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Pavojos namines kares 

Suimta daug radikališkų ateivių. 

Sutarti gai leis visuotinam 
nubaisavimui. 

~ 

PAVOJUS NAMINĖS 
KARĖS AMERIKOJE. 

Wa»hington, D. C., lapkr. 
9 d. — Čia laikyta ilga kon- 
federacija unijų vadu apsvar 
stymui valdžios taktikos, 
kurios atstovai įsakė atšauk 
ti streiką. 

Unijų vadų konferenci- 
joje, kurioje Gompers už- 
ėmė žymią vietą nutarta 
remti angliakasius jų ginče 
už algų pakėlimą nežiūrint 
ir valdžios padavadijimų. 
Mat valdžios įsakyme per 
teisėją Andersoną, kad bu- 
tų užbaigiamas angliakasių 
streikas, unijų vadai mato 
kėsinimąsi ant unijų gyvy- 
bės. 

Sakoma Amerikos Darbo 
Federacija net pavedanti 
savo visą iždą rėmimui ang- 
liakasių streiko. 

SUIMTA DAUG RADI 
KALIŠKŲ ATEIVIŲ. 
\Vaahington, D. C., iąpkr. 

9 d. — Subatos naktį val- 
džios agentai darė kratas 

18 didesnių miestų tarpe ra- 

dikališkų ateivių, ypač ru- 

si*. : 
,4. 

Valdžios agentai per po- 
rą menėsių sekė veikimą 
sąjungos darbininkų orga- 
nizacijų, kuries vienu iš tvė1 
re jų buvęs šatov, dabar esąs 
Petrogrado policijos virsi 
ninku. 

Ši organizacija, sakoma, | 
yra anarchistiškų pažiūrų ir 
valdžia areštavusi apie 200 
radikališkų ateivių, kurių 
veikimas yra surištas su mi- 
nėta darbininkiškų organi- 
zacijų sąjunga. Gali but, 
kad jie bus departuojami 

r iš Suvienytų Valstijų, nes 

jau dalis jų periųsta j Ellis 
Island. 

Valdžios agentai tvirtina, 
kad pas suimtuosius rasta 
daug prieš valdiškos litera- 
tūros, kur agituojama prie 
revoliucijos ir nuvertimo 
ekzistuojamos tvarkos. 

SUTARTI GALI LEISTI 
VISUOTINAM BALSA- 

VIMUI. 

Wsaihngton, D. C., lapkr. 
9 d. — Sostinėje yra gandų, 
kad jei senatas nesusitai- 
kys užtvirtinime taikos su- 

tarties, tai galimas dalykas, 
kad prezidentas Wilsonas 
leis sutartį visuotinam šalies 

piliečių nubalsayimui. 
Mat užtvirtinimui sutar- 

ties reikalingi du trečdaliai 
senato balsų ir gali atsitikti, 
kad senatas negalės prieiti 
prie jokio rezultato. 

AMERIKA PRADEDA OFI 
CIALIUS SUSINĖSIMUS 

SU VOKIETIJA. 

Washington, D. C., lapkr. 
8 d.—Pirmutinis oficialis su 

sinešimas tarp Suv. Valstijų 
ir Vokietijos valdžios nuo 

pradžios kares įvyko kele- 
tas dienų atgal kas link $64, 
800, padengimui lesų trans- 
nortaeiios Vokietijos karės 
belaisvių. 

VOKIEČIAI SUTARPINO 
70,000 BOŽNYTINIU 

VARPŲ. 
Berlynas, lapkričio. 8 d.— I 

Pranešama, kacl laike kares 
vokiečiai sunaudojo apie 70.1 
000 bažnyčių, varpų kanuo- 
lių kulkoms ir kitokiems ka- 
riškiems reikalais. 

NUIMTAS MUITAS NUO | 
ĮVEŽAMO CUKRAUS. 

I 
Washington, D. C., lapkr. | 

8 d. — Karės pramonės ko- j 
misija šiądien išleido prane- 
šima, kad nuimama muitas1 
nuo įvežimo cukraus iš kitų 
šalių, išskiriant cukrų iš Ku- j 
bos ir bolševikiškos Rusijos, j 

SAKO. AMERIKONAI 
PERŠOVĖ MEKSIKONUS. 

EI Paso, lapkričio 8 d. — 

Pereitą seredą tapo peršauti 
du meksikonai netoli Jurez 
jų stuboj. Peršautieji tvirti- 
na, kad stubon įnejo trįs 
amerikonai kareiviai ir pa- 
reikalavo degtines ir pinigų; 
gi atsisakius jiems duoti, iš- 
eidami per duris, peršovė 
stuboj esančius. Vienas iš 

peršautų sveiksta. 

Suvienytų Valstijų kariš- 
ki detektyvai pradėjo tirinė- 
jimą šio gan nemalonaus 
nuotikio. 

PALIUOSUOS AUSTRO 
VENGRUS NELAISVIUS. 

Paryžius, lapkričio 8'd.— 
Šiądien augsčiausia taryba 
taikos konferencijos nu- 

sprendė nevilkinant paliuo- 
;suoti austro-vengrus nelais- 
,visu, kurie yra laikomi Ang- 
lijoje. 

Prasideda lukštenimas. 

[(CopyrtcliM* R? atlO ̂  
Derie Sumas pradeda daugiau daboti radikalius clciV'Uitiis iš a t ivių ir, berods, 

jie bus tuoj dep rtojami. 

GREKIJA UŽGINČINA 

RAPORTUI TALKININKŲ 
K0MISI70S. 

Paryžius, lapkričio 8 d. — j 
Šiądien aukščiausios tarybos! 
posėdyje Grekijos premie I 
ias Venozelos urginčino tai-' 
kininkų komisijos raportui, 
link grekų elgimąsi Smyrno-' 
je; sako jis esąs vienpusis. 

Talkininku komisija, išfci- 
riaušių Mažoje Azi-į 

joje, pranešė taikos konfe- 
rencijai, kad del riaušių 
mieste Smyrna esą kalta 
Grekijos kariumenš. Tarpe' 
minėtos komisijos narių bu- 
vęs Suvienytų Valstijų ad-l 
rnirolas Bristol. 

ANGLIAKASIŲ PREZI- 

DENTAS DAR NENU- 

SPRENDĖ. 

Indianapolis, Ind., lapkr. 
9 d. — Veikiantis angliaka- 
sių unijos perzidentas šią- 
dien užreiškė, kad jis dar 
r ~:a nusprendęs ar pildys 
teismo nuosprendį atšaukti 
streiką iki 6 vai. vakaro 11 
d. lapkričio. 

j Teismas išnešė toki nuo- 

sprendį pasiremdamas ka- 
rės laikų tais>. '~inis, nes, 
girdi, taika dar neįvyko. Gi 
angliakasių advokatai tvir- 
tino, kad jei kareiviai pa- 
jliuosuoti ir kasyklos sugrą- 
žintos savininkams, tai ka- 
rės laikus reikia skaityt' per 
ėjusiais. 

Jei angliakasių unijų val- 
dyba, turėdama paramą ki- 
tų unijų, neatšauks streiko 
iki paskirtam laikui, tai ti- 
krai galime susilaukti na- 

tminės karės. 

Londonas, lapkr. 8 d. — j 
Laikraštis Daily Mail gavo į 
žinią nuo savo korespor.den j 
to iš Helsingforso, buk tėn ; i 
esantis narys Šiaur-vakari-įl 
nes Rusijos valdžios gavęs: j 
telefonu žinią iš Revelio, j 
kac1 bolševikai užėmė mies-j] 
tą Gdov. U 

Jei šis pranešimas yra tei- i 

singas tai žymi dalis Jude-1 g 
ničo armijos tapo atkirsta 'c 
nuo centro ir jai gręsia ne- į< 
mažas pavojus buti sunai- j 
kinta. 

Bolševikų pranešimas ir 
gi patvi^1'na užėmimą; taip 
gi priauna, kad bolševikai 
turi nemažai laimėjimų ir 
kitose vietose prieš Judeni- 
čo spėkas. 

1 Prie to bolševikų praneši- 
me priduriame, kad jiems 
gerai sekasi ir prieš Dcni- 
kiną ir buk užėmė miestą 
Maloarchangelsk Į pietus ; 
nuo Orei. \ 

TALKININKŲ UL.TSMA- į: 
TUMAS RUMUNIJAI, f 

Paryžius, lapkričio 9 cL— | 
Francuzijos užrubežinių rei \ 
kalų ministerija šiądien prai 
nešė, kad augščiausia tary-, 
ba taikos konferencijoje pa j 

i siuntė Rumunijai greižtą rei j 
jkalavimą, idant nevilkinant j 
'ištrauktų savo kariumenę iš i 
j Vengrijos. Tai yra jau ke-j 
tvirtas talkininkų panašus i 
reikalavimas. 

Sykiu ateina žinių, kad ! 
rezignavo Rumunijos mi-j 

misteriu kabinetas. j v 

ARGENTINA SUVARŽO 

ATElVYSTę. 
Buenos Aaires, lapkričio 

8 d. — Ateivystės komisijo- 
nierius šiądien išleido pada- 
vadijimą, didžiai apsunki- 
nantį ateivystę. Tas lytisi 
keliauninkų visų kliasų. 

Sulyg naujo padavadiji- 
mo nuo atkeliaujančių šalin 
bus reikalaujama netik pas- 
porto su konsulio liudijimu, 
bet dar paliudijimo nuo 

policijos bei ceismo, kad 
keliaujantis bėgyje paskuti- 
nių penkių metų, nėra pra- 
sižengęs ar nubaustas už kė- 
sinimąsi prieš dabartini vi- 
suomenės surėdymą. 

šios taisyklės lytisi ke- 
liauninkų iš Europos ir Su- 
vienytų Valstijų. 

VALANDOS STREIKAS 

DEL INTEREVENCIJOS 
RUSIJON. 

Paryžius, lapkričio 8 d.— 
Francuzijos gelžkelių darbi- 
ninkai paskelbė vienos va- 
landos streiką, protestuoda- 
mi prieš intervenciją Rusi- 
jon ir reikalaudami amnes- 
tijos 'politiškiems prasikal- 
tėliams. 

AMERIKONAS UŽNUO 
DYTAS DUJOMIS 

RYGOJE. 

Londonas, lapkr. 8 d. — 

j "Daily Mail" gavo žinių iš 
Helsingforso, kad kapitonas 
jOrbison. viršininkas Ameri- 
ikos labdaringos misijos Ry- 
goje, tapo labai užnuodytas 

| dujomis iš sprogusios vokiš- 
ikos bombos preitą ketvergą. 

Išvarė rasas iš Biržia. 
1 

Baitiko šalįs nepatenkintos 
talkininkais. 

PLIANUOJA NAUJĄ 
BALTIKO SĄJUNGĄ 

Kcpenhagenas, lapkričio 
9 d. — Iš Helsingforso pra- 
nešama, kad Ukrainos mi- 

įninisteris užreiškęs. jog plia- 
jnuojama nauja Baltiko są- 
j jungą, kurion įneitų Esto- 
mija, Latvija, Lietuva, Balt- 
! rusi jos respublika ir Ukrai- 
|na. 

Bet šiuo laiku šis klausi- 
mas turįs keblumų. Mat 
Estonija ir Latvija nori, 
idant sąjugoj prigulėtų ir 
Lenkija, bet kitos naujos 
valstybės delei tulų priežas- 
čių tam nepritaria. 

IŠVARĖ RUSUS IŠ 
BIRŽIŲ. 

Kopenhagenas, lapkričio 
8 d. — Lietuvos sostinėje 
Kaune išleista ofieialis pra- 
nešimas, kad Lietuvos ka- 
riumene sumušė Bermondt- 
Avalovo kariumenę ties Bir- 
žiais, Pasvalio apskrityje ir 
užėmė Biržius. Rusų-vokie- 
čių spėkos pasitraukė linkui 
Schoteberg. 

Ruso-Vokiečiai taipgi va- 

romi pirmyn Krukai-Rasei- 
n iai-Linkurtai linijoje. 

BALTIKO ŠALIS NEPA 
TENKINTOS TALKI- 

NINKAIS. 

Paryžius, lapkričio 8 d. —I 
Specialis korespontentas lai 
kraščio Chicago Tribūne T. 
S. Ryan ilgokam straipsny- 
je praneša apie situaciją 
Baltiko šalyse. 

Baltiko šalis Estonija, 
Latvija ir Lietuva jau paval- 
go je kariaudamos prieš bol 
ševikns sulyg talkininkų įsa 
,kymo, bet nemato jokio už- 

| tikrinimo savo siekiams t. y. 

j tapti neprigulm i ngomis. 
Kolčakas, Denkinas, Ju- 

įdeničas ir jų pagelbįninkai 
esą liekanos carizmo laikų 
,ir jais Baltiko šalįs pradeda 
|neužsitikieti, nes tuli jų jau 
išsireiškė prieš Baltiko šalių 
neprigulmybę; kiti gi pasi- 
sakė esą monarchistais ir 
stovi už galingą Rusiją, ir 
treti diplomatiškai tyli. 

Baltiko šalis prielankios 
padėjimas. 

Visos Baltiko šalįs, įski- 

ji'iant ir Finliandiją randasi 
! kebliame padėjime. Ypač jų- 
| jų vadai, kuriems jau nusi- 
jbodo tvarkyti reikalus su 

i neaiškia ateitimi. 

Šiądien reikalaujama, 
! kad Baltiko šalis taptų tal- 
kininkėmis Judeničo kovoje 
i prieš bolševikus; gi rytoj tas 

j pats Judeničas gal padarys 
iminėtas šalis vergėmis nau- 

;jai persiorganizavusios Ru- 
sijos. 

Bermondt-įAValov pasik- 
vietęs Goltzą nieko nelauk- 
|damas stengiasi užvaldyti 
įKurliandiją ir dalį Šiaurinė; 
: Lietuvos. 

Gi pietuose Lenkija re 

kčila«ja sau.Lietuvos žemi 
'net su lenkiška gyvent*;,' 
mažuma ir nori su Lietuva 
unijos, kurioj Lenkija vado- 
,vautų. 

I Baltiko alįs pirelankios 
bolševikams. 

Nors Baltiko šalių gyven- 
tojai nėra nei slavai nei ger- 
manai ir tarpe jų neturi pa- 
sisekimo rusiškos idėjos bol- 

ševizmas, best jų padėjimas 
ant tiek keblus, kad Beįeik j 
šalis pradeda žiūrėti i tal- 

kininkų politiką su nepasi- 
tikėjmu r pradeda simpati- 
zuoti balševikams, kuriem? 
užviešpatavus jos turi viltį 
tapti neprigulmigomis. 

