaus drau- 
jdžiama pardavinėti visus 

| gėralus kurie turi virš pusė 
i nuošimčio alkoholio. 

NEW YORKE UŽSIDARYS 
3800 SALIUNŲ. 

New York, spalio 25 d — 

mieste umu laiku užsidarys 
aipe 3800 saliunų, jei tik 
visuotinos blaivybės bilius 
įneis galėn nuo 28 d. spalio 
Saliuninkai sako, kad ne- 

apsimoka užlaikyti saliuną, 
jei nebus valia pardavinėti 
nors alaus su nuošim- 
čio stiprumo. 

Bet nekurie saliuninkai 
baro dar negadys, mat tikisi, 
jog gali įvykti kokios nors 

permainos naudon saliunin- 
kų. 

ISPANIJOS DARBININ j 
KAMS NEDUOS URBTI? 

Madrid, spalio 26 d. — 

Ispanijos fabrikantų kongre 
sas Barcelonoje šiądien nu- 

sprendė uždaryti dirbtuves 
visoj Ispanijoj. Buk šis nuo- 

sprendis bus pildomas nuo 

į4 d. lapkričio. 

NUMIRĘS VALGO 

Tokyo, spalio 21 d. (Su- 
vėlinta). Oficiliaį buvo pra- 
nešta, kad fieldmaršalas Te- 
rauči yra miręs, ir net buvo 
išreikšta jam, kaipo miru- 
siam, kariška pagarba. Po 
tulo lako Terauči atsikėlė ir 
pareikalavo valgyti. Pasiro- 
do, kad jis buvo tik apmiręs. 

SIAURUS LENKU PASIELGIMAI LIETUVOJE. 
RUSAI IR VOKIEČIAI TRUKDO LIETU- 

VOS VALSTYBĖJ TVARKYTIS. 

Kablegramas iš Kauno 
per Paryžių, praneša, kad 
lenkai užėmę Seinus elgiasi 
kuobiauriausiai, ignoruoja 
bažnyčios ir civilius įstaty- 
mus, areštavo vietinės semi- 
narijos visus profesorius ir 
studentus, nakties laiku iš- 
gabeno juos į Lenkiją. Vys- 
kupas irgi buvo priverstas 
apleisti Seinus. Išpradžių 
vyskupas Karosas atsisakė 
apleisti Seinus, bet vėliaus 
Apaštoliško Sosto atstovas, 
Rotti, iš Varšavos patarė 
jam išvažiuoti, kad išvengus 
blogesnių pasekmių. 

* * 

Praneša iš Paryžiaus, kad j vokiečiai ir rusai veržiasi j 
Lietuvon ir trugdo Lietuvos 
valdžiai tvarkytis. Apgink- 
luotus rusų ir vokiečių gau- 
jos įsiveržė ties Šiauliais ir 
padarė nemažai blėdies, pa- 
našiai jie pasielgė ir ties 
Radviliškiu. Lietuvos va'i- 
kariumenę plėšikus išvaikyt, 
kariumenę plėšikus išvaiky- 
ti. 

Lietuves Prežidento Kable- 

gramas nepasiekia 
Amerikos. 

Pagal pranešimo iš Pary- 
žiaus, patyrėme, kad Lietu- 
vos Valstybes Prezidentas 
Smetona yra siuntęs Egze- 
kutyviam Komitetui net ke- 
lias kablegramas, — viena 
iš jų buvo atsakymas į musų 
pasveikinimą Jam tapus pie 
zidentu. Šis atsakymas tilpo 
Lietuvos laikraščiuose, bet 
nei viena kablegrama nepa- 
siekė Egzekutyvio Komite- 
to- Šiomis dienomis Pary- 
žiaus Delegacija laišku 
mums prisiuntė kopijaas mi- 
nėtų kablegramų (Reiškia 
turime draugų, kurie per- 
turime "draugų," kurie per- 
daug apie mus rūpinasi ir 
net perima Lietuvos val- 
džios siunčiamus praneši- 
mus Amerikos lietuviams. 
Red.). 

Iš Inf. Biuro. 

SAKO PAŠOVĖ 
ŠALIAPINĄ. 

.. Londonas, spalio 26 d.— 
Laikraštis Chicago Herald 
and Examiner gavęs kab- 
legramą, buk sužinota iš pa- 
tikėtinų šaltinių, kad gar- 
susis Rusijos giedorius Ša- 
liapinas tapo bolševikų per- 
šautas. Jis buk susirgęs lim- 
pančia liga, tat bijodami 
užsikrėtimo jį ir peršovė. 

SEPTINI NUSINUODIJO i 
MAISTU. 

Detroit Mich., spalio 25 d. 
Šiądien nusinuodijo septy- 
nios ypatos iš kurių penkios 
jau mirė ir dvi sunkiai ser- 

ga. Nusinuodijo esančia ke- 
nuotame maiste aliva. Mies- 
to mayoras ketinąs tūlam lai 
kųi uždrasti pardavinėjmą 
nekuriu kenuotų produktų. 

Bėgyje dviejų mėnesių 
Suvienytose Valstijose nusi- 
nuodijo kenuotu maistu 28 
asmenįs. 

BOLKEVIKU LAIVAI 
NENUSKANDYNTI. 

Londonas, spalio 25 d.— j 
Pirmiau buvo pranešama, 
kad Finliandijos įlankoje 
tapo paskandyti du bolševi- 
kų laivai su kuriais žuvo ne- 

mažai gyvasčių. Dabar iš 
Maskvos pranešama oficia- 
liai, kad nieko panašaus ne- 
buvo. Tik bolševikų du lai- 
vu Pervozvanny ir Pamiatu- 
zova tapo kiek apgadyti. 

Sykiu taipgi pranešama, 
kad bolševikų spėkos užėmė 
miestą Elizabetpol užmuš- 
dami nemažai finų. 

TROCKIO STABAS 
NELAISVĖJE? 

Kopenhagenas, spalio 25 
d. — Iš Revelio pranešama, 
kad visas Trockio štabas 
papuolė Judeničui nelaisvėn 
ties Carskoje Selo. 

Bet Trickis pabėgęs. Jis, 
girdi, įlindęs vagonan; pas- 
kui automobiliu nudumė gi- 
lumon Rusijos. Judeničo ka- 
reiviai, pamatę Trockį bė- 
gantį, šaudė, bet ir tuomi 
nieko nelaimėję. 

ITALAI ŠAUKIA: 
"ŠALIN AMERIKA" 

Fiume spalio 26 d. — Vie- 
tos teatre, rodant Suvienytų 
Valstijų vėliavą ir griežiant 
hymną atsitojo tapo pub- 
su Amerika!" Šalin su Wil- 
sonu!'' Keli Suvienytų Val- 
stijų jūreiviai kurie griežiar 
humną atsistojoo tapo pul 
likos apšvilpti. 

KANADIEČIU MEILĖ 
ATSIĖJO 1,250,000. 

Ottawa. Kanadiečiai ka- 
reiviai nuvykę Europon dau 
gelis apsivedė. Pargabeni- 
mas jų šeimynų Kanadon 
valdžiai atsiėjo net $1,250, 
000. Kanadiečiai su savim 
parsivežė iš Europos apie 
50,00 moterų ir vaikų. 

O 

ORAS 
_ 

o 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien lytinga ir kiek šal- 

čiau; šiurpus šiaurryčių vė- 
jai. 

Saulėtekis, 6:18; 
Saulėleidis, 4:50. 
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Kanadoje, metama $7,00 
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metrmn 98,00 

VOKIEČIŲ KOLONIZAVIMO PLANAI 
LATINISKOJE AMERIKOJE. 

Daug kartų angliškoje spaudoje buvo 
minėta, kad Vokietijoje, dar besibaigiant karei, buvo susiorganizavusios tam tikros 
draugijos ar kompanijos delei perkėlimo 
daug milijonų vokiečių į Pietinę Ameriką. Tuoj po pertraukimo karės emigracijos klausimas buvo plačiai svarstomas visose 
Vokietijos provincijoje, dalyvaujant val- 
džios atstovams. Net centralinė valdžia 
gvildeno tą klausimą ir išdirbo tam tikrus 
planus, — bet tie planai kol-kas mums 
nežinomi. 

Kuomet Vokietijos valdžia užtvirtino 
taikos sutartį, tai tuoj prasidėjo vokiečių 
emigravimas į Pietinę Ameriką, Argentiną ir Braziliją. Buvo paskelbta, kad esą supla- j nuota perkelti iš Vokietijos vientik į Ar-j gentiną apie 5,0 9,000 vokiečių. Ir ištiesų 
paskutinėmis savaitėmis Argentinos prie- 
plaukose tapo išsodinta daug tūkstančių 
vokiečių, tarpe kurių daug buvusių karei- 
vių ir oficierių. Taipgi vieną kitą milijoną 
vokiečiu manoma apgyvendinti Braziliioie. 

Reikia atminti, kad tūlose srityse Ar- 
gentinos "i Brazilijos jau prieš karę žymią 
gyventojų clalį sudarė vokiečiai, kurie mė- 
gino, net, demoiistratyviškai parodyti savo 

galybę ir pasipriešinti tų kraštų išlaukinės 
politikos žingsniams. 

Stai iš Meksikos ateina žinios, kad ir 
tenai ruošiama dirva plačiai vokiečių ko- 
lonizacijai, — jau esą sučlaryti delei to 
planai ir rengiama apie 200,000 hektarų 
žemės Fuerto upės lygumoje, Sinaloa val- 
stijoje, kur laukiama daug tūkstančių vo- 

kiečių iš Europos, kurie įsigysią tenai ma-1 
žus šmotus ž*mės ant 20 metų išmokėjimo.; 

Apsansmmui žemės Fuerte upės ly- 
gumoje suJdarė tam tikra korporacija, su 
Meksikos sostinės kapitalistu Jose Me- 
akany, remia.it gen. Ramon Iturbe, Sina- 
loa gubernatoriui. To plano pravedimą re-1 

mią vietiniai vokiečių bankai. 
Tas parodo, kad žymią dalį emigrantų 

iš Vokietijos manoma nukreipti j Meksi- 
ką, kur vokiečiai naudojosi užuojauta laike 
visasvietinės karės. Svarbu tas, kad tą vo- 

kiečių kolonizacijinį planą pilnai remia 
Meksikos valdžia. 

