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Lietuva taikysis su sovietais. 
20,000 galicijonu prisidėjo 

prie Denikino. 
Sako, Petlura tuoj pasiduos 

Juodkalniečiai liuosnoriai užė- 
mimui Spaiaio. 

A 

t 

Naujas Kongresmotias po 
mirties bausme. 

20,000 GALICIJONU PRI- 
SIDĖJO PRIE DENIKINO. I 

Rostov, Rus/ja, lapkr. 20! 
d. — (Suvėlinta). Praneša- 
ma kad prie Denikino spė- 
kų prisidėjo net 20,000 ga- 
licijonų su visais prietaisais 
ir< amunicija. Prie Denikino 
prisidėjo kairysis sparnas 
Petluros armijos. 

Iš Denikono štabo, prane- 
šama, kad galicijonai aficie- 
riai bus perkelti iš gal ioi jo- 
nų pulkų į Depilrino kariu- 
menę, gi galicijonų pulkuos- 
na bus atsiųsta aficieriai ru- 
sai. 

PETLURA TUOJ 
PASIDUOS. 

Helsingforsas, lapkričio 
21 d. — Čia gauta žinia iš 
Nikolajevo, kad ukrainų va- 

das generolas Petlura turįs 
daug nepasisekimų kovoie 
prieš Denikiną ir, manoma, 
jis tuoj pasiduos po Deniki- 
no viršenybe. 

JUODKALNIJAI 
LIUOSNORIAI UŽĖ- 

MIMUI SPALATO. 

Rymas, lapkričio 21 d. — 

Iš Brandizi pranešama, kad 
iš ten išplaukė į Spalato 
600 juodkalniečių liuosnarių, 
kurių tikslu yra užimti mies 
tą Spalato, kuris iki šiol yra 
kontrolėje Jugo-Slavijos vai 
dininkų. Tai svarbiausis 
miestas prie Cattaro įlan- 
kos, per kur Juodkalnija 
gauna kuone visas prekes. 

NAUJAS KONGRESMO- 
NAS PO MIRTIES 

BAUSME. 

Rymas, lapkr. 21 d. — 

Gana keistai atsitiko Italijo- 
je laike paskutinių rinkimų. 
Tūlas M>ssiano, socialistas, 
tapo išrinktas kongresan, 
bet jam yra priteista mirties 
bausmė. 

Missiano pradžioje karės 
pabėgo Šveicarijon ir skai- 
tės' pabėgusiu nuo kareivia- 
vimo, vėliau Šveicarija jį 
išvarė, ir ji3 persikėlė Vo- 
kietijon, kur dalyvavo revo- 

lucijoje ir sėdėjo už tai ka- 
lėjime 6 mėnesius. Dabar 
jis randasi Vienoje, Austri- 

joje. 

Laike jo prasišalinimo 
karškasai teisma3 ji nutei- 
sė sušaudyti kaipo pabė- 
gusį 'š kariumenės, Dabar 
kila klausimas ar jis bus 
daleistas užimti vietą kong- 
rese, ar bus areštuotas, kad 
išpildžius teismo nuospren- 
dį. 

RAGENA CARRANZĄ 
NEŽUDYTI ANGELES. 

Waih/ngion, D. C, lapki. 
21 d. — Vilios pagelbinin- 
kas generolas Filipe Ange- 
les tapo suimtas Carranzos 
kariumenės >r yra teisiamas 
kariškojo teismo mieste Chi 
huahua. 

Iš Washingtono pasiųsta 
Meksikos prezidentui Car- 
ranzai eilė prašymų nebaus- 
ti Angeles, nes j's daug pa- 
sidarbavo laike karės per- 
žiurinėdamas talkininkų 
amuniciją. 

Gi Garza, buvusis Meksi- 
kos gubernatorius irgi teleg 
rafavo Carranzai prašyda- 
mas dovanoti Angeles, nes 

jis seniau pasidarbavo nu- 

vertime Madero valdžios, 
reiškia gelbėjo Carranzai. 

JUODVEIDŽIAI NEPRIE- 
LANKUS BOLŠEVIKAMS. 

Baltimore, Md., lapkr. 21 
d. — Redaktoriai keturių 
laikraščių, skiriamų juod- 
veidžiams, kreipėsi atviru 
laišku prie generalio proku- 
roro Palmer užreikšdami, 
kad tarpe juodveidžių nesi- 
platina nei I. W. W., nei jc- 
kioj kitoj formoj. bolševi- 
zmas. Girdi, juodveidžiai 
esą ištikimi šios šalies rei- 
kalams. 

Mat prokuroras Palmer 
anksčiau pranešė, kad bol- 
ševizmas labai platinasi tar 

pe juodveidžių. 
j 
NEPARDUOS VALDIŠKU 

LAIVU. 
4. 

Wa»hingt<>n, D. C., lapkr. 
21 d. — Laivyno deprata- 
mento sekretoriaus pagel- 
bininkas šiądien pranešė, 
kad valdžia neketinanti par- 
duoti pagelbinių laivų ka- 
riško laivyno. 

j Tokis kripsnis valdžios 
politikoje manoma, įvyko 
delei žemo pasiulijimo už 
minėtus laivus. 

Petras Klimas, Lietuvos Taikos 
Delegacijos Sekretorius., 

ši fotografija nuimta Paryžiaus priemiestyje St. 
Denis prie: vykstant Kaunan, posėdžiuosna Li' luvos 
Valstybės Tarybos." 

INTERVENCIJA MEKSI- j 
KON SUPLIANUOTA ! 

Washingtcn, D. C., lakr. 
21 d. — Jei Carranza neiš- 
pildys Suvienytų Valstijų 
erikalavimo link paliuosa- 
vimo konsulio Jenkms ir su- 

grąžinimo $150.000 išmokė- 
tų banditams, tai interven- 
cija Meksikon skaitoma neiš 
vengtina. 

Sužinota, kad pirm pa- 
siuntimo Carranzai ultima- 
tumo, valdžia daug svarstė 
visas galimybės ir nuspren- 
dė net panaudoti interven- 
ciją Meksikon,, jei Carran- 

;za neišpildys reikalavimų, 
į Žinoma, intervencija bus 
naudojama tik išbandžius 
visas kitas lengvesnes prie- 
mones. 
i Kalbant apie intervenciją 
apskaičiuojama, kad del 
nuraminimo Meksikos reik- 
tų armijos apie >š 450,000 
vyrų; dabar gi prie Meksi- 
ko? rubežlaus yra 120,000 
vyrų. 

Meksika priešais Suvieny 
tas Valstijas galėtų išstaty- 
ti iki vieno milijono vyrų. 

Iki galutino Meksike nu- 
• malšinimo reiktų naudoti 
iviršminėtą armiją apie tre- 
jl'us metus. 

NUĖMĖ KVIEČIU 
EMBARGO. 

Washingtcn. D. C., lapkr. 
21 d. — Šiądien pranešama, 
kad embargo ant kviečių ir 
kvietinių miltų tapo nuim- 
tas. Šiame reikale bus išleis- 
ta specialė proklamacija su 

prezidento parašu. 
Embargo lytis! išvežimą 

į ir įvežimą miltų ir kviečių. 
įFormalis panaikinimas em- 

bargo 15 dieną gruodžio. 

REVOLUGiJA SOVIETU 
1 

RUSIJOJE. 

Londonas, lapkr. 21 d. — 

Helsingforse gauta žinių, 
kad sovietų Rusijoje pfasi-1 
dėjo visa eilė sukilimų. Buk 
net Maskva, sovietų sostinė 
randasi pavojuje. 

Taipgi pranešama, kad 
Uralu kalnuose apielinkėje 
miesto Tomburg radosi ga-' 
na gerai suorganizuota ar- 

mija baltgvardiečių net iš 
55,000 vyrų. Jei ši žmia tei- 
singa, tai bolševikų armija 
Sibire atsidurtų dideliame 
pavojuje. 

VALDŽIA KONTRO- 
LIUOS CUKRAUS 

NAUDOJIMĄ 
Wash/ngtcn, D. C., lapkr. 

21 d. — prezidentas Wil- 
sonas vėl pavedė kontrolę 
maisto generaliam prokuro 
rui Palmer. Šis daugiausiai 
atkreipiama prieš .cukraus 
nereguliari naudojimą įvai- 
riems smaguriams, kuomet 
jo trūksta paprastam naudo 
jimui. 

Pirmoj eilėj ketinama su- 

mažinti dirbimą saldainių, 
kurios sunaudoja labai daug 
cukraus. Taipgi bus bando- 
ma dagauti cukraus iš kitų 
kraštų, ypač iš Kubos. 

PARYŽIUJE LAIKE 
KARĖS ŽUVO 521. 

Paryž/'us. Miesto tarybos 
pirmininkas pranešė, kad 
laike karės vokiečiai iš Ze- 
pelinų ir toli šaunamujų ka- 
nuolių Paryžiuje užmušė 
521 ypatą ir sužeidė 1.224. 

PERMAINOS ANGLIJOS 
KABINETE. 

.Londonas, lapkr. 21 d. — 

Kalbama, kacl rezignuoja iš 
urėdo karės ministeris 
Churchill; jo rezignacija 
buk surišta su politika Rusi- 
joje, kuri Anglijai nekaip 
teeinasi. Be to Lloyd Geor- 
ge, sakoma, nori daugiau 
susiartinti su darbininkais, 
įsileidžiant jų atstovus mi- 
nisterijon. 

Yra ganclų, kad darbo 
partija ir norint' daugiau ap 
sipažinti su vąlstybiniu dar- 
bu, kad po kelių metų visai 
paėmus valdžią į savo ran- 
kas. 

ANGLIJA IR FRANCUZI- 
JA GINS13 BENDRAI. 

Paryž/us lapkr. 21 d. — 

šiądien Anglijos ministeri- 
jos narys formaliai užreiškė, 
kad Anglija nutarė ginti 
Francuziją,, jei ją užpultų 
Vokietija be t;nkamos prie- 
žasties iš Francuzijos puses. 
Francuzijos užrubežinių rei- 
kalų ministers irgi prane- 
šė, kad Francuzija gins Ang- 
liją, jei įr ant jos panašiu 
budu Vokietija užpultų. 

APLEISTI OMSKĄ PRI- 
VERTĖ SUKILĖLIAI. 
Novo Nikolajevsk, Sibiras, 

lapkričio 16 d. — Bolševikai I 
Omsko privertė daugiau j 
čio ryte. Sakoma, užėmus 
bolševikams Omską tapo su| 
naikinta nemažai įvairaus ] 
turto. I 

Kolčaką pasitraukti iš 
Omsko, sakoma, daugiau 
sukilimai užpakalyje jo ar-! 
mijos negu sovietų spėkos.' 
Sukilimas įvyko mieste Kau- 
lazino ir apielmkėje. 

LAIVĄ IMPERATOR i 
ATIDUODA ANGLIJAI. 
New York, lapkr. 21 d.— 

Laivų valdiška komisija 
šiądien nusprendė perduoti 
vokišką laivą Imperator 
Anglijos ministerijos direk- 
toriui Reaburn. 

Laivas Imperator užbai- 
giant karę buvo Anglijoj 
todėl ir atiduodamas; gi ki- 
ti septyni vokiečių laivai at- 
gabenti Anglijon pačių vo- 

kiečių po paliaubų ir paskui 
perduoti Suvienytoms Vals- 
tijoms, todėl jų dar neper- 
davė anglams ir bus reika- 
laujama iš augščiausios ta- 
rybos specialio nuospren- 
džio del likimo minėtų laivų. 

IR DANIJA PLIANUOJA 
IŠDŽIŪTI. 

Kopenhagenas, lapkričio 
21 d. — Sekant savo kai- 
mynkos, Norvegijos pavyzdį 
ir Danija leidžia žmonių nu- 

balsavimui priverstinos blai 
vybos klausimą ir manoma, 
kad blaivininkai laimės, nes 

tame daug darbuojasi ir 

Norvegijos blaivininkų drau 
gijos, kurios laimėjo blaivy- 
bę Norvegijoje. 

Estonai griežtai prieš 
bolševikus 

Lenkija šeimyninkaus Ga- 
licijoje 25 metus. 

1 LIETUVA TAIKYSIS SU 
SOVIETAIS. 

Dorpatas, lapkr. 20 d. — 

(Suvėlinta). Lietuva u* Lat- 
vija galutinai nutarė prisi- 
dėti prie Estonijos užkvieti- 

ime Rusijos sovietų pradėti 
'taikos derybas. Taikos de- 
įrybos tarp Rusijos sovietų 
ir Baltiko šalių, manoma, 
prasidės apie 1 dieną gruo- 
džio, Dorpate, Estonijoje. 

I Prie šio nuosprendžio pri- 
eita paskutiniame konferen- 
cijos posėdyje tarpe Baltr- 
ko šalių ir bolševikų atsto- 
vų, kur taipgi nuspręsta ir 
nelaisvia's apsimainyti. 
1" (Mat atsibuvusi konfe- 
rencija formaliai tarėsi tik 
del aps'mainymo nelaisviai'5, 
ką Litvincvas ketina daryti' 
ir su Anglija). | 

ESTONIJA GRIEŽTAI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS 

Revel/s, Eston/ja. lapkr. 
20 d. — Neseniai Estonijoje 
iškilo valdžios krizis, bet 

šiądien viskas pagerėjo ir 
steigiamasai šalies susirin- 
kimas užtvirtino naują kabi- 
netą, kurį sudarė premieras 
Tonnisos. 

Iš atžvilgio, kad bolševi- 
kai vis grąsina užpufti ant 
Estonijos, visos estonų par- 
tijos sutarė dėti visas pa- 
stangas palaikymui valdžios 
kuri darbuojasi ąpginimui 
rubežių nuo išlaukinių prie 
šų, kas jie nebūtų, ir taipgi 
gelbėti valdžiai sutvarkyme 
vidujinių šalies reikalų. 

LENKIJA ŠEIMININKAUS 
GALICIJOJE 25 METUS. 

Paryžius, lapkr. 21 d. — 

Augščiausia taikos konfe- 
rencijos taryba šiądien nu- 

sprendė pavesti Lenkijai 
valdymą Galicijos bėgyje 25 
metų. Tas bus daroma po 
užžiura tautų lygos. Gi pa- 
baigoje šio termino tautų 
lyga spręs apie Galicijos li- 
kimą.' 

LEGIONO NARIAI ĮSI- 
LAUŽĖ I. W. W 

BUVEINĖN. 

M/lwaukee, W/s., lapkr. 
21 d. — Nariai Amerikos 
legiono, prigelbstint jūrei- 
viams įsilaužė I. W. W. bu-! 
veinen ir viską išardė sunai- 
kino. 

Pirm užpuolimo legionin- 
kaį apsilankė policijos sto- 
tin ir pranešė policijos vir- 
šininkui apie savo siekius 
Laikė užpuolimo ant namo 

visoj apielinkėje nesimatė 
nei vieno policisto. 

SERBIJA LIEPĖ RAŠYTIS 
PO SUTARTIMI. 

% 

/* I 
Paryž/us, lapkr. 21 d. —, 

Serbijos taikos atstovybė 
gavo įsakymą iš Belgrado, 
kad pasirašytų po taikos su- 
tartimi su Austrija. Mat Ser 
bija pirmiau nenorėjo ra- 

šytis deleį skirsnių užtikri- 
nančių tiesas mažumoms. 

ŠIMTAS TUKSTANČIŲ 
DOVANU KOMUNIS- 

TAMS. 

New York, lapkričio 21 
d. — Laike paskutinių kra- 
tų komunistų butuose rasta 
čekių-dovanų komunistų par 
tijai apie ant $100,000. Vi- 
si čekiai laikomi pas teisėją 
ir, sakoma, bus daroma de- 
lei to tuli tirinėjimai. 

ILGAI GYVENANTI 

PERAI. 

Paryžius. Mokslo akade- 
mijoje profesorius Delage 
pranešė, kad Dr. Gallipe su- 

rado gyvus perus labai se- 

nuose rašiniuose. Sako, ras- 

ta gyvi mikrobai rašiniuose 
nuo kelių šimtų metų senu- 

mo. 

Surasti perai esą gana 
t tiprųs ir gali keltis i£ vietos 
į vietą. Gi karštį išlaiko iki 
248 laipsnių Fahrenheit.. 

TURKIJA TURI SENIAU- 

SIĄ ŽMOGŲ. 
Londonas. Buvo manoma, 

kad John Shell iš Tennes- 
see, 131 metų yra seniau- 
sias žmogus pasaulyje, bet 
majoras Road, buvusis Ang 
lijos laivyno atstovas Kons- 
tantinopolyje, tvirkina, kad 
talas turkas Zorro yra 141 
metų. Sakoma jo rekordai 
randasi Konstantinopolio 
arsinale. 

ORAS 
J * * *' 

Chicagoje ir apielinkėjc. 
* # * 

Šiądien giedra; maža at- 
maina temperatūroje; vidu- 
jtiniai daugiau vakarų vėiai. 

Šaulėtekis, 6:48; 
Saulėleidis, 4:24. 
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BRANGENYBĖ IR JOS PASEKMĖS. 
Nuolat pragyvenimas darosi sunkes- 

nis. Sunkiausiai gi versties šiais laikas 
tai darbo žmonėms. Viskas brangsta ir 
brangsta. 

Maisto produktai .brangsta. 
Drabužiai ir autuvas brangsta. 
Važinėjimas brangsta. 
Butų kainos taip pakilo, kad netoli- 

moje ateityje neturtingiems žmonėms gal jos bus visiškai neprieinamos. 
Visur ir ant visko mokesčiai. 
Net pati vyriausybė pabrango. Senato- 

rius William iš Illinois valstijos vienoje 
kalboje Senate pasakojo apie įtekmę bran- 
genybės ant Amerikos vyriausybės užlaiky- 
mo. Esą laike pastarųjų 40 metų Suv. 
Valstijų vyriausybės užlaikymo išlaidos 
pašoko 500 nuošimčių. Per sekančius 40 
metų Amerika bus priversta mokėti kas- 
met savo vyriausybei po 20,000,000,000 do 
larių. 

Dabartinė negirdėta brangenybė yra 
praėjusios karės pasekmė. Ji apėmė visus 
kraštus ir tautas. Dabar niekur nerasi vie- 
tos, kur galima butų pigiai pragyventi. 

Amerika yra geriau apsaugota nuo! 
įvairių trukumų, negu Japonija, Anglija 
arba Italija. Neatsižvelgiant į tai ir Ame-j 
rikoje kainos didėja ir didėja. Kasdien | kas nors pabrangsta. O niekas, niekas ne-! 
pigėja. 