Net yra manoma, kad Bal 
tiko šalis greičiau dėtųsi 
prie Vokietijos negu impe- 
rialistiškos Rusijos, nes se- 

noji Rusija dideliai 'skriaudė 
i Pabaltmario kraštą. 

Baltiko čalįs dabar reika- 
lauja maisto, drabuživ. 

i ypač pripažinimo ir u:v;tikiv 
įnimo joms neprigulm uės ir 
| jos tada užmirštų neu.r ildy- 
tus talkininkų prižadus. 

Goltzo t/kslas imperialis- 
tiška Rusija. 

i Ealtiko šalių gyventojai 
įmano, kad generolo Goltzo 
Įtiksiu yra atgaivinti impe- 
[rialistišką Rusiją, ne? tik 
i tuomet vokiškiems baro- 
inams ir vokiškos kilmės biu- 
rokratams bus duota valia 
Rusijoje, o su tuo ir Rusijos 

i duris vokiečiams bus atda- 
!ros. 

VOKIŠKA MUZIKA VĖL 
PARYŽIJE. 

; 

Paryžius, lapkričio 9 d.—! 
Išvyta iš Prancūzijos teatrų 
vokiška muzika, vėl radosi j 
Paryžiuje. Viename teatre1 

•net referendumo keliu pano-! 
jjreta išgirsti vok^kos muzi-! 
.kos. 

ORAS 

Chi'cagoje ir apielinkėje. 

Šiądien oras nepastovu 
maža atmaina tempe ratu. 

je; Vidutiniai įvairus v§j; 
Saulėtekis, 6:34; 
Saulėleidis, 427. 
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PAIMKIME LIETUVOS PRAMONĘ 
I SAVO RANKAS. 

Kiekvienos tautos ar valstijos ekono- 
minis gyvenimas priklauso nuo to, kaip au- 

gštai valstijoje yra išsivysčiusi ir išbujojusi 
išdrbystė ir prekyba. Kur išdirbystė 
ir prekyba stovi augštai, ten ir tarpe žmo- 
nių viešpatauja gerbūvis, nors, tiesa, pa- 
prastai nustelbiamas kapitalistų sa ivalia-j vimu. 

Ekonominis klajsimas — tai svar-; 
biausias klausimas valstijos gyvenime. To-j 
del ir prieš atgimstančią lietuvių taucą; 
kartu su ingijimu liuosybės ir savistovumo; 
turi stovėti ir ekonominis klausimas. 

Lietuvių tauta turi ingyti ne tiktai po-j litišką, bet ir ekonomiiką liuosybę. Kitais; 
žodžiais tariant, letuviai patįs privalo pa- 
imti i»dirby»tę ir prekyba i savo rankas. 

Tuli iš musų veikėjų yra tos nuomo- 

nės, kad lietuvių tauta privalo pirmiau pa- 
sirupinti išgavima Lietuvai visiškos liuo- 
sybės, o jau vėliau galima bus pasirūpinti 
išrįstirnu ekonomiško klaupsimo. Vienok 
šitokią, nuomonę reikia skaityti klaidinga. 
—Išrišimas tų dviejų klausimų turi buti ve- 
damas greta viens kito. 

Mes turime atsiminti, kad svetimtau- 
čiai deda visas pastangas, kad pagriebus 
Lietuvos išdjrbystę ir prekybą į savo ran- 
kas. Kiekvienos valstijos (iš žymesnių- 
jų) atstovai ir agentai jau veikia Lietu- 
voje savo naudai. Sulyg tūlų pranešimų 
iš Tėvynes — nekurias pramonės šakas 
jau paglemžia svetimtaučiai. 

Juk tai rengiamas didelis smūgis lie- 
tuvių tautai — jai datoma neatlyginama 
skriauda. Prašalinti tą, srnugj gali tiktai 
patįs lietuviai. Ir, nesviruojant galima 
pasakyti, kad Amerikos lietuviai ypatingai 
turėtų prisidėti savo pastangomis, žinio- 
mis ir kapitalu prie sulaikymo godžių sve- 

umtaucių nuo užpludimo ant Lietuvos. 
Lietuvoje slepiasi dideli turtai. Tik 

reikia mokėti tuos turtus surasti ir juos 
išnaudoti. Žinovai tvirtina, kad Lietuva 
trumpai laiku gali pasidaryti turtingu kraš 
tu, sumaniai sunaudodama savo turtus. 

Lietuva — pirmiausia žemdirbystės 
kraštas. Taigi mum3 daugiausiai ir reikė- 
tų pasirūpinti paėmimu, taip sakant, žem- 
dirbystės pramonės į savo rankas. Rei- 
kia pastebėti, kad jau svetimšaliai užsimo- 
jo ant šitos pramonės. Apie tai buvo pra- 
nešta Lietuvos laikraščiuose. Bet ytin in- 
domias žinias surandame nesenai sugrį- 
žusio iš Lietuvos serž. Vaško pranešime, 
tilpusiame "Darb." Štai ką jis tarp ko ki- 
to sako: 

"Anglų-danų korporacija gavo paveli- 
jimą apipirkti ir išvežti iš Lietuvos linus. 
Už tą pavelijimą užmokėjo Lietuvos val- 
džiai 4,000,000 kronų. 

Danų pienininkystės vedėjai labai su- 

sirūpinę šiuomi, nes bijo didelės kompe- 
ticijos nuo lietuviškų korporacijų ateityje. 

Mat, pirm karės viena mažutėlė lietu- 
viška bendrovėlė "Biruta" išsiųsdavo visą 
savo sviestą į Angliją, ir tenai tas svies- 
tas patekdavo tiktai į bagočių rankas. 
"Birutos" bendrovė eksportuodavo kas me 

tą sviesto į Angliją už 12,000,000 rublių. 
Šiandien danų korporacijos nori už- 

pirkti visą Lietuvos pienininkystę ir laikyti 
savo rankose. 

Vienas amerikonas, kuris d are trans- 
akciją Danijoj ant 250,000 svarų sviesto, 
sakė man, kad ne ven danai yra užsiinte- 
resavę Lietuvos pienininkyste, bet kad ir 
amerikiečiai apie tai suka galvas. 

M. Peterson, kitas amerikietis, kuris 
šiandien turi 14 sviestinių fabrikų, sakė 
man, kad jeigu lietuviai greitai nepaims 
to pieninynkystės pelno į savo rankas, at-i 
siras kiti, kurie padarys milijonus iš to". 

Tas aiškiai parodo, kad Lietuvių tau- 
tai grūmoja ekonomiška vergija. Taigi 
mes pasirūpinkim^, idant tie "kiti"; t. y. 
svetimtaučiai neuždėtų lietuviams tos eko- 
nominės vergijos pančių. 

Delei to Amerikos lietuviai privalo ■ 

suorganizuoti didelį kapitalą, idant kartu j 
su savo vientaučiais Tėvynėje perimti j; 

javo rankas atskiras išdirbystės, žemdirbys 
ės ir prekybos šakas. Tuom tikslu yra 
Amerikoje susitvėrę trįs bendrovės, iš ku-i 
ių ypatingą veiklumą ir kompetentiškumą; 
įpreiškė Liet. Atst. Bendrovė, kuri jau pra-, 
įlejo prekybą su Lietuva. Buių labai nau- 

dinga ir nuoseklu, jei*i°s visos bendroves 
veiktų Sutartyje, kombinuota/, ne tiktai. 
nekenkiant viena kitai, bet prigelbstint I 
viena kitai. — Veikiant toje prasmėje, 
Amerikos lietuv/ai prigelbetų savo vientau 
čfams Tėvynėj e paimti Meiuyos pramonę 
!>■ prekybą į savo rankas. " 

ŽEMAIČIO ŽODiS \ AMERIKOS 
LIETUVIUS. 

Broliai ir seseris, amerikiečiai-lietu- j 
viai! Išaušo puikiausias laikas mūsų tėvy- 
nėj Lietuvoj: jau esame liuosi nuo žiaurų- 
jį] priešų rankos; jau tie pančiai, kurie mus 

varžė per 4 metus suvirs, nukrito; jau da- 
bar mos p iime vienas su kitu laisvai pa- 
kalbėti. s dar yra priešų, tykojančių 
m u si j i es, bet jie jau nieko nebelai- 
mės: me;:-, -aragavę 'liuosybės, jos nebepa- 
leisim, nors prisieitų net gyvastį padėti. 
Dabar mes vien tesvajojame apie nepri- 
klausomą Lretuvos respubliką. 

Taigi šiandien, turėdamas tiek links- 
mybės savo širdyje ir nebegalėdamas iš 
džiaugsmo susilaikyti, atsiminęs savo bro- 
lius ir sesutes Amerikoje, kuriems rupi mū- 

sų dabartinis padėjimas, esu priverstas tą 
savo džiaugsmą išreikšti ir jiems. 

Be abejonės jau žinote, kad mes pate- 
kome drauge su savo tėvyne-Lietuva po vo- 

kiečių jungu 1915 metų pradžioje. Tada 
topo Lietuva atskirta nuo visų pasaulio ša- 
lių. Daug iškentėjome toje nelaisvėje; siin- 
ku tai dabar ispasakoti, tai paliksiu toli- 
mesniam laikui. Išbuvome po tuomi jungu 
iki .1919 metų pradžios, kada mūsų prispau- 
dėjai-vokiečiai priversti buvo apleisti musų 
kraštą. Bet neilgai teko ir tuomi mums pa- 
sidžiaugti; užpuolė bolševikai, kurie vėl 
piešė musų kraštą, bet lietuviai jau vargiais- 
negalais pakele ginklą ir jaii juos išvijo. 
Dabar jau nuo jų pavojaus beveik nebėra. 

'Bet dar atsirado priešai lenkai. Jie irgi 
nori paglemžti musų tė., nę-Lietuvą, visą 
ar jos dali. Bet lietuviai jau dabar nebetaip 
bailus r bejiegiai, k-°ip pirmiau kad buvo, 
prispausti ktų (svetimtaučių) jungo. 

Teeiaus Žemaitija, nors ir buvo pri- 
slėgta svetimtaučių, vienok nėra visai su- 

naikinta. Ji greitu laiku atgys ir atsistos 
i tas pačias vėžes, kuriose buvo prieš karę. 
Šįmet žemaičiai susilaukė puikaus der- 
liaus; nors vasara buvo ir lytinga, tečiau 
ruduo yra gana puikus. Matyti, nekentė- 
sime bado. Pramogų m \s lietuviams ir 
nestoka, kad tik šiaip-taip susitvarkius.. 

Valdžios tvarka Lietuvoje gana gera. 
Žmonės daugiausia (visi lietuviai) ja pa- 
tenkinti, — tik ją teršia kokie ten lenkai 
arba Kiti priešai. Žinoma, įs valdžios ne- 

galima ir' laukti kokiu ten stebuklų, nes 

darbo yra begalės, o darbininkų stoka. Tai 
gi kartais ir atsitinka koks nenuoseklumas 
iš nežinojimo arba nesugebėjimo. Vienok 
tas viskas bns greitai pataisyta, •«— pasida- 
rys daug gerų darbininkų iš jaunosios kar 
tos, kuri veržte veržiasi Į mokslą; jaunuo- 
liai gerai permato, kad nuo jų pačių pri- 
gulės jų ateitis. 

Žemaitijoje įsteigta gana liaudies mo- 

kyklų; kiekvienoje parapijoje jų yra po 
3—8. Gimnazijų ir pro-gimnazijų irgi yra 
nemažiau 7-nių. Mokinių mokyklose ne- 

stinga: j ra kimšte prikimštos, taip kad 
liu.osu beveik ir nėra. 

Bg kslas nelengva pasiekti, nes 

viskas y d labai brangu. Ypač iil turtin- 
gieji labai kenčia skurdą: išėję vos 2—3 ar 
4 kl. gimnazijos, jie yra privąrsti su dide- 
liu širdies skausmu apleisti mokyklą, nors 

labai ją norėtų dar lankyti. 
Daugelis nežiūri, kad privargs, arba 

nustos sveikatos besimokydami, bevargda 
mi. — Stoja jie nežinodami, kas jų laukia 
rytoj, — ar bus kas pavalgyti ir apsireng- 
ti. Kiti, kad tik gautų globėjų, kurie juos 
sugelbėtų tame sunkiame laike, tai tiesiog 
nebežinotų kaip atsilyginti savo geracfė- 
jams. Bet, deja, tokių Lietuvoje mažai 
yra. Nors, tiesa, yra draugijų, kurios 
rūpinasi jų sunkiu padėjimu, bet vargu 
tegali ką padaryti, nes vos mažą dalį iš jų 
tesušelpia. Užtat labai reikalinga, jeigu 
kas galėtų iš Amerikos lietuvių, idant tuo- 
mi pasirūpintų, o sulauktų už keletos me- 

tų puikiausių vaisių už savo triūsą. 
Visi tie, kuire turi ką nors iš savo gi- 

minių Amerikoje, labai laukia nuo jų ži- 
nios. Išsiilgę jie kiekvieną dieną varsto 
pašto duris ir k1 ausinė ja, ar neparėjo laiš- 
kas iš Amerikos- Gavę, kartais, laišką — 

kaipo didžiausią brangenybę — skaito jį 
kartais apstoję po dešimts asmenų. Tada 
yra dižiausias džiaugsmas, kada sužino, 

Kunigas nori grįžti Ąmeri- . 

kon, nes Lietuva pavojui, i' 

Tai stebėtini tie mūsų. j 
"dvasiški vadovai." Visi jie i 
geri paukščiukai, bet kaiku- 1 
rie iš jų ypatingo bulbinio : 

pasižymėjimo užsitarnavo. 
Ypač gi tarp amerikiečių ku 
nigų yra keistų "frūktų." 
Jau čionykščiai "nekaltieji; 
Dievo vaikeliai" taip nusi-' 
bankrutijo, kad gaila ir lie- į 
žuvį plėšti. 

Ar skaitėte 127-tame i 

"Darbininko" numeryj iš-! 
traukią iš "amerikansko" mu' 
sų kunigo F. Saurusaičio 
laiško, rašyto rugsėjo 25 
dienoje šių metų? Ne? Va- 
dinas, "you missed some 

thing." Juk tai "istoriškas" į 
| dokumentas. 