Sunku dabar pasakyti, ar vokiečių ko- 
lonizacija atliekama tik su tikslu perkelti 
į svetimus kraštus perviršį Vokie^jos gy- 
ventojų, kurie, sąryšyje su sunkiomis tai- 
kos išlygomis, nemato šviesaus gyvenimo 
bėgyje sekančių 30—50 metų, ar vado- 
vaujamasi taipgi grynai politiškais išro- 
kavimais — deld sudrutinimo vokiečių in- 
tekmės latiniškose valstijose. Gal Vokieti- 

ja delei atgavimo savo prestižo ir garbės,- 
tarpe kitų planų, panaudos ir kolonizavi- 
mą savo piliečių svetimuose kraštuose. 
— Juk vokiečiai kokiais nebūtų budais vis- 
gi mano "atsigriebti ruo baisaus smūgio 
ir p t,-žeminimo" 

4 
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IŠ VIRŠAUS AR IŠ APAČIOS? 
Laikai mainasi ir kartu žmonės su 

jais. Pirmiau kiekvienos valstijos piliečiai 
laukdavo ir maldaudavo malonių ir paleng 
vinimų iš savo valdžios, iš savo ponų. Pla- 
čioji minia, darbininkai, buvo pilnoje pri- 
gulmyh*" nuo darbdavių, kurie veike su- 

tartyje -aidžia. — Kitaip sakant, pir- 
miau vi^ucts prasidėdavo is viršaus. Drbar- 
gi — priešingai — viskas prasideda iš apa- 
čios. 

Šį visasvietinė karė sunaikino ar pa- 
drebino ne tiktai sostus, bet kartu išstūmė 
priešakin plačiąsias minias, darbininkus. 
Tos plačiosios minios suprato savo galybę ir 
pasiryžo reikalauti sau teisių ir laisvės. 

Kariaujančių valstijų valdžios skelbė 
kariaujančios už laisvės ir demokratijos 
principus, nes tuomi tik jos galėjo suda- 
lyti ir stumti pražutin milijonus kareivių. 
Ir tie milijonai ėjo kovos laukan ir aukavo 
savo gyvastis už tuos prakilnius obalsius. 
Tas jau parodo, kaip žmonės supranta ir 
brangina laisvės ir demokratizmo prin- 
cipus. 

Karė užsibaigė, vadovai ir turčiai 
norėtų, idant plačios minios, darbininkai, 
"užmirštų" apie tuos brangius del jų obal- 
sius, bet be pasekmės Darbininkai pa- 
siryžo kovoti "iki galo" — iki atsiekimo 
tikros laisvės, tikro demokratizmo. 

Tvirčiausias darbininkų ginklas — tai 
streikas. Taigi, po oficiališko pertraukimo 
visasvietinės karės ir prasidėjo po visą pa- 
sauli siaustį streikai. Anglijoje nesenai už- 
sibaigė mmilžiniškas golžkelri darbininkų 
streikas. Suvienytoje Valstijose dabar tę- 
siasi plieno darbininkų streikas. 

rrez.vvtison sumanė sušaukti į Wa- 
shingtoną industrijinę konferenciją, idant 
sutvarkyti santikius tarpe darbdavių ir 
darbininkų ir tuom pačiu sumažinti strei- 
kų pavojų. Buvo tikėtasi, kad susirinkę at- 
stovai nuo darbininkų, darbdavių ir pub- 
likos sugebės taip suderinti dalykus, kad 
nesusipratimai tarpe darbininkų ir darb- 
davių bus išrišami tarybų arba taikos ke- 
liu. 

Vienok industrijinę konferencija, ku- 
ri prasidėjo spalio 6 d., neatsiekė pagei- 
daujamo tikslo. — Darbo grupe, po vado- 
vyste Gompers'o (prez. Wilson pakvietė 
15 atstovų nuo A. Darbo Fed.), pasiūlė 
įsikišti konferencijai į plieno darbininkų 
streiką delei sutaikomo, — tas pasiūlymas 
tapo atmestas; taipgi liko atmestas pasiū- 
lymas kaslink kolektyvio tarimosi tarpe 
darbdavių ir darbininkų- Pasiūlymai suti- 
ko griežtą opoziciją iš darbdavių ir pub- 
likos (tarpe kitų publiką atstovauja J. 
Spargo) atstovų pusės. — Tuom pačiu 
darbininkams tapo paskelbta atvira kova. 
Svarbią rolę tame darbdavių užsikirtime 
lošė p. Gary. Po atmetimo augščiau pami- 
nėtų pasiūlymų darbo grupė apleido tą in- 
dustrijinę konferenciją. 

Ai' i, kad ritas prietikis dar dau- 
giau i ins santikius tarpe darbo ir ka- 
pitale rbininkai dar kaitą pamatė, kad 
tiktai jivi patįs, veikdami vienybėje, galės 
pagerinti savo buvį. 

Prez. Wilson mano paskirti konferen- 
cijon kitą darbo grupę, vieton pasitrauku- 
sios, bet junku tikėti, kad tas turėtų pasek- 
mę. 

Laiškas iš Lietuvos 
šiomis dienotais p. Jonas i 

I oeaitis (Chicago, 111.) ga- 
vo laišką iš Lietuvos iš Jur- 
barko nuo savo motinos ir 
brolio Juozaapo. Laiškas 
rašytas rugsėjo 11 diena 

1919 m. 

Mielas sunau! 
Kuomet gavome jusų sių- 

sta laišką, labai nudžiugo- 
me. Malonu girdėti, kad visi 
sveiki esate. Dabar mudu 
vienu kartu sveikiname Tam 
3tas visus: Joną, Praną, O 
nutę, Marytę, Marcelę, žen-1 
tus ir marčias. Šiom duoda 
me žinoti, kad aš ir sunus 
Juozas tik vienudu esame na 

mie, o kitus, kaip ivietros 
dulkes inešioojo Sūrus Vin- 
cas nežinome, ar dar gyvas 
ar jau aname sviete ilsiasi. 

j Girdėjome nuo draugų, ku- 
rie kovojo ant Varšuvos 
fronto, kad kelis karius bu- 
vęs apkasuose, greičiaus, > 

ikad ten ir bus padėjęs savo 
! gyvas*}. Jeigu butų patenęs 
į vokiečių nelaisvę, tai jau 
būtume ga'Te žinią. 

Dabar duodame žinoti a- 

pie savo vargingąjį gyveni 
mą. Užėjus vokiečiams nie 
kur ir nieko negalėjome nuo 

jų paslėpti. Ką tik jie pano- 
jrėjo viską atėmė. Turėjome 
pora arklių, vieną atėmė. 
Vežimą irgi atėmė. Dabar 
turimo pradėti naują gyve- 
nimą. Viskas brangu, o pi 
nigų nėra. Musų gyvenimas 
dabar labai menkas, nors 

duonos dar nepirkome, bet 
vasarojus šimet buvo labai 
blogas. Rugiai menki ir 
tuos pačius ledai apdaužė 
Iš gyvulių turime tik vieną 
kumelę ir porą paršų. 

Dabar tėvynė Lietuva jau 
Laisva, lai gyvuoja Lietuva! 
Jau dėku Dievui sulaukė- 
me laisvės. Neturime nejo- 
kio priešą, kas mus spaustų 
v v^rginui. Jan nul.r:to vo- 

kiečių geležiniai pančiai, ku' 
rie per kokį laiką varžė 
mus. Jau matome savo bro- 
lius lietuvius su šviesiomis 
lietuviškomis spalvomis ir 
jų otipriose rankose šviesius 
ginklus, kurie narsiai gina 
mus ir musų Tėvynę Lietu- 
vą nuo rusų bolševikų ir 
lenkų. Valdžia dabar yra 
tikra lietuviška. Mokesčius 
mokame lietuvių valdžiai. 
Dvarai visi Lietuvos vai 
džios rankose. Girdėjome 
nuo valdžios, kad visus dva 
rus išdalysią buvusiems Lie- 
tuvos kareiviams, o jeigu 
dar liks, tai duos tiems,ku- 
rie neturi žemės. 
Iš musų kaimo gana daug 
vyrų savanoriai išėjo į Lie- 
tuvos kariun?nę. Daug vai- 

džia pašaukė. Aš, Juozas, li 
Jtau namie. Gavau žalią bi- 
letą ir esu skaitomas atsar 
giniu. Dėdės Lacaičio sū- 
nūs Vincas savanoriai įstojo 
Lietuvos kariamenėn ir jau 
kelis kartus kovoje su bolše- 
vikais buvo sužeistas. Dė- 
dės Domininko sunu~ :a pa 
imtas į L. kariumenę. Špa- 
tausko Jono tfu sunu sava 
noriai įstojo ir tarnauja L. 
kariumenėje. Klibštoraičio 
Juozapo, Pocevičiaus, An- 
drulaičio ir Jiškačio sunųs 
buvo klerikais, paliko seme- 
1. ariją ir savanoriai įstojo į 
kareivių mokyklą, kur už- 
baigą kursus tapo karinin- 
kais. Tapę karininkais stojo 
ant fronto ir tapo sužeisti. 
Dėdės Stankaičio sunų Vin- 
cą užmušė dar Rusijos ka 
riurnenėje, antras sunus Jo- 
nas dar tik-ką sugrįžo iš- 
nelaisvės ir dabar yra pas 
tėvą. Dėdės, tetos dar visi 
gyvi. Bus viskas šiam kar- 
ti1.?. Toliaus gal daugiau ką 
parašysime. 