Trustai plėšia žmones ir turtėja. Už- 
tat jie nuolat kaso galvą deleį streikų. Už- 
tat ta ekonomiška kova verda visuose šios 
šalies kampuose. 

Neatsižvelgiant kiek gauni pelno, — 

visuomet bus mažai. Darbdaviai gi moka 
darbininkams tiek, kad iųos gyvais palai- 
kyti, bet ne kad gyventi taip, kaip priderą 
dvidešimto šimtmečio kulturiškam žmogui. 

Daugiau duoda, daugiau ir atima. Duo| 
da 30—40—70 dol. į savaitę, bet visi tie 
pinigai .bus atiduoti krautuvninkui, mokes- 
čiams, namo savininkui ir t.t. Sunku galas 
su galu suvesti. 

Gauni užmokesnį subatoje — kišenėje; 
35 dolarai. Panedėlyje jau jų nėra. 

Eina darbininkas "bilų" mokėti. Vi- 
sur atkerta po didoką šmot^ nuo jo 35 
dol. algos. 

"Bučeris" pasiima sau dalį už mėsą, 
kurią prirengia Chicagos skerdyklos. 

Pieno trustas ima už butelį pieno tiek, 
kad jau darbininkų vaikai priversti yra 
dažnai apsieiti be to reikalngiausio jiems 
maisto. Nesenai pieno tinstąs dar pakėlė 
kaina, užtat dabar gauna 60,000 dol. į die- 
ną daupiau, negu pirm. 

Prašykite cukraus. — Cukraus daug. 
Cukrui medžiaga' nepaprastai užderėio ši- 
mev, o cukrau? nėra. Kodėl? — "Cukri- 

niai" baronai siunčia jį į Europą, kame 
gauna 100—150', pelno. O ši šalis lieka 
be cukraus, nes jau toks yra noras cuk-' 
raus karalių. 

m Butai... Greit darbo žmonės bus pri- 
versti gyventi po atviru dangumi. Bet ir 
čia pavojus — gali kas nors priversti mo-i 
keti ir už dangaus pastogę. Juk be pinigų1 
niekur, net į rojų nenueisi. 

Galų gale, išmokėjus visas "bilas", 
žmogui pasiliko dolaris. Gal jis norėtų l 
išvažiuoti iš turtingosios Amerikos. Bet! 
kur? Visur keliai. Visur reikalingi pi-1 
nigai. Visur nesvietiškai brangu. Visur 
žmones plėšia, ir net į kalėjimą nepaklių-1 
va už tokį plėšimą. 

Prancūzija atidarė mūšio laukus del| 
turtingų turistų, kad rinkti svetimus pini- 
gus. 

Anglija už kiekvieno keleivio perve- 
žimą dabar ima 100', brangiau, negu prieš karę. 

Japonija už svarą ryžių, svarbiausi j maistą tenykščių žmonių, ima dabar 125' ^ 
daugiau. i 

Vokietijoj, Austrijoj, Vengrijoj, Ita- 
lijoj, Balkanuose ir kitur tikras badas spau1 džia nelaimingus, karės nuvargintus gyven-1 j tojus. I I Rusiją apsupo geležiniais blokados re- 
težiais, kad ją badu numarinti ir užgniauž- i 
ti iškilusią revoliucija. j Blogai, visur blogai, ir kas žinOj kaip ] tas viskas pasibaigs... 

.. .VIS DAR JĄ TERIOJA 
Vis dar nauji smūgiai kankina musų 

močiutę-Lietuvą. Negana to, kad ją su- 

naikino-nuteriojo didžiosios karės audra.— 
Jai pasibaigus, Lietuvą užklupo Visokio 
"plauko" neprieteliai, pasinaudodami lie- 
tuviu nuovargiu ir stoka jiegų atsispyrimui. 
Nesitraukė iš jos vokiečiai, o tuom pačiu laiku ją tericjo bolševikai ir lankai, galop Į 
--- Vergoličo ir Bermondt-Avalovo plėši' 
kų gaujos. 

Už,.mažųjų tautų iiuosybę kovoję tai-! 
kininkai, tartum, visai nežinojo apie tai, kas darėsi Lietuvoje. Jiems rūpėjo "kuo-, sumaniau" nubausti pergalėtą priešą, kuo-1, 
daugiau pasinaudoti karės laimėjimu ir,! 
galop, sudrutinti Lenkiją, Čechd-Slovaki-j ją; Jugo-Slaviją, Kedjazą ir kt. tautas, —j 
politikhin's ar ekonominiais išrokavimais. j 

Lietuvą jiems nerūpėjo — tegul ją te-1 
rioja visokie plėšikai, tegul jos,..gy\tei}tojai-| kenčia badą ir skriaudas. Tai talkininkų 
"prakilnus" siekiai, tai jų kovos ir laimė- 
jimo vaisiai. Juk j/e Lietuvą patįs stum/a 
pražūta. — Prašo Lietuva pagalbos — ne- 
gauna; prašo pripažinimo jos neprigulmy- 
bės — be pasekmes; nori tarties su savo 

kaimynais—rusais-bolšcvikais — nepavetf 
ja. — Kas gi lieka daryti lietuvių tautai? 

Per Kopenhageną iš Kauno pranešta 
nuo lapkričio 19 d., kad vokiečiai vis dar 
terioja Lietuvą. — Sulyg pranešimo iš Tau- 
ragės — 30,000 vokiečių-kareivių, i kurių į 
skaičių ineina veikusio Afrikoje pulkinin- 
ko Lettovv- Vorbeck'o kariuomenė, su 400 
motorinių vežimų, įsiveržė į Lietuvą. Šita 
kariuomenė traukianti ant Šaulių. 

Ką tas reiškia? — Ugi tą, kad Lietu- 
va pasidarė vieta, kurią visi nenaudėliai 
ir plėšikai terioja ir naik'na ir per kurią 
tos gaujos traukia kitur ir grįžta atgal... 
Bet talkininkai'to "nepastebi". Jie "tvar- 
ko" Taikos sutarties ir Tautų Lygos "punk 
tus". Jie "rūpinasi" "inkunijimu" pasau- 
lyje liuosybės ir demokratizmo principų. 

Kokis pasityčiojimas i.- suviliojimas!...! 
Kaip į tai gali žiūrėti lietuvių tauta? Ką 
ji turi daryti? Su kuom tarties? Prieš ką 
kovoti? 

Skaitytojau, pagalvok ir atsakyk Į ši- 
tuos klausimus. 

žinios iš Lietuvos 
ŽKMHS REFORMOS REI- 

KALAI. 

Pastaruoju laiku visas d e-, 

tnokratinės partijos ėmė girež-į 
tai reikalauti, k.ui butų tuojau 
dalinami dvarai. Tas yra gerai, 
liet negerai, kad nenurodoma 
ku būdu tasai skirstymas tu- 

rėtų uiti. Dalykas toks, kad (Ta-1 
bar jau veikia įstatymas kariš-j 
kianis žeme aprūpinti. Ir visi 

liitiįsieji matininkai — jų vr.i 

apie 30 — dvarus jau skirsto 
kariškiams. Ir valdžios ranko- 
se, jeigu paimtų visa tuo įstaty 
imi leidžiama žemę bus daug 
daugiau žemės, negu tie mati- 
ninkai gali išskirstyti. Deltoj 
reikalaujant greičiau skirstyti! 
dvarus* reikia taip pat reika-j 
lauti daugiau ir greičiau įsigyti' 
matininkų. O imti valdžiai dva! 
rus Į savo raukas ir laikyti ju')-, 
neskirsėiiu — netšsimoka, nes 

šių mete1 praktika rodo, kad vai j 
džios valdonių dvarų daugelis 
tik nuostolius duoda. 

Yra kitas dalykas, kurį nese1 
nai partijų atstovų pasitarime] 
iškėlė L. Valstiečių Sąjungą ir 
soc. liaudininkai demokratai. 

Dalykas toks, kad dabar skirs- 
tant dvarus kariškiams beveik 
visai neatsižiurima vietos baže 

mių ir mažažemių ne kariškių, 
o iŠskirst ma visas dvaras vie- 
niems kariškiams. Su beže- 
miais didelis bėdos nebūtų, nes Į 
neslinku bus jiems persikelti i 
ir į kitą valsčių. I»et smulkieji 
mažažemiai kurių žemė- prie 
skirstomų dvarų prieina, o a- | 
plinkui ūkininkai gyvena lieka 
labai apverktiname padėjime. 
Xes dvaro ežere, kurios skly- 
pą prirėžus jie butų gaiėje ge- 
zai gyventį jiernš atimama iš 

po rankos'ir atictuv)daina kariš- 
kiams. Dvarą išskirsčius kariš 

u 

kianis, nustos jie ;r dalies už- 

darbi), ir kitų gyvenimo šalti- 
nių (dvare išsiganė karvę, pasi 
sodino bulvių, pasisėjo linų ir 
t. t.) Ir taip žmonės liks be že- 
mės ir duonos. Teisybe' galės 
jie gauti žemės kitur. Het tada 
reikės čia palikti trob >s arba ki 
tur keltis, kuomet gaudami že- 
mės iš to paties dvaro galėtų 
ant vietos gyventi ir pamažu 
plačiau įsikurti. 

t 

Šitaip, kaip lig Šiol, skirst v I 
ti dvarus kariškiams be jokios 
atodairos i vietos mažažemiu.-. 
— nebegalima. Vietos smulkio 
ji mažažemiai, jeigu jų ūkiai 

prieina prie skirstomi > dvaro 
žemės, negali buti aplenkti ir 
jiems turi duodama žemės iš 
to pat dvaro drauge su kariš- 
kiais. Jeigu tuo pačiu įstaty- 
mu remiantis negalima tų ma- 

žažemių aprūpinti, tai valdžios 
pareiga išleisti atatinkama įsta- 
tymo ]*tpildyrrfa arba tam ti- 
kras taisykles, ttet ir patvs m a 

žažemiai turi netylėti. Jeigu jie 
mato, kad kuris dvaras skirsto- 
mas ir jų reikalai nepabojami, 
turi kreiptis į apskrities arba į 
vyriausią, kariškiu žemė aprū- 
pinimo komisiją su nurodymu, 
kad toks dvaro skirstymas daro 
skriaudą vietos mažažemiams. 
Patiems reikia apie save primin 
ti dėlto, kad atsiųstieji valdi- 
ninkai, kaip svetimi žmonės, ir 
be blogų norų gali jų reikalo ir 
skriaudos nepastebėti. 

I 
A. Kunka: 

Laisvoji prekyba. 
♦ * 

I šleistas įstatymas* kuriuo lei 
džiama laisvai pirkti ir parda- 
vinėti prekes Lietuvos valsty- 
bėje. {vežimas prekių iš vienų' 
Lietuvos apskričių j kitus yra| 
laisvas. Niekas neturi teisės 
konfiskuoti prekių, jei tik ne- 

bus išrodyta, kad gabenam >s 

prekės yra kontrabanda. Teiki- 
mo ir maitinimo ministerijai 
(kurios dabar nėra. Red.) pa- 
liekama teisė valstybės reika- 
lams rekvizuoti nustatytomis 
'kainomis produktus ir daiktus. 
Valdžia neturi teisės imti rin- 

kliavų ir mokesčių už perka- 
mas ar parduodamas, išveža- 
mas arba įvežamas prekes, iš- 

skyrus patvirtintas įstatymo 
kelių rinkliavas. 

I akiočių JiolčakininkiĮ darbai. 
Ligi paskutinių laikų vokie- 

čiai. pasivadinę save kolčakinin 
kais. taip aktingai, kaip dabar, 
nebuvo veikę. Tik paskutinio- 
mis dienomis jie pradėjo pra- 
gaištingą darbą. Jie gal ir ne- 

•t urėtų tiek drąsos visokioms 
sutiybėnis dirbti, jei už pečių' 
neturėtų pagelbininkų, t. y. vo 

kiečių, kuvie neatsižuu'ėdami į 
Antantos arba Santarvės gra- 
sinimus, dirba savo darbą to- 

liau. Šiauliuose jie užėmė visas 
lietuvių įstaigas, įsakė nukabim 
t i lietuvių vėliavas* o iškabinti 
rusų trispalves vėliavas, kaip 
kad prie caro buvo. Visose to- 

se vietose, kur ima tvarkada- 
riauti kolčaninkai, žmonės plė- 
šiami, mušami ir kitokiais bu- 
dais kankinami. Pasipiktinimo 
upas pas visus žmonės labai 
didelis. Ir jei vokiečiai nieko 
nepadėtų rusams, tai pastaruo 
sius žmonės patys išgaudytų ir 
atrastų jiems tinkamą vietą. Vi 
sur, kur tik ima šeimininkauti 
kolčaninkai, įsakoma rusiškai 
kalbėti. .Lietuvai jie žada tik- 
tai savivaldą arba autonomiją, 
kurią dar rusų caras buvo ža- 

dėjęs. Bet ateis valanda, kada 
ir kolčaninkai už savo darbus| 
bus tinkamai nubausti. 

Jeigu tu gauni pelną, jo ne-J 
uždirbdamas, tai greičiausiai' 
kas nors dirba, negaišdami a s l 
pelno. 

Laiškai iš Lietuvos 
A. Dirsė rak P. J. La- 

lui (Amsterdam, N. Y,). 
Garbus tautieti-Lietuvos pi- 
lieti ! 

Garbus pilieti, kaip gir- 
dėjome, kach lietuviai ir už- 
sienyje darbuojasi del Lie- 
tuvos labo, tai mu^is širdį 
džiugina, kad dar ir jusų 
širdįs neataušo nuo rnoti- 
nos-Lietuvos žemelės. Pra- 
šome, garbus draugi ir 
drauges, kaip galėdami pa- 
dėkit atgaut mums laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Jųs 
ten savo organizacijomis j 
klibinkite Amerikos vyriau- 
sybės > duris, kad mes visi 
reikalaujame ir trokštame 
to paties tikslo pasiekti. Ga- 
na vergijos, gana bernauti 

[kitiems. Matyt, kad galima 
ir be kitų pagalbas tvarky- 
ties ir atsigint nuo priešų. 
Taigi, brangus draugai ir 

i draugės. Labai didelė pa- 
dėka tariam mes Lietuvos 
piliečiai už jusų geras šir- 

■ dis, kad jųs pasirupinat 
| prisųst musų biednuomenei' 
maisto. Musų biednuomenė 
buvo pusalkė ir pusnuogė 
per didelį brangumą. Musų 
belaisviai pasakoja, kad ne 

Arąerikos pagalba, butume 
visi badu išmirę, širdingai 
tariame ačiu, ir prašom mu^ 
su vardu padėkuot per su- 

sirinkimus ir mitingus dau- 
Igiau susipratusiems lietu- 
I viams. 

Dar parašysiu trumpų ži- 
nučių apie musų padėtį. Pas 
mus dabar ramiai darbuo- 
jamės ir tvarkomės. Visur j 
lietuviškai; visos įstaigos ir j 
raštinės lietuvių kalboje. Su, 
bolševikais musų narsi ka- į 
riuomenė pajiegė atsiginti į 
ir jau išvarė iš Lietuvos že- 
mės, tik dar su lenkais pri- 
sieis kauties, nes jie užėmė 
musų sostinę Vilnių ir da- 
dalį Suvalkijos." Dar neaiš- 
ku, kaip su lenkais bus. Į 
mušius didelius dar neįsi- 
traukė, bet maži susirėmi- 
mai jau buvo. 

Pas mus Lietuvoj viskas 
brangu sulygnant su darbu: 
rugių pūdas 15 rub; rudenį, 
kaip visi turi kviečių pūdas 
20 rub.. miežių 10 rub., avi- 
žų 6rub., mėsos svaras 2 
rub. jautienos, lašinių sva- 

ras 3 rub., sviesto sv. 6 rub. 
Vidutinis arklys 2000 rub., 
vidutinė karvė 1500 rub., žą 
sis 15 rub. Gi drabužių 
kainos, tai nėr kaip ir ap- 
sakyt. Pas mus jau pirkti- 
nių ir nenešioja, vis nami- 
nius, nes nupirkt nėra iš ko. 

Musų dvarininkai labai 
laukia lenkų ir visokias pa- 
skalas leisdami gąsdiną, 
kad mes negalime patįs tvar 
kyties ir mums reikia lenkų j 
pagalbas. Lenkų pagalba1 

mums jau žinoma, nuo se- 

nai.jie nori vėl užvest bau- 
džiavą. Taigi, garbus drau 
gai, jei tik galėsit, tai iš pas- 
kutinos stengkitės duot 
mums paspirtį, kad perga- 
lėtumėm tuos prakeiktus. 

Su pagarba, Jums, Aš pi- 
lietis ir viršaitis, Šėtos vals- 
čiaus, A. Dirsė. 

Šeto Kėdainių apskr. spa- 
lio 10 d., 1919 m. 

Gerbiami musų brolau ir 
broliene! 

Sveikiname jumis kuono- 
lankiausiai. Mes esame 
sveiki tik nelinksmi, nes te- 
besam apsupti priešų, palio- 
kų ir caro bernų kolčakinin 
kų. Kolčakininkai jau pra- 
dėjo iš Šiaulių kraustyties į 
Vokietiją, tik perdaug sk- 
riaudžia gyventojus. Vežasi 
su savim ką til' sugriebia, 
gyvulius drabužius ir t.t. 