žinote gal kas yra kun. 
P. Saurusaitis? Tai typiš- i 

; kas Amerikos lietuviškas 
"prabaščius," nemažai pasi- 
žymėjęs (o gal atsižynig- j 
jes?) kovoje už blaivybę. 

i iNegana to. Amerikos ry-1 
miškų lietuvių blaivininkų 
draugija keletas savaičių at j 
gal nusiuntė jį delegatu įj 
Lietuvą, kad pagalbėti gim-1 
tąjam kraštui, kovojančiam, 
už savo teisingus ir nenu- 

: maldomus troškimus. Kai- 
kurie sako, kad tai buvęs 
ne nusiuntimas, bet nusisi- 
siuntimas, bet tas galų gale 
nesvarbu. 

! Svarbiausis dalykas tai— 
laiškas. Tik domiai žiūrėkit, 
kaip jis prpsidėda: 

"Turbut, kad tik nepri- 
sieis man sugrįžti į Ame- 
riką dar pirma žiemos, 
nes musų brangioji Tėvy- 
ne dar randasi pasibaisė- 
tiname pavojuje. Jei nu- 

| svarstysiu sugrįžti duosiu 
! žinią vėliaus, tuom tarpu 
; pats nesumanau ka darv- 

ti. Laišku aprašyti tiesiog 
negalimas daiktas; tiek 

| 
tik galiu pasakyti, kad 
tiesa ką kunigas Laukaitis 

i nupiešė, kad bado jau nė- 

ra, tik visoki vargai ir 
skurdas." 

j O skelkities uolos! Tai 
►Lietuvos mylėtojas, tai pa- 
triotas. .. 

i 
! Vadinas, tas "Dievo vai- 
kelis," kuris visomet save 

| vadindavos netik klebonu, 
bet ir lietuvių veikėju, da- 
bar nori ausis suglaudęs 
dumti iš tos "numylėtos Lie 

įtuvos, nes... ten nemažai 
vargo tenka kęsti. 

I Svieteli tu mano mi.elasis, 
kas gi butų, jeigu visi lie- 
tuviai taip galvotų, kaip 
Amerikos lietuvių kunigų 
išrinktasis "veikėjas" kun. 
P. Saurusaitis. 

Jeigu I1'0.tuviai but bijo- 

ę vargo vargti, tai jau se-j 
įai musų Lietuvos nebūtų • 

:>uvę ir tik istorija butų mi-J 
įėjusi musų vardą. 

Lietuviai yra pripratę! 
)rie skurdo naštos ir jos ne-l 
ai jo. Tame visa musų galy-! 
be'gludi. Be to mes butum 
jau senai pražuvę, sunykę, 
iškrikę, kaip to Grigo bitės. 

Vargai sakavo, vargai la- 
pavo, vargai vargeliais žy- 
dėjo musų tėvynėje per iš- 
tisus metašimčius, bet tie 
lietuviai, kurie ištikro my- 
lėjo savo žemę, to nebijojo, 
jie nebėgo iš tėvynės di- 
džiausiuose sunkmečio lai- 
kuose, bet kantriai triūsė sa- 

vo žilame lizde, stengėsi 
maMnti nelaimių kalną, už- 
griuvusi ant musų nelaimiu- 
gos tautos ir užtat dabar, 
ačiu tik jų pasidarbavimui, 
mes stovime prieangyje 
liuosos ir neprigulmingos 
Lietuvos respublikos. 

Tiesa, Lietuvos kunigai 
ruažai matė skurdo. Jie vi- 
suomet, yt kokie generolai, 
vaikščiojo guzikuoti, ka- 
liošuoti, baltą duonelę kram- 
tė, gyveno šietose kleboni- 
jose. Žinoma, buvo jų tarpe 
ir tokių, kurie nemažai var- 

go, kovojo delei gimtojo 
krašto labo, bet tokių gar- 
bingų dvasininkų skaičius 
yra nedidelis ir kun. Sauru- 
satis, beabejonės, neras toje 
draugijoje sau vietos. 

O štai pažiūrėkite, kaip 
tas didysis "tėvynės mylė- 
tojas,M "veikėjas," "vado- 
vas" r t.t. užbaigia savo gė- 
dingą laišką: 

.. melskitės ir už ma- 
no karštai, kad man Die- 
vas suteiktų išmintį ką 
turiu daryti, ar tuojau 
grįžti, ar ilgiau pasidar- 
buoti Lietuvoje. Labą die- 
nų visiems." 
Je, dvasiškas tėveli, mel- 

džiamės, karštai meldžia- 
mės, ne juokais meldžiamės, 
kad tau Dievas suteiktų 
išminties, nes ji ištikro tau 
yra reikalinga. 

Jeigu, sveikas, nors kiek 
myli Lietuvą ir nuoširdžiai 
trokšti prisidėti prie jos ger- 
būvio kėlimo, tai del Dievo 
meilės nebėgk apsisukęs iš 
jos, yt koks baikštunas zui- 
kis , vientik dėlto, kad ten 
tenko skurdo paragauti. 

Gal niekuomet Lietuvai 
taip nereikėjo žmonių, kaip 
dabartiniame momente", ir di 
džiausios nepagarbos užsi- 
tarnauja tie viengenčiai, ku- 
li e bėga iš gimtynių sodybų 
nuo visuomeninio darbo, bi- 
jodami patirti vargo. 

Prašai patarimo — šti jis:! 
Buk Lietuvoje, darbuokis 

Irauge su visais tenykščiais 
ietuviais, kad iškovoti sa-i 

vo tautai laisvę, nebaidj. '•; 
silpnadvasių amerikiečio te 
vynės vargais ir nesitikėk, 
nesitikėk, meldžiamasis, kad 
visuomet kepti karveliai 
kris i burną riebiems klebo- 
nėliams, kaip tat iki šiol bū- 
davo. 

H. N. 

SUV. VALSTIJŲ GYVEN- 
TOJŲ UŽDARBIAI. 

Sulyg pačios Suv. "valsti- 
jų valdžios padarytos stati- 
kos, 20 žmonių šioje šalyje 
turi po {40,000,000 metinių 
įplaukų. 

I 200 žmonių turi metinių 
iįplaukų nuo $1,000,000 iki 
$10,000,000; 
50 žmonių turi metinių įp- 
laukų nuo $500,000 iki $1, 
000,000; 

10,000 žmonių turi meti- 
niu įplauku nuo $50,000 iki 

$100,000; 

j 21.000 žmonių turi meti- 
niu iplauku nuo $30,000 iki 

150,000; 
75,000 žmonių turi meti- 

nių įplaukų nuo $20,000 iki 
$30,000; 

I 100,000 žmonių turi me- 

jtinių iplauku nuo $10,000 
iki $20,000; 

.200,000 žmonių turi meti- 
nių įplaukų nuo $5,000 iki i 

,510,000; , | 
j O 500,000 žmonių turi me- j 
tinių iplauku tiktai nuo $1. 
000 iki $5,000... 

Trįs ketvirtdaliai gi darbi 
■ninikų (18,341,38* žmonių) 
uždirba į metus mažiau ne- 

Igu tūkstanti dolarių. 
1 Jokie komentarai čia ne- 

reikalingi. Skaitlinės pačios 
,už save geriausiai kalba." ° 

PAMOKINANČIOS 
ŽINIOS. 

i 
i 

Nors devynios galybės yra 
neturtingų žmonių šioje ša- 
jlyje, bet vis gi Suv. Valsti- 
j jos dabartinėje valandoje 
yra teisingas visų vadina- 
jmas tui*tingiausiu kraštu. 
' Šiuomi norėtumėm supa- 
žindinti savus skaitytojus su 
i kaikuriomis statistiškomis 
i žiniomis, parodančiomis ko- 
dėl Washingtono tėvynę rei- 
kia skaityti turtingiausia 
•valstybe pasaulyj. 
! Iki karės pradžios Suv. 
j Valstijos turėjo skolos ki- 
ltoms valstijoms penkis bili- 
jonus dolarių; dabartinėje 
.gi valandoje svetimos valsy- 
jbės yra kaltos Amerikai 10 
i bilijonų dolarių. 

Suv. Valstijų ižde aukso 
rezervas kur kas didesnis, 
negu bile kokioje valstybėje 

j jog jų broliai, senutės ar vaikai dar gyvi 
ir mano kada-nors pasimatyti. 'Beabejo-j 
nes bus tada dižiausias džiaugsmas, ka-! 
cla sugrįžęs amerikietis lietuvis ras savoj 
seną tėvelį ir matušėlę jų belaukiančius, 
arba sesute brolelio pasiilgusi ims bučiuo- 
ti ir pasakoti jam visus savo vargus. 

Toks tai dabartinis stovis Žemaitijoje. 
Visi, kas galite, gelbėkit savo brolius-lietu- 
vius, neturtingus moksleivius, o jusų dar- 
bas atneš gausų vaisių. 

Telšių moksleivis P. S. 
* 

Musų dvasiški tėveliai pradeda kra- 
jtyties nuo vardo "kunigo". Europiečiai 
kunigai: Krupavičus, Purckis, Šulte, Ma- 
linauskas ir kiti po savo rašteis jau nede- 
ka "kun." 

Veltui, kailis veislės nepermaino. 
i'fi * 

* 

Kun. P. Saurasaitis skundžiasi "Dar- 
bininke", kad Lietuvoje nemažai vargo dar. 

yra ir užtat jis norįs grįžti Amerikon. Tam 
šiaudiniui patriotui, matyt, Lietuva ir jos 
kova už laisvę yra nebrangesnė už supuvu- 
sią bulvę. 

$ * 
* 

Juo taliau bolševikai pavaro carberni 
Kolčaką nuo Uralo, juo demokratiškesnis į jis tampa. 

Jie * 
* 

"The Chicago Daily News" rašo, kad 
talkininkams lengviausiai kovoti su Le- 
ninu ir, Trockiu Stockholme telegrafo ofi- 
se. Gerai pasakyta. 

* * 
* 

Sekdami profesorių, gydytojų ir kitų 
nteligenty darbo unijas, Anglijos pasto- 
jai irgi ruošiasi panašiai susiorganizuoti. 
Kad tik mūsiškiai dvasininkai, tapę unijis- 
iais, nepareikalautų dvigubo mokesčio už 
šventadieninį darbą. 

ant žemės skritulio. 
Nors Suv. Valstijos gy- 

yetojai sudaro tik 6 nuošim- 
tį visų pasaulio gyventojų, 
o šios šalies teritorija lygi 
tik 7 nuošimčiams žemės te- 
ritorijos, bet Suv. Valstij'* 
pramonija išsireiškia sekan- 
čiomis skaitlinėmis: 

Suv. Valtijose iškasama 
20 nuošimčių viso aukso pa- 
saulyje, 

25% visų kviečių, 
40% visos geležies ir plie 

no. 

40% viso švyno, 
40% viso sidabro, 
52% visų akmens anglių 
60% viso aarminijaus, 
G0' o viso žalvairo, 
72% visų kukuruzų, 
82%. visų išdirbamų pa- 

saulyje automobilių. 

DANIJOS LAIVAI VEŽA 
ANGLIS IŠ AMERIKOS 

I DANIJĄ. 

Rugsėjo 29 d. Pirklybos 
Bordas pranešė, kad Euro- 
pa, nežiūrint ant didelio an 

glių trukumo, savo anglis 
siunčia i kitas šalis, o iš 
Amerikos pristatoma anglių 
jos naminiam vatrojinv" 
Danijos legacija spalio 9 a. 

praneše, kad 16 laivu galin 
čių vežti 61,000 tonų, bus 
tojaus vartojami vežti an- 

glis iš Amerikos i Daniją. 
Danijos greitas sutikimas 

duoti laivus daug pagelbės 
Pirklybos Bordui pristatyti 
anglis Europon jos reika- 
lams. į 

Iš Švedijos gauta žinių, 
kad ir ji rengiasi priduoti 
savo 'laivus Bordui vežti iš 
Amerikos Švediją anglis. 

Pirklybos Bordui Italijos 
Komisija šioje šalyje taip- 
pat praneša, kad Italijos lai 
vai vežantis anglis iš Suvie- 
nytų Valstijų .i Gibraltari 
ištiesų veža anglis į Italiją. 
Šita žinia patvirtina Pirkly- 
bos Bordo pranešimą, kad 
italai deda visas pastangas, 
kad pasigelbejus anglių kri- 
zių je. 

i TRUMPAI 
KALBANT! 

! g 
Dabartine draugija noriu 

į riima į savo tarpą žmogų ix>- 

galvos, neg'i žmogų be kakla- 
raiščio. 

# * 

■# 

Tik smulkučiai žmonės yr& 
nenaudingi.visu.-menei, «> dide 
li protai atneša naudą net 
savo klaidomis. 

* * 

* 

Žmonės yra toki-: sutvėri- 
mai. kad iii s lengva už nosių 
\c.!/;u, įi; c!clt<> tik reikia su- 

šlakstyti rankas jiems tinka- 
mais kvepalais. 

* * 

* 

Kas turi mažiau, negu r ei" 
kalania. tas privalo'žinoti, kas 

jis turi daugiau, negu užsipei- 
nija. 

* $ 

Asmeninė laisvė — gyvvbė 
.šaltinis kiekvienai visuomenei. 

• Begalini'1.; a] galėtina žmo- 
gaus l)iiii'..>: praeities daly kuo" 
se i i s* I>jjic^is> ateities delei — 

žabala:-; lieka tik trumputis <3^ 
ba-rties momentas, bet del jc 
xi i it ,;its yra perdaug kvailas. 

* * 

i * 

Senystė — kaip ir žiema — 

turi savo malonumu, tik reikia 
isanksto prie j^s prisirengti. 



PLAINS, PA. 