Su meile, 
Tavo brolis ir motina, 

Locaitis. 

SAUGIAUSIS PASAULIO 
UŽTIKRINIMAS. 

Dėdė Šamas tvirtai stovi 
už didžiausį užtikrinimą pa- 
saulyje Karės Taupymo 
Ženklelius. Didelės Suvieny 
tų Valstijų Valdžios visi tur 
tai, visa galybė ir auteritė- 

■tas stovi už tų taupymo užti 
krinimą. Jie yra saugus, ti- 
kri ir pastovus. Jie visuomet 
'verti daugiau neg už juos 
įmoki. Dėdė Šamas visuomet 
juos atpirks nuo jūsų už tą 
pačią kainą, kurią užmokė- 
jei ir dar pridės palūkanų. 

Karės Taupymo Ženkle- 
liai yra bėdino žmogaus tur- 
to užtikrinimu. Jie suteikia- 
mi mažomis sumomis. Gali 

j pradėti taupyti pas Dėdę 
Samo pirkdamas vieną Tau 
pumo ženklelį (Thrift 
Stamp) už 25 centus. Gali 
žiūrėti, kaip jusų taupymr.s 
auga per Karės Taupymo 
Ženklelius (War Savings 
Stamps) Į Pinigyno Taupy- 
mo Paliudijimus (Treasury 
Savings Certificates) su pil- 
nu užtikrinimu, kad jie vi- 
suomet eira brangyn. Jie yra 
vieninteliai valdžios išleisti 
paskolos poperiai, kokius ka 
da nors Suvienytos Valstijos 
išleido tokiomis sumomis, 
kad net mokyklų vaikai ga 
li juos pirkti. 

Dėdė Šamas drąsiai ir 
tvirtai stovi už Karės Taupy 
mo Ženklelius, kaipo geriau-1 
sį užtikrinimą uit žemės. 

— illlll 

Priversrinas Vaikų Mokinimas. r- 

Nereikia nei kalbėti apie 
mokyklos naudingumą, žmo- 
nijos labui. Nūnai kiekvie- 
nam aišku, kad nemokytam! 
žmoguį begalo sunku orien-' 
tuoties gyvenimo sukuryje.j Kiekvienas, mąstantis as- 

muo, stengiasi pasiekti šiek- 
tiek mokslo, idant palengvi- 
nus gyvenimo naštą. Tečiaus 
nestinga nei tinginių, ku- 
riems būtinai reikalinga prie 
varta. Todėl civilizuotos ša- 
Ijs ir pravedė priverstino mo 
Kinimo įstatymus. 

Prieš priverstiną vaikų mo 
kinimą nėra reikalo prie- 
šinties, tokius valdžios 
parėdimus būtinai rei- 
kia remti, nes tik tokiuo bu- 
du galimaa užbėgti už akių 
bemokslių skaičiui, kurių ir 
prie geriausių norų nebūtų 
galima išvengti. Tečiaus kį- 

,1a ytin svarbus ir begao ku- 
tenantis klausimas: ar kiek- 
vienas mokinimos būdas su- 
teikia pageidaujamus vai- 

|sius? 
Rodos nereikia nei pasa- 

koti, kaip plačiai buvo pa- 
garsėjusi Vokietija mokyk- 
lomis, kaip daugumu, taip ir įvairumu. Prieš karę tie- 
siog Vokietijos žmonės skai 
tomi buvo augštai pa- 
kilusiais kulturoje. Bet 
šta praūžė žiaurioji ka- 
rė, nušluodama no sosto kai- 
zerio valdžią; Vokietijos pi- 
liečiai pasijuto šiek-tiek lais- 
vesniais ir prašalina iš 
mokyklų kaizerio paaveiks- 
lus, paprastai sakant, apva- 
lė mokyklų sienas. 

Nežiūrint j Vokietijos nau 
josios valdžios ir mokytojų 
pertvarkymus, vaikučiai, per 
sigėrę kaizerizmo dvasia, su 

streikuoja dėlei išmetimo iš 
mokyklų kaizerio paveikslų, 
susirupina tuomi netikėtų 

nuotikių valdininkai ir mo- * 
kytojai, o Vokietijos publi- 
cistas Theodoras Wolff ska- 
tina valdžią prie "nervų ir 
'takto," patardamas prašalin- 
ti iš šalies mokyklų monar- 
chizmo mokinimą ir įvesti 
mokyklosna naujus, su demo 
kratiškomis įdėjomis, rankve 
džius. 

Iš virš pasakytų žodžių 
matome, kad nors Vokieti- 
joj buvo priverstinas vai- 
kų mokinimas, tečiaus ne mo 
kinių naudai, bet kaizerio Ir 
militaristų naudai, nes pats 
vaikų iššauktas streikas liūdi 
i ja žodžių teisingumą, 
j Ne kitaip ir su kitomis no- 

marchiškomis šalimis, kad 
'ir Rusija. Rusijoje irgi buvo 
svarbiausia uždotimi caro 
garbinimas ir tikybos maldų 
kalimas, tatgi nereikia stebė- 
ties, kad nūnai Rusijoje ne- 
supranta demokratijos įde- 
h 

Tatgi kiekvieno šalies pi liečio būtina pareiga yra ne> 
tik siųsti vaikus mokyklon^ i bet ir stengties, kad moky- 
kla butų vaikams mokslo šal 
tiniu o ne kokių ten vaini- 
kuosiu ir "sutanuočių" už- 
gaidų pataikautoja. 

Geriausia mokinimo siste- 
'ma ar nebus tai Amerikos 
mokyklose, kuriose nei val- 
dovai, nei dvasiški j a neturi 
viršenybės. 

Reikia tikėtis, kad Liet- 
tuva, atsistojus ant savų ko- 
jų, sutvarkys mokyklų reika- 
lus sulyg naujosios gadynės 
•sistemos ir teiks gryną ap- 

| svietą, priaugančiai gentkar- 
tei, iš kurios susidarys nau- 
josios respublikos piliečiai. 

| Laikas viską nulems, te- 
čiaus vaikus siųskime moky- 
klon, nes to reikalauja 
vaikų gerovė. 

Tarabilda. 

VIKAVIŠKIO APSKRI- 
TIES. 

13 rugpjučio mėnesio d., 
š. m. čia susikurė iš 17 as- 

menų valstybės bonų plati- 
nimo komitetas, kuris per 
dvi sąvaiti pardavė už 8, 
000 auKsinų paskolos bonų. 
Iš 20-ties šiame valsčiuje 
"esamų kaimų, bonus pirko 
dar tik dešimt kaimų, bū- 
tent: 1) Kubeikių kaimas 
už 1900 auks-, 2) Remeikų 
km. 600 auks., 3) Mat- 
laukio k. 900 auks., 4) Kur- 
pikų 1500 auks., 5) Šakių 

400 auks., 6) Kaupiškių 
800 a., 7) Padvarniškių 

1800 a., 8) Liukių 200 a., 
9) Totorkiemis 500 a., ir 
10) Nebutkiemis už 200 
auks., 

Pažymėtina, kad skolino 
išimtinai mažiau pasiturį u-^ kininkai. Dviejų margu sa- 
vininkas skolino po 100 a., 
kaip ir 20—30 margių savi- 
ninkai, o nuo 60 ir daugiau 
margų lauko nieko- 

Tikimasi, kad iki šiol, dėl 
kažin kurių priežasčių, prie 
paskolos neprisidėjusieji kai 
mai. taip pat nenusileis kai- 
mynams netik patys bonus 
pirks, bet ir kitus prikalbi- 
nės. 

J. Jankauskas. 

TAI... CHICAGOS "BIRUTE". 
Ana vakarą, bekeliaudamas x z y 

Su savo kamarotu po "šven- 
tą" Bridgeportą, traukiau 
Halstryčiu linkui aštuoniolik 
tos. Praeinant mums pro Bri- 
džporto "parkiuką", pasigirdė 
šauksmas: 

"Lietuvos dievaičiai, 
mus ginkit nuo priešų, 
neduokit teutonams 

tyčiotis iš nv.ų'V. 
Mano draugo net kepurė nu- 

lėkė nuo galvos iš džiaugsmo. 
Jis nustebo' akis išvertęs klau- 
sia manęs, kas tai yra? Aš jam 
sakau, kad tri senovės lietuvių 
malda, o jis sako: "Ką, ar tai 
lietuviai dabar mokinasi meis- 
tres prie savo senų dievų?! — 

Ke, sakau, — ne, tai "Biru- 
tės dr-jos repeticija." Jis: 
"Repeticija?! O kas tai — ar 

tai kokia malda?". 

"Ne, — sakau, — tai moki- 
nasi dainuoti". 

Mums bekalbant ir besiklau- 
sant, štai vėl pasigirdo antra 

gaida: 
"Vtenvbėj, vienybėj viską 

pergJčsim, — 

Lietuviai teutonų nebijo!" 
Mano draugas tik pasistiepė 

ir sušuko: Ne tik teutonų, bet 
nei lenkų — "šiur!" Jis tik pa 
raudonavo ir pradėjo kumšėt 
man r*"*** rinniaci "^r 
negalima ten ineiti — pasiklau 
syti ir arčiaus pasižiūrėti?" 

"Kodėl ne, — sakau, — jei 
tik nori, ne tik galima ineiti, 
bet ir nariu tapti. Mat, — sa- 

kau, — juk ten priima ga- 
linčius dainų t i ir negalinčius. 
Kas gali — dainuoja, o kas r.ej 
gali, — tas buna dr-jos rėmė-: 
ju"... Jis nieko nelaukdamas j 

tempia mane už rankovės — 

"Eiva!" 
I nėjome svetainėn-.. "O, 

kiek ten žmonių?!" — susuke 
rj' 

draugas... O mergyčių — tai 
tikros nimfos — dailios, augš- 
tos, meilios... Mano draugas 
tuoj pastebėjo: "Ar tai gali- 
mas daiktas, kad tai jos lietu- 
vaitės? — "Žinoma, — sakau- 
— kad taip. —• Visos". 