Pranešiu jums kaip pralei 
dom didžiąją karę: 1915 m. 

j vokiečių laukdami išsika- 
,sėm tam tikrus skiepus pa- 
jsislėpti nuo kanuolių ug- 
nies, netrukus pasigirdo sau 

tuvų balsai ir kulkasvaidžių 
traškėjimas, o kaip armotos 
pradėjo baubti, tai Šėtos 
miestas susiliejo i vieną lie- 
psną, tik bažnyčia liko ne- 

sudegus. Ant galo atėjo vo- 

kiečiai kaip kokie išalkę vii 
'kai, pradėjo viską grobti, 
pjauti gyvulius, pašarą su- 

šėrė. javus klojimuose su- 

mynė. žodžiu sakant, tai 
pragaras. Tas tęsėsi net į 
dvi savaitį —palikome be 
kerosino ir be druskos. Rei 
kėjo druskię laižyti. 1917 

r 1918 m. reikėjo vokie- 
čiams atiduoti grudus, mė- 

są ir pBeną. Leido valgyti 
'tik po pusę svaro duonos Į 
Į dieną, malūnam sumalant 
ir ant tam tikrų knygučių. 
Vokiečiai patyrę, kad neku- 
Irie turi girnas tuojaus pri- 
sakė, kad visi suvežtų vals- 

I čiun. Žandarai lakstė po 
namus krėsdami krosnis )pe 
čius). Jei rado puodą mė- 
£os atimdavo ir nubausda- 
vo. Kirto miškus ir mes tu- 
rėdavome vežti į stotį. Sun 
ku viską ir aprašyti kaip 
buvo. 1919 m. kaizeriui nu 

virstant nuo sosto pasileng- 
vino ir musų.naštą. Nespė- 
jom atsigriebti nuo vokie- 
čių žiaurumų --- tuojaus at- 
ėjo bolševikai. Čio jų bu- 
vo apie 300. Mėgino eiti ant 
Kėdainių, bet juos patiko 
Lietuvos kariumenės iš apie 
80 vyrų. Tai baisi buvo ko- 
va, kurioj 50 rusų tapo už- 
mušta, lietuvių vienas su- 

žeistas. Dabai ačiu Die- 
vui, Lietuvos laikinoji val- 
džia gerai darbuojasi; išnai 
kino visus..-.. 

Jonas K/ela. 

JUOKIAS PUODAS, KAD KAULAS JUODAS. 
(Tąsa iš No. 273) 

Ant jų anglai turėjo komer 
cijinio išnaudojimo teisę. 
Vadinasi, beveik pusė tikros 
Kinijos 750,000 kv. mylių 
su 200,000,000 milijo- 
nais, pateko į britų kan- 
trolę. Vakarinę Siamo da- 
lį, virš 100,000 kv. mylių, 
irgi Taikos Konferencija 
pavedė politiškai anglų kon 
trolei. Persija — 630,000 
kv. mylių, ir Hedjazo vieš- 
patystė su kitomis Turkijos 
dalimis, išviso virš 100,000 
kv. mylių, pavesta Italijai. 
Taip-gi 180,000 kv. mylių 
Kaukazo ir 100,000 kv. niy- 

lių Centralinės Azijjs pate- 
ko į komercijinę ir politinę 
A nglijos įtekmę Taigi Pa- 
ryžiaus Taikos Konferenci- 
ja leido Didžiosios Britani- 
jos vėlevai įsigalėti Azijoj 
ant 3,760,00U kv. mylių plo 
cio. Žinoma, Anglija įvai- 
riausiais budais bando šiuos 
faktus užslėpti, kad plačio- 
ji visuomenė jų nežinotų ir 
ji labai džiaugiasi, kad visa 
amerikiečių doma atkreipta 
ne į jų užkariavimus, bet į 
Japonijos. Suv. Valstijų se- 

natoriai, įsikabinę į tą gar- 
sųjį Shantingo klausimą, ir- 
gi ntiCturia nei vieno pi o- 

testo žodžio prieš Anglijos 
šeimyninkavimą ant beveik 

'penkių milijonų kvadratinių 
mylių Azijoje ir Afrikoje, 
nerokuojant jau seniau pri- 
jungtų žemių. Daugelis čio 
nykščių politikų nei nežino 
apie tai. Daugumą politiš- 
kų žinių, kurios ateina iš 
Europos į Ameriką, Angli- 
jos cenzoriai perleidžia per 
savo koštuvą ir taip jas pa- 
dailina, kaip jiems geriau- 
siai tinka. Užtat mes taip 
mažai ir žinome apie mil- 
žinišką jnglų laimikį šio- 
je kovoje už "pavergtųjų 
tautų laisvę", už "imerializ 
mo panaikinimą" ir t.t. 

Anglijos diplomatai Ver- 
balliuje buvo gabiausi u j v j- 

sus kitus ir ačiu jų gabu- 
mams jiems pasiseKė padi- 
dinti savo imperiją 5 mili- 

jonais kvadratinių mylių su 
300 milijonų naujų piliečių. 
Po Anglijai, Francuzija tu- 
rėjo geriausių diplomatų. 
Užtat Francuzijos grobis 
yra antras sulyg didumo. 
Ji gavo pusę vokiškų kolo-1 
nijų Afrikoj, keletą Turki-j 
jos dalių ir Siamo pusę. Dvi! 
labai derlingos, ypač mine- 
rališkomis iškasenomis, Ki- 
nijos .provincijos, Yuan ir' 
Kwangsi, kurios šiaurinėje 
dalyj jungia su Indo-Chini- 
ja, irgi tapo pavestas fran-! 
cuzų kontrolei. Išviso Fran-, 
cuzija padidino savų kolo- 
nijų teritoriją vienu milijo- 

nu kv. mylių su 40 milijo- 
nų gyventojų. Bet ir prieš 
'Francuzijos užgrobimus nie 
kas kongrese neprotestuoja, 
lyg, tarytum, taip reikėtų. 

t 

Nemažai teko kolonijų ir 
Italijai, Grakijai ir net Bel- 
gijai. Tik Portugalija,, kuri 
irgi buvo paskelbusi vokie- 
čiams karę, nieko negavo. 
O Rusija, Kinija, Siamas ir 
Hedjaz, kurios, nors muse-j 
si drauge su talkininkais, i 
netik kad nieko negavo, bet i 
dar tapi pačios begėdiška1 j 
apiplėštos.' 

Tiesa, Japonija nema- i 
žai pasinaudojo praeita ka- 
re, bet jos grobiai yra kul- 
kas mažesni negu Anglijos 
bei Francuzijos. Viena ang-! 

[lų Ouebeco provincija (Ka- 
|nadoj) yra tris kart dides- 
' ne už visą Japoniją su vi- 
somis jos užgriebtomis pro- 
vincijomis. Bi\itamija turi 

j 18 milijonų kv. mylių kolo- 
nijų, Francuzija — apie 6 

[ar 7 milijonus, o viso Japo- 
[nija su kolonijomis teturi 
tik 240,000 kvadratinių my-j 
lių. 

Žinoma, Japonija neturit 
teisės šeimyninkauti nei Ko' 
rėjoj; nei Shantunge, nei f 

kitose svetimose žemėse. Ir j už lindimą ten, ji teisingai1 
verta papeikimo. Japonija 
yra imerialistinė valstija ir 
kaipo tokia pavojinga d e-, 

mokratiškam judėjimui. Bet, 
Anglija irgi neturi daugiau ; 

teisės už Japoniją laikyti 
verguvėje Indiją, Egiptą ir 
kitus kraštus. Tą patį ga- 
lima pasakyti ir apie Pran- 
cūziją. 

Taigi bereikalo taip daug 
užsivarinėjama ant japonu 
už užgrobimus ir taip mažai 
kalbama apie francuzų ir 
anglų imerializmą. Gal but 
Japonijos diplomatai turėjo 
labai didelį apetitą ant sve- 

timų žemių, bet visgi gavo 
kur kas mažiau negu virš- 
minėtos valstijos. Jos visos 
nepasižymėjo demokratiš- 
kumu Taikos Konferencijo- 
je, jos visos sulaužė tautų 
apsisprendimo principą. 

Kalniet/s. 

(Galas) 
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Lietuvos Laisvės Varpas, apleidęs Cbicagą, pormą vietą af lankė 

KFA'OSHA. WIS, 
Nedėlioje, lapkričio ic> d., Polonia Hali. Mihvaivkee ave. ir Xorth Main St.f atsibuvo Lietu-vos Laisvės Varpo Iš- leistuvių prakali* čia buvo rodomi ir tie istoriški krutamieji paveikslai, kurie tapo nuimti laike Amerikos Lie- 

tuviu Šeinio ir Lietuvos Laisvės V ar- 
po Išleistuvių parodos Chicagoje. Šio mie-t > lietuviams it saulė užte- 
kėjo, ki.".«net Lietuvos Laisvės Varpas 
ir katamieji paveikslai jų koloniją at- 
lankė. Visi žingeidavo Lietuvos Lais- 
vės Varpą ir krutančius paveikslus pa- 
maivti norėjo. Dėlto svetai iė, nors la- 
bai dertelė. bet pilna prisirinko, .taip kad 
sėdynių neteko, o pilnos eilės ir pasie- 
niai it kimšte-prikimšti žmonių stovėjo. 
Kenošiečiai neapsivylė, kada skaitlingai 
susirinko? Jiems nenu1>odo klausyti 
įdomių prakalbų, L. M. Varpo balso ir 

-<iurėtij krutančius paveikslus, Amerikos 
nlctuvių ,rr/:r. atminties lar'.-.;*. I — 

kilmtprasidėjo 3:30 vai. po pietų, o 

užsibaigė 8 vai. vakare. 
Šie paveikslai yra tikrai ]domus ir 

milžiniškos garbės verti Paveikslai pa- 
rojo tą, ko niekas negaii lttpiška kalb'a 
apsakyti r.ei raštu aprašyti. 

į ViU.iN lietuviai pamatę šįu<,s 1/.įveik s- 
llus labai užsiinteresavo ir j žiurėtoju.4 
\ jie padarė neužmirštamus atmintie i is- 
\ 'iu- Visi ke 11 -Mečiai, kurie tuos 

| piveikslu- matė, gėrėj>. 1 ir kitiem.-, ku- 
| ri» dar nėra jų matę. pataria juos pa- 
Į nvfyli. 

Kalbėtojai bitv iŠ Chieago: p.p. Jo- 
nas Zolipis, paaiškini.mas plačiai var- 

pitf ifcoriją ir jų reikšmę. Jonas Bag- 
džiunfc ir Din ša. .Jono Bagdžiuno kal- 
ba buvo labai įdomi, kuri visii susirin- 
kusiųjų širdis sugraudino, rekuriems 
net ir a**r<> iš akiu bitfdtt' pvadėjo. Iš 
vietiniu k»tbė}<> p. l^ab&innusk'as. Po 
tani kalbt'jo p. I>tmša. Jam kalbant 
buvo ronkamos aukos. Karinis tėvynai- 
niai ii duosnųs kenošiečiai ant Lietu- 
vos aukuro aukavo sekančiai. 

"Birutės" Draugija S50.n0 
Lietuvos Balso Draugija... $-'500 

Po $20.00 — Stanislovas Ruika, X. 
Janavičia ir St. Jocius* 

Po $10.00 — J. Kasparas, A Jucius, 
A. Jocienė, S.Jocius J. Ružauskas, M. 
Milikauskas, J. Ralus, A. Gedvilas, K. 
Brškauskis, A. Jurgilas, S. Vaičaitis, 

'P. Reišis. J. Kasparas. P. Mikunas S7. 
Po $5. — A. Kilikevičius. E. Bagdo- 

niutė, T. J esu li s, J. Vitkus. J. Jani- 
šionis, J. Tamokaitis, J. Urbi kas, J. 
Rimkus K. Arlauskas, M. Jocius, F' 
Kaminskis. P. Bartkus, P. Kaniinskis, 
J Kaminskis, A. Seruškas, V. Karči- 
nausikas, f. Kasputis, A. Paulonis, J. 
M. 'Karėta, j. Elijošius, P. Tylius. K. 
Kasparas, P. Leonas. T. Jelemauskas, 
V. A. Jakutis, Viktoras Jelemauskas, 
V. Jesulis, F. Stankus, J. Seklinskis, 
K. Urniežius, A. Jureviči'' M. Gedvi- 

lienė, J. Yiičeliunas, P. Jusis. S. Du- 
binskas, A. Balčaitienė. A. C.edvi- 
i'as, J. Sugždinis, J. Audrekus, E. 
T. Cudmana*. J. Vabalickis, J. \ isniaus 
kas, E.Bucniutė, J. Ručnius, M. An- 

kie.iė, P. Stuiv.bris, J. J. Mitchell, Sta- 

jjis. Matuli? B. Bancis, 1'. Šliažis. S. 

Poškus, V. Jusiunas, A. M'asilevičius, 
J. Tamošiūnas. J. Ritumskis. D. Andre- 

>ny*Į2ae£TH*rr*r-'71llffrillt / //Jį 
UZSKAMBINK LIETUVAI LAISVE 

• SAVO GAUSIA AUKA • 

l^iSVES VARPO MYGĄ 
KARE {VA VINCENTAS 3. 
KENUT'.S PSTRAS 
«A7.ĄK£V!Č{U5 ANTANAS 
?<«UKO>»lS NIKODlMAS 
KlRDUMS JULIJONAS 
KUDIRKA JONAS 
K UI ŪSAS JONAS 

/vnt^mas 

L-AISkONiS jonas i 
LAUŠ PETRAS f 
LEPAS JUOZAS j 
UCOTKAOSKAS J\VV. 

LIETUVOS SONy OOtvUGlTA 
LIETUVOS ATSTATVMO BEMOSOVE. 
UlKSfS PETRAS 
liPtUD^.H5Kl£Ki£ BRONISlAVA 
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IR BUK ĮTRAUKTAS I :AMZINĄ 
KET'jyOS msvts VARPO GARBES KNYGA.* 

PRIEŠAI IŠ VISŲ PUSIŲ NAIKINA\ 
IR TE RIOJA MANO KRAŠTĄ.* 

| IR SKRIAUDŽIA MANO ŽMONES. 
AMERIKIEČIAI! SUNAI IR 

i DUKTERS! AR LEISITE SAVO 
'VTĖVYNEI PRAŽŪTI ? J 

kus. J. Jurkūnas, A. Kvedaras, K. Ma- 
žeikis, K. Dargis, J. šeštekas: K. Kni- 
va, i\. Pinigis, I'. Kireilis, "S. I>itautas» 
J. Simanauskas, J. Poliukis, S. Luk- 
monas, J. Tautvklas. T. Žakas. V. Ali- 
šauskas, V. Yanuiavičia, J. Kanišaus- 
kas. j. Mūvėtas, K. \orbutr.s, S. Sa- 
baitis, I. Karčiauske. M. ISalčaitis. J. 
Atmonas, V. Oiuras. P. Xačius. K. Švič 
ras. J. Norbutas, 15. (iodžinnauskas. 11. 
Jankauskas, M. šidagis, A. I'artkus> 
J. Pulukis, A. Šidagis. K. (iira. F. 
Fliunavičiutė, Gasparas Raželis ir X. 
I'enis. 

I*o $2. — Y. ('ckas, J. Kasparavi- 
čia, J. Jurikiunas. T. Smaguris. M. 
i !e;!viias. I*. Pavilionis. Y. Šeštokas. \. 
J. Malinkis, J. Staparaitis, 1. Petke- 
vičia ir M, Daujotis. 

Po $i. — S. l'adolskis. II. Laba- 
nau>ka.-, S. Juriuniutė. T. Bagdonavi- 
čia, A. Klama, i. Šla/evičia, J. Sima- 
nauskas, K. Lukunovičiutė, L. Flenous- 
ki, 1;. Raslčiits, F. < irinius. F. Dapkus- 
K. Rudis, J. liernoiavičius. A. Šidogis, 

Rarišelis, K. Yarnis, J. Bartkus, II. 
Jurkuniutė, I. Kretavičius,. S.- Kuše- 
liauskis, M. Radauskas. R. Linkevi- 
čienė. J. Jaseliunas, A. Dičius, P. An- 
drulis, V. Linkevičia, P. Y. Janulis, J. 
(iudmanas, ir M. Gedvilienė. 

Po 500. — J. Yaudvidis ir (). l\as- 
čiutė. Po 25c.: F. J'aučinskas. 

Aukų surinkta SS42.70 
l'ž įžangą ! svetainę 121.15 
Kartu 

1»rav ! Kenošieciai. kad atjaučiate 
savo Tėvynei Lietuvos vargus ir gau- 
sias aukas dedate ant jos aukuro. Ar 
išsiras kita tokia lietuviu kolonija, ku- 
ri savo aukomis Ken sha lietuvius pra- 
lenktu? Manome, kad kenošieciai bus 
duosniausi žm >nės ir tvirti lietuviai, 
mvlinti savo Tėvynę Lietuvą ir clelto 
gai sias aukas dėjo ant j- s aukuro. To- 
dėl lar karta sakome bravo! už jų duos 
m urną ir gausią auką, jie yra tikri 
patri jotai Lietuvos mylėtojai ir šelj>ė- 
jai. 

Prie šios progos reikia priminti, kad 
prie duosnum: • audieeneiją padėjo j-.ri- 
rengti ir Pranas Jakutis savo puikio- 
mis dainomis. Kad publikai patiko jo 
dainavimas, liudija didis rankų ploji- 
mas. Ant piano p. Jakučiui akonųjona- 
w p. Vincas Sarpalius iš Chicagos. 
.Vbiem šiem talentuotiem vyram keno- 
čiečiai yra dė!;"ngi. 

lUivo atsilankę ir iš Chicagos kelio- 
lika svečių, o tarpe jų ir p. Antanas 
Kareiva, narys L. L. V. Komiteto: 

Tai yra rekordas! Da pirmu sykiu kenošieciai turėjo tokią įspūdingą iškil- 
mę ir toki skaitlingą susirinkimą. Xors 
publika susidėjo iš Įvairių srovių, bet 
užmiršo t< j valandoj savo pasyvišku- 
mus, o v'si buvo lietuviais ir gausiai 
aukavo, nes matė ir suprato, jog tai 
buvo beparty\is darbas sušelpimui nu- 
kentėjusiems Lietuvos, — užtai \isi 
taip gausiai ii klojo aukas Lietuvos 
Laisvės \ arpui. Keliauk tu Varpe it 

I šauk lifetuvius j vici.ybe — pasekmių- 
į gn; tau kelionės! 

.. —- 

Lietuvos Laisvės Varpas. Amerikos lietuvių dovaną Lietuvai įteikta Amerikos Lietuvių Seimo, jau pradėjo savo kelionę Lietuvos linkui. Pakeliuje, tas laimės svmbolis qnlankv H H 
nes lietuvių apgyventas apygardas šaukdamas savo graudižu balsu Amerikos lietuvius prie vienybės už Tėvynės laisvę. 

k ,vs aictes" 

Sykiu su Varpu turime nusiųsti savo gausią pinigišką auką sušelpimui Lietuvos. Pradžia yra jau labai gera padaryta. Laike Seimo bankieto suaukavo anie $4 000 00* chiraowiV i -i, išleistuvių suaukavo suvirs $5,000.00; Kenosha, Wis. lietuviai apdovanojo-suaukavo suvirs $800.00; Racine, Wis. apie $400.00. Tai yra tik pradžią ir tai maža HaIpIp v- 
nas Amerikoje gyvenantis lietuvis privalo apdovanoti Lietuvos Laisvės Varpą savo gausia luka. 