Šis angliakasiu miestelis ran 

:lasi, tarpe P i tt s ton, ir \Yiikes 
B:irre, I\ Jis yra apgyventus 
daugiausiai lenkais, slavokais. 
Airiais ir v kiečiais. Yra skai- 
tlingas būrelis ir lietuviu. .Tie 
visi (išskyrus biznierius) uir ' 

ba angliakasyklose. Didžiuma 
ju turi nuosavus namelius ir r>o 

yklypcljį žemės. Tankiai jų tie 
nameliai jgriuva j kasykla-'. 
Ypač praėjusiais ir Šiai> me- 

tais čia atsižymėto griuvimais 
paviršiaus žemės j kasyklas. 
Susmuko gatvės, namai., bažny 
eios, net ir dalis miestj, angšt) 
šios mokyklos. Žinoma m >kvk 
las, bažnyčias, tiv>j sutaisė da- 
bar ir svarbesnes gatvės pra- 
deda taisvti. Bet žmonių na- 

c 

mais niekas nesirūpina ir jų 
niekas netaiso, turtingesnieji 
namų savininkai taiso kiek ga* 
lint. (Kelia augŠtyn bei perke 

Ha Į kitas vietas) g! neturtingi 
savo namus apleidę namuoje 
pas kitus, taisyti savųjų nėra 
is k Kasyklų — savininkai 
už tai neatsako, t del taip ir 
r.'okso namai suklypę, susmuko 
į žeme landai nekuriu lentomis 
užkalti kiti gi vaikų akmeni 
mis išdaužyti (Kurie griūvant 
nesubirėjo.) 'l'odel ir narnu? 

ant nuomos labai sunku gauti, 
— gavus gi reikia nepaprastai 
augŠtas nuomas mokėti. Todėl 
žmonės iŠ paskutiniosios sta- 
tosi namus, bei perka išlikų" 
sius sveikus. Ant pardavimo 
jų vra gana — daug, nes kiek- 
vienas savininkas žino jų atei- 
tį. 

Priežasties tų griuvimų tai 

paskutinio angiio ėmimas iš ka 

sykių (likusių sienų ėmimas, 
tas sienas imamos įvairių kv»n- 

traktorių, 'kuriems, kabyklų sa- 
' vininkai paveda \ 'sa darbą, 11 >- 

rodami atsikratyti nu atsako 
n lybės už sugriautą žmonių tu*, 

tą. Tie k< ntraktoriai nėra ga- 
na turtingi atsakyti už žmonių 
nuostolius, todėl jie dirba idant 
pigiau atsieitų jiems anglius 
išimti. Gi nelaimingi ateiviai 
angL-kasiai nc [steigia prieš jx> 
tui blogus darbus pasipriešin- 
ti. 

i Darbai eina negeriau si,-ii p:*a 
gyvenimas nelengvas. Patarti-' 
na minkštųjų anglių, bei plie 
no dirbtuvių darbininkams, i 
čia nevažiuoti, nes čia nei rūk- 
sta darbininkų. 

rionykščiai lietuviai savo tė- 

vynės reikalais mažai rūpinami 
(apsnūdę miega- Nežinia k ; jie 
laukia. 

.F Plaušinis 

WESTVILLE, ILL. 

Sis miestelis neperdidelis. 
daugiausiai apgyventas lietu- 
viais. Mėtos lietuviai pradedi 
suctarmej gyventi ir visi iŠ vie 
no dirba, 'kad tik pasekmiir 
giaus prisidėti prie iškovojimo 

Geriausia Sekasi 
Liet. Amcr. Pramonės Bendrovei 

DĖLTO, KAD 

TEISINGI SUMANIAI GABIAI YRA VEDAMA 
«NiiiuiMigiiiiiiii!iiMiiiiii!i!iiiiiiuiiiiiiiiiiiH!iiiiiiinMiiiii!HiiromM :::iii!iiiiiiiin. 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) Šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į 
kelis mėnesius laiko. 

i 2) šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose ša- 
ikose ir turi įsteigus keletą skydų, kaipo: 

a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie 

tuvą ir iš), 
c) Industrijos (išdirbystės), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūros, etc. 

3} Šio3 Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų 
/ tūkstančių dolarių. 

4) Šios Bendrovės Šerai geriausią turi vertę, nes pinigai- 
saugiausiai yra įvestinti Į turtą, kurio vertė pakilus jau ant 50% 
procento, reiškia, apvertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, 
gaunama tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni. 

5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes i pusę metų 
po susiorganizavimui jau išgali mokėti šerininkams, nuo pelno 
iš apyvartos, net (8'') aštuntą procentą dividendo. 

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriau- 
sia patarnaujn Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir mai- 
sto saviemsiems į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su 

primokėjimu persiuntimo lėšų. 
7) šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes 

jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksperto skyriaus vedėjui, 
kuris čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra rei- 
kalinga. nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir 
drabužiais, dėkuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. Štai 
to laiško turinys: 

Sužinojęs iš Tamstos laisto, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad L/etuva susilauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio mėn. la/vo su valgiais ir drabužiais, 
prašau širdingai padekuot/ Amerikos Lietuviams 
už jų užuojautą ir pagelbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prez/dentas. 

t^Nors šios Bendrovės šėrai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 1919m., tokia kaina 
pardavinėti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norin- 
čių prigulėti, tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame 
Direktorių susirinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavi- nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- ti šėrininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgai trukus ne- 
tiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad 
ir už pinigus šėrų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 

Todėl nelaukę užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po 
$10.00 serą. Žinok, kad tai yra v/e na iš geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžiausi ir pas^kmingiausj bizni. Neužmiršk 
pasakyt/ apie tai savo draugams ir, siųsdamas pinigus, įsitčmjk 
gerai jos adresą: 

Lithiianian American Trading Co. 
112 N. GREENE STREET, BALTiMORE, MD. 

Lietuvai laisvos ir neprigulmy 
bes. 

La'ke Liuosybės Savaites 
kvietė kalbėtoją, bet,kažin del 
kokiu priežasčių, kalbėti jas ne- 

| atsilankė. Tuomet Jr aukų tapo 
surinkta $313.54 

Spalio 25 d, vi'ršminėtas 
draugija surengė Rožių bailų.' 
IJalius labai nusisekė. Dar čia 
reikia ištarti ačių poniai R. Yar 
nagienei ir panelei F. Ivlasiu- 
liukei u7. parupinima dailių ro- 

žių. Taipgi tariame širdingą 
ačių lietuviams muzikantams: 
P'lei Mureikiutei, A. Sar.apinui 
uos visi tris neėmė už sav • dar| 
bą. | 

Xuo baliaus pelno liko $105. 
40. Per prakalbas ir balių su- 

rinkti pinigai sudaro $418.C4-. 
Visi pinigai bus pasiųsti Lietu- 
vių Tarybai, Chicagoje. 

Surinkta aukos per L. L. Sai 
vaite :r aukaut^ių vardai: 

Po $1.00: ! 
i A. Kaslida, S. Yarnagis, M.Į 

Kauza, [. Žvirblis, 1). Urbonie 
nė. Y. Brukąs, A. Karuzis, A. 
Yokubauskis, J. Rakauskas, J. 
Brazas A. Yokubaitis, J. Stra- 
vinskas, K. Radzevieh, \ i'a- 
cukoniit, K. Adomaitis, P. Vu' 
raska, P. Minertas, P. Stane- 
vich, J. Galinauskis, K. SSaka- 
las, K. Pietanis, J. Mureika, A. 
Povilaitienė J. Mileviche, J. 
Tamaliunas, S. kvederis, F. 
Gislenis F. Musteik K. Pu- 
žauskas, A. Žilinskas, J. Ru- 
dinskas, M. Ged-zulis, 1". Kar 
baus'kis, Wm. Mažrimas, I>. 
Dilij nas,. Y. Stanevich, P. 
Guntoras, K. Kačusis, \\ J u- 

raška, X. Gudvinas, 1'. Mauri- 
cas. 

Po S2.00: 
P. Šiauda, J Mureika, K. Yi 

drcckis, J. Andritfškevicli. 
B. Šležienė $4.00. 

Po $5.00: 
J. l'rbas, J. Valineius, R 

Varnagiene, J. Kavakšzas, J 
Lukošius, W. Donblesky, M 
Gudauskas, F. Stajnis,. 
E. Zeiniauskas $ 10.00 
J. Uždavenis 10.00 
A. Chekotas 10.00 
L. Musteiko 10.00 
M. Salašcvich 25.00 
J. Norkus 25.00 
P. Latkauskas 20.00 
Eg. Milauskas 30.31 
X. Prez. Draugijos .... 50.00 

Viso labo su smulkioms 
aukoms: $313.54 
Nuo baliaus 105.40 

Viso 418.94. 
1raldyba. 

rekonstrukcijos 
darbo sutrauka. 

Esektyv/s Dept. Spalio 24 d. Prezidentas Wilsonas 
pasiuntė prašymą, mainie- 
riams, kurie turėjo konfe- 
renciją su Darbo Sekreto- 
rių Wilsonu, kad atnaujin- ti konferenciją sulaikyti an- 

gliakasyklų streiką. Prezi- 
dento pirmas pasiūlymas bu 
vo. tartis; antras, pavesti 
dalykr arbitracijai; jei ta- 
rimai nepasisektų; ir tre- 
jčia, palaikyti darbo veiki- 
mą kasyk.'ose. 

'_c| 

Anglįs. Anglių pirkliai, 
atstovaujantieji American 
Wholesa.le Coal Associa- 
tion, per kurių rankas kas 
metai pereina 100,000,000 
tonų anglių svarbesniuose 
šios šalies miestuose, spalio 
24 d. pasižadėjo dėti visas 

pastangas, kad sulaikius ki- 
limą kainų, kaipo pasekmę 
streiko. 

Kabinetas. Po Kabineto 
susirinkimo spalio 2-5 d. Pi- 
nigyno Sekretorius Glass da 
i ve šį pranešimą, kuris lie- 

Čiasi Tautiškos Industriii-i 
nes Konferncijos: "Sutin- 
kant su patarimus Industri- 
jinės Konferencijos visuo- 
menės grupės, Kabinetas 
apsvarstė klausimą toles- 
niai tęsti Konferencijos clar 
bą, ir vienbalsiai nutarė, 
kad tokia nauja konferenci- 
ja, atstovaujanti šalies žmo 
nes, butų sušaukta, ir nepa- 
dalyta į grupes. Ji susidės 
iš penkiolikos žymių Ame- 
rikiečių. Tinkami asmenis 
yra dabr Kabineto svarsto- 
mi ir bus Prezidentui reko- 
menduoti. 

.Pašto Departamentas pra 
neša, kad uosto darbininkų 
streikas New Yorke mažai 
teapsunkina siuntimą ir pri 
ėmimą laiškų iš svetimų ša- 
lių. 

Imigracija. Pranešama iš 
Neapoliaus (Italijoj), kad 
ten esama nepaprasto ren- 

gimos emigrantų Į Ameri- 
ką. Du tūkstančiai italų pa- 
davė prašymus pasportų 
pradžioje spalio mėn. 

Pragyvenimas. Iš New 
Yorko pranešama, kad Ame 
rikos Sąjunga Sustabdymui 
Išnaudojimo, susidedanti iš 

| darbininkų žmonių, steng- 
sis pradėti visašalinį judė- 
jimą. kad sustabdžius žmo- 
nių išnaudojimą. 

Apgyvend/mas. Phila. 
Public Ledger cituoja pra- 
nešimą iš Detroito,, kuris sa- 

ko, kad Detroitas iki spalio 
1 d. yra pristatęs namų už 
$59,000,000, iš kurių $29,- 
000,000 buvo gyvenimo na- 

mai ir $30,000,000 nau- 

joms dirbtuvėms, krautu- 
vėms ir t.t. Tapgi sako, 
kad statymo veiklume tik 
iNew Yoikas viršija Detroi- 
tą. 

kratomai 

The Problcms of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 04 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

YVHO ARE THE 
LITHUANIANS? 
$ 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
9 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
"tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaiig teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

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

Namuose 

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

stokos laisvės, tas gali dp.bar atiikt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis j} ras štai kurie3e: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 

jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungų Vilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 

GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 
žemelėje esant, 25 

CHEMIJA, jstabus mokslas apio ugnj, orų, vandenį; žerę 
.'v jų susilietimus, .20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- 
llnta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS iš Liolcgijois ir Bakterijologiaos su paveikslais 
apdaryta 65 

širdis jos autorius garsus italų rašojas de Araiči. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms bile kuom't ir bile kam, $1.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugy'oS 
paveikslų (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus j jq. kelias. Pamatines žinios iš anavo- 
mijos, fizioliogijos ir Ilygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis 
ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir "judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kurią, balsi}.. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomii ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- 
rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 

Nelengvai įsivaizdini, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas įsigytinu, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvvnėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose sigski\o: i 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD A VE., ' CH!CAGO, ILL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

1 JUOZAPO BUDRIKO KRAUTUVE 

3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. ILL. 

DIDELIS PARDAVIMAS GRAMAFONU GE- 

RIAUSIU IŠDIRBYSČ1U. 

rGr£> 

Pirk gramafoną pas mus ir pirk dabar, o sučėdvsi. pinigų. Kainos 
numažintos iki Lapkričio 15 d. Prie kožno gramafono pridedame U 
rekordus ir 500 adatų dykai. Liberty Bondfus priimame už pilna vertę. 
Chicagoje parduodame ant lengvų išmokėjimų. Krautuvė atdara ne- 
daliomis iki 6 valandai po pietų. 

Didžiausis pasirinkimas gramafonų visokio išdlrbjmo. kajna nuo 
10 dol. iki 250 dol. Katalogų rekordų, knygų, pasiunčiamo kiekvienam 
dykai-; siunčiant tavorus j kitus miestus; už prisiųntimą apmokame. 

Nauji Lietuviški Rekordai kaina po 85c vienas. 
Indainavo Butenis. 

Ė 4302 Pasakyk Man Mylimas Krašte ir Kur Upelis Teka. 
E 4,363 Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė Leidas. 
E 4273 Padainuosiu Gražių Dainą ir Našlys. 

Indainavo Mikas Petrauskas. 
E 2350 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
E 2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą. 
E 3348 Suktinis ir Valu Valuže. 
E 4.272 Spragilų Daina ir Strazdeli. 

Indainavo St. Šimkaus Choras. 
E 3'j0." Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudyk Mergužėle. 
E 3906 Bijunėl's žalias ir Važiavau Dieną. 
E 4237 Jonas šmikis keliauja namo ir Maušiaus Kelionė. 

Monologai ir Dialogai. E 112*18 Velnias Ne Boba — Ddlis 1 ir 2. 
E 40i)0 Jaunystes Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. E 1219 Mano Palvys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 

Invairųs Rekordai. 
E 1161 Tekėjo Saulutė ir kart aš Jojau. 
E 1245 Kaip gražus, gražus Ruteliu Darželis ir Batų čystytojas. E 2002 Krakoviakas ir Polka. 
E 22^3 Pamylėjau Vakar ir Draugė — Polka 
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka. 
E 258'i Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. 
E 32415 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelė. 