Besėdint mums užstojo pau- 
za- Visi choristai pakilo nuo 

sėdynių ir suėjo svetainės vidu 
rin. Svetainės ruiminguma,s 
didelis. Štai akis nukreipė į tū- 
la mergina — ji dikta, raudo- 
na, kaip rožė... Rodos, kad tai 
butu šiandien iš Lietuvos. 

Pirštukais tik krakt-k1ankt| 
ant-piano pradėjj skambinti 
vaisa. Choristai pradėjo poro- 
mis suktis, kulnimis išmušdami 
taktą. Seka suktinis, klumpa- 
kojis, padespanas... 

Poros vingiuoja siubuoja... 

Pašokus apie penkiolika mi- 
nučių, užėjęs ant pagrindų, clic 
ro mokytojas p. St. Šimkus tik 
tim-taram, tim-taram suskam- 
bino pianą. Mano draugas ste- 
bisi ir negali suprasti — ne- 

jaugi tos "Birutes" p. St. Šim- 
kus turi tiek daug pirštų, — 

kad jis gali tiek daug balsų 
mušti vienu kartu, arba, geriau 
sakant tik dviem rankom* 

Tuoj visi choristai susmuko 
savo vietosna — susėdo ir nė 
šniukšt... ramu, tylu Mokyto- 
jas pradeda skambint... Choras 
kad užtrauks vėl: 

"Augštaičiai, žemaičiai, pru- 
sai, kursai, livai — 

Tai viena lietuvių šeimyna. 
Vienoda jų kova ir būdas 

vienodas, 
Vienoda taipogi tikyba!"... 
Mano draugas man kumšt 

pašonėn, — žiuriu, — ranką 
atkišęs laiko; sako: "Še ran 

tvą, aš ir toks pat, mes dabar 
N 

visi lygus. Nors aš ir žemaitis, 
bet lygus",.. 

"Žinoma, — sakau, — kad 
taip". 

Čia, viena mergina — augš- 
ta, daili... dideles akis tik var- 

to, žiuri į mus, o mums net sar- 

mata; o ji dainuoja: 
"Nenoriu aš turtų nuo kry 

zuoėių, už viską brangesnė mar 
tėviške ir Lietuvos raselė"-. 

Mano draugas jau ko nepra- 
dėjo raudoti — tik brauko aš;i 
ras rankovėn. 

Štai vėl du jauni vyrai už- 
traukia : 

"Birute, sesyte, eik čion —<• 

nebijokis, 
Neduosim mes tave 1111- 

t 

skriausti, 
Tegul tie bjaurybės pranyks- 

ta su 

Savo puikybe ir turtu"... j 

Čia dar ta mergina ir tie vy- 
rai kartu užtraukia: 

"Tėveli, mus brngus, neduo- 

kie Birutės. 
Neužmuškie savo dukrelę — 

Neduokie jos gyvos"... 
Jau čia mes abudu pradėjo- 

me ašaroti. O jų mokytojas tik 
mosuoja rankomis, tomis pa- 
čiomis pianą grajina, galvą 
kraipo visaip; o pianas net šo- 
kinėja nuo vietos. Padainavo 
dar ir pabaigę pradėjo skirs- 

tytis. j 
I Mano draugas dar sėdi... 
Aš jam kumšt, kad jau reikia 
iaukan eiti; o jis kaip iš mie- 
gų: "Kas yr?" — Sakau: ''Jau 
pabaigta". O jis sake, kad jis 
dar girdįs balsus ir tas dai- 
nas. Paskiau klausia: "Kai 
čia per dalykas, kad jie tokias I 
dainas dainuoja?" — Mat, antį 
nelaimės ir aš nežinuojau. Eida 
mi lauk, susistabdę viena dr-j jos narį, paklausėm: 

"Kas tai.yr? Kam tokios j 
dainos? Djlke?" Jis mums pa-Į 

aiškino štai ka: "Draugija "Iii 
rute rengia vakarą-teatrą-me- 
lodrama "Birutę' — Ženikal- 
nio-Pctrausko". 

"Aha! — sakau — tai ir 
man reikės ten buti, kad pa- 
matyti... Manu draugas jau 
nieko nelaukdamas užlindo už 
akių man ir jau šaukia: "Duok 
tikieta" — O jis "birutietis" 
pradeda aiškinti, kad jeigu pri- 
gulėsi prie "Birutės'', — busi 
rėmėjas, — tai tikietai veltui 
visam sezonui, tai yra 12 va- 

j karų... 
Mano draugas tik bruki t^j 

p: pierinę iš kišeniaus ir sušu- 
ko! Rašyk, kad a> l>irdtes 
rėmėjas". Žin 111a, ir aš ta patį 
padariau. 

Paskui, keliu beeinant, jis 
vis šnabžda: "Aš "birutietis", 
aš "birutietis"*.. 

Š m ic iškis. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
CICERO, ILL. 

Spalio 18 d., šiame mies- 
telyj buvo surengtos prakal- 
bos "Lietuvos Liuosybės Sa 
vaitės." Kalbėtojais buvo 
gerb. Hertmanavičius ir £- 
valdas. 

Kadangi čia partivišku- 
mo linga tebesiaučia, tai kai 
kurie norėjo kenkti mi- 
nėtoms prakalboms, kad anų 
nebūtų. Dalybas buvo tame. 
Prakalbų dienoj komitetas 
nuėjo-į policijos stotį gauti 
leidimo prakalboms laikyti 
Policijos kapitono nebuvo 
ofise. Tai jojo pagelbinin- 
kas paklausė komiteto, ar 

vietinis lietuvių kunigas pa- 
vėlino prakalbas rengti? 
Komitetas aškino, kad šios 
prakalbos nieko bendro ne- 

turi su kunigu, yra patrio- 
tiškos, vien nori gauti leidi- 
mo nuo policijos viršinin- 
ko. Policijos viršininko pa- 
gelbininkas prašė komiteto 
palaukti iki jisai pašnekės 
per telefoną su Lunigu. Pa- 
kalbęs su kunigu, sugrįžęs 
pasakė, kad leidimo šioms 
prakalboms neduos, nes ten 
bus perdaug socialistų, bol- 
ševikų, kairiasparnių ir kito 
kių besparnių komunistų. 
Komitetas ėjo namon nuliu- 
dęs be leidimo rengti pra- 
kalbas. Manė, kad prakal- 
bų surengti negalės. Vėliaus 
komitetui užėjo ant minties 
užeiti pas Dr. S. Naikelj 
ir Dr. A. P. Gurskį, ir pa- 
siteiriauti. Dr. Naikeiici nuė- 
jo policijos stotin ir kokį 
laiką turėjo aiškinti, kad 
šios prakalbos yra paremto** 
ant tautiškų pamatų, bet ne 

kokios ten komunistiškos. 
Dr. S. Naikelis gavo leidi- 
mą prakalboms rengti. Čia 
jau nuo vieno 'Velnio" nu- 

sikratėm. Bet štai antras 
"velnias" atsibaladojo. Pra- 
sidėjo prakalbos, nors žmo- 
nių nebuvo neperdaugiausiai 
Atėjo kairiaspamiai, bespar 
niai, komunistai ir kitokie. 
Visi laukė kas bus pabaigoj. 
Mat, "bolševikai" sumanė 

ermiderį kelti. Pabaigoj pra 
kalbų pradėjo uždavinėti to 
kius klausimus, kurie kal- 
bėtojams neužsimokėjo atsa 
kinėti. 

Buvo ir ramių žmonių, at 
jaučiančių savo tėvynę. Au- 
kų tapo surinkta penkiolika 
dolerių. Gaila, kad čia vi- 
durinė sriovė nėro suorgani 
zuota ir mažai veikėjų ran- 

dasi. Butu galima daugiau 
gero padaryti tėvynės la- 
bui. Man teko girdėti nusi- 
skundimų nuo pavienių ypa- 
tų, kad nežino, kame ran- 
dasi vidurinės sriovės sky- 
riai, kur galima butų prisi- 
rašyti ir veikiant už- 
ganėdinti savo tautiš- 
kus jausmus. Čia reikia, 
nors poros gerų prakilnių 
veikėjų, kurie painformuo- 
tų kaip daugiau galima nu- 

veikti Lietuvos labui. 
Jurgis Vaiki*. 

WESTVJLLE, ILL. 

Spalio 19 d., atsibuvo pra 
kalbos su programų. Kalbė- 
tojai buvo kviesti iš Chica- 
gos, bet del tulų priežasčių 
jie negalėjo atvykti. Deltc 
turėjome buti patenkinti vie 
tiniais kalbėtojais. Kalbėto- 
jai aiškino, kaip dabartiniu 
laiku Lietuvai yra reikalinga 
medžiagiška parama, ir ra- 

gino susirinkusius, kiek kas 
gali, aukauti jai. 

Buvo renkamos aukos, del 
išgavimo Lietuvai laisves. 
Svetainėje laike prakalbų, 
surinkta aukų $200. Tikri 
tėvynainiai lietuviai, atjaus- 
dami dabartinį Lietuvos pa- 
dėjimą, dar ant rytojaus at- 
nešė $60. Bravo westvi!lie- 
čiams už jų gausią auką ir 
užuojantą Lietuvai! 

Programą išpildė L. Vy- 
čiai, uždainuodami kelias 
puikias daineles. Garbė vy- 
čiams už prisidėjimą prie 
naudingų Lietuvai darbų. 

Spalio 25 dieną yra ren- 

giamas balius. Irgi to paties 
komiteto ir tiems patiems 
reikalams, t. y., Lietuvos 
Laisvės išgavimui. 

Visi westvilliečiai esate 
kviečiami kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. Esu tikras, 
kad puikiai pasilinksminsite 
ir tuom pagelbėsite Lietuvai, 
nes visas likęs pelnas yra 
skir<i.mas Lietuvai laisvės 
išgavimui. 