3 031616 auka^<W K.ekv.e- 

Sulyg Amerikos Lietuvių Seimo nutarimo kiekvieno aukautojo vardas bus įtrauktas į Lietuvos Laisvės Varpo Garbės Knygą, kuri bus nusiųsta Lietuvon s-kiu su Varnu To i' k amžius liudys, kas buvo Lietuvos šelpėjais ir geradėjais ir sušelpė savo tėvynę laike, kada pašelpa buvo labiausiai reikalinga. Ateinančios gentkartes gėrėsis ir didžiosis iš tu LietuvnSfrFrt1 vyrių, kurie bus paaukavę ant Lietuvos Laisvės Aukuro. Ar Tamistos vardas rasis toje knygoje eilėje Lietuvos kovotojų? 
1 J 

~ 

Kadangi Varpas iš priežasties didumo ir sunkumo galės atlankyti tik labai aprubežiuotą skaitlių kolonijų, tai kiekvienas privalo siųsti savo auką tesioę Lietuvos Laisvės Vamn 

LIETUVOS LAISVES VARPO KOMITETAS 
i BOX i, 3252 SOUTH HALSTED ST., 
kent CHICAGO, ILL. 



Žinoma* poi 25 tuetus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzsr State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PIMI6U3 Į LIETUVĄ j 
ir gvarantuOja 

Koririiaa gauti prekes pinigų ir kitų fcmįų 
n Idžiame kreipt.is pas: 

Henry ]. Schnitzer State Bank., 
141 Wąshington Street, New York, N, Y. 

1^1 Ei J© wr Y BONDS 
Mes perkame Pergales Bondus pilna parašytąja 
verte, ir Laisves Eondiu pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į j Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 0—b 

_ 

tftarninkais, Ketvergais 13.45 MILAV AV K.LL A\ b. 
ir Subatomig 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSIJ KAINAS. 
ant *?urų, L®ntv- Hiiny (r 3^oga»fj Popiaric 

į SPECIALIAI: Malcva malevojimai stubŲ I* v.daua, po $t»50 u* r«!loni 

CARS bi'.OS. WRECKING CO. 
I 3003-3038 SO. HA-3TED STBcET, CHICAGO, ILL. j 

Lietuvių Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 

kų a>* politiškų paŽ valgų, pavienėse duobėse arba 

lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
\VILLOW SPRINGS 20 R. 

Pinigą; j Lietuva jau ioeine 
PRISTATYMAS G Y A R AN T UO J AM A S 

Siuskite per Lietuviu Įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BOREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai. 

.1249 S. HALSTED STREET, CHICACO, ILL. 

Kreipkitės raštu iš kitu miestų. 

KAPITALAS ; 
$200,000 "0 

PEP.VIRŠIS I 
$25,000.00 Į 

f £ 

PATARNAVIMĄ, PARANKUM^ IR SAUGU 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

ĮSTAIGOJ 

II 

kurio tukta jau siekia 

$1,765,000 
S'unčia pinigus Europon, parduoda Lai- 

vakartes, skolina pinigus ant nuosavybių, ap- 
draudžia nuo ugnies, randavoja bankines 
Skryneles. 

VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidrplas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

1VE ISAL STATE BAI 
3252 S. IIALSTED ST., Kampas 33čios CHICmGO 

VALANDOS: — L-asciicn nuo 9 ryte iki 5 po 

Iš Gyvenimo 
| i Lietnvm Amerikoje į 
j l v— ; 

; 

RACJNE, \V1S. 

Lapkričiu 1(> d., po pietų, kai 

i)ėj<> chemikas I'. J. Zuris var- 

de S. L. A. ir L. A. H-vės. Kai 
ha visu- lahai patenkino. I »n 

yo susirinkę suvirs 300 žmo- 

nių. 
Kalbėtojas kalbino prisidėti 

prie S. L. A. ir tu nii apsau- 
goti save ir savo šeimynas. 
T liaus jis nurodinėjo Lietuvos 
reikalavimus industrijos sritv- 
se ir ten esančias progas. 

Pu prakalbų keletas įsirašė Į 
S. L. A. — Taipgi nupirko 70 
šeru L. A. B vės. 

u 

v » luiciničtis. | 

SO. BOSTON, MASS. 

Pastaruoju laiku po Bostc.ua 
ir apielinkę važinėja su prakal- 
bomis seržantas V. Vaškas ku- 
ris nesenai pagrįžo iš Lietuvos. 

ketverg vakare, Lapkričio 
13 d. gerk V. \ aškas buvo už- 
kviestas kalbėti už lietuvių tau 

ta Thorndyke mokykloje, kur 
anart Vaško, dalyvavo ir Cam- 7 

brjdge lietu\ ių choras, kuris su 

dainavo keletą jautrių, lietu- 
viškų dainelių. 

Šis vakaras buvo tarptautiš- 
kas, kuriame lepkų, ir kitos! 
tautos ture j- Imti reprezentuo- 
jant s. Bet iš visų ateivių vos 

tik lietuviai, rusai ir portuga- 
lai i a si rodė. Dr. Fedorkcvio: 
buvo pasižadėjęs kalbėti apie 
Lenkiją; bet žinodamas, kad 
neatsilaikys prieš lietuvius ir 

bij dama.-, kad lietuviai nepa- 
darytų lenkams gėdą už nežino 
niškus jų darbus, visai nepasi- 
rodė. 

Seržantas \ .Vaškas čia au 

gęs ir turėdamas gerą iškalbą 
labai nuosekliai angliškoj kal- 
boj nupiešė dabartini Lietuvon 
s t vi, jos reikalavimus ir t. t. 

Taipgi paaiškino kiek gero lie- 
tiniai yra nuveikę del Ameri- 
kos ir prašė Amerikos piliečių, 
kad remtų Lietuvos neprigtiln?y 
bę. 

Labai linksma turėti tokį ga 
bų lietuvį savo tarpe. Tą vaka- 

rą lietuviai pasirodė daug pra- 
kilniaus už kitus ateivius. 

Jonas Žukas. 

KliNOSHA, \vis. 

Lapkričio 15 d., sulotos va- 

kare, bažnytinei svetainėj kul- 
bėj, chemikas R. J. /.tris lc 

iiK>j "Industrialinės tvogos Lic 
tuvoje." Žmonių buvo suėję a- 

pie 200. Visi užsilaikė labai ra- 

miai, nes buv: patenkinti mok- 
sliškais kalbėtojo nurodymais. 
Kalbėtojas nurodė nepaprastas 
progas Lietuvoje, žemės išna— 
suma ir ta pavojų, kuris gre- 
sia, lietuviams iš svetimtaučiu 
— iŠdirbėių ir prekiautojų — 

pusės. 
Cliem. i'. J. Žuris nurodė, 

kad tautos ateitis remiasi ant 
industrialiiii' issivystimo. Nuo 
to priklauso žmonių gerovė ir 
apšvieta. Nurodė, kokie pato- 
gumai galimi prie pakilimo Lie 
tuvoje išdirbvstės ir prekybos. 

Užbaigus prakalba daugybe 
žm <nių prisirašė prie Lietuvon 
sltslatymo Bendrovės, kuri 
stengsis kuodaugiausiai prie 

į pakėlimo Lietuvoje industrijos, 
i ir komerci jos. Girdėjau, kad 
! L. A. B-vės. serų užsirašė už 
į S1,000 Valio Kenoshiečiai! 

I\ N. L. 

SCRANTON, PA. 
\ 

I Lapkričio 10 d. Dailės I*I\ « 

| lėto jų choras po vad vv^iė 

gerb. A. Sodeikos sulošė o-pcr:i 
"Giriu Karalius." Veikalo per-į 
siatynias labai pavyko ir pu- 
blika likos užganėdinta. Publi- 
k s buvo prisirinkus pilna sve- 

taine. Taipgi buvo privažę lie- 
tuviu ir iš apielinkės koionijų, 
kai]> tai Pittstono, \ ilkes 1 >ar- 
res ir Kingston >. 

Cia turiu pastebėti, jog" pu- 
blika įk-raiuiai užsilaikė ir dau 
g .'lis buvo atsivedė mažų vaikų, 
kurie nedavė kiaušy tojams ra- 

mumo. 
Po k šimu tapo sudainuota 

keletas dainelių ir Lietuvos 
himnas. Iš dainelių, ypatingai 
užavėjo publiką. "Vijo vilkas 
voveraitę," kuriai muzika, pa 
rašė gerb. A. Sodeika. 

Dailės Mylėtojas, 

DANORA, PA. 
Pranešimas Lietuviu Ukėsų 

Kliubo nariams. 
Kadangi šiame mieste ki- 

tokių dirbtuvių nėra, apart 
plieno išdirbystės, tai nuo 

rugsėjo 22 d. sutsreikavo 
apie 5,000 organizuotų dar| 
bininkų. Visi vienybėj lai- 
kosi ir streiką tikisi laimė- 
ti. Bet randasi keletas de- 
sėtkų tokių, kurie užima 
streiklaužių vietą, tuomi at- 
lieka negeistiną darbą prieš 
organizuotus darbininkus. 
Tarpe jų randasi ir du lie- 
tuviu. Todėl L. U. K. mė-( nesiniame susirinkime lai- 
kytame lapkričio 9 d. liko 
vienbalsiai nutarta, kad L. 
,U. K. nariai neitų streik- 
laužiautū Neklausantieji 

šio nutarimo liks prašalin-j ti iš L. U. K. Taipgi narys 
L. U. K. išvažiuojantis į ki- 
tą miestą, turi pranešti val- 
dybai, kur išvažiuoja, — ne 

davęs žinios išvažiuodamas 
lieka suspenduotas. Pagrį- 
žęs turi pasiaišk'int, kur yra 
išbuvęs ir kur dirbęs tą lai- 
ką bei dirbtuvės "boso" 
paliudijimą priduoti. To ne 

išpildžius liks prašalinti iš 
L. U. K. 

Juozas JCiveris, Pirm., 
F. Kostrick/s, Rašt., 
Jenas Urba/'t/'s, Iždin. 

ROCHESTER. N. Y. 
Pritarinr as An«. Uetuv/ų 

Kareivių Seimui. 
Mes Rochesterio lietuviai 

kareiviai laikytame savo su- 
sirinkime lapkričio 12 d. šv. 
Jurgio lietuvių svetainėj, 
apsvarstime Chicagos lietu- 
vių kareivių atsišaukimą. 
Apsvarsčius pasirodė, kad 
visi vienbalsiai pritariame 
tam svarbiam dalykui, kas- 
link seimo ir tos organiza- 
cijos. 

Kadangi Lietuva dabar- 
tiniame laike sunkiai kovoja 
už neprigulmybę su visokiais 
priedais, banditais legio- 
nieriais ir t.t.; todėl mes la- 
bai pageidaujame, kad Chi 
cagos Lietuvių Kareivių at- 
sišaukimas nepraeitų vien 
užmanymu, bet butų įvyk- 
dintas be jokio tolimesnio' 
atidėliojimo. Mes Roches- 
teriečiai lietuviai kareiviai, 
dar rugpjučio mėnesyj bu- 
vome atsišaukę per visus 
lietuviškus laikraščius bas- 
liu sušaukimo Visuomeniš- 
ko Lietuvių Kareivių Sei- 
mo r t.t. Todėl ir dabarti- 
niame laike išgirdę chica- 
giečdų kareiviu balsą per 
laikraščius su dideliu užsi- 
ganėdinimu įstojam i jų ei- 
les. 

Išreiškiame javo didžiu- 
sios pagarbos žodį Chicagos 
Kareiviams :r jų organizato 
įlams. 

Rochesteno Lietuvių Ka- 
reivių Susivienijimo pirm., 

1 Stasys Klima/t/s. 
83 Watkiiis Terrase. 

RAGINE- VYJS. 

1 *asekmiiiįį o s prakalbus 

Lapkričio 16 d. S. L. A. 100 
kp. ir 1.. A. B-vės kuopa su- 

rengė chemikui P. j. Žuriui 
'prakalbas. 

Kalbėtojas kalbėj. ■ dviejais 
atvejais. Pirma apie S. L. A. ir 
paskui apie L. A. Bendrovę. 

Kalboje apie S. L. A. kalbė- 
tojas aiškiai perstatė naudą 
prigulėti prie S. L. A., nupiešė 
svarbesnius nuveiktus tos or- 

ganizacijos darbus ir pastebė- 
jo, kad S. L. A. organizacija 
daug daugiaus galėtų pasidar- 
bu. >ti del Amerikoj gyvenan- 
čiu lietuviu ir Lietuvos, jei tik 
visi Amerikos lietuviai remtu 

tą organizaciją ir stengtus pri- 
klausyti prie jos. Užbaigus p:~- 
mą dalį kalb .s daugelis išpildė 
s. L. A. aplikacijas ir pasiza.lė 
j. i tapti nariais. 

Antra dalis gerb. Žurio pra- 
kalbos buvo temoj ''Industrija 
Lietuv j". Šiame atvėjyj kal- 
bėtojas nurodė kiek mūsų prie 
šai padarė Lietuvai skriaudos 
sulaikydami Lietuvos industri- 
jos pbtojamąsį. Bet, kad da- 
bar jau Lietuvai yra proga pra 
dėti kelti savo industriją. To 
liaus kalbėtojas pastebėjo gam- 
tiškus Lietuvos turtus, kaip tai 
dorpės, upės, girias, odos išdir'- 
Limas, etc., kaip daug gali at- 

nešti mušu tėvvnei turi /. Su- 
Hg kalbėtojo pavedimo Lietu- 
vos žemelė gali išmaitinti 50 
milijonų gyv-entojų. Baigda- 
mas ,kalba nurodė' kad išnau- 
doti tuos visus gamtiškus Lie 
tuvos turtus reikia organizaty- 
vės spėk- s pinigų ir pasišventi 
m o. 

Chemik s Zuris energiškai 
ir nuosekliai kalbėjo. Bet ir jo 
kalba buvo ne į tuščią. Po pra 
kalba tuojau susipietė buri? 
žm. ?nių ir laukė vienas sn šim- 
tinėmis rankoj, kitas su Li- 
berty Bonus, kad tik prisidė ;i 
prie L. A. Bendrovės. Viso šė- 
rų parduota už $1,000.00, g r 
kita tiek pasižadėjo vėliaus nu- 

pirkti. N- 

Gerb. Žuriaus prakalba la- 
bai didelį įspūdį padarė į vietos 
lietuvius. Jo kalba bllvo aiški, 
maloniai plaukinti, pats kalbė- 
tojas jaunas, gražios išvaizdos, 
taip, kad jis visuokuom publi- 
ką žavėti žavėjo. 

Uolus organizatorius F. An 
(lrijauskas praeitą savaitę prie 
L. G. 1). prirašė sekančios vpa- 
tos: S. Edzell, |. Kimontas* M. 
i\Jįstcikicnc, r. btanklIs ir K. 
Stelmokas. Tikimės, kad atei- 

tyje bus pasekmingiasnis nariu 
prirašymas, nes, jog*, kiekvie- 
nas geras lietuvis turėtų pri- 
klausyti prie L. G. IX, kuri rū- 

pinasi Lietuvos reikalais. 
1.. G. D. rengia puiku va- 

karą, lapkr. 30 d., Turner 
Mali, kur bus suloštas veikalas 
"Daktaras iš prievartos.'' Šia- 
me vakare lietuviai muzikantai 
pasižadėjo veltui griežti. Gar- 
bė jiems.- 

M. Kasparaitis. 

E. ST. LOUS, ILL. 

Kia'ulų atilaisimus, 

Lietuvos 2()1) utim. įsiskver- 
bė sekanėi.'s klaidos: Teu pa- 
minėta keletas ypatų aukavu-1 
siu ]>o $2.00, gi turėtų būti po 
$f.00. Po S2.00. aukavo tik J. 
X. Žičkus ir i\. Petrauskas. 
Taipgi l\. Tumosa aukavęs SI. 

apleistas ir vietoj Stasiukunas, 
P»ralis ir Majauskas turėtų Imti 

Stasiukunas, Blažis ir Majaiv;- 
| kienė. 
1 J. X. u. 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPA1R SHOP 
Chasas Bros. savininką. 

Taisome visokius automobilius. Trnme patyrimą, per 13 meti 
iLme darbe Taipgj patarnaujame automobiliai pagrabams, ves 

tuvėms, krikštynoms ir t. p. Kainos mūsų kuopigiauslos. 

3222 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Iii. Telefo,;ag Drovcr 2186 

AS ADOMAS A. KARALIAU£—aS 
SEKANČIAI RASAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijimas. 
Kraujo, b-kstų, Nervų ir abelnas sjikų nustejimas 
viso kuno. Ir buvav nustojęs vil'-in, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. esigailijau visoje 
\merikoj ir už rubezių. bet niekur negavau uvo 
veikatal pagclboj, 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumaūzmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
šslvali. Nervai imi stipiiai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jTanyko, ūi:gllai neb^'.dė po krutinę. 
Vidurių rižimas išnyko p s užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 Priešių išgerdavau kas savaiti po butelį Sa- 

| lutaras, Bitteria, ir po J men. si.o paveiitsie pama ciau ioki SKiriumą itaip tarp 
j dienus ir tiaktiea. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksma* ir 1000 sykiv dėkoju 

3alutans mylistų gerad£;Utei ir linlču yi-siems savo draugams ir pai;ttatniems 
tu tokiais atsitikimais patartu nuoširdL.i! kreiptis prie SaluUrai: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA3. Prof 

1707 So. Halsted Sin Phone Cana 6417 Chicago, (llinoli 

Pašportai Lietuvon 
Kurie norite įsigyti pašportus arba siųsti pinigus 

Lietuvon, kreipkitės pas: 

METROPOLITAN STATE BANK 

807-9 W. 35-th St., Chicago, 111. 
kur gausite gerą, patarnavimą. 

Jau p/nigus gaUma siųst/ į Lietuvą. 
Snųskite per L'efavių Banką. 

METROPOLITAN STATE BANK. 