Indainuota Choro. 
E jl65 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs. E 4181 Pilviškių Valcas ir ant Alvito Ežero Bintv' 'alcas. A 2552 Prancūzą Melodijos. 

Mažiaus kaip ti rekordus kitur nesiunčiame. 

JUOZAPAS F. BUDRICK 
3343 S. Halsted Street, Chieago, 111. 



Laiškai iš Lietuvos. 

Emile P u a i na i te iš Prūselių j 
kaimo, Geležiu vals, Panevėžio j 
apskr., K auno, rcd., ra> > savo f 

bnoliui Į Chieagą. 
Brangus Petrai!!! 

Sulaukę nuo Taimstos nors 

.trumpa žinutę skubiname ir j 
mes veikiausiai apsireikšti, šiek 

liek, išsiliuosavę iŠ sunkiu jų 
karo audrų. Pirmiausiai prane-* 
šu, jog esame sveiki, kurie iš-j 
likome gyvi nu karo kulkų, o 

broliukas, a. a. Antanas, žuvo 

partinėj kovoj nuo bolševiku' 
kulkbs. "f 

Pi icš užeisiant vokiečiams i 

mušti kraštu jis išbėgo į Rusi 

ja (kaip, kad ir daugelis da' 
re, nes visokių paskolų apie 
vokiečius buv > kalbama) taigi 
ienai ir išbuvo beveik ketve- 
rius metus.... ir pagaliaus t;i; 

p.j užmuštas Simbirske. Jonas 
ta*ipgi buvo pa.mtas kariuome- 
nėn ir buvo patekęs nelaisvėn. 
Ncirs nelaisvėj, daug l:ado ir j 
vargo gavo pakęsti. >:i grižo 
laimingas. į 

Mes likusieji narni. taipgi 
turėjome sunkiai prakišti visas 
karo baisenybes. Nors nuišiai 
pas mus neperilgai tęsėsi, (po 
apkasus landžiojau 9 dienas,) 
bet spėj'O veik viską sunaikinti.' 
Būtent: arkliu nebeturėjome ; 
nei vieno... triolms paliko tuš- 
čios, — kas tik j se buvo vis" 
kas kareivių tapo išnešta, b ji 

sudraskyt?, sudaužyta, taip, j 
kad mušialiis praslinkus ir, 
mums sugrįžus vėi į gričias' 
gyve».ti nebeturėjome nei kuom 
vakareniauti — ruputes (bul- 
ves) išsivirę vienu samčiu (la i 
linomės visa šeimyna. Skaudu-i 
ir juokinga buvo. 

Vasarojus labai užderėjo, 
nor3 ta] :«> gan ištriptas, išvaži- 

nėtas, bet ir mums užteko. Jei 
n j rekvizicijos įvairiausių daik 
tų, tai vis dar butumėm prasi" 
gyvenę. Buvime palikę ant vie 
n<>s karvės, avių ir kiaulių nei 
vienos nobeJturėj me. Javai 
taipgi buvo imami." Vadinasi, 
viską duok, o gauti nieko nebu 

VQ galima, arba labai bran- 

giai. Zmonėj labai nuvargo, ap; 
skaro. Dral .:žių jau nebebuvo' 
galima gauti pirkti, reikėjo pa- 
sitenkinti naminėmis drapaiio į 
mis. Apie naujus batus irgi nei 
minties nebuv Ypač miestie '4 
čiams buvo sunkus pragyveni-' 
mas* IŠ «tokio skurdo atsirado( 
daug žmonių blog s valios.1 

Susitaisę būriai pabėgusių ne; 
laisvių ir mietiškių slaptėsi po: 
mišku i, o naktimis užpuldinė- 
davo pasHurinčius ukininkus, 
atimdavo pimgus ir šiaip jiems■ 
patinkamus daiktus rr išeidavo Į 

'mirtinai sumušę namiškius,1 o| 
kartais ir gyvybe atimdavo. 

Taipgi ir mušu švogcriui, Gri" 
galiunienės vyrui ir Balčiumii 
ta sN pats atsitik> — jį pašovė 
bėgant iš namų; o pačią gero- 
kai apmušė ir atėmė keletą šim 

tų rublių. 
Nežiname kokią ateitį sutik- 

sime, nes mūsų brangią tėvy 
ne iš visų pusių priešininkai 
stengiasi paglemžti. Išviję iš sa 

va šalies bolševikus biški len 

gviauk kvėptelėjome, bet ar il- 

gam, ar nesulauksim, vel lenkų 
užpulstančių, ar1>a Kolčakn. 
Bet užteks apie politikos stovį, 
nes tikiu, kad apie tai žinot s 

iš laikraščiu. 
Neužmiršk'mus, broliuk, at- 

siųsk ta' k i a i laiškus. 
Bvičiu .jame tave daug sy 

kių. Tavo, 
Emile Pitciuaitč. 

Juoz. Vaizg^la (Ohicago ! 

lioseland, 111.) gavo nuo 

Justino Petriko iš Grūsties, 

Sedos par., sekančio turinio 
laišką, rašytą rugs. 22 cl. š.; 
m. — 

Brangus Drauge! 
Nuo Tamistos laišką ap- 

turėjau rugs. 21 d.. Buvo- 
me lyg maiše sukišti per! 
penkerius metus, nes nė iš- 
kur negaudavome jokios ži- 
nios. 

Daug mes panešėm var-l 
go per tuos metus, daug nu- j 
kentėjom, — palikome lyg; 
ne tie žmones: sunykę, pa-1 
gene,, pražilę. Daugelis ir 
badą kentėjo, kiti net bul- 
vių nulupąs valgė. Tečiaus1 
randas nemažai ir tokių, ku- 
rie paliko turtingi, kad ne- 

žino kur pinigus dėti, t. y., 
tie, kurie, turėjo parduoti 
gimdų ir gyvulių, nuo ku- 
rių neatėmė vokiečiai, — 

mat, esančiu atstu nuo di- 
dėlių k2liu vokiečiai neuž-| 
kliudė. I 

Pas mus gi kasdien "sve- 
čiavosi" vokiečiai. Daug jie 
skriaudos padare. 

Šiek-tiek apie abelną kraš 
to padėjimą. — Vietoje vis- 
kas stovi taip, kaio buvo. 
— gyventojai su budinkais, 
o vietomis — tyri laukai; 
miesteliai beveik visi apde- 
ginti, — pav., Mažeikiai, 
Viekšniai, Šiauliai, Kuršė- 
nai ir t.t. 

Palei Ventos ūkininkų 
laukai iškasti ir, taip sakant, 
apversti antra puse. Apie 
Sedą apkasų daug nedarė, 
bet čia buvo antra linija — 

išgulėjo 4 mėn. 
Kainos gyvulių ir visokių 

daiktų nustebinančiai augš- 
tos: arki'ai nuo 1,000 r. iki 
3,000, avjs nuo 200 r. iki 
400 r., lašinių svaras 10 r., 
bulvių pūras 190 r.; kas pir 
miau kainavo 20 k., tas da- 
bar kainuoja 20 r. — Vie- 
nok dabar viskas puola že- 
myn. 

Mels buvo. ge, as — javai 
užderėjo puikiai. Tik daug 
laukų delei stokos sėklos j 
buvo palikę dykais. 

Kaslink uždarbių — tai 
amatninkas uždirba po 15 

( 
r. į dieną. Daug1 stato na- 

mų, ypač miesteliuose. (Ras 
tai ir lentos taipgi yra pa- 
brangę). Prastiems darbi- 
ninkams mokama po 10 r. i 
dieną su valgiu, moteriš- 
kėms nuo 4 r. iki 7 rublių. 

Lietuva valdos! savisto- 
viai, bet vokiečiai dar nepa- 
sitraukė ; jie net musų valdi 
ninkams priešinasi. Musų 
valdžia užlaiko miliciją ir 
kareivius, bet bloga, kad 
nėra šautuvų, kinuolių ir 
amunicijos. Kareiviai neturi 
taipgi tinkamų drapanų ir 
kitu daiktu. 

Kova su lenkai ir bolše- 
vikais yra atkakli —daug 
žuva ir tampa sužeistais. 

Mes turime penkių rusių 
pinigus (popierinius). Grįž 
darni Lietuvon, parsivežk 
auksinius pinigus; auksas 
nepaprastai brandus. Šiuomi 
baigsiu. *Kitą kartą dau- 
giau. Su pagarba, 

Just. Petrikas. 

F. nia A. Ciraitukš-Juni- 
kienė (E. St. Louis) gavo 
nuo savo brolio sekančio tu- 
rinio laišką: 
Miela sesute! 

Skaičiau jųs laišką, rašytą 
mamai. Aš jum parašau, 
^as yi'a nas mus, Lietuvoje. 
Jusų tėtis jau mirė, o ma- 

ma, su Zabeliuke ir Stasiu- 
ku sveiki ir gyvi ir labai 
rūpinasi apie jus. Laiškų 

nei nuo Jasiaus, nei nuo Juo 
zo negavome. Aš 1918 m. 

vasarą būdamas Eusijoe ga- 
vau nuo Juozo laišką. Tuo- 
met jis gyveno Sibire, Oms- 
ko mieste, tarnavo policijo- 
je. Dabar apie kitus .gimi- 
nes. Kriaučiunai ir štrimai 
sudeginti, bet jau truputį" 
atsitatėi Visi gyvi ir sveiki 
tik mirė Štrimų mamyte; 
(jus mamos mama). Pas j 
jųs mamą sudeginta tik stu- j 
ba, šiaip triobos liko svei-! 
kos. Stubą jau turi naują. | 

Dabar apie padėjimą Lie 
tuvoje. Vokiečių jau nėra. 
Visur lietuvių valdžia. Gy- 
vename pasiturinčiai, turime 
viso ko. Mes lietuviai turi-1 
rne gerą armiją, ji dabar j 
,iena laiko frontą prieš bol- j 

šcvikus. Tik bėda su lenkais. | 

Dvarponiai prisi3amdę žu- 

likų eina \ Lietuvą ginti 
dvarų, nes Lietuvos valdžia 
rengiasi juos išdalinti darbi- 
ninkams. Mes lietuviai da-į 
bar tikimės tik ant savo ar- 

mijos, visoki franšai ir ame" 
rikonai 

* 

vokiečiai, lenkai, i 
nori mus išnaudoti savo ti- j 
kslams. Visi jie palaiko len 
kų dvarponius, bet mes, vi-i 
sos, mus partijos, atsilaiky- 
sime. Visi mus studentai 
armijoje. Aš gi pakol-kas i 

paskutinėje gimnazijos kla-1 
soje. Baigęs, žinoma, stosiu 
į armiją, o jeigu galima tai 
važiuosiu Vokietijon moky- 
tis. Endriulių Antanas jau' 
karininkas (aficieris). Jis: 
baigė Rusijoje gimnaziją ir 

Lietuvoje (Kaune) karo mo ! 
kyklą. Aš buvau išbėgęs! 
Rusijon sausio mėnesyj, j 
1915 m. gyvenau 9 mene-! 

sius Sibyre, o paskui visą [ 
laiką Jaroslave. Taigi, se-; 
sute, kuogręicaiusiai rašyki: 
te daug žinių — lauksiu.! 
Labų dienų nuo visų Lie- j 
tuvos gimnių! Sudiev! 

Stasys ICriaučiunas, Ma- 

riampclė, Liudvinavo gat. 4. 

KAS YRA MERGINA? 

Vienas lietuviškas laikraštis 
taip apibudino mergina: 

Rojus akims, 
Širdžiai pekla, 

• Nuodai mintims, 
Dcimonui liga. 

NESITIKĖJO. 
60 metų amžinius senelis ta- 

po nuteistas 20 m. kalėjimam 
Užgirdęs apie tai,"jis su-aša-i 
romis akyt i ėmė dėkuoti telse"1 

jui: 
— Nesitikėjau, p nuli, taip 

ilgai gyventi, nesitikėjau.... 
Ačiu i 

Juli3hCJR'rY 3CJJMDS 1 
Męs peršame Liberty iiondu a 
tiiluę "caBb" vertę. Atmdeit* 
r..roa atsiųskite. 
a tdara kasdien nuc £—a 
Utarninkais Keiver«aU fr 
ciubatcmis i>—8. 

fr&frft-t)>•*!*<• Wi&&r.n-nnr^y-ūt«_>• ^ 

CASH 
J.G- SACK-H'Eifj'i & CO. 
1335 MUwauke A ve. 
tai po Wo f'C ir kaulina gatvių: 

pl<Ma negu PIRKSI, gauk mūsų kainas. 
ant CurŲ, LCntŲ, Rėmų Ir Stopanis Popierių 

BPECtAUlAl: Ma'.eva malevojimui stjb-.i 15 vldauft, po $T.5G ui 

CARR BKOS. VVRECKING CO. 
800S-2039 $0. HALSTED STFfEET, CKICAOO, III. 

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS KNYGA VALGIU GAMINIMAS IR NAMU 

PRIŽIŪRĖJIMAS. Kurioje telpa 400 geriausių parinktu ir išmėgintu 
valgių. Gražiai sutaisyta turi 104 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina $1.00 
tu prisiimtinai. Prlslųsk $1.00 jdėjęs j laišką ir knygą tuoj prisiusime. 

Adresuok: JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ HARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užg&nšdinimas tfvarj*ntuot&3 
Vyrų Ir vaikimj oiuati lr o v er kotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, valiausių stalių ir konservatyvlškų modelių $20.00 iki 445.G0. 
Vyrų ir Jaunų vaikinų siutai ir overkoLal nuo $15.00 iki $23.50. 
Vyriškos kelinčs $3.00 ir augščiau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augSčlao 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar noatajo. 
Męs turima daurj kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir nugšSLau 
FuJl dreso, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvo atdara kas vakarą iki 0. NcdSiiomia Iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. !Asteigta 1302 < 

'S. GORDON 
1415 SO. KALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAU3KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A3 labai sirgr.u per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis j 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabr.ėjiuias. f 
Kraujo, ii.kstų, JCervų ir abelnas sjčkų nustojimas į 
viso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- Į 
dili. \'j.»nr jieįkojau sr.a pagelbos. nesigailėjau visoje į'' 
Amerikoj ir uz rubez'ij. bet niekur ni gavau savo = 

sveikatai pr.j;elboE. = 

liet kr.'la pareikalavau Salutaras vaistų, Hitlerio, p 
Kraujo valytojo, Nerv&toną, Inkstų ir Iteuinaiiimo | 
gyduoles, tai po suvartojimui ininCtos gyduolės, mano | 
pilvai pradėjo atsigauti, stiprit. gerai dirbt. Kraujai f 
išhlvalfe. Kenai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, g 
Reumatizmas panyko, diegliai nebsbadė po krutinę, S 
Vidurių rėžimas išny'fo po uimušimui visų ligų. 116- Į? 
gui J :n;jies!ij isĮrrruavau Kas savaite po duiciį sa- 

lutaras, Ditterla, ir po 3 m?.n. su'.o paveikfle pania čia u tekį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da- bar jauiiuos smagiai ir esu linksmas i.- 1000 sykių dfkoiu 
Salutans mylistig geradtjistci ir linkiu r i- sienų savo draupam» ir pai; .tumiems 
sj tokiais at f įtikimais v&tar>u nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CKĘMiCAL 1NST1TUTION. J. BALTRENAS. Prcf 

1707 So. Halstsd S!t., Phore Cana G417 Chicago, lliinols 

UrUETtJ^OS ZEMLAPBS. Į 
| ii — Į——Į CKMMMWPWpMūBBi £ 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bnžnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž į 
'lėlius, upes, ežerui, kalnus, kelius, vieškelius, lirasos kelius, 1" -aluf? l 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbc.s 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda iš 8 da'ių. 