Vietinis, klebonas norėjo 
uždrausti vaikanu pardavi- 
nėti ir parapijonams skaity- 
ti "Lietuvos" dienraštį, bet 
nepavyko. Tuom jis dar di- 
džiau "Lietuvą" išplatino. 
Dabar vietos lietuviai žingei 
dauja ir skaito "Lietuvos" 
dienraštį, manydami, kad 
kas tokio nepaprasto ar ne- 

būti dalykai rašoma. 

Reporteris. 

LOUISVILLE, NEB- 

Šis miestelis yra nedide- 
lis. Dirbtuvių, apart akme- 
nų kasyklų, nesiranda. Mo- 
kestis čia neperdidelė. Pap- 
rastas darbininkas gauna 
40 ct. į valandą. Darbininkų 
stoka. 

Nepersenai čia plėšikai 
apvogė Deers Bros. krau- 
tuvu. Į trečią naktį po tuom 
bandė antrą apvogti, bet 
šiuom sykiu visi tiįs plėši- 
kai tapo suimti Du, kurie 
bandė pabėgti, tapo pašau- 
ti. 

Plėšikus suėmė pašto kler 
kas, kuris tuom sykiu grįž- 
damas namo užtėmi jo krau 
tuvėn belendanč^us plėši- 
kus. 

Iš plėšikų sužinota, kad 
1 jie pavogtus daiktus parduo 
įdavo Omaha, Neb., žydams 
j krautuvninkams. 

Akmeninis- 

LUZENE, PA. 

Atsišaukimą* lietuvių ka- 
reivių į Amerikos lie/uvių 
visuomenę. 

M^s lietuviai kareiviai, 
kovotojai už laisvę ir pašau 
lio demokratiją, matydami 
kritišką savo tėvynės Lie- 
tuvos padėjimą, spalio 19d. 
laikydami susirinkimą nu- 

sprendėme, jog Lietuvių Ka 
reivių Seimas yra neišveng- 
tinai reikalingas. 

1) Kad pasiųsti rezoliu- 
ciją premjerui Clemenceau 
ir jo kabinetui prašant pri- 
pažinti nepr'gulmigą Lietu- 
vą su jos etnografiniais ru- 
bežiais, 

2) kati S. V. Kongresas 
j pavelytų Amerikos lietu- 
Įviams organizuoti Suvieny- 
tose Valstijose kariavusius 
lietuvius kareivius. 

Todėl, lai buna supranta- 
ma v^iems Amerikos lietu- 
vių srovėms ir per jų orga- 
nus lai buna tas klausimas 
'apkalbėtas, t. y., patvirtin- 
tas ar atmestas. 

Taipgį prašome, kad vi- 

sos partijinės ir nepartiji- 
ės organizacijos suteiktų 
savo pagelbą įvykdinime 
Lietuvių Kareivių Seimo. 

Pirm. J- Diegulis. 
Sekr. P. Vaiculia, 

28 Division St. 

PITTSBURGH, PA 

Spalio 18 d. ''Birutės" 
choras, vadovaujant gerb. 
J. L. Senuliui, sulošė šešių 
aktų komediją "Grafas Kai- 
mečio Bernu". 

Veikalas labai pavyko per 
statyti ir dideli Įspūdį ant 
publikos padare. Tik gaila, 
kad. del partijinės nesantai- 
kos, publikos mažai atsilan- 
kė- Bet nežiūrint iš pareng- 
to vakaro, pelno buvo $27.- 
00 ir iš "Birutės" choro iž- 

do priuė.us $23 00, tapo 
pasiųsta ) 1 N. Fordą. 

Spalio 19 d. "Birulos" 
choras tą patį programa iš- 
pildė Braddoke, Pa. Čia 
perstatymas taipgi pavyko1 
Pelno buvo nemažai. Pelno 
du nuošimčiai tapo paskirti 
Raudonajam Kryžui ir tre- 
čias Birutės choro iždan. 

Lapkričio 1 d., McKees 
A. P. L. svetaine,> 24 Lo- 
cust gavės Birutėse hu/as tą 
patį veikalą perstatys. Šio 
vakaro pelnas bus paskirtas 
sušelpimui streikiei ių, kurie 
veda kovą su kapitalistais. 

Brutie/is. 

CLEVELAND, OHIO. 

Čia nedėlioj, 19 d. spalio, 
tapo pradėta "Laisvės Sa- 
vaitė " Kaip pasirodo, tai 
pradžia yra nebloga, nes 

aukų jau yra surinkta 660. 
00 suviršum Aukas rinko 
pats p. P. J. Žuris, kuomet 
tęsėsi programas ir dainos. 
Pirmu kartu surinkta $272. 
50. Žmonių buvo apie 200 
ypatų, o išskirus priešingo- 
sius iš vienos ir kitos pusės, 
— gal buvo apie 100 ypatų. 
Bet p. Žuris užsimanė da- 
pildyti ikį $300.00 ir dapil- 
dė, nes sudėta $360.00 su- 

viršum. Tik laike dapildan- 
čių aukų, žiūrint iš šalies, 
nelabai malonų įspūdį da- 
rė pergraitas bėgiojimas au- 

kų rinkėjų, nuo vienos ypa- 
tos pasižadėjusios duoti 
prie kitos. 

(ii p- J. Zuris prigelbstant 
p. L. B. Baltrukoniui surin- 
ko $300 dar prieš nedėidie- 
nį tik per vieną dieną perei- 
damas per nekurios lietu- 
vius biznierius. Taigi pasi- 
dėkavojant energingumui ir 
gabumui musų naujo veikė- 
jo p. P. J. Žurio, Clevelan- 

! do lietuviai pradėdami Lais- 
'vės Savaitę" turi gražią 
pradžią. Jeigu rasis rimtų 

| ir gerų rinkėjų, tai turės ge- 
'ras pasekmes. 

Beje, girdėti moteris kal- 
ba, kad ir Clevelando lietu- 
vių J grašis, pasi- 
žadėjo duoti $500.00! Jeigu 
tas išsildys, tai bent bus 
"cudai." L—s. 

GARDNER, MASS. 

I Lietuvos Liuosybes Sąvaites 
prakalbos. 

Spalio 19 d. nedėlioje 
įvyko Lietu v gs Laisves Są- 
vaitės prakalbos. Kalbėjo 
Jonas Kirdiejus, ir So- Bos- 
tono, Mass., Am. Liet. Tau- 
tines Sandaros sekretorius. 
Prakalbas surengė Am. Liet. 
Tautinės Sandaros 52 kp. 
Prakalbos, galima sakyti, 
nusisekė, publikos susirin- 
ko apie300 ypatų, auioj į 
Lietuvos Neprigulmybės 

Fondą, tapo surinkta $45.32. 
Aukavusių vardai $5.00 

aukavo J. Rukauskas. Po 
$2 00 in. Stakenas, J. Viš- 
niauskas, Ad. Padalevičius. 
Po 1.00 aukavo: L. Deltų- 
vas, P. Bruzgulis, Ant. ižlis, 
D. -Ealtušnikas, J. Paziera, 
Ant. Nakutis, Julė Jonikie- 
nė, R. Pilkauskas, Ant. Ci- 
bas, Vaitkus, Al. Madesta- 
vieius, A- Budris, J. Vingris, 
F. Tauginas, P. Bruzgulis, 
Urš. Rentsienė, J. Raižys, S. 
Macionis. J. iVšniauskas, J. 
Jonelis, J. Sadaeius, J. Vy- 
čius, R. Rokas. Po 50 centų 
aukavo: Daukantienė, K 
Valantinavičius, J. Višniaus- 
kas, Al. Vignris, Ant. Kliba- 
vičiub; F. Gudaitis, J. Redac- 
kas, J. Reliuotis, D. Geniu- 
kas ir Korlonas. 

Reporteris. 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
•iiOcotislBs*.* 

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

iki 9 vakare. 

! Telephon; Var.' 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt i. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 80. Halsted Ct„ Chlcago, III. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

2914 W. 43rd St. Ir Francisco Av. 
Telefonas McKinley 223. 

Ofisas: 1757 W. 47th St. (47 ir Wood) 
Telefonas Boulevard 160 

Vai.: 10 ryto Iki 2 po pietų; 6:30 iki 
8:30 vak. NedSlioiftts 9 ilcl 12 ryto. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Ned&liomis pagal sutarimę 
4712 80. ASHLAND AVENL'E. 

arti 47-toa GatviJ*. 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

TelAPhone Frospect 8585 

Pliones: Yards 155—551 
Resiuence Phone Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HAiiSTED ST. CHICAGO! 

Telephone Drover 6052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valardos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NeUfiliomlB pagal sutarti. 
3261 8. HALSTED 37., CHICAGO 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs7.A.Mlchniewic 
Baiguyi Akušeriją,! 

Chicagl, III. 
kolegiją; ilgai prak* 
kavusi PennsilvanJ 
Joa hospitaiėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodę visokie 
so ligose moterims 1] 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 

AKUŠERKA 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai \akaro 

DR. I. E MAKAR 
Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgas 

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

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

Telefonas Yards 723 

Dr. Virginia Narbutl 
Phyiician & Surgeoa 

3oox W««4 ctand Street 
aiix MarshaU Blvd, 

Ofieo viiljui«»s; 
2 Iki 4 jo »1g1 
T O reture 

Tai LftvvntfcU MO 
Gyvenimas* 

7e2. Rockvvall 1«1 

Dk G. M. Glaser 
PmttrtuoJ# tf matai 

8149 8. Morgan 9L, k«rtl M f. 
ftpeclilltta* Mot^rlilrj, VjrlifcV, 

Ir Chroniški} Llgtj. 
Valandos: 9—10 ryto, 11—1 |0 
piet, *—« vtUl, JJodfll. f-* 

TELEFONA8 YARDS &?. j 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

*>rai iietuviaini ilnoiaas per 16 mt 

ty kaipo patyręs gydytojai, cklrurja j 
ir flku&eria. 