807-9 W 35-th St., Chicago, 111. j 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokie ta- \ 
voro: Atsakančių Laikrodėlių i 
14 Karato Šiiubinių Žie£ų ir vi- j 
šokių Auksų ir Deimantu. Vis- 5 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 

l kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 
Priimame Liberty 

Bondsus už pilną j 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 

Namuose 

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

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

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

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

žemelėje esant .25 
CHEMIJA, įstabus mokslas apie ugnį, orą, vandenj; žerę 

'■* jų susilietimus, .20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi apka- Jinta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) .. 3.00 
PASKAITOS iš Biolcgijois ir Bakterijologitf'os su paveikslais apdaryta, I 65 

ŠIRDIS jos autorius garsus italų rašėjas de Ainiči. Knyga labai gražiai atspausta, Virbeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turiuys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji 3avo gra žumu labai tinka dovanoms bilo kuomet ir bile kam, $1.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus i ją kelias. PamaMnCs žinios iš anato- mijos, fizioiiogijos ir Hygienos. Knyga apima šluos dalykus: valgis ir kas iš jo pusidaro. Maistu fermentacija, cirkulaclja, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- ku*1.. l'Sa. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rlų ir vifioki;; vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai jsi vaizdini, kiek t*ero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytuni, jas perskaitytum ir paskui pusiųstuin Tėvynėn-Lie- tuvop. "i patingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius vi."š- minėtonijs knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir mouey orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, 1LL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 



Atviras Laiškas Lietuvos Atstatymo1 
Bendrovei New Yorke. 

PHI LA DELPHI A, PA. 

^es, žemiau pasirašę dali 
ninkai Lietuvos Bendroves, 
kreipiamės viešai per spauda, 
idant vedėjai bei komitetas Lie 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
Nc.r Yorke teiktųsi teisingi'i 
ir bešališkai išaiškinti sekantį 
dalyku: 

Kunigas J. J. Kaulakis, kle 
honas Švento Kazimiero pa- 
rapijos Philadelphioj, 26 d. S pa 
lic (October) 1919 m., bažny- 
čioje iŠ sakyklos, sakydamas 
pamokslą ir beagitUodamas sa- 

vo parapijomis, kad pirktu kuo 

daugiausiai bendrovių akcijų, 
štai bį pasakė: "Atkreipiu jū- 
sų doma, kad nesidėtuinėt pris 
Nevv Yorko Tautininkų Ben- 
drovės, nes tai yra bedieviška, 
nekatalikiška, toji Nevv 

Yorko Tautininkų Bendrove 
paskyrė .$25,000.00 (dvide- 
šimts penkis tūkstančius do- 
liarių) leidimui bedieviškos li- 
teraturos (knygelių.) Tai ma- 

tot, kur lietuvių sunkiai uždirb 
ti pinigai eina, sudėti į Ne\v 
Yorko Tautininkų Bendrovę, 
leidimui bedieviškos literatū- 
ros, platinimui bedievybės, 
griovimui bažnyčios ir t. t." 

Philadelphios lietuviai, gir- 
rlėdami savo klebono toki pa- 
noksią iš sakyklos bažnyčioj, 
•riversti esame tikėti, kad tas 
u*a tiesa. Tociėl mes, žemiau 

pasirašę parapijonai ir dalinin- 
kai Nevv Yorko Tautininkų 
Bendrovės, reikalaujame viešo 
>aaiškinimo, ar už mūsų sudė- 

'tus pinigus yra leidžiama be 
dieviška literatūra, knygutės ar 

kas panašiai ir ar kunigas J. J 
Kaulakis teisybę savo pamok- 
sluose, sako apie lietuvių Tau- 
tininku New Yorko Bendrove, 
tai yru, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, nes kilios tautinin- 
ku bendrovės Nevv Yorkc" nė- 
ra. \ 

Kazimieras Gaubas. 
Teodoras Daunis. 
Jonas Limoiitas. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES ATSA- 

KYMAS. 

Prie viršui tilpusi > gerb.| 
Philadelphijos Lietuviu rašto 
laikome savo pareiga duot? se- 

kantį naaiškiniuuj: 
1) Musų Bendrovė niekados 

nebuvo, nėra ir nebus Nevv Yor 
ko Tautininkų Bendrovo. Jos 
va rdas yra LI ET U VO S AT- 

| STATYMO BENDROVĖ, ja 
į valdo direktoriai, išrinkti me- 

tiniuose stisirinkimuose. Kad ši 
organizacija nėra partijos įran 
kis, liudija tas, jog ji buvo su- 

organizuota visuomenės suva- 

žiavime, rugsėjo 28 ir 29 d.. 
1916 m., Ne\v Ycrke;'L. A. 
Bendrovės Direktoriatan inei- 

| na visokių pažiūrų žmonės, tar 
i pe jų yra du kunigai. Jei kas 

musų organizaciją šmeižia p:i- 
i našiai, kaip mums parodo ~^rb. 

| Philadelphijos Lietuviai, tai to 
' l:ie asmens yra pasiryžę kenkir 
tiems naudingiems Lietuvai dar 
bams, kuriems L. A. Bendro- 

ve yra suorganizuota ir ku- 
riuos jau pradėjo dirbti. M ilsu 

pareiga yra ginti netik dar- 
bus, kuriuos atliekame sąryšy- 
je .su Lietuvos atstatymu, bet 
taip — gi turime ginti ir musų 
narių indėtus į L. A. Bendro- 
vę pinigus. — T odei šmeiži- 
kus ir griovikus naudingų dar- 

bų mes busime priversti trauk- 
ii tieson, kad Su v. Valstijų i 

statymai priverstų juos laiky- 
sies teisybės, jei liet^vvste 
prie to jų nepriverčia. 

2) Melagystė ir šmeižtas y- 
ra, buk Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė yra- paskyrusi 25, 
000.00 dol. leidimui literatū- 
ros, — tuo labiau bedieviškos. 
Šiuo užreiškiania, kad jokios 
literatūros leidimui Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė nėra sky- 
rusi. Jei kada skirs tokiems 
darbams pinigus, tai tik tokiai 
literatūrai, kuri bus surišta su 

tiesioginiais L. A. Bendrovės 
darbais, k. t. rankvedžiai amat 

ninkams, specialiai amatų ir 

pirklybos žurnalai, ir t.- p. 
3) Kas skelbia, buk Lietu- 

vos Atstatymo Bendrovėn žmo 
nių sudėti pinigai esą arba bu- 

sią panaudoti platinimui bedie- 
vybės, arba griovimui bažny- 
čios, tas yra neteisingas žmo- 
gus. Ir šitame atsitikime, kun. 
Kaulakio žodžiai, cituojami g. 
Philadtelphijos Lietuvių rašte, 
parodo, kad kun. Kaulakis nė- 
ra teisingas: jis agituoja už 
savo bendrovę, panaudodamas 
tam sakyklą, kuri yra ir priva- 
lo buti skiriama tiktai Dievo 
žodžiui skelbti, o ne bizniui va-j 
ryti. Bet ne musų dalykas, jei 
jis bažnyčios sakyklą paverčia 
į "stora," — tačiau negalime 
nesistebėti, kad — anot Phila- 

) 

delphiečiŲ •— kun. Kaulakis 
taip neteisingais argumentais 
remdamos agituoja prieš Lie- 
'įtvos Atstatymo Bendrovę. 

Su augšta pagarba, 
Lietuvos Atstatymo Bendrove. 

.. per. 
i'. K. Račkauskas, 

Sekretorius 

LAISVĖS SĄVAITĖS AU 
KOS CHICaGOJE. 

Laisvės Sąvaitės aukų rin 
kimas, kaip kitose kolonijo- 
se, taip ir Chicagoj prasidė- 
jo. Įvairiuose lietuviais ap- 
gyventose vietose renka 
mos aukos. Bet, deja, iki 
šiol chicagiečiai lietuviai pa 
sirode šaltais, neduosniais. 
Ir kalbėtojų jautrus žodžiai, 
skaudus faktai mažai jų šir 
dįs paliečia. 

Iš Chicagos lietuvių labai 
daug ko buvo tikėtasi, bet 
jei taip apsireikš dalykai, 
kaip iki šiol, tai viltis bus 
suvilta Chieagos auka Lais 
vės Sąvaitei bus visai ma- 

ža. 
Chicagiečiams reikėtų su- 

krusti, rinkti aukas ir aukau 
ti, nes viena mes žinome ko- 
kis baisus ir apgailėtinas pa 
dėjimas Lietuvoje, mes skai 
tome laikraščiuose; meš' ap- 
laikome iš Lietuvos nuo sa- 

vo giminių laiškus ir tt. ir 
iš tų pranešimų mes mato- 
me, kaip labai neišvengia- 
mai Lietuvai reikalinga mū- 

sų amerikiečių parama. 
Negana, kad Lietuva nu- 

teriota karo vėsulos, ne vien 
kad mes turime apvilkti pu- 
snuogius savo brolius Lie- 
tuvoje, bet prie to dar mums 

Kur Reikia Kreipties Siunčiant 
Pinigus i Lietuva 
Visiems Gerai Žinomas Bankas 

NORTH WESTERN TRUST 6 SAV1NGS BANK 
ATIDARĖ DIDELIUOSE NAMUOSE PRIE 

jM? « % Į ^ ( 

1520 W. Division Kamp. Dickson 
teisi"*;II* mJl ■ s* i«*»*:♦«*! 
savo užusieninį skyrių, kuris užsiima vient tik siuntimu pinigų į 
kitas š?lis kuog^riausiomis sąlygomis ir pilniausia garantija, 
kuri yra paremta Ilgametinių prityrimu ir žmonių užsitikėjimu, 
supratimu priedermių, jog pinigai bus kuogreičiausiai įteikti 
paėmėjui. 

Del patogumo žmonių, kurie dienomis yra užsiėmę darbų, 
mes pusiryžome ofisą laikyti atdarą panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis iki 6-tos vakare, o utarninke, ketverge ir subatoj iki 
8-tos vakaro. Darome tai, idant išvengus didelį darbo susikimši- 
mą musų užtieniniame skyriuje ir suteikti umų patarnavimą mū- 

sų klientams. Jų pačių reikale meldžiame, idant gelbėjant sava 

[artimiausius gimnes tėvynėje su panasais reikalais kreiptųsi 
|kuogr3ičiausiai. 

Musų banko turtas išneša iki 18,000,000.00 ir turi sąryšius 
su visais didesniais valdiškais ir užrubežiniai bankais. 

NORTH WESTEftN TRUST & SAVINGS 
JAN F. SMULSK1, prez. JAN PREBIS, Vice-yrez 

WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez. T. M. HELINSKI, Kasierius, 

turi prieš akįs stovėti nau- 

ja Lietuvos republika, Lie- 
tuvos valstybe, Lietuvos ka- 
riauna ir visos šalies pageri- 
nimas. Palaikyti naujai į- 
kurtą valstybę ir vesti kovą 
su savo priešais jaunetaip 
yra lengva ir pigu, kaip, 
kad tuli iš musų persistato- 
me. Tiems dalykams reikia 
sunkaus darbo ir daugel, la- 
bai daugel pinigų varyti tą 
darbą. Tat mes, amerikie- 
čiai, čia jyvenanti, negalė- 
dami prisidėti prie savo tė- 
vynės darbo, nors aukos jai 
nepasigailėkime, nors tuo 
budu pagelbėkime progre- 
suoti naujai įsikurusiai val- 

stybei. 
Antras dalykas, ar mums 

Chicagiečiams bus gražu, 
jei kitos kolonijos, kur daug, 
mažiaus lietuvių gyvena, 
mus pralenktų auka? Tai 

butų didelis musų apsileidi- 
mas ! Chicagiečiams butų gė 
da nuo kitų kolonijų. 

Tatai sukluskime, chica-j 
giečiai, gausiaus aukaukime] 

| Laisvės Sąvaitei! i 

NETINKA. 
.k ..j 

Korespondentas sutikęs sa- 

vo drauea sako: o t- 

— Neberašysiu daugiau Į tą, 
laikraštį. 

— Kodėl? — užklausė jo 
draugas Lauras. 

— 

" 

lan netinka. Redakto- 
riai be sąžinės. 

— Argi? 
— Taip, aną sykį aš buvau 

parašęs, kad mes per prakalbos 
surinkome įaukų $400,36 clol. 
ir 45 centai, o redakcija nieko 
nesiklausęs paraše: S43(>.45. 

"Revoliucionierius Lvovič I 
Burčev šaukia garsiuosius j 
prieš-boFsevikiškus genero- 
lus tiepiog į Maskvą ir Pe- 
trogradą. Plačioji Rusijos 
visuomenė šaukia: "Šalin, 
laisvės priešai! Šalin mo-j narchizmo ramsčiai! Trau-! 
kites nuo Maskvos ir Petro- j 
grado!"... I 

Zinonr<, jųs norite visiems 
patinkamo instrumento 

šios dienos. 

Bendžo, tenorint* bendžo, mandoliįinė bendžo ir naujos 
kanklių fornns bendžo — tokis įvairumas bendžo, kad 
ritmo mylėtojas visuomet gali atrasti sau patinkamą! 

Išlygos: — Instrumentai virš $25 duodama 
mėnesinėmis išmokestimis. 

\ isa, kas tik muzikoje žinoma. 

\\ a baslį Ave. ties Jackson. Tel \\ aba<sh 7900 

L žprašvmai Kalėdoms reikia paduoti dabar 

Siųsk Pinigus į Lietuvą. 
Gvarantuojuj kad nueis. S/ųsk per Jus< 

tin Mackev/ch. 

2342 S. Leavitt St. Ch/cago, 111. 

Telef, Canal 1678. 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! Tuy 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIEN4 MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IX METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuviu Tautinė Taryba, priėmė se 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., PittFDurghe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir a j> t i ima remti sutartį tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių P ir kybos Bendrovės sukėlime 

$1,0(30,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5/> uuoš." 

Ko mums dar laukti iigiaitf.Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnerti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tUojaus ir išpildęs aplikaciją, priisiųsk tuoj aus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiucini užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
kiišku prisiunčiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatve 

Miestas 
Iliillllllilllllliiniililllliilliiiiliiiiiiili.,. 



Darbininkų Baras. 
Lietuvos Darbininkai Grįžkime į Tovyię. 

Žmogus beturtis nuo dar- 
bo ir vargu nepabėgsi. Eisi 
^ bažnyčią, grįži iš bažny- ^os — visur tave vargai da 

os, visur prieš tavo akis 
pragyvenimo klausimas sto 
Ves. O, kad palaikyti šei- 
'mynos ir savo gyvastį rei- 
kia dirbti. Nuo darbo ir 
negalima ir nuodėmė bėgti. 
'Pečiaus, kad pagerinti savo 

darbą, kad surasti tokį dar- 
bą prie kurio, maž daug, ta 
vo mintįs prisiriša, darbi- 
ninkas turi pilną teisę ir pri 
valo jieškoti tokio darbo. 

Čia mes trumpai ir pa- 
kalbėsime vien tik apie lie- 
tuviu darbininkų buvi> pa- 
gerinimą. bei geresnio dar- 
bo suradimą: 

Daugelis musų brolių lie- 
uvių atvyko čia į laisą ša- 
į, į Ameriką, jieškodami 

sau laimės — lengvesnio 
oragyvenimo, arba bėgda- 
ni — norėdami pasiliuosuo- 
i noo n.askolių sunkios le- 
ėnos, nuo žiaurios prie- 

spaudos. Labai gerai, kad 
*ie turėjo drąsos ir pasise- 
tiino pabėgti. 

Bet dabar mes pažiurėki- 
ne ar daugelis tų drąsuo- 
,ių surado sau jieškoną lai- 

mę? Ar čia atvykę jie turi j 
geresnį ir lengvesnį pragy- 
venimą? Visai mažai, tik 
keletas mūsų brolių page-1 
rino savo buvį. 'Tik kele-Į 
tui pasisekė susirasti ge-| 
resnis darbas, ar užsidėti 
kokis biznis. Gi visi kiti 
daug skaudesnėse aplinky- 
bėse atsidūrė. Didžiuma pa 
kliuvo į juodas, tamsias, 
prirukusias dirbtuves, kur 
diena iš dienos prąkaitu ap 
sipylę dirba-kankinasi. 

Beto, nueikime į tų ne- j 
laimingųjų namus, prisižin- j 
rėkime kaip jų šeimynos gy: 
vena, kokie jų namai nuo- 

muojami, kokie rakandai 
tuose namuose, kaip jų vai- 
keliai prižiūrimi ir aprėdy- 
ti, ką jie valgo ir kaip jie 
micii'a ir t. t. Til: prisižiūrė- 
kime į tai, tik domiai pa- 
galvokime, o veikiai pasa- 
kysime, kad proletaro čia 
gyvenimas labai skaudus ir 
nelemtas. 

Biednų darbininkų grį- 
čios daugiausiai stovi arti 
prie trenkiančios dirbtuvės, 
kurios juodi dumų kamuo- 
liai per ištisas dienas puo- 
la ant tų gludančių grįte- 
iių, storai suodžias apneša 

Žmoguc kasosi galvą, 
<ad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučiom*. Ret jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. ® 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
leusrvai prašalinti. Xebus 

daugiau niczcj:mo, kasjntosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou oleiskanų. 1 

R U F F rv Ii 5S 
panaikins visus niežėjimo* ir iivalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais snvifgymrts g*fvos apsaugos ją nito pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadina nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 
it Jus aptiekinitikas parduos jums už 65c. botikutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiito adresu: ^ 

ft ^D. RJCHTER C) CO., 326-330 Bro&dvray, New York «*■»«•' 

jų sienas, veržiasi į vidų... 
žodžiu, baisus reginys. Ne- 
jauku pasisukti. Vienok ten 
tokie pat žmones gyvena 
savaites, metus ir net visą 
savo amžių. 

Kodėl jie gyvena? Ar 
jau nėra jiems gere. o iš- 
ėjimo? Ar jie ten gi outų 
retežiais prirakinti? Ne! Ne 
tas visas to pr'ežascia. fra 
daug geresnių kelių, yra ge- 
resnių vietų pabėgti. Bet 
tie ka ten gyveno prie t >s 

vietos apsiprato, aprumbė- 
jo ir jau nebeatjaučia tų 
visų baisenybių ir jau ne- 

besvajoja apie geresnias vie 
tas. /<■. 

įžangoj užsidavem kal- 
bėti tik apie vienus lietu- 
vius. Tat dabar paklauski- 
me savęs, ar gi nelaimin- 
gesnis butų lietu\rs darbi- 
ninkas savo gimtinėjej Lie 
tuvoje, ardamas savo tėvų 
žemę? 