D Lietuva ir Europinėp, Valstijos. \ 
2) Prieš Istorinė Lietuva. i 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos {Karalyste po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1277)- 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139*?—1439). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
S) Dabartino Lietuva. 

Miera 23x38 colių, spalvuotas; Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvaite privalo 
perskaityti knygelę, po vardu 

Tai yra puikiausia knygelė lietuvių k:\lboje. Skaitydamas j;; 
džiaugsiesi i: neisi gulti tol, kol jos neperskaitysi. Tamsta*' 
ous trumpi žiemos vakarai. Šiek' knygelėje yra aprašoma apie 
k:.re, spr. gstančias medžiagas ir jūrių valka'uas, kurie norė- 
dami užkariauti pasaulį, patys tampa užkariautais ir nepavo- 
jingais niekam. Kaina ši s knygelės yra tiktai vienas dole- 
ris. Siųsdami užsakymus adresuokite Šitaip: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan ft, Chicago, Iii. | 

LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmąi, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ar.t ko jieig*" <..?fi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaiMnku* 

2. Sidabrinis dryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai grar.. 
•apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašu 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c 

3. Oras. Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Elockti m'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle* lių. Puslapių 138, kaina 55a 

Ta pati audimo apdarais 

gamtos istoriją 
209, kaina 75c Tapati audimo apdaruose Si.y 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpi. Lietuviškas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Llc 
tuva susijungė su lenki ja ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajora* šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina $2.0:1 
Ta pati audimo apdaruose $3.0* 

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

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitncr, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip hf- priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusl^^l kaina 
Ta pati audimo apdar.uose 

11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimu apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš j vairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina S1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.53 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Nori'" and J. Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of AmericL. 

YVashington, D. C. Price '..250 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

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

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

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

1Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas T. Damija 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose i> 
patiems per save mokinties. ,1'opieros kietais v iršeliais 45a 

16. Kultūros istorija, lai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 

A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3«oc, 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: oib:-į£ J Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. ApŠi^a J pasisekimų žmonijos įgytų oro,- žemės ir vandenų u„kariavim;>{ 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon įvedė. Su lictuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai «;oc 

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

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

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Venw, lietuvių ka'lbon vertė J. A. Chmicliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų \ o 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakojiini tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pi'iai išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šica 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki 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 rašė j ui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie pu daugelio mėty išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai Gijusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra prinokinančios apysakos formojc~~parašvtas veikalas, kurs tinki, 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems, šita knyga yra išversta į visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuviu 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pvati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. The Fraternal Age. The Problems of Pcacc and The Right:-1 of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe j Amerikonų, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimais \ Užsisteliuok brolau bent penkias Šias kr/geliąs ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c ! 
24. Dešimt metų Tautinia'-Kulturinio darbo Lie ivoje, nucJ 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kunpf g rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoj* nuveikta, taipgi kie\h | lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užimalSįjj virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir kokr su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, darbai žymių-lietu vos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitu žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Parakė M. šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose ; ^oc Čia paminėtos knygų kainos yra su pasiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 
LIETUVA. Sn ; 3252 Socih Morgan St., CH1CAGO, IU. 
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I Žinios II-LEetu'vos 
9- 

Pare/ikimas Lietuvos De- 
legacijos Paryžiuj del Žydu j 

Teis'ų Lietuvoj. 

Lietuv )s delegacija prie tai- 
kos koiucrenc'jos pranešė vy- 
riausybės vardu komitetui žy* 
du delegacijos prie taikos kon- 
ferencijos apie Žydit teises Lie 
tuvoj. 

1-as punktas nustato, kad vi- 
si žydai turėsią visu pol'tikos,. 
piliau ir tautos teisių, 2) daly* 
vausią vyriausybės ir teisino įs 
taigose, tuiės'a savo ministeri- 
ja Žydų reikalams; 3) propor- 
cingai dalyvausią įstatymų lei- 
džiamose įstaigose; 4) žvdai 
gali laisvai naudotis savo kalba 
susirinkami se, spaudoj, ieat" 
re, mokyki' j, visose teismo ir 

vyriausybes įstaigose. 
Lietuviu kalba yra valstybes 

kalba. Jos privajo būtinai mo- 

kyti visose žydų mokyklose. 
:•) Jokio aprėž'mo del šešta- 

dienių ir švenčiu atsilsio. Ra- 
binai turi ta pat juridinę vieta, 
kaip ir k'tų tikėjimų dvasiniu 
kai. 

6) Autonomija vidaus žydų 
gyveninio: tikybos, šelpimosi 
socialės apsaugos, mokyklos ir 
apskritai dvasios kulturos. 

Tautos auton rnija bus galu 
t1nai apibrėžta įstatymais ir bus 
patvirtinta pagrindiniai jsta- 
tymais. 

Žydų autonomijos organai 
yra vietos bendruomenes ir 
bendruomenių sąjunga. 

Istatyma* žydų bendru me- 

ninis kurt ir bendrai sąjungai 
bu s nustatom1 tam tikru įstaty 
n m. 

M kslas žydų dalykams mo- 

kyklose mergaitėm ir bernai* 
čk m privalomas ir do< anai, jai 
tas pats įstatymas, bus ir kitų 
irokyklų dalykams. 

7) 2vdu autonomiją organai 
laikomi, teritorijų, ka'po val- 
džios organai. Jų nusprendimai 
privalomi žydams. Jie turi te1- 

ses uždėti žydams atskirų mo- 

kesniu, kur'e bus išnaudojami 
išlaidų padengimui. 'Žydų betv 
druomenės ir bendruomenių 
sąjunga turi juridinio asmens 

teis'ų. Jos gaus nuo valdžios 
subsidijų, jei tokių subs'dijų J 
gaus ir kitos tautos. Subsidijų 
suma nustatoma proporcingai. 

Iš Ypatingo Tardymo 
Komisijos. 

Tardant paaiškėjo, kad su- | 
ėmimai Kaune nakty tarp 
rugp. 28 j 29 d. buvo padaryti 
ant greitųjų ir pasir ,Mė tuo bu 
du daug" žmonių suimt i turint 
prieš juos silpna kaltinimo m;- 

džiaga. Tečiau uč suėmimą1 
buvo padaryti tinkamu laiku ir 
didelę role sulošė, nes jie suar- 

dė lenkų sąmcksla padaryti 
rugp. 20—30 sukilimą. Komi* 
sija turėdama maža medžiagos, 
!r stovėdama ant grynai ju/iJi- 
nio pamato, daugeli suimtųjų 
paleido. Iš 55 civilių ir karišk'Hi 
komisija, išiardžiusi, paleido: 
31 be j: kių 'šlygų, o kitus — 

ant parankos lig Ivismui. Areš- 
te liko 12 asmenų: visi kari s- 

kiai (kariškiu išviso buvo su' t- 

imta 30). Kadangi rastuose 
vėl'au P. O. W. dokumentuose 
figuru ja kai kurie kariškiai, 
tai reikėjo jų bylas tyrinėti. Li 
kusinjų kai kurios bvlos atkluo 
■t s armi jos te1smui ir 1 pulko 
teismui. Visa tai padarius, ko- 
misija likvidavo savo darbą, 
nes ta turtinga lenku slaptų 
organizacijų medžiaga, kifri 
rasta laike tardymo, neįėjo į 
Ypat'ngosics Tardymo Komi- 
sijoj kompetenci ją, kaip lygiai 
ir vėliau suimtieji. 

Jš bylos paaiškėjo: kai kurie 
lenkai kariškia1, tarnaudami 
musų armijoj, sykiu tarnavo 

politiškoms Lietuvos lenkų as- 

piracijoms.# Tam tikslui jie bvf 
vo įėję kontaktan su lenkais iš 
an )'S pusės) demarkacijos l'ni- 

jos. Ryšiai buvo labai gerai or- 

ganizuoti ir žinios iš Kauno. 
Vilniun ir atgal dažniau ia1 bu 
vo padu dam.« tą pačia diena. 
I >uvo suteikiamos labai smul- 
kios žinios apie musų kariuo* 
menę, finansų;?, vMaus padėt j, 
\isucmenės upą ir net žymes- 
niu valdininku bei karininku 
charakteri st ik >$. Drauge su ka 
riškiais veikė 'r kai kurie val- 
dininkai bei civiliai asmenys. 
Visi jie s'stematingai buvo pa- 
siskirstę savo darbuotės roles. 

Galutinai jų darbuotės fina"; 
lasturėjo buti sukilimas ir na u 

j s Lietuvos valdžios pastat) 
nias, kuri pasak 'rastųjų doku-.. 
mentų, turėjo bu t 'r gi ''lietir 
viška, bet ne šovinistiška", kaip 
dabar, taigi "su kuria galėtų 
tartis Varšuvos bei Vilniaus 
lenkai". .Iš rasto busimųjų mi 
n'sterių sąrašo aišku, kad mi» 

1 nistenų sąraše nėra nei viono 
lietuvi;: visi jie Lietuvos len- 
kai. Tačiau tą kabiretą titrėj.") 

[sudaryti vienas i'nisų Petuvis, 
kuris tam tikslui (ir, rodos, 
dar kitiems dar nepatirtiems 
tikslams) yra paėmęs iš lenkų 
didelę sumą pinigų ('s vieno 

'dokumento matyt, kad dalį tų 
pinigų jis neteisėtai pnsisavi' 

j no). IŠ 13 galima padaryti kon 

įsekventišką išvadą, kad naujo- 
į ji Uetuvos valdžia turėjo reni- 

tis lenkų durtuvais — dvari- 
ninkais ir dalia miestiečių.. 

I 

Sukilimas turėjo prasidėti 
rugp. 29—30 d. nors 'štikrųjų 
pirmasis sukilimo aktas buvo 

i ryšių sunaikinimas nakty tarp 
| rugp. 27 j 28 d. Kad sukilimas 
ir paskui Lietuvos valdymas 
geriau eitu, v,sa Lietuva pa' 
skirstyta i 13 sričių'(odvody). 
Kiekvienai sričiai paskirtas'ko 

nnendantas, i »padėjėjai, vietos 

; komendantai 'r tt. Kai kurie 
I tų komendantų ir šiaip įžymes- 
nės sukilėlių galvos jau suim- 
tos. Toliau paaiškėjo, kad są- 
mokslininkai veikė dar p ■ pir 

linųių suėmimų (rugp. 2?—29 
i d.). P'nigus gi savo darbams 
gaudavo iš anos pusės demar- 
kacijos linijos; viename doku- 

Įnmivia:-.?; ...-t: 

mente be ko kito rašoma:...] 
sprave popsuly Šeiny... ponie- 
\važ to pobudzilo lit viii.: >\v do 
dzialalnosci" (dalyką sug-uli' 
no Se'nai, kadangi ta1' pastū- 
mėjo lietuvius j darbą). Ta- 
čiau nežiūrint suėmimų liku- 
sieji sąmokslininkai kaip maty" 
t i *š kai kurių pranešimų, vis 
dar nenustojo vilties Įvykdinti 
savo sumanymą. 

ŠIAULIUOSE įsikūrė Pre- 
kybos ir Pramonės isitikejimo 
Bendrovė, vardu "Venta", tu- 
rinti tikslą imi's gamint reika- 
lingesniii prekių, vyriausiai, iš 
\ ieliiiės žaPosios medžiagom. 
lieto Bendrovė "Venta" užsi 
iminės plačiai prek\ba ukio pro 
dūktais ir žaliąja medžiaga ir 
pristathies didesnėmis partijo- 
mis ūkininkams ir krautuvėms 
Įvairi! jiems reikalingų prekių. 

B-vės "Venta" steigėjai yra 
komersantas Jonas Tumas, tei- 
^'ų kandidatas dvarininkas K. 
Lukomskfs, Šiaulių klebonas 
kun. Jasienskis, "Rūtos" fabri" 
ko savininkas A. Gricevičius, 
"Birutės" fabriko savin'nkas 
V. Vaitkus, pramoninkas A* 
Zaborskis, bankininkas B. Ki- 
bortas. Pirmieji penki yra pil- 
n1 Bendrovės nariai. Bendro- 
vės reikalų vedėjais yra J. Tu 
mas ir K. Lukomskis. 

NEMAKŠČIUOSE rugsė- 
jo 19* d. š. m. įvyko mitingas. 
Žmonės skundėsi vokiečiams, 
klausė įvairių dalykų; kalbėto- 
jas atsakinėjo j klausimus ir ra 

g1 n o Imti vienybėje, sakydamas 
jog gerumu vokiečių neišvary- 
siu i kol nepaimsim koki > nors 

ginklo. Milicininkas pranešė, 
kad rengiasi vok'ecia: suimti. 
Ji(.i s bemitinguojant vokiečių 
minia apstatė kulkosvydžius. 
Vienam kalbėtojui pasisekė pa 
bėgti, o antra vok'ečiai puolė 
suimti, bet žmonės neleido ?r 

paslėpė bažnyčioj; teji norėjo 
taip pat įpulti vokiečiai, bet 
žmonės ir vėl neleido. Vokie 
č5ai atsigabeno kulkosvydžius Į 
šventorių, bet klebonui pasise- 

k-ė su pagalba žmonių pabėgti. 
Likusieji žmones ilgą laika dar 
su vokiečiais barėsi, dvejetą jų 
suėmė. Įtrina kleboną sumušė 
ir nuvedė i leitenantą, bet lei- 
tenantas tuojau paleido. Kito 
gi paltą ir valizą vokiečiai pa- 
siėmė. 