Gydo a&tHai Ir chroniHtai ligaa, ry j 
rų moterį) ir vaiky, popai naujausia 
metodas. X-Ray ir kitcUia elektra 
rrietaUua. j 

Ofisas ir laboratorija: 1023 W. 18tl 
otrcet, netort FU* Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 piefrb Ir 
6—8 rAnnda. Tilepkode Cinai J110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halltėd St. 
VALANDOS: S—9 T?»c, tflctd. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS." 
ant Curų, L*ntŲ, Rimų Ir 8togama Poplerlo 

[SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubg iš vldaua, po $1.60 ui gallon* 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003-3039 80. HAl.STED STREET, CHICAGO, !LL 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais bučiais ir stl yagelbu 
naujausių ir tobul'.ausiŲ elektrikinių Itai&i). 

Oflto valanJos: 9 iki li ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldienials 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marslifleld Avo. 

UBERTY BONDS 
tAįs pertame Liberty Bonds a /—^ * c—v į- t 
pilnį "tash" vertę. Atneškit* v—^ Jr\^. v!j JLI 
arba aMuskite. J.G- SACKHEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9—S v * 

Utarnlnkals Keivergai* lr ImlW&uke Av©« 
Subatomls 9—9. tarpo ^-7oo(3 lr Paulina gatvių: i 

89" LIETU VOS ZF.MLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus Ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraaos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Iš 8 dalių. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
8) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
B) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*,) Lietuvos Imperija po Vytautu Ditižiuoju (139.?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą.. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chieago, 111. 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, aut ko jie lai" 
kopi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Krištaius ir riskas apie kristų. Parasi 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169., kaina 65c 

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

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek liebuvių yraChicago-. 
je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $x*7f 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knfr 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t, 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 75c. 
Tapati audimo apdaruose Si.fit 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo L i e t u v o j c 
^ (1569—179į. Parašė J. šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta 

tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal IM/ 
tuva 6usijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $a.ot Ta pati audimo apdaruose $3.0* 

8. Raštato Istorija Kokiu budu žmonės rašyt: išmoko kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rastai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto itk 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $a.aj 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniį- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip ja4 priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23$ kaina $1.00 Ta pati audimę apdanuose -i.ft 

xo. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos m a gi kai 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 amatninkama, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $1.73 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Independance for the Lithuaiiia nation by T. Norus and J, Žilius. Issued by Litfouanian Nationol Council in U. S. of America, 

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

žinystė vis yra pirmutinė .priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos G 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Laut 
kis. Kaina 35c, 

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

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 
pai apsakvta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas ar^ba paskitas laikyti aipie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c, Ta J>afi audimo apdaruose 75c, 

AS. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. DamijO' naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose n. 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau^ 
si atsitikimai apipiehi paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2,00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

i8. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: jt laivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų nukariavimų. NaUdihgas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 35c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50C 

19 Kaip gyvena augmenis.5 Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius mūsų žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 

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

21. Vėliavos Ak/vaizdoje. Prancūziškai parašė j ules Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. 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 pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien įie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius subniarinus, su kuriais nuveiki tokius 

j 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 mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
Kaiuuje. rusiapių 211, Kaina $x.oo 

22. širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyį, yra išversta j visa9 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų ras.is kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights 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 15& 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yru lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių zciros, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santik'ai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kan to, Dr Basanavičius, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi <ų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audin:^ apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siysda* mi adresuokite: 

LIETUVA. 
CHICAGO, ILIi 3252 South Morgan St., 



Aukautojai ir du Aukos. 
* 

_ 

Per Laisz'ės Varpo Išlektuves' 

PASARGA. 
Visi gerbiami aukautojai, 

kaip draugystės' taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetai. 

(Tąsa). 

Dernegis Jonas $1.00 
Damaška Mikolas $100 
Dagilis Jonas $5.00 
Darudaitis Y 1.00 
Dzimit Frank l.OOj 
Dykselis Juozapas 1.00 
Draska Antanas 1.00 
Dubikaitis Peter 1.00 
Dirser John 1.00 
Ievinis P>ron 1.0C 
Dering John 1-00 
Donin George 5.00 
[Jragtr s Juozapas .... 5.00 
Dobifcu Motiejus 5.00 
bomkus V 1,00 
t)ilevičius Alfonsas .... 5.00 
Duboka Nikodemas .... 5.00 
Dumblauski Joeph 1.00 
Dubovski Mike 1.00 
Daugėlas Antanas 1.00 

DTusky Vaclav 5.00 
Dapkus Adolfą? 1.00 
T-)awgello W 1.00 
Dovidonis Peter 1.00 
Dullabo Juozapas 1.00 
Dabulsky Aleks 100 
Danuosovič Alf 1.00 
novidaitis Kaz 1.00 
Drungela Pabijonas .... 1.00 
Dijakas Stan 5.00 
Dapšievič Ressie 500 

Ėtideikis J. F 50,00 
EI vikis Jonas 1000 
Erbrederis Pranas .... 1.00 
Ežerskis Joseph 5.00 
Kringis Kaz 25.Q$ 
Kndrikus Vlad 1.00 
Eiekšandraitis W. M 1.00 
Filipauskis Mikolas .... 1-00 

Fabijonas S. h 5.00 
CiUStaitis G 5.00 
Grambinas Juozapas ... .2.00 
Grinis Jar 1.00 
Gažutis Karol 100 

Gelgaudas Antanas .... 50c 
Gotautas Wm 1.0C 
Gudiaskis Jundzius 1.00 
itelzinis John I.uu 

Gančauskas Step 1.00 
Gorzods Paulius 1.00 
Grušas Jonas 1.00 
Gerstolis Adolfas 1-00 
Glikus Juozapas 1.00 
Gaižauskas Jonas 5.00 
Gečaitė Marijona 1.0C 
Gudaitienaitė Nast 1.00 
Gudzruna> Tgnas 1.00 
Gurskis Vlad 2.00 

Grigonis Zigmas 2.00 
Gregonis J* 1.00 

Grikšas Petras 5.00 
Gadzius Kaz 5.00 
Gražinskis Vinc 5.00 
Garsauskas Juoz 5.00 
Galickeve A 1.00 
Geštautas Petras 200 
Gustas >olesl 5.00 
Kasparaitis S 2.0C 
Girkantas Ant 1.00 

Golkantas Juoz 1.0C 

Gerdzijaaiskas Izid 5 00 

Garle Mikol 1.00 
Genis Kaz 10.00 
Gerlevich Julius 2.00 

Gudzijonas F 1.00 
Gbulekis Ig 2.00 

Gurshaus Paul 1-00 j 
Gilouskas Wlad 2.00 

„Gerski John 5.00 

^Gricius Juozapas 5.00 
•Geležinis Liudvikas .... 5.00 
Gimbulas Aleks 5.00 
Girdžius P 1-00 

Gementene Marijona ... .1-00 

Girdelis Jacob 1.00 

(Bus daugiaus). 

v 

Vietines Žinios 

j J" """ « V 3 

PRANEŠIMAS. 

7^7c;f o/ Leta hietuvių 
Visuomenei. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
(Raudonojo Kryžiaus) 1 sky- 
rius vėliausiame susirinkime 
tapo nutarta ir įvykinta kele- 
tas svarbių dalykų: 

1. Ingalioti šio skyriaus or- 

ganizatoriai, aukų ir drabužių 
rinkėjai, sekančios ypatos: 
Petras Grybas, Pranas Venc- 
kus, Pranas Puleikis- Silvest" 
ras Balčiūnas' Jonas Vaišvila, 
Antanas Jasaitis, Leonas Švei- 
kuskis, J. P. Parkauskis, Pet- 
ras Mažutis, Juozas Ivanavi 
čius, Jotus Stulgys, Jonas Ju- 
cius ir L. Geležinis. 

By kuriam i-- siu j^irių pas 
tamstas atsilankiuskiwf gali- 
te pilnai užsitiktti ir duoti del 
Lietuvos Rainojo Kryžiaus 
aukas, drabužius ir mokėti me 

tinęs duokles. 

Drabužiams vieta paskirta 
pas p. Petrą Grybą, 4626 So- 
YVood gatvės ant antro augšto, 
arba pas p. A. Kareivą, 1805 
W. 45th St. 

Jau žiemos šakiai ateina. 
Mūsų broliai, sesutės ir seni 
tėveliai anapus vendenyno, vai 
kai basi; neturi kuom prideng- 
ti savo suvarginto kuno; netu- 
ri kuom apdengti savo kudi/ių 
ir šaukiasi pagelbos prie musų 
dėlto, kas tik turite atliekamų 
drabužių, čeverykų ir kitokių 
daiktų, atneškite pas viršminė- 
tas ypatas ir vietas. Jeigu męs 
turime po 3 siutus* kodėl-gi ne- 

galima paukoti tiems, kurie 
Heturi nei vieno. Musų koloni- 
jos lietuviai darbštus, duos- 
nųs. Kurie jau esate prisidėję 
prie šios draugijos, ačių jums; 
kurie dar neesate, eikit čia pri- 
sidėti, kas kuom galite- Nario 
metinė duoklė, tik $2.00. Au- 
kauti gali kiekvienas pagal sa: 
vo išgalę. 

Neužilgo bus paskelBtas mu 

sų skyriaus pilnas raportas,1 
pamatysite, kiek jau" gerų tė-, 
vynainių priklauso prie L. G. 
D. skyriaus. 

Susirinl«įrnai atsibuna kas < 

>)irmas panedėlis kiekvieno mė 
tiesio, p. J. J- El'ias svetainėje,: 
4600 S. Wood St. p. Elias duo-' 
da savo svetainę del šios drau- 
gijos dykai. Sekantis susirin- 
kimas bus lapkričio 3 q., š. m* 

Rast. /. J. Pahkas. 