Taip, daug šimtų sykių 
butų laimingesnis. Ten oras 

sveikesnis, ten gyvenimo 
dienos meilesnės, nes teii 
gimtynė. Ten per vasarą 
gal sunkiau reikia padirbti, 
bet ir tai tyram, meiliam 
ore, po dangaus stogu, kur 
paukšteliai tau gieda, ža- 
liuma galvas linguoja, kur 
aplink tave gamta kupina 
grožybių, triškančios gyvy- 
bės; kur prigimtis kalba ir 
būdas ir žmonės meilus, sa- 

vi. 
Gi žiemai atėjus Lietuvos 

ūk&nitakai podikiai stumia 
dienas. Susirinkę puotas 
kelia, pypkes ruko ir drau- 
giškai, linksmai kalbasi 
tarp savęs. Lietuvoje žie- 
ma. tai poilsio laikas, tai 
pasilinksminimo ir gyveni- 
mo pažinties laikas. Kuo- 
met čia gyvenan!, visai to 
nėra. Čjfa žmogus darbi- 
ninkas nuo anksti ryto iki 
.vėlam vakarui dirbk Ir 
dirbk, kaip vasarą, taip ir 

žiemą — visados. Kaip ku 

riems net ir sekmadeniais i 

prisiena dirbti. O iš to dar- j 
bo vargas dar didesnis. 

Pirniiaus daugelis lietu-| 
vių bėgo į svetimus kraš-; 
tus vien, kad pasiliuosavus 
nuo gudų ^etėžių, nuo žiau-1 
raus persekiojimo. Bet šian | dien Rusijos imperializmas; 
jau subirėjo, Lietuva jau 
neprigulmiiiga tapo. Jau 
Lietuvos valstybe valdo mu 

su gimtinę. Ir kaip girdžia- 
me iš Lietuvos gyventojų, i 

^nykščiai žmonės yra labai 
patenkinti dabartine Lietu- 
vos valdžia, dabartine val- 
džios sistema. Žemės Lier 
tuvoje taipgi dar nestinga. 
Daugelis dvarų Lietuvos 
valdžios tapo konfiskuota. 
Dvarai bus išdalinti beže- 
miams lietuviams. Beto, iš- 
visų atžvilgių Lietuvos bui- 
tis veikiai pagerės. 

j Todėl dabar, lietuviai ame- 

į rikiečiai, kurie čia skursta- 
įme ir nešame sunkius var- 

gus, mums yra didelė proga 
į pabėgti iš tų vargų, iš to 
dvokiančio, sunikusio oro, 
nuo to nemalonaus darbo ir 

grįžti į Lietuvą, kur malo-| 
jnus tyras oras ir Lietuvoj 
; ūkis — geresnis dabar mus 

į laukia. Dabar mums, lie- 

Į tuviai amerikiečiai, laikas 
prisirengti prie grižjmo Lie- 
tuvon. Kaip tik taps atida 

ryti rubežiai, tai mes ir tr'au 
kiame būriais Lietuvon, kur 
savo buvį pagerinsime ir 
daug kuom prisidėsime prie 
Lietuvos pakėlimo. 

Tulelis. 

4 ORGANIZACIJŲ LIKVI- 
DAVIMAS ŠVEICARIJOJ 

Kadangi labdaringų draugi- 
jų veikimas jau pasibaigė ir ka 

dangi Lausanne'iškiį organiza 
ci'jų nariai išvažinėjo, nutaria 
sulikviduoti nuo spalių pabai- 
dos 1()1{) m. šios organizaci- 
jos: "Centralis Komitetas "Lij 
thuania," "Pildomasis Lietu- 

Colorado Consolidated Minės & Power Co. 
(PO P1UE2IURA DVIEJŲ VALSTIJŲ: COLOUADO T It ARIZONA) 

KAPITALAS $1,000,000.00 
Panedėlyj užtikome labai svarbų strai- 

psni didžiausiame ir {tekmlngiaushime Cc 
lorados laikraštyje "The Denver Post" 
N o v. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinome 
kasyklų autoriteto p. VV. C. Blair. 

P-s Blair rašo, kad COLORaMO CON 
SOLIDATED MIN'ES & POAVER KOMPA 
NIJA sparčiai varo prieky u išlaukinius 
darbus Sbevman'e ir kad daugelis darbi- 
ninku dirba prie įvairinusiu įrengimo dar- 
bu. piašo, kad išlaukiniai darbai bus grei- 
tu laiku užbaigti ir kompanija ualės dirb- 
ti visa žiemą. Taipgi rašo, kad COL. CON. 
M. & P. CO. įsteigusi didelį "Tobacco" fab 
rikę, kurį nugriauja ir iš jo panaudoja į- 
vairlas mašinas, tramvajų ir tt. Prie da- 
mo-muro gabenama rąstai ir d;imas bai- 
giamas mūryti. 

Straipsnyje patėmija. kad COLORADO 
CONS. M. & P. CO'S rudies fabrikas esąs 
vienu iš puikiausiu visoje Coloradoje ir 
kad įrengiamas naujausiomis ir geriausio- 
mis mašinomis. Viskas Įrengiama taip. 
kad perdirbimas rudies atsieitu pigiausiai. 

Apie kasyklas rašo. kad geriausi Suvie- 
nytą Valstiją geologai ir mineralogai, kaip 
prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog šios 
kompanijos kasyklos yra didžiausiomis vi 
sojo pietvakarinėje Coloradoje. Sako. kad 
ItasyklOse matosi su virš 3,000.000 toįvj 
rudies, kurią tik reikia laužti ir perdirbti. 

Kompanijai, sako, labai palengvina dar- 
bą du dideli automobiliai (trokaU, kurie 
atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COL. 
CONS. M. & P. CO. už viską moka "cach '. 
Ant galo primena, kad šita kompanija. 

turėdama tokją puikią vietą, tok[ didelį ir 
moderniškiausiai įrengtą rudies fabriką, 
naujausią vandens-elektros fabriką ir labai 
dideles ir turtingas kasyklas, greitu laiku 
liks viena iš didžiausių ir turtingiausių 
kasyklų kompanijų piet-vakar. Coloradoj. 

Taip rašo apie COLORADO CONSOLI- 
DATED MINĖS & POWER CO. vienas iš 
geriausių Colorados kasyklų žinovų. Pa- 
mišę opiniją turi visi tie, kurie atlanko 
šios kompanijos propertes Shefmane ir, 
kurie savo akimis pamato visus įtaisymus 
fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtin- 
gas aukso ir sidabro kasyklas. 

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu 
laiku krjnpanija pradės siusti j valdžios 
bankas išdirbtą auksą ir sidabrą, o savo 
šėrininkams didelius dividendus. Todėl no 
senai prezidentas savame laiške minėjo, 
kad šėrai greifu /aiku paki/s r jo 100% iki 
200% ir daugiau. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. 
Pinigai renkami paskutiniem įrengimam. 
Greitai visi šėrai išsiparduos ir '.ėliaus 
niekas nebegaus šėrų pirkti. Dab,\r paskii 
tinė proga prisidėti prie šios kompanijos. 
Todėl, hrolau, pasinaudok Į^ja. Nusipirk 
k)/odaugiau6iai šėrų. NELAUK NEI DIE- 
NOS. T'ŽSIRAŠYK TUOJAUS. Investuok 
šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi 
du šėrus. (Preferred ir Common kartu) 
už $15.00, o nuo Gruidžio-Dec. 1-mos jau 
šėrų kaina bus $20,00 už abu, arba po 
$10.00 kiekvienas. 

Siųskite orderius Exi)ress Mouey c 
deriu arba bankas droftu. 

PEOPLES INVESTMENT COMPANY 
220 8. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024. Chicago, 111. 

Ofisas bus atdaras Padėkavonės Diona, o Nedeliomis nuo 11 iki 5 po pietų 

viii Komitetas*" "Lietuviu In- 

formacijas IJiuras" ir "Lietu- 
viu Tautos Taryba" visos La u 

sanne, Šveicarijoj. Smulkią* a 

pyskaitą :<avo veikimo paduos 
kiekviena organizacija skv 
rium. turtas (spausdintai,: 
dokumentai ir tt.l paskirta TJa 
tuvių Mokslo Draugija1* ir Lie- 
tuvos Raudrma'mjam Kryžiui. 

Siuom tariame pad€ka vi- 
siems. kas tik buvo mal nus 

bendradarbiauti ar Šiaip kokiu 
bildu pagelbėti nutsų darbe, ku. 
ris tikimės sulošė tinkama ro- 

lę Lietuvos laisves atgavimo 
klausime. Ypatinga padėka pri 
guli geraširdžiai Šveicarijai, 
kuri savo gražioj padangėj pri 
glaudė mus baisaus karo metu 

i" pagelbėjo mums savo tau- 
tiečiams naudą nešti ar tai lab- 

darybėj ar tai politikoj. 
I Jkvidacijinės Komisijos 

vardu, 
A. Steponaitis. 

Lausanne 29 spalio 1919. 
• P. S. Kas norėtų kreiptis šių 

organizacijų reikale, gali tni 

padaryti sekančių adresų: M r. 
A. Steponaitis, 1 ii!a Italia, A 

vcnuc du Lčman, Lausaui'c, 
Suisse. Jis pasilieka Šveicari- 
joj ilgesnį laiką. 

Skaitykite "Lietuvą" 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
Lithuanian Developement Corporation. 

SKYRIUS KAUNE Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai 

Lietuvos AMatytno nendrove išrūpino 
pasportus lietuviams, keliaujančiu iŠ Ame 
rikos Lietuvon. Kas tik yra pasirengęs ke- 
liauti tesikreipia j Lietuvos Atstatytmo Ben 
dir>vę. 

Lietuvos <Itstaiymo Itendrovė jau ren- 

giasi vėla prie antro didelio transporto ta- 
vorii į Lietuvą, kuris dar prie- Kalėdas n? 
leis Ameriką. 

Kas prisidės dabar'prie išsiuntinim-> siu 
tavorų, tas pagelbės Lietuvos valstybės rei 
kalams. Prisidėti galima pasiperkant Lie 
tuvos Atstatymo Bendrovės šėrų. 

I'z pernai, pernai buvo po 4%- o šiemet 
jau išmokėsime 5 r/r dividentų iŠ gryno pel 

no. Kita meta bus mokama dar didesni di- W c 

7'idcniai ir serai augs vcrtčjc. 
[AU TUOJAU ŠĖRŲ NEPARDAVI- 

Nft SIME. 
Lietuvos Atstatymo Betndorves Šerai 

bus parduodami tik ligi Naujų metų, o po 
to niekas negaus,pirkti. Todėl pasiskubin- 
kite. 

Jau Lietuvos Atstatymo LJendrovė sukė- 
lė suvirs $400,000, o išviso reikia sukelt 
tik $500.000. eBliko parduoti 10,000 šerti 
Dabar kasdien parduodama apie 500 serų 
Jeigu kas nori dalyvauti pelningame bizny- 
je, turi psiskubyti nusipirkt šėrų. 

Viena yrata negali mažiau pirkti kaip. 

5 šėrus, vienas šėras $10.— Bet geistina 
kad nauji nariai stotu į L. A. Bendrovę su 

kuo didžiausiais j našiai s. Dėkitės prie Ben- 
drovės su $10.000. — užrašymais. 
PIRKLYBINIAI RYŠIAI PIETOJASI. 

.Lietuvos Atstatyme Bendrove Latviam? 
ir Estonams taip-gi tarnaus. Tame reikale 
jau daromi ryšiai ir už keliu savaičių pra- 
sidės pirklyhiniai mainai su Latvija. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės skyrius 
Kaune, daro pirktinius ryšius su Ukraina 

ir tenai pradėsime savo dąrbą.Lietuvoj 
reikia anglies fabrikams ir gelžkeliams va 

ryti ir kitokiu daiktų, kuriuos prieinamiau- 
siai galima bus gauti Ukrainoje. 

SAVO DIRBTUVES 

Lietuvoje išdirbystes organizavimas yra 
pirmutinė užduočia jos piliečių Amerikos 
lie.tuviai, prisidėdami prie Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės pagelbės taip padaryti. 
Dirbtuvės visur dunda pelno ir pinigai i 
jas įdėti, visuomet geriausiai apmoka. 

LABAT SVARBUS PATGMIJIMAS 
Reikia visiems.i Sukelti Pasipirkti sėrir 

\es Kasdien Parduodama. Daugiau? T ai 
Suvėlinusiems Gali netekti. 

Rašykite ir pinigus siųskite arba paaiški 
nimų klauskite šiuo adresu: 

Lithuanian Development Corporation 
320 Fifth Avenue, New York, N. Y. 



DIDELIS DVYLIKTAS METINIS 

13 A LIUS 
Draugystės Palaimintos Lietuvos 

KETVERGE, PA DEK A VOK ES DIENA, 
LAPKRIČIO—NOVEMRER 27 d., 1919. 

PULASK K V^VETAIN EJ E, 
\7W-\7Ashland Avenue. 

Svetainė atsidarys 4 vai. po pietų. Šokiai pras. 5 vai. vak. 

Muzika Brolių Sarpalių. 1XŽAKGA 25c. Ypatai 
Lietuviai ir Lietuvaitės, visi ateikite i šita puikų balių, 
o visi busite užganėdnti. Kviečia, Komitetas. 

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT 

...BANK... 
A STATE BANK 

Kapiialas ir Perviršis Banko Turtas Viršina 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus į 
taupymo 
skyrių ir 

moka 3čią 
nuos 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
gražina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE BANK 

Siunčia pi 
nigus į I ie 
Hivą ir vi- 
sas pasau- 
lio dalis 

greit, sau- 

giai ii* su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagų 
ir rūpes- 
tingą pa- 
larnavima 

v 

Sis bankas yra jau visiems žinomas kaipo viekas iš did- 
žiausių ir stipriausiu bankų šioje apielinkėje. Čia yra lai- 
kmlik mi Suvienytų Valstijų, Paštų, Bankų, Pavieto 
( ook, Miesto "liica^'Os ir daugybes Korpocaeijų, Drau- 
gysčių, Kliubų i'r Tūkstančių darbininkų. 
Si, une banke yra įtaisytas specialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus1 prigimtoje kal- 
boje. Visoki* patarimai ;Rykai. 
Centrai IVJanuf, District Bank 
1112 \V. 35-th St., tarpe Morgan ir Raeine St. Chicago. 
Bankas atdaras kasd'en nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. vakaro. 

» FYT£A telegramas PVTDA L*/\ 1 t\t\ !§ pilsEIST AUDITORIUI CA 1 IV 

Ką tik gauta telegrama, kuri praneša, kad 23 d. Lapkričio ten atsibus 
kaa tai nepaprasto- ir didžiai žingeiduus, nes 5 Draugijos bendromis 

spėkomis rengia milžinišką 

...BALIU... 
ki'ris atsibus Nedclioje, 

23 LAPKRIČIO-NOV., 1919 

PILSEN AUDITORIUM 
1G57 Blue Island Ave., prie 18tos gatves. 

Dalius prasidės o-tą valandą vakare 

Inžanga Vyrams 50c. Moterims 25c\ Ypatal. 

Ant minėto baliaus bus išlaimėjimas auksu du raktai, pirmas $30, 
o antrr.3 $25. 

aiuomi kviečiame visus skaitlingai atsi'ankyfi j viršmjnėtą baily, kuf-is 

bus vienas iš iingkfemiansiu ir gražiausiu vjikar^. Užtai nepamirškite 
kuoskaitlingiausiai au savo draugais atsilankyti, šokiai tęsis |kį vė- 

lumui nakties. Kviečia, KOMITETAS 

DIDELIS KONCESTAS IR 

.. BALIUS.. 
rengiamas 

L/etuviško Teatro Dr-ste Ruta No. 1 

SUBATOJE, LAPKRIČIO-NOV. 22 D., 1P19. 
M. Meldaž/o svet., 2242- W. 23rd Place, 

2242-44 W. 23-rd Place 

Svetaine atsidarys- vai. vakare. I .-ogrj.mas prasidės lygiai 8 vai vak. 

, INŽANGA 25c IR CENTU. 

šiame koncerte dalyvaus gabiausieji solistai, deklamatorkos, dainuos 
įvairų:* įeriiusi chorai kaip tai: Lietuvių, Latvių, Rusų Ir kitj. či.i 
taipgi bus ir visokių pamarginimų. T<iigi draugai ir drauges seni jr 
jauni, nepraifi&klte šios progos, nutfsterskite atsilankyti ) tą puikų 
koncertų, kur) r4i»ik.- gabiausios Chicagos artistiškos spėkos. Neat- 
sHanklusieji gMJėsites. Po koncertui šokiai iki vėlyvos naktįes prje 
g:>ros miiajkos. Kviečia Komitetas. 

Atskaita Lietuvos Nepriplmybės Fondo. 
Nuo sus/organ/zav/mo iki 1 

d. spalių, 1919 m. 

Pradžioj spadių mėn., 
1914 m., pasibaigus tik-ka 
Visuotinam Am. Lietuvių j 
Seimui, visa seimo dalis, ku} 
ri prijautė Lietuvos Autono-į 
mijai ir politiškosios agi ta-1 
cijos klausimui, ir kuri su-, 

prato, kad jos įnešimai, rei- 
kalavimai bei rezoliucijos, i 

sulyg pilitiškųjų Lietuvos 
klausimų buvo seime igno- 
ruota per kraštutines sroves. | 
Todėl apsvarstymui minėtų- 
jų klausimų, susirinko kitoj 
svetainėj delegatų apie 70 

žmonių ir būrelis svečių ir 
čia, po pasikalbėjimų lieka 
nutarta ir įsteigta "Lietuvos 
Autonomijos Fondas", vedi- 
mui politiškos agitacijos 
Lietu. os reikaluose. Del pra 
džios patįs delegatai sudėjo 
keLos dešimts dolerių įkur- 
tam fondui. Kiek vėliaus 
besikeičiant politiškajai et- 
mosferai Europoje, pradžioj 
(1917 metų, Fondo vardas 
tapo perkeistas dabartiniu 

I būtent: "Lietuvos Neprigul- 
jmybės Fondas". 

| Spalių mėnesyje sukako 
i lygiai penki metai, kaip 
'Amerikos lietuviai ėmė ak- 
| tyviai šiame svarbiausiame 
Lietuvos gyventojų kovos 
už laisvę momente. Penki 
metai tam atgal, Brooklyn, 
N. Y., įsteigta ir musų Fon- 
das, kurio tikslu yra parū- 
pinti lėšas darbams, suriš- 
tiems su Lietuvos kova už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tuokart, rodos, visiškas 
Lietuvos išliuosavimas buvo 
tarytum ir nepasiekiama to- 
lima svajonė, — bet, eeinant 
Lietuvai skaudžiu pasišven- 
timo ir kančių keliu, ta sva- 

jonė virsta į tikrybę Lietuva 
sustojo prie angos į laivą 
ir nepnguiminga gyvenimą!, 

Lietuvos žmonės nuo se- 

nai suprato, kad tiktai per 
sunkią kovą prie liuosybės 
galima prieiti, — užtad jie 
Scivo turtus savo kraują, sa- 
vo gyvybę sudata ant Tėvy- 
nės aukuro. Nuo Amerikos 
lietuvių jie to nereikalavo 
įir nestikėjo, — jie tik rei- 
ikalavo ir dabar dar reika- 
įlauja, kad Amerikos lietu- 
viai aukomis paremtų juos 
šioje kovoje. AmeviL:s lie- 
tuviai neliko kurčiais j sa- 
vo gyvyk§ sudeda ant Tėvy- 
šiol jų sudėtų aukų toli gra- 
žu neužtenka išlaimėjimui 
kovos: aukų dar reikia," 
daug jų reikia ilgai dar 
reiks, iki Lietuvos žmonės 
iškovos užtikrinimą savo 

laisvės, iki Lietuvos žemė 
bus apvalyta įiuo priešų. 

ro penKių metų darbo, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondos skelbia pilną atskai 
tą viso savo darbo. Tai da- 
rydami tikimės, atliekame 
savo pareigą, nes privalome 
atsiskaityti prieš tuos, ku- 
rie, rūpindamiesi Lietuvos 
Neprklausomybės Fondo at- 
skaita už 5 metus jo veiki- 
mo yra sekant: 
L. N. Fondo Inplaukos. 