CHICAGIEcIAI PRIJAU- 
ČIA LIETUVOS ATSTA- 

TYMO BENDROVEI. 

Lapkričio 6 d., vakare, įvy- 
ko L. A. B-vės atstovo, chemi' 
ko P. J. Žuri#, prakalbus Rost- 
landė, Strumilų salėje. Žmonių 
susirinko labai mažai, nes ly- 
tus pyle lyg iŠ kibiro. Tečiaus 
tie, kurie pribuvo ant prakalbų 
neapsivylė, nes gal, nei vienas 
nebuvo pirdėjęs tokių indoinių 
dalykų girdėti aipe įvairias 
dirbtuves ir budus pagamini' 
m/> išdirbinių delei prekyviečių. 

Patsai kalbėtojas paaiškino, f 
kad jo tikslas nėra kalbėti apie j 
paprastas industrijos Šakas, nes i 
apie tai ir patįs galime Įsivaiz- i 
clinti. — Jis nurodė pagamini- \ 
mą amonijos, medžio alkoho- j 
lio ir kseos lti iŠ durpių, j vai" j 
rių nitriškų druskų iš druskos, I 
kuri randasi Druskininkuose ir f 
kitose Lietuvos dalyse; taipgi f 
aiškini apie išdirbima stikl * iš Į 
smielių, kuriose nėra geležies Į 
dalių, ir apie sunaudojimą kai f 
kių bui akmens ir t.t. ir t.t. Yi- f 
si labai tuom viskuom indoma- i 
vo ir buvo pilnai patenkinti, j j 
Tai buvo populiariška lekcija f 
apie svarbius ir naudingus da- j 
lykus. Kalbėtojaskartu paaiš' Į 
kino tulus pamatinius m vksliš- | 
kus princikus, ant kurių remia f 
ši visa eilė industrijos šakų. Į 

I 
Chemikas P. J. Ziuris nuo-J 

sekliai išaiškino, kad vientik I 

geras ir pastovios bendrovės, I 
— kaip kad Uvtui'iii Atstaty- Į 
1110 E'vč, — gali tinkamai iš- Į 
rišti šiuos klausimus ir palai- Į 
kvti Lietuvos industrija ir prie- | 
kvba pačiu lietuviu rankose. 1 c. 

». 

Tą viską jis parėmė tvirtais 1 
darodymais ir argumentais. j r 

Galop jis nurodė, kad L. A. 
B-vė suorganizavo porą fabri 
kii, užmezgė tvirtus ryčius su 

Lietuva, Įsteigia savo banką, 
eksportoinporto skyrių ir už 
indetus pini£ us moka (/ Tap > 

nupirkta gan daug šėrų, nors 
ir ma^ai buvo žmonių. Kudau 
giausiai lietuvių turėtų išgisti 
chemiko P. J. Ziurio prakalbas 
ir tapti tos garbios L. A. B-vės 
nariais. Chicagiečiai, padėkime 
atstatyti Lietuvą, — tegul pa" 
tįs lietuviai painia išdirbystę ir 
prekybą jssavo rankas. K. 

DR. VOITUSH, OPT. 

Lietuvis akių specialistas 
\r «. s i ncr.vuot.i-, skauda galv.l. trumparegystė 
paeina nuo silpnų akių. Sergėkite savo regi. 
jimą. Ypatinga atkreipiame s vaikrs 
einančius mokyklon. Yalamlos: nuo 12 iki 
vakaro. Netlėl.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas 
Ashland Ave. Telefonas Drover 9660. 

Lietuviai Biznieriai! 
Garsiiikites dienraštyje "Lie- 
tuva". Apsigarsinimas atneš 
Tamistai didžiausias pasekmes 

kapitalas 
$200,000.00 

PEFiVI RŠIS 
$25,000.00 

PATARNAVIMĄ, PARANKUMA IR SAUGU- 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

ĮSTAIGOJ 

TfiTC ūmi 

kurio turtą jau siekia 

A 
5 

Siunčia pinigus Europon, parduoda Lai 
vakartes, skolina pinigus ant nuosavybių, ap- 
draudžia nuo ugnies, randavoja bankines 
Skryneles. 

__ VALDYBA: —— 

JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas. 
WM. M. ANTONISOM, Vice Prezidentas, 

JOHN 3. BAGDZIUNAS, 
Vice-Prez. ir Kasierius. 

IIUIUFR^AB L^ilf L!td/lL y j h u ik Dnrm 
3252 S. HALSTED SI., Kanipas 33čios CH1C&G0 

VALANDOS: -— Kasdien nuo 9 ryte iki 5 po 
pietų. U/arnįnka*s ir Subatomis iki 8:30 vai 
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LIETUVOS ATST T Y r 
t m w ■i h 

P* 

Lithuanian 
DeveBopmenf 
Corporation 

irmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija AmeriKąie Jau liT'POitą j Liefuią pradėjo. Tuoj pradės Eiporta iš Lietuvos. Kaune rkyrius vaifeia huopuikiausiai: Jis susidarė iš Mekmingiausiii žmonių Lietuvoje. Vedėju L, i, B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 
==Tamstos bukit© draygais Garbingų ž omu 
Lietuvos Atstatymo Bendrove, kad patarnaųti Lietuvos Atstatymo darbuose, cu~ 

tveiė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir įtekmingiausi žmonė8 Lietuvoje. I valdy- 
bą paf'nkti šie asmenįs — agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo 
Nobelio Varšavoje. po to buvęs organizatorius ir vedėjas "Vilijos;" A. PRUŠAS, buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų it* da- 
bar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra tajp-gi ir Lietuvos valdžios ban- 
ku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgą laiką "Žagrės," Marijampdlėje ir 
?erai žinomas vaizbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijos" fabriko vedėjas 
ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: — St. Čiurlionis, prezidento Smetonas asmeninis sekretorius ir Lietu- 
vos valstybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAI lIS Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas, buvę© Vokietijos Reichstago narys p2y 9 metus. Dr. J. ALEKNA, Lie" 
tuvos Taryboj narys* ir Lietuvos Raudonojo Kryž*aus pirmininkas. SALEMONAS 
BANAITIS, žinomas spaustuvninkas i: knygų leidėjas Kauno, arys 

" 

<etuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijos In^stltuią. DR. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pra 
monės ministerijoje. Agronomas J. KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos di- 
rektorius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantuos Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lie- 
tuvos Taldžlos paskirtas direktorius priePramonės ir Prekybos Banko P. TAMOŠE- 
VIČIUS, kasininkas Valstybes iždo Šiauliuose. Pramoninkas J. GUSTAITIS (Bro- lis kun. A. Gustavo, poeco). A. RIMKEVIČIL^S, spaustuvninkas iš Vilniaus, P. LEO- 
NAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir k. 

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

Šerai Lietuvos Atstatymo Bendroves parsidavinės tik lig NAUJŲ METŲ. KAS tik gali įstoti turi pasiskubinti, nes pavėlinę negaus pirkti. 
SENIEJI NARIAI KIEČIAMI PIRKTI DAUGIAU ŠĖRŲ. 

Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad kad bus galima ir daugiau išmokėti divi- dendų. Už. pirmą pusmeti jau išmokėta 4 J/o už įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymą Bendrovę. 
Už ant*"ą pusmetį bus išmokėta DAUGIAU NEGU 4 NUOŠIMČIAI. Ir dividen tai augs kitais metais greičiau kaip pusmečiai 

ŠERAS $10— 
Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. 
JEIGU NORITE SAVO DRAUGUI PADARYTI TIEK GERO, KAD JIS GAUTU UŽ SAVO PINIGUS KAS PUSMETIS DIDELIUS DIVID^NTUS, PRI- KALBINKITE JĮ ĮDĖTI PINIGUS Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVg. 
įgaliotiniai ir nariai darbuokitės: juo bus greičiau užbaigtas PARDAVINĖJI- MAS ŠĖRŲ nJO DIDESNIS PELNAS LIKS, 

— •' 1 IMLUI.■ IIIIIJIH■■■!■■ Mmhrrram -sr.n«r» 

LITHUANIAN DF\ELOPWENT CORPORATION-UETOVOS ATSTATYMO BENDROVE,320 Fifth Ave., New Ywk,H.Y. 
m immmtJtnrr ui»Jir i<« ■ "■ ■ ■ ■■ i"111 1 ——— 



Aukautojai ir Jų Aukos.! 
Per Laisves lr ar po Išleistuves' 

H PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ii* pavie- 
niai, tėmykite į adai sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti atiku tvarkymo komitetui. 

(Tąs.1N,. 

Navickis Antanas 1.00 
Nemunis L 1.00 
Navickas Kaz 1.00 
Ničas Juozapas 1.00 
Namor Bernardas 5.00 j Nausiedas Petras 1.00 
Normanth Alex 1.00 
Nalkauskas Kazimieras 2.00 
Nakutis Domininkas ..1.00j 
Nirtautas Vik 1.00 
Neberieža John 5.00 
Nedvaras Stanislovas .2.00 
Norvaisha Leopold .. 1.00 
NarkaČa J 5.00 
Niedvoras Leonard .. 5.00 
Norbut Frank 5.00 
Narkevičius Franciškus 1.00 
Navadauskis Antanas 5.00 
Nemčauskis Steponas 1.00 
Neberiža William A. 5.00: 
Naikelis S. Dr 10.001 
Nitkus Peter 1.00 j 
Nakrasis Aanton .... 2.001 

(Rus daugiau). 
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DAR $100 LIET. LAISVEI. 

Lapkr. o d., vakare, Engta 
\vond'o kol inijojc kalbC'jo che- 
mikas P. J. 2uris f.. Linos. Sa- 
va'les reikale. Žmoniij hnv su 

sirinke apie 50 (delei tos kolo* 
ui jos skaitosi nemažai), lšsyl: 
aukų surinkta f>0 d L, bet po 
antro paraginimo "davaryta" 
lygiai ik1 100 dol. 

L. G. D. APSKRIČIO SU- 
SIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugijas 
Ch'cagos apskričio susirinki' 
m n s įvyks utarninke, lapkričio 
II d.. 8 vai. vak., \Yodmano 
svet., \Y. 33 ir Lini j gatvės. 

L. (i. 1). skyrių delegatai 
bei valdybų nariai, malonėkite 
nesivClinti, kad nere'ktu vie- 
niems kity laukti "i bereikalo 
paišyti laika. Taipgi kvieč'a- 
ma atsilankyti' dar neprisidėju- 
siit prie apskričio 38 lr 57 sky- 
rių atstovai. 

'S. C risi us, pirm. 
R. Adčijis, sekr. 

DOMAI L. G. D. 17 SKY- 
RIAUS NARTAMS'. 

L. G. I). 17 skyriaus sits'rin- 

m 

8U PROGRAMŲ, RENGIA L. K. S. 22-ra KF. 

litarninke, Lapkričio 11, 1919 
M. Meldažio Svet. 

2242 W. 23-rd Plnce 

Prasidės 7 valandą vakare. 

P.US PLAČIAI AIŠKINAMAS 

ifl I 

Dainuos L. S. Vyrų choras, bu3 deklemaeijų. Kalbės vienas atsi- 
žymėjęs tarpe Amerikos lietuviu kalbėtoju Xorthwestern universiteto 
studentas T. L". Dirnflnlis"1 ir drg. S. Sarkunas. 

Inžanga padengimui lžaų 10c. 

Kviečia visus atsilankyti Komitetas. 

tiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiitiimiiiliiiiuiimitiiiitiitiiiim: 

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS 
ANT BRIDOEPORTO YRA 

CENTRAL MKUFACIURIN8 DISTMCT 

A STATE BANK 

Kapitalas ir Perviršis 
į $550,000.00. 

Banko Turtas Viršina 
$5,000,000.00. 

j Priima 
pinigus i 

taupymo 
skyrių iiį 
moka 3čia 

v 

nuoš 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
gražina o o 

ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE BANK 

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

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagu 
ir rūpes- 
tingą pa- g 
tarnavirna £ 

Šis hnnkas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- § 
žiausių ir stipriausių bankų ^ioje apielinkėje. Čia yra lai- § 
komik nū Suvienytų Valstijų, Paštų, Trankų, Pavieto $ Cook, Miesto Hiicagos ir daugybės Korpocacijų, Drau- g 
jrysči: Kliubų ir Tūkstančių darbininku, $ 
šiame banke yra įtaikytas specialis lietuvių skyrius, kur a 

galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kai- 3 
boje. Visoki patarimai Dykai. g Central !Vlanuf, District Bank; 3 
! i V 35-th St., tarpe Morgan ir Racins St. Chieago. ? 
Br s atdaras kasd'en nuo 9 ryto iki 3 po pie-.ų. Scredos vakarais rj 
ni iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. vak?ro. 9 

* W v-VV ̂  V wv V mMV MW m v 

jkimas Įvyks antradienyje, Iap-| 
I kričio 11 d., lygiai kai]) <S val.i 
vak., \Vndmau * svet., kampas 
3 o ir Lime gatvių. 

Malonėkite atsilankyti v'si 
nariai ir rėmėjai. Taipgi atsi- 
veskite .savo draugus bei pa" 
žįstamus, nes dabar yra \;ar 
bus momentas, kuris iš .\ 

l'etuvių daug ko laukia ir Į kn 
mes privalome atydžiai pažu; 
rėti ir gelbėti \ .ietuva. 

Rast. M. K. Silis. 

$1,000 Į L. X. FONDĄ. 
Chicagos Lietm ių Taryba 

atsibuvusiame lapkr. 7 d. susi- 
rinkime, apkalbėjusi apie Lie- 
ti iv s Liuosybes Savaitės pa- 
sekmes, nutarė tuoj pasiųsti X 

j surinktu aukų į LLt. Ncj '. 

| Fondą 1,000 dolanų. 

LIETUVOS SUMU 
)R. No. 1 AUKA. 

I Lietuvos Sunų Draugyste 
No. 1 (iš Town of Lake) 
paaukavo $25.00* dolarius 
Į Lietuvos Neprigulmybės j 
Fondą. Auką pridavė Drau- 
gijos knigvedis J. J. Pelekas 
"Liet." Red., kurią tuoj pa- 
siuntėme L. N. Fondan. 