PREKĖS TURI BUTI 
SUMAŽINTOS. 

Užvakar Wodman's City 
Cluh narės tarėsi, kad maisto 
prekės privalo būti sumažintos. 
Kitaip* nebegalima ilgiaus gy 
venti. Sulyg jų nuomonės, visi 
profitieriai turi buti prižiūri 
mi ir nedaleidžiami taip daug' 
pelnyti iš skurdžių darbininkų. 

IŠ 18 to. KOLONIJOS 

Praeitą pėtnyčią, spalio 17 
d., Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių atsibuvo 
susirinkimas, D. Šemaičio 
svetainėj, ant 18 ir Union 
gatvių. 

Žmonių prisirinko pilnu- 
tėlė svetainė. Atidarius susi 
rinkimą ir perskaičius proto 
kolą iš praeito susirinkimo 

likos vienbalsiai prijimtas. 
Toliau, pirmininkui per- 

stačius, J. J. Zomkus pasa- 
kę trumpa prakalbėlę. Aiš- 
kindama tikslą ir svarbą 
šios organizacijos beveik vi 

si pritarė, išimant vieną 
"draugą iš Detroito." Jį n *t 

tyti erzino Lietuvių veikim is 

del tėvynės Liet. labo. 
Potam buvo apkalbami bė- 
gantiej rekalalai. Pirmoj vie 
toje buvo aptariama sunkus 
dabartinis Lietuvos ir musų 
kovojančių brolių padėji- 
mas. O šios organizacijos, 
Laip tik ir yra tikslas, kad 
padėti musų broliams Lie- 
tuvoje, kuriuos spaudžia 
priešai iš visų pusių. 

Toliaus liko nutarta su- 

rengti prakalbas taip greit, 
kaip bus galima ir varyti 
tą darbą pirmyn. Prie kuo- 
pos prisirašė 11 naujų na- 

rių. Patartina aštuoniolikie- 
čiams, kad kuodaugiausiai 
rašytųsi prie šios kuopos. 

Narys. 

"KALĖDŲ "'^LAITĖS" 
LIKUČIAI. 

"Lietuvos" dienraščio No. 
8, sausio 10d., buvo paskelb 
ta, kad Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondui pasiusta $10, 
000 aukų, suplaukusių "Ka- 
lėdų Eglaitės" skyriun prie 
dienraščio "Lietuva." Taip- 
gi buvo paminėta, kad pas 
komitetą pasilieka apie 

$700.00 ir bus pasiųsta vė- 
liau. 

Nors mums nemalonu 
taip ilgai tą atskaitą pas sa- 

ve užlaik:us, vienok ir šiuo | 
mi kart turime nusiskusti 
ant sunkaus kolektavimo pa 
sižadėjimų, kurių "Kalėdų 
Eglaitės" skyriuje iškarto 
buvo gana daug. Paskuti- 
niais laikais, girdint daug 
įvairių užsipuldinėjimų, męs 
ilgiau šių likučių laikyti ne- 

norime ir likusius pasižadė-; 
jimus, sumoje $400.00, per-, 
vedame Ljet. Nepr. Fondo 
raštinei. Gal jiems geriaus 
seksis kolektuoti, o męs no- 

rime pasiliuosuoti nuo kal- 
bų ir atsakomybės. 

Taigi, šiuomi kartu pasiun 
čiame paskutinius "Kalėdų 
Eglaitės" pinigus, butert 
$709.19 pastebėdami; kad 
tie, kurie mažiausiai dirba 
daugiausiai burną aušina. 

"Kalėdų Eglaitės" Kom.: 
tas. 

Adolpas L. Lukas, pirm. 
M. Zolpienė sekr. 

S. A. Zolpia. 
Dr. K. Drangelis. 

LIUOSYBĖS SĄVAITĖ 
CHICAGOJE. 

Šį Sąvaite Chicagoje yra 
tikrai iškilmingai. Visos 
Chicagos kolionijos viena 
po kitai rengia mass-mitin- 
gus, Vad visų žmonių balsu 
užreiškus, jog chicagiečiai 
lietuviai stoja kovon už Lie- 
tuvos liuosybę. 

Prakalbos Chicagoje į- 
vyks sekančiai: 

Panedėlyje, Town of 
Lake, Elias svet., 46 ir 
Wood gatvės, 7:30 vai. vak. 

Utarninke, 18 gatvės ko- 
lionijoje, Halsted Street In- 
stitutional Church svet., 
1935 So. Halsted St., 7:30 
vai. vak. 

Seredoj, Bridgeport, Mil- 
dos svet., 3142 So. Halsted 
St-, 8 vai. vak. 

Ketverge, So. Chicago, 
B. Kučinskio svet., 8756 
Houston Ave., 6:30 vai. vak. 

PėtuyČioj, West Side, 
Meldažio svet., 2242 W. 23- 
rd Place, 7:30 vai. vak. 

Sub'atoj, Brighton Park, J 

T. i»i .žonio svet., 3834 So. 
KecUie Ave- 

Greta chicagiečių ka? 
įbes ir chemijos inžinierius 
P. J. Žuris, kuris atvyko iš 

, rytų su L. A. B-vės reikalais 
į ir papasakos chicagiečiams 
ką jis girdėjo nuo žmonių, 
tik kčj. pribuvusių iš Lietu- 
vos. 

Visus užkviečia atsilan- 
kyti. 

Rengėjai. 

LIETUVOS LIUOSYBĖS 
SAVAITĖS AUKA. 

Pridavė "Lietuvos" redak- 

cijai: J. K. Marozas (Cice- 
ro, 111.) — $5.00- J. Palėkas. 
— $5.00. 

(Pinigai bus perduoti į 
Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą). 

BRIDGEPORTO APIELIN- 
KĖS DRAUGYSČIU 

SUSRINKIMAS 

Bridgeporto apielinkes 
draugysčių mėnesinis susi- 
rinkimas įvyks spalio 27 d., 
8 vai. vak., Wodmano svet.. 

Meldžiame visus drau- 
gysčių delegatus atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes bus iš- 
duotas raportas kas link 
statymo svetainės. 

Valdyba. 

ATVAŽIUOJA LIETUVOS 
KARIŠKA MISIJA. 

i •-*'< 1 

Egz. Komiteto pirmininkas, 
M. Vinikas (Washington, 
D. C.), pranešė telegramų 
gerb. J- Evaldui, Chicagos 
Lietuvių Tarybos sekreto- 
riui, kad Lietuvos kariška 
misija pasižadėjo atsilan- 
kyti Chicagon pradžioj lap- 
kričio (diena atsilankymo 
bnš paskelbta vėliaus). 

"aipgi pranešta, kad se- 

kanti nedėldienį, lapKričio 
2 g atsilankys ponia Tur- 
čina' .viienė su Raudono Kry 
žiauj aukų rinkimo reika- 
lais (del Lietuvos). 

Visu tuomi (Kariškos mi- 
sijos ir ponios Turčinavičie- 
nės) reikalu rūpinsis Chica- 
gos Lietuvių Taryba. 

KRUTANIEJI PAVEIKS- 
LAI. 

Gerb. Visuomene: 
Kintamieji Paveikslai 

apie sutverėmą žemės, gy- 
vūnų ir žmogaus; ištraukti 
iš istorijos, Biblijos ir moks- 
lo yra rodomi kožną vakarą 
(išskiriant Sub. ir Ned.). 
Davis Sąuare Teatre ant 
46-tos ir Asland Ave. Cchi- 
cagoje. 

Pereita savaite nuo spa- 
lio 20 d- iki 24 d. minios 
lankytojų turėjo grįžti na- 

muo nematė paveikslų, nes 

kožną karta Teatras buvo 
pripildytas jau 7-tos ir dau- 
gybė žmonių laukę iki vėlu- 
mui ar kam nors neišėjus 
gauti proga pamatyti pa- 
veikslų. Mes labai apgailes- 
taujame, kad vieta taip ma- 

ža buvo, bet norėdami už- 
ganėdinti publiką rodysime 
dar antrą savaitę du sykiu 
į vakarą nuo 7 iki 8:45 ir 
nuo 9 ikį 10:45. Tokiu budu 
tikimės, kad gaus progą pa- 
matyti ir tie kurie dirba vė- 
liaus vakarais, ir kurie gy- 
vena Chicagos apielinkės 
miesteliose. Mieliai kviečia- 
me visus, tik meldžiame 
vaikų nesivesti. 

Biblijos Studentų Komi- 
tetas. 

J. R M. 

Skaitykite ir 
Platinkite "Lietuvą". 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA KARPENTERIU. 
Patyruusių prie taisymo kuru, taipgi 
leberių. Pastovis darbas gera mokes- 
tis. 

THE STREETS CO. 
W. 48th and S. Morgan St. 

REIKIA VYRŲ. 

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

LORD & RUSIINELIj. 

2424 So. Laflin Str. 

MERGINOS. 

Nuo 16 motų ir senesnės. Dirbti prie 
lengvo dirbtuvės darbo. Patyrimas ne- 
reikalingas. $14.00 j savaitę pradedant 
unius pakėlimas algos. Pastovus dar- 
bas. 

Atsišaukite: 

{538 SO. CLARK ST. 2-ros LUBOS. 

VAIKAMS, VAIKINAMS, 
VYRAMS. 

DARBAS PRIE PREKIŲ. 

Vaikai nuo 16 metų dirbti prie pildy- 
mo orderių, rišimo pundelių, svėrimo 

parcel post orderių ir kitų darbų. 

VAIKINAI. 
Dirbti prie stako, pakuoti orderius 
čekiuoti orderius, ir kitų darbų musų 

prekių Departamente. 

VYRAI 

SHIPPING 
.Ir 

PREKIŲ DEPARTAMENTUOSE 

Prie skiestimo Frelght ir Sxpress 
siuntinių. 

Pekerių, lėberių, trokerių ir 
warehousemaųy. 