1914 metuose 168.55 
1915 metuose 802.58 
1916 metuose 1,254:81 
1917 metuose 3775.16 

1918 metų. 
[Sausio mėnesyje .. 2334,20 
j Vasari o mėnesyje 1246.53 
Kovo mėnesyje .. 346.07 
Balandžio mėnesyje 298.08 
Gegužio mėnesyje 471.61 

j Birželio mėnesyje ... 561.62 
(Liepos mėnesyje .. 743.53 
fRugpjučio mėn. 830.36 
•Rugsėjo mėnesyje 395.58 

Spalių mėnesyje .. 725.39 
Lapkričio mėnesyje 2539.21 
Gruodžio mėn. 15874.47 

1919 metų. 
Sausio mėnesyje. .16454.16 
Vasario mėnesyje 8142.30 
Kovo mėnesyje .. 5653.81 
Balandžio mėn. 4925.20 
Gegužio mėnesyje 545.93 
Birželio mėnesyje.. 693.79 

Liepos mėnesyje 1221.10 

Hugpjučio mėnesyje 523.51 
Rugsėjo mėnesyje 1945.30 

Inplaukų viso $72,470,85 

L. N. Fondo Išlaidos. 
Pastos lėšos: 

Spalių 31 d., 1916 m. 52.75 
Lapkričio 15 d., 1916 m. 5.76 
Gruodžio 31, 1918 m. 51.43 
Gruodžio 31, 1918 m. 11.06 

Rugsėjo 26, 2919 m. 56.38 
Rugsėjo 26, 1919 m. 18.30 

Sykiu 195.68 

Telegramos ir Cabels per- 
siuntimui p/n/gu etc. 

Rugpjūčio 3, 1918 m. 10.24 
Lapkričio 13, 1918 m. 6.89 
Kovo mėn, į919 m. 53.00 
Rugpjūčio mėn. 1919 4.50 

Sykiu 109.45 
Į L, N. Fondo Delegatų Su 

s/važ/avimo lėšos: 
Lapkričio mėn., 1916 54.00 
Sausio 25, 1917 m. 65.70 
Sausio 27 d., 1917 m. 25.80 
Vasario 17, 1917 m. 22.00 
Gruodžio 26, 1917 m. 24.07 
Gruodžio 31, 1917 m. 52.85 
Gruodžio m., 1918 m. 37.53 
Birželio m., 1919 m. 257.00 

Sykiu 538.95 
ALT. Tarybai Asignuota 

Ag tac/jos reikalams. 
Balandžio 23, 1918 100.00 
Birželio 1, 1918 m. 500.00 
Sausio 18, 1919 m. 500.00 
b«usio 25, 1919 m. 1500.00 
Kovo mėn., 1919 m. 500.00 
Gegužio mėn., 1919 500.00 
Liepos m. 1919 m. 2000.00 

Sykiu 5600.00 
Propagandos re/kalams Ame 
r/kojc ir Europoje: 
Lapkričio m., 1916 100.00 
Kovo 12, 1917 m... 10.00 
Spalių 4, 1917 m. .. 509.41 
Rugp. 19, 1918 m. 250.00 
Spalių 16, 1918 m. 67,00 
Lapkričio 13, 1918 627.00 

Sykiu 1573.41 
Spaudos lėšos: 

Lapkričio 15, 1916 m. 14.00 
Lapkričio, 1916 m. .. 11.00 
Vasario 17, 1917 m. 23.00 
Liepos 23, 1917 m... 28.75 
Kovo 23 cl. 1918 m... 3.50 
Balandžio 1, 1918.. 11.75 

Lapkričio 13, 1918 .. 13.50 
Gruodžio 1, 1918 m. 14.25 
Gruodžio m., 1918.. 31.50 
Gruodžio 31, 1918.. 75.91 
Kovo mėn. 1919 m. 64.00 

Gegužio mėn., 1919 43.00 
Liepos mėn., 1919 2.07 

Sykiu 336.23 
Egzskutyvio komiteto at- 

stovybė Washingtcne: 
Liepos 1, 1918 m. 400.00 
Rugp. 3, 1918 m. .. 400.00 
Spalių 16, 1918 m... 400.00 
Spalių mėn., 1918 m. 46.14 
Spalių mėn., 1918 m. 75.00 
Spalių mėn.. 1918 m. 78.37 
Lapkr. 13, 1918 m. 400.00 
Lapkričio mėn., 1918 54.78 
Gruodžio 1, 1918 m. 400.00 
Crudžio mėn., 1918 164.34 
Gruodžio mėn.r 1918 400.00 

(Gruodžio mėn., 1918 400.00 
Sausio 24, 1919 m. 400.00 
jSausio mėn., 1919 m. 69.08 

jVasario mėn., 1919 175.75 
|Kovo mėn., 1919 m. 400.00 
iKovo mėn., 1919 m... 9.50 
Baland. mėn.. 1919 400.00 

Baland. mėn., 1919 285.75 
Gegužio mėn., 1919 400.00 
Gegužio mėn., 1919 48.50 
Birželio mėn., 1919 400.00 
Biiželio mėn., 1919 71.25 
Rugp. 23, 1919 m. 400.00 
Rugp. mėn., 1919 m. 63.00 
Rugsėjo mėn., 1919 400.00 

Rugsėjo mėn., 1919 104.50 

Sykiu 6845.96 
Raštines ir Valdybos lė- 

šos: 

Spalių 7, 1916 m 90 

Lapkričio 15, 1916 m. 13.45 
Kovo 15 d., 1917 m... 6.25 
Gruodžio 26, 1917 m. 16.55 
Kovo 23, 1918 m... 48.23 
Gruodžio 1, 1918 m. 170.18 
Sausio 24, 1919 m. 19,76 
Vasario mėn., 1919.. 61,84 
Kovo mėn., 1919 m. 140.00 
Balandžio mėn., 1919 80.00 
|Gegužio mėn., 1919 m. 80.00 
Birželio mėn., 1919 m. 80.00 

| Rugsėjo 26, 1919 m. 50.00 

Sykiu 757.16 
Lietuvos reikalams per at- 

stovybę Paryžiuje pas/ųsta: 
Sausio 24, 191& 20,000.00 
Liepos mėn., 1919 2,000.00 
Rugpjučio 15, 1919 8,000.00 

Sykiu 30000.00' 
Delegacijai Paryžiuje ir 

nuropoję: 
Lapkričio mėn., 1916 125.00 
Kovo 12, 1917 m. /. 25.00 
Balandžio 20, 1917 3200.00 
(Rugpjučio 3, 1917 1000.00 
i Sausio 24, 1918 1035.37 
Sausio 24, 1919 m. 5000.00 
Sausio 24, 1919 m. 3920.00 
Vasario mėn., 1919 3000.00 
Liepos mėn., 1919 5000.00 

Sykiu 22305.37 
Maršrutu lėšos: 

Rugpjučio 3, 1918 293.91 
Gruodžio 1, 1918 m. 11.75 
Gruodžio 31, 1918.. 18.29 
Gruodižo mėn., 1918 14.00 
Gruodžio mėn., 1919 15.27 
Gruodžio mėn., 1918 232.06 
Kovo mėn., 1919 m. 257.79 
Kovo mėn., 1919 m. ..2.50 
Kovo mėn., 1919. .. 48.66 
Gegužio mėn., 1919 11.21 
Birželio mėn., 1919 m. 52,05 
Birželio mėn., 191£l 150.00 

Šukiu $1,107.49 
Sugrąžinta "Peiescope" pre- 
numerata kovo mėn., 
1919 m 15.00 

Liberty bondsų išmainymas. 
Rūgs. 26 d., 1919 m. Defi- 
citas 237.50 
Kalėdų Eglaitės 

Chieagiečių lėšos 360.62 
Paskolinta LNF. Skyriui, 

Brooklyn, N. Y... 500.00 

Išlaidų viso $70,482.82 
Inplaukų iki spalių 1 d., 

1919 metų $72.470.85 
Išlaidų iki spalių 1 d., 

1919 metų "$70.482.82 
LNF. Ižde lieka $1.982.82 
New York City, 
Spalių 29 d., 1919 m. 

per P. Jurgel/ute. Sekr. 

TEATRAS IR BALIUS 
stato scenoje trijų, veiksmų komediją po vardu 

"NETIKĖTAI" 
DRAUGYSTE VISU ŠVENTU 

NEDĖLIOJE, LAPKRIČIO 23 d, 1919 

Šv. Jurg/o Par. Svet. prie 32 placę ir Auburn Ave. 
Tikietus liSo ir 50v Ypatai. Pradžia 7 vai. vak. Muzika p. V. Ežerskio 

Po teatrui bus draugiški šokiai, kur prie gaivinančio Buffeto visi 
linksminsimės iki vėlyvai nakčiai. Kviečia, Komitetas. 

Balius su Programų 
rengiamas 

L. M. I'. S.') KUOPOS. 
1 

atsibus 

SUBATOJ. LAPKRIČIO—NO V. 22, 1919. 

Mildos Svetainėje, 
3142 So. Halsted St., 

Pradžia 7:30 vai vak. 

Gerbiamieji: — 

....šis baliuo bus vienas iš puikiausių, nes apart šokių bus muzika.dainos į 
ir kitokie pamarginimai. Dainuos pirmu kartų šioj apielinkėj P-lės Ja- 
sinskiutės drg. Stįisonlenė ir mažų mergaičių kvortetas drg-s Griciūtės I 
Kasinskiutė ir šidiškiute, akomponuoa drg. Manelis. Kalbės drg. Kuku j 
tis. L. M. P. S. !) kuopa savo parengimais visuomet mokėjo publiką už- 
ganėdinti. todėl męs drąsiai salome, kad atsilankiusieji ant šio musų 
baliaus, busite pilna} užganėdinti. Kviečia KOMITETAS. 

Didelę Kostiuminę Puotą 
Surengė 

DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERĮ 

Nedelioje, Lapkr.-Nov. 23, i9I9 
Mikk)s Svetainęje, 
3140 So. Haieted St. 

Pradžia G vai. i>o piet. Tikietas oū c. Yį>atai 

PASTABA: — Dovana bus duota už puikiausių. Kostimą. 

PADĖKAVONHS DIENOJE LAPKR.—NOY. 27. 

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, 
32 pl. ir Auburu Ave. 

* 

Pašventinimas Vėliavos Dr-stės Ražancavos* Dalyvaus 
5 Draugystės Mergaičių 

SvetaiuėB durys atsidarys 4-ta vai. po pietų. \ 

Programas prasidės lygei 5ta vai. po pietų, Po pograuiui šokiai ir Uiti 

pasilinksminimai 

Visu nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 

(Erigliton Park.) 
Su išlaimėjlmu Dailaus Grannvfouo. 

Parengtas 

DRAUGIJOS \'ISV ŠVENTŲ 
atsibus 

NEDELlOJE. LAPKRIČIO—XOV. 23, 1919 
T. M.iž inio Svetainėje. 

3834 So. Kedzle Ave. 

Kviečiami visi atsilankyti ir pamatyti savo laime. Tris dalis pįlno 
skiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus naudai. 

Draugija- Visu šventų. 

Keturių Aktų Drama 
šiuoini kviečiamo publiki.i atsilan-kyt 

kuoskaitlingiausiai ir i»rnAoni nesivė- I 
lint, nes programas prasidės viršminė- Į 
tę valandą; bus žingeidu pamatyt is- Į 
torižką dramą 1 akt n "MTVOMANAI" Į 
ir 1 akto komedi'jjj. Dvi Pusės Galvos; J 
tai yra juokinga komedija. 

Virsminėtas kliubas visada parengia B 
gerus veikalus; ir šiuoini sykiu stonų- I 
simfis užganėdinti atsilankiusiu pubii- H 
ką.. 

Po prngramo bus šokiai iki vėlos I 
nakties. 

* 

Kviečia KOMITETAS, 

Stato Jaunų L/etuv/ų Ame- 
rikoj Taut/škas Kliubas, 

NEDĖLIOJE, 
LAPKRIČ10-N0V. 23,1919 

Pulaskio Svetainej, 
1708-15 So. Ashland Avc. 

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų, 
programas prasidės G vai. vakaro. 

Vieno Veiksmo Komedija 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves■ 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės' taip ir pavie- 
niai, tėmykite j aukų sąrašą, 
ir jei^u surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

•(Tąsa). 

Stankus S 2.00 
Sengaito P» 3.00 
Sodat J. ., 1.00 
Sarpalius J 5.00 
Stanislauskas F 1.00 

S^udargar F. .......... 1.00 
Šriiakšta \' 2.00 
Statikelis M. 1.00 
S. A 1.00 
StraksUs R 1.00 
Saukstis K 1.00 
Stanišauska L 1.00 
Skališius St 1.00 
Saadargs J 1.00 
Stulginskas K 5.00 
Šeputis J. 5.00 
Stap<mitis J 5.0') 
Siliauža:tė 1.00 
Stankutis Jer nimas .. 5.00 
Stulginskas S. 1.00 
Slapais K 1.00 
Shlepovicz S. A 5.0^ 
Spudvil J. ... .k 1.00 
Savickas A. 1*00 
Stacevicz J ; 1.00 
Sinkevičia A 1.00 

(Bus daugiau;. 

Tuojaus gaukite 
ifaį knyvą: 

PATARIMAI VYRAMS 

LYTIES DALYKUS 
D-r© W. T. ROBINSONO. 

Joj knygoj rasi teisingiausias 
Žinias apie lyties ligas, naoža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity idomiy 

dalyku. J j 

2)6 pufl. raito, »u paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00. 

Pinigus BiŲsk money r-deriu arba 
popieriniais šiuo adresu: 

j. B*Rnus,;°«>'b.^p^r-1* 
YORK. N. Y. 

Pranešu Visiem 
Kad Palute Storaach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtoue, D. C. už tikro 
ir geriausią gyduole dėl kiekvieno, < 

katras tik jaučigs viduriu nesveikatą 
skauda po krutinę. vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą 
strėnų ir inkstų ir taip toliauS, Salutes 
Stomach Bltters viską prašai'na ir pa 
lieka laimingu, aigl, kurie jaučiate* 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bcakos $1.50, 2 
bonkos $3.00, .4 bonkos, $5.25, 8 bon 
lcoa $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, n 

jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o mes gavę pinigus ir 
užsakymą klek reikalaunat tai prlstų 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prislųeklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rafiykit 
taip: 

9ALUTE MANUFACTURE 
P A. BALTRANAS CO., 

618 W. 31 si St. Chfcago. II1. 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lletuvHkos | 
kalbij, aritmetikos, knygvf'yatSe. atc* 

nografljo?., typewriting, pirkly boa tei- 
siu. S1 iv. Valst. Istorijos, abelnos Is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos. pllletystčs, dailiarašystli. 

Mokinimo valarfdoo* nuo i ryto Iki 
valandos po piet. Vakarais nuo 4 Iki 
"10 valandom. 

8106 S. Haisted st., Chicago 

PARSIDUODA kriaučių sho 
pa ir cleaneris' 'Geriausiam 

vietoj Chicagoje. Biznis išdirp- 
ta per keikta metu. Daug nauji 
ir setio darba. Geram žmogui 
puiki proga. Atsišaukite greitai 
parduosiu labai pigiai. Atsi- 

šaukite pas. 
K. Jamontas 

1730 S. Haisted Str. Chicago 

Vietines Žinios 

galima veltu ĮSIČIE 
PVTJ. 

Del priežasties didelio difte- 
rijoš plėtojimosi Sveikatos Dc 
partamentas pasirūpino, kad vi 
soj Cbicag.nj rastųsi daktaru 
kurie norinčius ičiepytų visa; 
veltui, Ciepijimos vietas paduo 
dame žemiaus. 

Laike spalio 824 asmenis sir 
go difterija, iš kVių 65 mirė. 
(ii si. j mėnesio pirmoj savaitėj 
difteri ja sirgo 218 ir 12 pasin i 
rė.odei čiepijimo pagelba ban 
doma sustabdyti ta baisia 'li- 
gą. 

Sveikatos departamentas pas 
tebi, kad, jei tik vaikui prade- 
da skaudėti gerkle, tuojau rei- 
kia pašaukti gydytojas. P»et 

svarbiausia, tai, kad tėvai rū- 

pintųs savo vaikus jčiepyti nuo 

drfterijos. 
Velto čiepijimo vietos: 

NORTf f. 

G. VV. MiUer, 
4357 X. Hermitage Ave. 

F. T. Privost- 
1157 \Vilson Ave. 

S. R. Taylor, 
3934 Sheridan Road, 

Mayer l)r"gt 
3207 X. Ashland Ave. 

J. Shinnick, 
834 Center St. 

NORTH\VEST. 

F. Senft, 
* 

/ 

4466 N. Kedzie Ave. 
Sam Fox, t, ■ i • 

4200 Trving Park Rlvd. 

J, P>artkovski, , 

2023 Mihvaukee Ave. 
J. Sclvvvaba, < 

2801 N'. Central Park. 
S, & M.'Drug, 

2607 Milwaukee Ave. 
E. B'uscb, 

33101 Armitage Ave* 
G. aBrtkovski, 

4805 Armita'gc Ave. 

J. Lambrecht, 
3950 yV. North Ave. 

F. Rrenner, 
5403 \V. Oivision St. 

WEST. 