"Liet." Pfed. Į 

La; atsišaukia Julijonas 
Crabliauskas pae Darni Du-j 
binską, 3546 Lo\ve Ave., 
Chicago. Jam randasi iš Lie-1 
tuvos laiškas — iš Virbaliu 

SO. CHICAGO. 
Lietuvos Liuogyfcės Savaites 

Prakalbos. 
Spalio 3 d., ketverge, įvyko 

L. L. Savaitės prakalbos. Kal- 

bėję chemijc.3 inžinierius P. J. 
Žvrris, kurio prakalba buvo ži- 
niomis turtinga, daug rc4Škiiiti 
i; raginanti. Po prakalbų buvo 

girdėti žmonės tarp savęs kai" 
[bančius, esą, kad taip daugiau 
čia panašiu kalbėtojų pasisuk- 
tu, tai vietos lietuviai kur kas 
ve šlesniais ir naudingesniais 
savo tėvynei pastotų. 

Publikos buvo susirinkę apie 
50 ypatų aukų i Lietuvos Nepri 
gulmybės Fondą surinkta 
$127.23. 

Aukavo sekanti tėvynainia*. 

Dom. Adomaitis 
J. Rudaitis 

iKaz. Manic/:as 
Pet. Vudvitis 
Jok. Karvelis 
M. Visockienč 

$9.0 0 
«.0n 
r. oo 
/ O0 
6.0'J 
5.00 

J. Lisauskas 5.00 

Po $2.00: 

J. Trijonis, J. Zelnis, AT. 1' < 

škenie, J. Vaitkus. M. Mo- 
zia, F. Šagamogas, J. Ai\ 
maitis, P. Sini1 hs. 

I Po SI.00: 

| E. P-oškaitis, Ad. Yisockaitis 
•J. Ciapr'kas, P. Ma .iokas, A. 

Tamasiunas, Z. Vilkas, A. ('-> 

tautas A. Urbėnas, Z. Pasta- 
rastis, St. Šimkus, J. Kudzma, 
D. Ruseckas, M. Cuplis, A Ma 
niakas, J. Baltramaitis, Al. 
Sucil?, J. Statkevičia, A. Ra- 

gauskas, KI. Ruseckas, M. Ga 
ruckas, A. Masiokas, J. Ta- 
mašauskas, I\. Kiupc1i P. Ba 

gužis, V. Rutkauskas, F. Ma* 
įsiulis, J. Fastarastis. 

Smulkių aukų $2.70 " 

Viso labo. $127.33. 
J. Trijonis 

l 
_ 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda aidelis sandelis groserio ir 
rūkytos mėsos. Turi buti parduotas į 
trumpą laiką. 8944 Houston Ave., So. 
Chicago. 111., Telof. So. Chicago 6_J,54. 

B. Kukinskas 
St. Sydlauskas 
F. Gediminas 
J. Kviitkas 

St. Gartiis 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.33 

Parsiduoda ;ir1i;i parsirandavoja pui-, 
kus namas ir plotas žemė.', kur galima 
laikyti gyvulių ir paukščiu, kur gaii-l 
111a antra tiek uždirbti ltielc dabar ir 
visuomet turėti savo daržOvin. Catve- 
knriai netoli taipgi geležinkelio stotis 
irgi ėi pat. I ž vieną nikeli gali važiuo 
ti kur tik nori. vanduo pigus ir mokyię 
la ei a pat. Pt. .iskublnkite lietuviai, nesi 
;.š nenoriu išduoti žmogui svetimos 
tautos, laikau lietuviams. Aš tunu dvi 
toki vieti su tokiais pat pr'.ogumais. 
Atsišaukite greitu laiku, kad nepaimtų 
kili. Visuomet nedėliomis itiane gali- 
ma rasti namie arba kitomis dienomis 
iš rytmečio. 

adresas: 

KASPEIl IDZELE\VICII 
8532 Y'inccnr.es av. 

Chicago, 1)1. 

iichi ;n-iai bučęrnės ir 
iscrnės tikccriai su namu 

a; 'n- atsiduoda Į randą. Atsisa 
nas savi įką J. Stankus, 

uneral' Ave., Giicago. 

•XTRA! EXTRA! 
Pirkus, naujai statytas 5 kam. 
bariu namas, maudyne, elekt- 
ra ir £e^as. Karnas randasi pui 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių 
ir strytkariu. Kreipkitės prie 
savininko, o busit su kaina už 
gai«vdinti. Mrs. T. Rodovičie- 
nū, (>36 \V. 33rd St., Chicago 
UI., Tcl. Y ar d s 2750. 

PAJIEŠKOJIMAL 

Pajieškau giminių ir pažjsamij, pa- 
einu iš šauklių kaimo, Šimkaičių VuLl 
sčiaus, jau 24 metai kaip gyvenu Ame 
rikoje, Taigi kas turite rei.kal \ kreip- 
kitės šiuo adresu: 

Juozapas Jaukena, 
Box 147, 

Cairnbrook. Pa: 

Phjioškau savo pusbrol'o Vaclavo 
Ivoškauff, Kauno gub, Šiaulių pav, Pa 
pilės parapijo.-. Rudikių sodos, Gavai ! 
laišką iš Lietuvos, turiu žinių apie ta- 
misl.os tėvus ir brolius, del plateanią 
žinių atsišaukite: 

Chas, MitshuTs, 
Box 26, 

Ericsburg. Minn: 

Kad Saluto Stomach Jlitters yra pri- ! 
pažintas "VVashingtono, D. C. už tikr i I 
ir geriausi.-} gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, Į 
skauda po krutinę, viduriu užkietėjimą 
skilvio nedirblmą neskanaus atsirugi- j 
mo neturint apetito, galvos skausmą, j 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes S 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa | 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės" 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina boukos $1.50, 2, 
bonlcos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittė.-.'s iš Šaknų žievių žo- 

lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

C-ilima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu negali gauti, tą prisiųsk moneyj 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir, 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit! 
tikr^, ir aiškų savo antrašę ir rašykit! 
taip: 

SALUTE MAN'JFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO I 

|*16 V/. 31sl St., Chlcago. III. 

J ciEKA'.AUJAME LIFE | 
>fSUr' ;:CE AGENTŲ.' i 
Geriausi kontraktai, dideli kami- 

I ai, Ifberali atnaujinimai. 
■ Įnirto pašvęf-'i visą arba dalj savo 

•huns apsim kės dirbti su mumis. 
Telef. Y iroe 2820. 

K THWFof CHICAGO i 
AGENCY 

1575 Ogden Ave. 
Louis Hirsh, Manager 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Chicpeos ofisas: 4515 S. Wood Str. 
Tiic Ket.vergo vale. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yards 723 

I 

j Telpphons Yards 1532 { 
DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Gydo visokias ligas mc'.erų, vaikų ir vyij. 

Specialiai gydo limpančias, senas ir j paslaptingas vyrų ligas. 
, 3259 So. Halsted Ct., Chlcago, II!.! 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENT'ISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomlg pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvos. 

iiiiiiiiiiiiiiiniiM 

!Pliones: Yards 155—551 
Resiclencft Phone Drover 7781 

j F.A. JOZAPAIT1S, R Ph 
j DRUS STORE—APTIEK A 

! Pildome Visokius Receptu3 
3601 SO. HALSTED ST. CIIICAGO| 

CHSKi3£-3£rtHCH5 2&HS &&Z CK3 It-aCBKUKHl 

\ Dr. G. M. Giaser 
Prairti kuo]* Jau *•? m«1*I 

f 149 8. Morgan 8t, kerta 32 «t 
fepccla!!®tt)< Mot«n-lšU.ų, Vjrrlik^. 

ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 90 
plei. *>—» vat., :<Jod*l. 9—S. 

TELEFONAS YARD9 587. 

17 ^ 
Pridik Ntujuj Metu* bu tobulu akiu rt< 

gijimu, taip. kad airJro ncpi-alci3tuneaj per f 
iui metus, kas tiu įja». .>uu naudinga, 
regzti prašalinama pasitarkite sO Mani"-, 
prieš einant Vur kitur. Kgzamlnacija DYKAI, 

Onai pritaikiuti akiniai prašalini akiij u 
galvos fknudfjiiaut, trumparegyste ciba '•!> 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., <>JICAG' 
3iioi luboi, viia Vlat+'o 3ptiekos. TCnsyklie 

i nauc Di-.raS? 
Ka.npns *1 tvr. Gatrta. 

Valandos: nuo 9tiw vai. iyu> ik. 3 vai. ralį 
Nedilioi: r.n >- ijiv iki 1J vai. dienai 

!|i!||||l!l!l,i!lll!!,!ll!|||||l!l!!:ni!!illlllll!lllillll|lli|II'llllllll!!IIIIIIU!Hllll!l!ll|i|,|i 
j| Ofisas: Tel. Drover 7042 || 
I dr. s. mrnuh i 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS §j 
1 Clticagos .4712 S. Ashland Ave p 
| Cicero 4847 W. 14th Street M 
ę§ Ofisus! Tel. Cicero 5961 g 
=| Rezidencija 3336 W 66-th Strest -3 

Tolephone l'rospect 85S5 g 

yk. 

i Or. Virginia Narbutl 
x 

Physician &• Surgeon 
30c 1 V/cst a2nd Street 

2111 MarshaU Blvd. 
Ofiso valandos; 

2 Iki 4 jo piet 
7 Iki 9 yakare 

Tol. l.awndJe 660 

Gyvenimai 
Vel, RockvvalJ 1681 

V Ai. J. A 'i u ;;MA£1W Q 

Mokin* niūrimo. t/rp'.ma, doaignlng 
dlonomlt Ir VMtaralJi (til ijizi-to u 

aamŲ. Paliudijimai iSduoda-nl tr vie- 
rba rašykite, o lafs paatstruiy.^.n ■< 

"ūtfflkti ]uai9 patatlma. 
'ca pampinamos dy'cal. AtisUankylclt* 

W. M«ctl»on %ii 
5JAR.A f n. i r ■<. Principal 

Telephone Drover 6052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedSltoiuis pagal sutartį. 
261 S. HALSTED 37., CHICAGO 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dantistas... 

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

iki 9 vakare. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
L1KTUVT3 

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

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJ AG IK. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILls 
arti Kodzia Ave. 

Tel. Ya'ds 3654. AKUSERK^ 
Mrs,A,Michniewicz 

Bajgudi Akušerijo 1 
kolegiją; ilgai nrak* 
kavusi ^encailvcnj 
jos kospitul&so. Pa 
sekm'.ngai patamau 
ja prl& gimdymo. 
Duodu rodę visokie 
se ligose moterims ii 
mergiuoms 
3113 So. Halsted Zt 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ii 7 iki vėlai va^&jr 

w, M. lierzman 
IS RUSIJOS 

r-: ii iieiuviami zinomac per 16 «« 

ttj kaipo patyręs gydytojai, ckirurg* 
ir a!.uSerli. 

Gydo aitrias ir chroniškus ligai, T 

rų motero ir Taikų, pagal naujausia 
metodas. X-Ray ir kitokius elefctt"* 
riictaiium. 

Ofisas ir uaboiatorlja; 1025 W. 18th 
Street, netoli Fiak Street 

VALANDOS; Nuo 10— '.2 pietų, 'r j 
6—8 vakarcis. Te!ephone Canal 3110 3 

GYVENIMAS: 3412 S®, .lalsted 3t. j 
VALANDOS: tt*. tiktai. j 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKTA LEBERIŲ 
Atsišaukite 

WRIGHTWOOD IR 
HERMITAGE AVE, 

GERHARDT F. MEYNE 

SHIPPING DEPARTMENT 
MERGINOS 

IR 
MOTERIS 

Dabacl yra viena iš geniau- 
sių progų merginoms ir mo- 

terims, kuros nori išmokti 
darbą, kuris reikalingas 
Shipping Skyriuje. 
Darbas tokis: vyniojimas, 
rišimas pundelių, sverimas 
parcel post orderių ir t. p. 

Gera pradine mokestis. 
Puiki proga išsidirbti garą 
darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUC \ CO 
HOMAN AVE. <? 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTERIS 
Prie lengvo, švaraus ir žin- 
geidaus darbo musų Popie- 
rių, Baksų, Trunku ir Sie- 
ninių Popierių dirbtuvėj. 
Gera pradine alga. Puiki 
proga išsidirbti gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

LEBERIU 
TROKERIU 

WAREHOUSE MENU 
PEKIERIŲ 

Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki nietu. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA DARBININKU 
PRIE BUDAVOJIMO. 

ATSIŠAUKITE PAS 

WELLS BROTHERS 
CONSTRUCTION CO. 

PRIE 
BRENNAN PACKING CO., 

PLANT No. 2 

'40-tas Place, Normai A ve. 

REIKIA MOYEP" 
Reikia moterų ar merr pvi. 

mui grindų, maidyniu ir l<n •'» r!,i„ 
Atsišaukite pas prižiurėioję. (House- 

į keeper) 
Lakota Tlott-.l, 

3001 So, Michigan Avo, 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO.. 

22S W Kenzie St 

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

LORD & RUSHNELLi. 
2424 So. Laflin Str. 

Lietuviai Skaitvkite 
LIETUVA 

REIKIA PAGELfcOS. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkinio darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos i savaite. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

VAIKAI 
IR 

VAIDINAI 
EE.kių EE. .e. 

nuo 17 iki 25 metų 
MERCHANDISE 

IR 
SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuosimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti siuntinius ir post or- 

j derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą.' 

Pastovus darbas. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki piitų 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
Mums reikiamerginų, kurios 
norėtų išmokti darbą sekan- 
čiuose Prekių Departamen- 
tuose : 

žaislų. 
Vaistų, 

Čeverykų, 
Paneekų, 

Jubilerijos, 
Sidabro, 
Apatinių 

Šniūrelių ir Skraždų. 
ir kituose prekių departa- 

mentuose. 
Pildyti orderius 

Patikirnti orderius 
Inspektuoti Prekes- 

Rišti Prekes 
Vynioti pakus. 

Gera alga pradedantiems. 
Patyrusiems mokama sulyg 
jų mokėjimo atlikti darbą. 
Gera Proga išsidirbti gerą 
darbą. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVE., & 

ARTH1NGTON ST. 

VAIKAI. 
Dirbti ofise musų Cleriacal 
Departamente, prie abelno 
ofiso darbo. 
Gera pradine mokestis ir 
geros progos išmokti gerą 
darbą vaikams, kurie nori 
išsidirbti pastovų darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 
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