Pastovus darbas. Gera alga pradedant. 
Puiki proga išsidirbti gerų darbų. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
lr 

JAUNOS MOTERIS. 

Pilną laiką 
arba 

Dalj laiko. 
Prekių, Shipping ir Dirbtuvės 

Departamentai. 

Darbas prie prekių. 
Inspektavimas prekių. Vyniojimas pun 

dėlių ir pildymas orderių musų 

ŠNIŪRELIŲ, ŽAISLU VAISTU, JU- 
BILERIJOS lr kituos departamentuos. 

Išvažiuojimo' darbas. 
Sortavimas pakų, pakavimas prekių. 

Svirimas parcel post orderių. 

Dirbtuvės darbas. 
Lengvas, švarus, užimantis darbas mu 

sų Popierinių baksų dirbtuvėje. Trunk 
dirbtuvėje. Sieninių popierių dirbtuvėj 

Pastovus darbas. Patarimas nereika- 
lingas. Gera pradinė moke?lls. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio,! 
Jono, Katrynos ir Uršulės Janačanių.l 
Paeina iš Panevėžio pav., Karužiš- 
kių kaimo. Malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji juos malonėkite pranešti jų 
adresus. Juozas Janašonis, 696 Webs- 
ter Ave., Hammond Ind. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS. 

nuo 16 iki 24 metų. 
LENGVAS SVARUS DIRBTUVES 

DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$14. J savaitę pradedant $1. bonosu už 
piln$ savaitės darbą. 

Valandos nuo 7:30 iki 4:30. Subatomis 
iki pietų. 

KENNDEY BISCUTT 'VKS 
1005 West Randolph rtrect. 

Illinois Farmos 
Didelis Bargenas. 

160 akerių j pietus nuo Chicagos. že- 
mė visa dirbama, 1 mylia nuo miesto, 
ant šios farmos yra dvieji budinkai, 
mašinos ir gyvuliai: 4 arkliai 2 mulaia 
3 melžiamos karvės, 2 veršiai, 9 kiau- 
lės. žiemai pašaro ir grųdų užtektinai, 
šita'farma "furr buti parSuota i trum- 
pu laiką Is priežasties ligos. Gali pirk- 
ti už mažus pinigus. Pusę įmokėti, o li- 
kusius ant o metų. 6 nuošimčiu. Po pen 
kių metų pradStl 6umą mokėti. Kas 
pirmas atsišauktas gaus farmą. 

60 akerių geroa žemes ir geri bu- 
dinkai, 1 ir pusė mylios nuo miesto 
ant Dixie Highvvay kelio. Didelis sodas. 
Lietuvių apgyventa vieta. 45 akeriai 
dirbamoB, 16 akerių miško ir ganyk- 
los. Savininkas turi biznj, užtat par- 
duoda už pusę prekės,-už $3.200, $2.000 
jniokėti, o 12 šimtų. 5 metus palaukę. 
Skubinkis greičiau, Jo nori Jgyti šit9 
farm^. 

First National Realty 
and Con. Co. 

840 Wesl 33rd St., 
Chicago, 111. 

ŽEME IR NAMAI. 
Turi buti parduota J trumpą laikę, 3-Jų 
pagyvenimų namas, cimento funda- 
mentas, 3 metų senas, randos neša 38 
dolerius ) mėne«|. Kaina 35 šimtai, ran 
dasi prie 4221 Artesian Ave., $1000 J- j 
mokėti, likusius ant lengvų išmokėji- 
mų. 

♦ 1 « * 

Parsiduoda mūrinis namas ant 2-}ų 
lubų, po 6 kambarius, ant Bridgeporto, 
randos neša $27 dolerius J mėneej. Par 
siduoda už pusę prekės $1500. 

Mainome farmas ant miesto namų 
ir miesto namus ant farmų. "Jeigu kas 
nori pirkti farma Edgewood Park, 111. 
tai meldžiu atsiSaukti. 

First National Realty 
and Con. Co. 

840 West 33rd St., 
.. Chicago, 111. 

GERIAUSI BARGANA! 

PARSIDUODA 2 pagyveni- 
mų namelis po 5 kambarius 
su gerais įtasymais, naujai 
nupentuotas. Randos neša 
$26.00 į mėnesį. Bus par- 
doutas an lengvų išmokėji- 
mų. $300 įmokėti, o kitus iš 
randų išmokėsite. 

Kaina $2,600. 
Liberty L&nd & 
Investment Co„ 

3301 So. Halsted i.V. 

PARSIDUODA naujai 
niavąs namas Brighton Par- 
ke su storu ir iš užpakalio 
kambariai ir viršuje 6 kam- 
bariai. Galite pirkti su biz- 
niu arba be bizinio. Bus 
parduotas ant lengvų išmo- 
kėjimų- 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 

PARSIDUODA visai nau- 

jas mūrinis namaas 5 6 kam- 
barių su naujausiais mados 
įtaisymais. Gasas, elektra, 
maudynes su garu apšildo- 
mas, knygų šepOs, ugniavie- 
tėmis (fireplaces), su mo- 

zaik padlagomis maukykles 
kambariuose ir tarpduryse 
(su sun parlor). Randos ne- 

są 12% nuošimčįų. Bus par- 
duotas $1500 pigiau negu 
kainuotą pabudavoti. 30 pė- 
dų lotas ir viskas išmokėta. 
Randasi netoli parkų ir bul- 
varų tarp lietuvių apgyven- 
tos vietos. Užteks įmokėti 
$1000 kitus iš randų išmo- 
kėti. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 

PAJIEŠKAL) Jono Nosikovo ir jo 
prietelkos Onos taipgi pajieškau švc- 
gėrio Antano Katkaus. Jie visi paeina 
iš Liepojaus, 6 metai atgal gyveno 
Amsterdam. N. J. Brooklyn. N. Y. Ma- 
lonėkite atsišaukti kuogreičiausiai, nes 
turiu labai svarbų reikalą, žinantieji, 
juos malonėkite pranešti jų ndresus. 
Kazimieras Drungilas, 235—154th St. , 
Hammond Ind. 

| 
PARSIDUODA ant 3-jų lubų plytų 

namas. Kam reikia, klauskite Mrs. 
Harte, 3800 Wallace St._Boulevard 466 

i 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

i Parsiduoda keturių kamba- 
rių rakandai (forničiai) ra- 

kandai, gerame stovyje, ma- 

žai vartoti; savininkas gyve- 
na Brooklyn, N- .Y. ir nenori 
grvžti Chicagon, todėl rakan- 
dai parsiduoda visai pigiai! Tu- 
ri buti parduoti bėgyje 10 die- 
nų, dėlei stokos vietos dėl jų 
palaikymo. Atsišaukite į trum 

pą la:ką pas 

J. MIKALAJUNA 
2334 S. Leavitt St. 

Chicago 111. 

REIKIA VYRŲ. 
Reikalaujame tvirtų vyrų J cold Sto- 
rage. Atsišaukite greitai: 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39th ir Hoyne Avenue. 

RHLKALA L JAM A angMų malnle- 
rių su Šeimynomis lr nevedusių J KenA 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
n§ra. Kreipkit§a: 30 S. Canal Street. 

REIKALINGA LEBERIU 
I LIUMBER Y ARDĄ 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

į REIKIA MERGINŲ nuo 16 
'metų arba senesnių prie ope- 
ravimo mažo punch pres- 
serio ir swedging mašinos, 
tapgi banch darbininkų. 
Atsišaukite, 

Boye Needle Workg 
4343 Ravanswood Aev. 

VALENTINE D3J2SSMAKING 
CO 

Mukta* rJmUBL Urploft dugnini 
itiacantĮ tr vakarais <Wi blsuto U 
sami}. 'PallmttJimai ldduodaT>4 tr rl» 
rba įaiytit*, • jo%» paaUtongaima 

bhmMU Inu nt>Wl| 
M ftutt^Ui&aioi dyfcaL AUllaakjitfti 

*40* W- MMftaon «L 
SARA f tfBK, Principal 

Pranešu Visiem 
Aaū Saluta Stomaeh Bitters yra pri- 

mintas Wa£hlngtona, D. C. už tikro 
ir geriauflių gyduolę dėl kiekvieno, 
katrai tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutina, vidurių užkietėjimų 
skilvio nedlrblmų petkanaua aUslrūgi- 
mo neturim apetito, galvos skausmų, 
■trfcnų lr Inkstų ir taip toliau®. Balute* 
Stomach Bitten vfekų prašalina lr pa 
lieka laimingu, algt kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o buslta 
uĖganedintl. Kaina bonkos f 1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $6.25, 6 bon- 
kos $7.60 lr 1Ž bonkų $14.00. 

Salute Bittėris H šaknų žievių žo- 
lių »«klų lr fcledų, ir n6ra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

| jeigu negali gauti, ta prialųsk moaey 
orderiu pinigus, o m$« gavg pinigus ir 
užsakymų kiek relkalaunat tai prisiu- 
sima dei tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrų ir ai§kų savo antrafių lr rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTBANAS CO 

616 W. 31st 8t., Chlcago, III. 

Pradek Nauju* Metu* rti tofcolu aldi« n. 

■ijlaiu, taip. k>4 nikVo B9»r«lifitum«j per t 
•ua metu t, ku tali 71II 013 ti nauding*. 
reiSBta praSalinama, pasitarkite ta naurr, 

prfal einant kur kitur. Efiamlnacija DYKAI, 
Garai pritaikinti akiniai pra&alini aidi) (t 

talvoi tlcauMilmos, <rumyareiyst€ arba Ulk 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 3 ASHLAND AVE.. OmCAG' 
Siloa lukMt viri Platt'o aptiekoa> Tteykiie 

i mane sarai* 
Kajopai J*tet GatvCa. 

Valandos: nuo 9toa raL vyt# ik! 3 vai. vali 
Nedfclloj: cau i* vaJ. ryto iki L3 vai diea«« 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