R. Hartvvig, 
800 Milvvau!. .e Ave. 

A. S. Bishop, 
1528 VV. Madiaon St. 

L. P. Larsen, , , 

3201 \V. Madistcn St. 
N. J. Kurt, 

619 S. Cravvford Ave. 

Meyer Drtig Gx, 
811 Rooseve.lt Road. 

fevvish \V. S. Disp/ 
1012 Max>vell St. 

Leon Hrazek, 
150C W. 18th St. 

C. G. Foucek, 
1801 S. Racine Ave. 

O. J. Pelilan, 
2601 S. La\vndale Ave. 

SOUTH. 

Chicago I iealth Department 
Ror<m 707 City, Hali. 

N. Raybield. 
^ 126 Tndiana Ave. 

F. M. Mares, 
2875 Areh-er Ave. 

L. Hvman, 
259 E. 35th St. 

VVr. F.. Wallace, 
3859 S. State St. 

C. R. Walgreen, 
3900 Cottage Grove Ave. 

M. Zimmeman, 
4240 Archer Ave. 

R. R. Levy, 
331 E. 47th St. 

A. Kurrasch' 

307 \Y. 47th St. 
J. S. Brady, 

701 \Y. 47tli St. 
F. J. Dubsky, 

1800 W. 47th St. 
Matt McAnanv, 

901 r-. 55th St. 
\Yalgreen Co., 

5501 S. Tlalstcd St. 
P. schrneter, 

258 W. 61 st St. 
A. f. Kasper, 

300 W. 63r(1 St. 
H. E. Cain, 

3457 \Y. 63 rd St. 
J. Anders, 

1334 \\\ 69th St. 
11. Stadclman, 

7042 Stony Tsland Avc. 
\Yalf*reen C-a, 

7101 CoUage (irov-e A ve. 

J. McGlonc 
7301 Yincennes A v-e. 

F. Schmidt, 
7904 Stony lftland A ve. 

R. H. Ėlliott, 
8700 Yincėnnes Avc. 
A. Fischęr, 
9200 C >nimercial Avc. 

Xe\vhall, 
11049 Hale A ve. 

Roseland Drllg &>., 
11100 Michigan Avc. 

J. II. Paul. 
634 W. 120tli St. 

J. McDonald, 
13248 Brandon A ve. 

Lapkričio 12 ir 13 d.d., i 

The 14-th Street Theatre,. 
buvo rodomi krutamieji pa- 
veikslai, kurie buvo nuimti 
laike Amerikos Lietuvių 
Seimo ir Lietuvos Laisvės 
Varpo Išleistuvių Jj&i'bdos. 

Žmonių nedaug buvo. 
Priežastis, gal but tame, 
k?d užmanimas rodyti tuos 
paveikslus toj kolonijoj bu- 
vo pergreitas; paskelbimus 
irgi- vėlai prisiuntė, taip, 
kad nebuvo progos kada 
gerai išgarsinti ir su busin- 
čiais paveikslais ir jų isto- 
rija vietos lietuvius supažm 
dinti. 

CICERO, ILL. 

Dabar gridėti dauguma 
apgailiastauja ir skundžiasi, 
kad nieko nežinoję, kuomet 
Lietuvos Laisvės Varpo iš- 
leistuvių krutantieji paveiks 
lai buvo rodomi. Dėlto ne- 

pailgo manome atgal į šią 
koloniją atsilankyti ir tie, 
kurie pirmu kartu nematėte 
turėsite progos pamatyti. 

Antrą vakarą rodant pa- 
veikslus pertraukoje kalbė- 
jo p. A. Kareiva. Jam kal- 
bant buvo renkamos aukos, 
kurios kartu su Lietuvos 
Laisvės Varpu ir krutančiais 
paveiks bus pasiųstos 
Lietuvon. Garbus tėvynai- 
niai aukavo sekančiai: J. 
Žerdeskis $5.00 

Po $1.00: J. Jaškunas, 
N. Zidžius, Dr. A. P. Gurs- 
kis, K. Kairis, P. Jocius, J. 
Juknius, A. Rimkus ir J. 
Pečiukaitis. 

Aukų surinkta .. $13.00 
Už įžangą $27.00 
Viso $40.17 

I. F. G. 

CICERO, TLL. 

Lietuvių Kareivių Draugiją 
surengė gan puikų vakarą- ku- 
ris atsibuvo lapkričio 15 d. Va- 
karo programas buvo įvairus. 
Dalyvavo trįs chorai, iš kurių 
labjausiai atsižymėjo ukrainie- 
čių choras, kuris po du sykiu 

buvo iššauktas po kiekvienos* 
[padainuotos dainelės. Dvi šau- 
nios chicagietis — jaun >S pane 
lės pianui skambant puikiai pa 
šoko, mažos mergaitės jautriai 
padeklamavo, vpač panelė. An 

(lrejunaitė užžavėjo publiką su 

ilga deklamacija apie darbiniu 
l<ų vargus Amerikoj. !' .no Dc 
veikio monologas irgi nemažai 
juokų pridarč, Kazys Andrį- 
junas puikiai nudainavo solo.. 
Andrijunas turi nepaprasta* 
storą ir puiku balsą. Patartiną 
jau lavinties toliaus, nes tokių 

I dainininkų lietuviams reikalin 
j£a. 

Programui pasibaigus lig ve; 
luinos tęsėsi šokiai. Publik S| 
buvo prisirinkę pilna svetnl- i 
nė. 

S, A\ 

ROSKLANDO. 

Lietuvos Sargų Organizacija 
šiame miestelyje pradėjo or- 

ganizuoties. Taip vra sUnku 
žiūrėti nuo širdies, kad nmsu 

jaunimas neatjaučia savo tau-, 
tos ir nežiūri, kad jų Tėvyne 
Lietuva šaukia j uis. Iš tikrų- 
jų tas butų priderystė kožnam 
lietuviui stoti už savo tauta ir 

ginti ja, kurią priešininkai no- 

ri paskandinti į pražūties be- 
dugnę. 

Taigi* prašome Lietuvos žo- 

džiu, kad mūsų jaunimas pri- 
stotų prie to darbo ir pradėti 
veikli. Taipgi, roselandiečiai. 
nepamirškite tos 'organizacijos 
ir ateikite kuoskaitlingiausiai 
ateinantį susirinkimą, kuris į 
vyks nedalioje j lapkričio 23 d.. 
12:30 po pietų, Visų Šventų Pa 
rap. Svetainėje, ir prisirašvkit 
prie tos organizacijos. 

frs * 

L letuvos Sargų A a rys. 

DAR AUKŲ NUO BRIDO H 
PORT IŠ 2 SAVAITES. 

1 Į .' 

Prie pirmiau paskelbtų laikė 
Lietuvoj Liuo-sybės Savaitės is 
Bridgep6'rt kdionijos dar turi- 
me užre;kordUoti sekančius tė- 

vynainius: Cbicagoš Lietuvių 
Tarybos sekretorius J. Evaldas 
aukavo $5.00 ir p. Juozas Ur- 
ba $5.00. 

A. Lukas, 

BIRUTIECIŲ DOMAI. 
Nedėlioj, lapkričio 23 d., 

įvyks "Birautos Dr-jos viso- 
tinas narių susiirnkimas. 
Yra daug svarbių reikalų 

Būtinai visi nariai susi- 
rinkite i "Lietuvos" svet., 
3249 So. Morgan St., kaip 
12 valandą dienos. 

Geistina butų, kad ir na- 

riai rėmėjai dalyvautų su- 

sirinkime. 
Valdyba. 

Parsiduoda tikras medus 5 
svaru vedrukas $ 1.85; 10 sva- 

ru vedrukas $ 3.50. Prisiun 
čiam visur dykai. 

Peter Selintus 
8463 Gilbert Cort Chicago. 

PARSIDUODA. 
Ant 3 lubu plytų namas su belsmon- 

tu ir su Storu ls fronto, taipgi ant dvie 
ju lubu mažas medinis namas iš užpa- 
kalio. Atsišaukite pas, 

A. KEMPIS. 
2242 West 21st place.. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Studebaker 1914 metę. 2 sedinių, tin- 

ka mažam bizniui, parduosiu pigiai už 
$185 pavasari mokėsi už tokį pat $300. 
Atsišaukite pas, 

J. M. 
3127 So. Emerald Ave., 

3-čios lubos. 

Parsiduoda kambarys vie- 
nai arba dviem ypatoms. Gazu 
ap.Šildimas, elektros šviesa, su 

visais parnkumais. 
Mrs. Davis, 

3335 S. Union Ave. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKTA VYRŲ. 
Dirbti prie lumberio. Alei 

kite ant 7 vai. ryt'.. 
U/mcka kasdieną. 

LOKI) & RrSHNELI Jj. 
2424 So. Larfin Str. 

REIKTA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Gf-ra rn 'kestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W, Kenzle St. 

REIKIA LEP.ERIU, 
Pastovus darbas. Gera alga. 

THE STREET CO.,' 
48 & S. Morgan St. 

REIKTA K A RPEX T E RI U. 
Piece work, prie taisymo 

freightkarių. 
THE STREET S CO., 
48 and S. Morgan Sts. 

REIKIA MERGINU. 
nuo 16 metų ir vyresnių. $13. 
į pavaitę. pradedant. Valandos 
nuo S iki 5:15, subatomis iki 
1-mas. Darbo vieta pačiame 
mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 W. Ma- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
IMPERTALMETHODSCO. 

REIK AI A L J A M A anglių malme 
ri\j su Šeimynomis ir nevedusių i Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo neteikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės; 30 S. Canal Street 

REIEKALAUJAME LIFE 
INSURANCE AGENTŲ. 

Geriausi kontraktai, dideli karai- 
šinai, liberali atnaujinimai. 

Galite pašvęsti visa, arba dalj savo 
laiko. Jums apsimokės dirbti su mumis. 

Telef. Monroe 2820. 
NORTHWEST CHICAGO 

AGENCY. 
1575 Ogden Ave. 

Louis Hirsh, Manager • 

Pajleškau savo sesers Onos Reka- 
šaitės po vyru Kancienės. Dešimts mr 
tu atgal gyveno New Britain, Conn., 
o dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikoje. 20 metų kaip tekėjusi. .Ti pa- 
etina Iš Kauno gub..' Telšių valsčius. 
Lūkės para p. Skiausčių sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti: 
Mr. ANTON REKAŠIUS. 4448 S. Hjr- 
mitage Ave., Chicago, 111 

Pa j ieškau Juozo Farnciš- 
kaus Labunskių arl)a jų gimi- 
nių, nes turiu labai svarbų rei- 
kalą jų brolis, Benediktas La- 
bunskas, mirė Lapkrieio-Nov 
8 d., 1919 San Diego, Cal. ir 
liko pinigų apie $1,500 dolerių. 
Girdėjau kad jie visi trys gy- 
veno Los Angelos, California, 
koki 10 metų atgal, bet dabar 
išsiskirstė. Benediktas buvo i l 
nomas iš Bostono apie 20 su- 

virs metų, gal kas r.ors rails 
iš giminių, malonėkite atsišauk 
ti ant šio adreso. j 

D. DUMCH, 
547 E. \V. Pfelman Blvd. 

Los Angelos, Cal. 

PAJIEŠKAU gero lietuviško duon- 
kepio, kuris gali kepti plikytą, ir baltą 
duoną, keksus. Kas nori prisidėti prie 
biznio, reikia $700. Keptuvė (pekarnė) 
yra su visais įtaisymais ir labai geroe 
vietoje, nes niekur arti nėra lietuviu 
keptuvės, atsišaukite tuojaus, pagei- 
daujama kad butų nevedęs. V> Gaižaus 
kas, 264 Cardoni Ave., Detroit, Mieli. 

Pajieškau savo moterius Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa'v Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
joną Baikauskaltė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeitsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
Siusiu?. 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

P. A. Poška, prašant jo broliuliui l:a 
rininkui iš Lietuvos, pajiešo Stanislo- 
vo Lingevičiaus iš Kubiliūnų sodos 
Grinkiškės, parapijos. Jis pats arba 
kas apie j j žinote malonėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atsišaukdami že- 
miau aduotu adresu. 

P. A. POŠKA. 
3101 So. Morgan St., Chicago, 111., 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. | 
Pilna formula ir smulkmeniški patari-1 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j-j taisus varimui degtinės, prisiunčiami] už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a-i 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti, 

TIKRAI GĖRIMAI | 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) | 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklii:-' 
liais. 

W/LLIAM KLAE? INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LVVAUKEE. W/3. 

'V.Severos Gyduoles užlaiko 

^šeimynos sveikata,' > 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvėi 
jose nėra nieko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severos Gothurdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešą*. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPjDS, IOWA 

VALENTiNiį DRESSMAfUčIG 
CO'LEGE 

Mokini siuvimo tirpimo, <kMruing 
HenomU Ir vakarais dfil blzulo b 
aami*. Paliudijimai Išduodami lr n* 
rba rašykite, o męs pasistengtu nj* 

cutnlktl lums (vatvim*. 
ros parūpinamos aykal. Atsl.ankykit* 

>407 w Madlaon <1 

SARA T 4TEK, Principal 
i 

EXTRA BARGENAS. 
Pasiduoda grosernė su namų. Vis- 

kas naujai įtaisyta, parduosiu visai 
pigiai. Atsišaukite po numeriu, 
720 West 35th St.. Chicago, 111 

EYTRA! 
Ūkės ant pardavimo arba 

mainome \ miesto narna. 80 ak 
įvr ^eri budinkai. Žemė dirba- 
ma, $6,000. Inmokėti reikia 
$1,0CU. Su gyvuliais ir maši- 
nomis $10.000. Inmokėti rei- 
kia $3,000. Šita uke turi buti 
parduota į 30 dienu. Priežas- 
tis — šeimyna skiriasi. Uke 
yra vidurį lietuviško* koloni- 
jas. Atsišaiikite greitai, pas 
agenta. 

v P. A. MAŽEIKA 
R, 3, Bcx 56, 

Camr>:^llsv>ort, Wis. 

Telepbon; Ysrds 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaiki) ir rj\ į. 
Specialiai gvdo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų Ugas. 
3259 So. Halsted S t., Chlcago, III. 

P-LE t. G. MAKAR 
1 pIanomokytoja 
4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartj. 
Baigusi muzikos mokslU3 Chlca- 
gos Muslcal Collefo. 

DR. M. D. YAMPOLSKY 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OKULISTAS 
Office 10821 Micliigan ± venue 

Telephone irull^an 4V2 
Rcsidence 11147 Michigan Ave. 

Tolephone Pullman 3599 

TEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS i» CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

Telephone Drover 6052 

DR A JUOZAITIS 
DENTI8TA8 

3261 S. HALSTED 8T., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakar© 

Nedėliomie pagal sutarti. 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTA3 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak 
Nedėllomis i-agal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-to« GutvS#. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Clilcagos ofisas: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..DentistiU... 

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted St Chicago 

Phones: Vardu 155—551 
RtsJdence Phor.e Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG 8TORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAOOj 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
^r esi nrrvuotas, •-kanda Kalva, trumparegystė Vaeina nuo silpntj akių. SergCkitc cavo rr^i iim.v Ypatinga domu atkreipiame š vaik.il 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. NedCl.: 10 iki 1 valąndos. Ofisas 1553 V.'est 47-ta kan;pa« As'ii-:M Ave. Telefonas Drover 9C6'J. 

Pitone Bonlerarit 2K>0 

Dr. fl. J. Karalius 
UiSlSENtJUSIOS 

l i a o i 

Valandoa: 9 Iki U Ir 4 1*1 t 
y&kaialt. 

33C3 SO. M0R6AK STREET 

V*. «/WUVWfcrt 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jai H matai 

1149 t. Morgan (lt, karti U it 
ipeclalltta* Moter)*kn), Vyriška, 

ir Chronifiky Lln. 
Valandos: 9—10 ryto. 1S—I pa 
plet. %■—b »at, N«W. 9—1. 

TELEPONAb YAHD8 M7. 

Df. M. rterzfan 
IS RUSIJOS 

.teiuTiara* r.lnoau per 16 tM 
tų kaipo patyrę! gydytoju, chirurg* 
tr dluš^rli. 

Gydo aitriu ty chroniikai Ilgu, r» 
n] moterį; Ir ra fa}. pagal oiająotia 
«r to*ta-. S-R«y l» kitokiu* el«fctr» 
c irtai*™*. 

Ofltu ir taboiaurtja: 102S W. l»th 
Street, netoli Ki«k Street 

VALANDOS- Nuo 10—12 pietį}, 'f 
6—8 Takarjis Telepbonc '.'anai 3110 

GYVENIMĄ?; .VU 2 5* "lalfted St. 
V A LANDO e- »__* 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 Ave., dabar pei 
kraustė savo ofisg. po numeriu: 

,4930 VV. 13th S t., Cicero. 
! REUMAT/ZMO IR KRAUJO 

L/GU SPECIALISTAS 
ADVNOS: nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 
iki 6 po pietų, nuo 7 iki S vakare, 

į Kaina $2 ofise. $3 numuose. | i Ch'cagoj $1.00 extra už myli? .. 

Telefonas rezidencijos Cicero 3650 
Ofiso Cicero 49. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

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 dieni} 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Tel. Ya-ds 3664. 

Mrs.A.Michniewicz 
Balgual AkuSeriJo 1 

kolegiją; Ilgai orak* 
kavusl ^enusilvenl 
Jos hospltalSse. Pa 
sekm'ngal patarnau 
ja prlt gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims <i 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antnj lubg) 
Chlcagl, III. 

AKlHERKft 

nuo b iki 9 rjvo Ii 7 iki vfilal radare 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. 5. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos 4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5861 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone rrospect 8585 

Nauju* Metu* au taku-u aki" r* 
<6jimu, taip. 1ai oi**? aoprsleiituaiai 9*» v 
».»• «l et ui, kak tiu „aii jnti naudinga. 
'«r, -t1 prašalinau, pasitarkite au ■aafrA 
tfri«i einant iri- kitur. Egtaralnucija D¥KAi. 

Gerai pritaikinti akiniai praialina akiu ii 
,»•»«» «kaudfjitsuk, iruinparegjratl arba telfr 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. OMICAG' 
tttM luboa, viri PlatVo aptiekoat Ttayldtc 

'KM0 Krala 
Kajtnaa !K'Pt Gatvta. 

Valandos: nuo 9to« vai. 171* ik! 8 Tai vat| 
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