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Latviai atsiėmė Mintauia 
De.iikinas sunaikino bolševiku 

armija. 
ludeničas apleido savo 

2: armija. 

A...iunzio pavojus Italijos sostui 
' 

Lenkija tyko užgrobti 
Ukraina, 

DENIKINAS IŠVAIKĖ 
BOLŠEVIKŲ ARMIJĄ. 
Stockholriia lapkr. 22* 

d. — Iš Deni'^no štabo pra- 
nešama, kad Leni kinas per- 
skriodė bolševikų frontą 
tarp Tombov ir Orei. šitoj 
savo pergalėje, sr.koma, De- 
nikinas sunaikino ar išvai- 
kė bolševikų armiją apie iš 
50,000 vyrų. 

JUDENIČAS APLEIDO 
SAVO ARMIJĄ. 

Stockholmas, lapkr. 22 d. 
Iš Revelio gauta žinių, kad 
generolas judeničas, koman 
duotoja? Šiaurvakarinės Ru- 
sijos armijos, pribuvo Revt- 
lin su visu savo štabu. 

(Seniau buvo pranešama, 
kad Judeničo armija susi- 
rinkusi mažan plotan žemės 

apielinkeje Jamburg ir kad 
joje buvo cula betvarkė). 

ANNUNZIO PAVOJUS 
ITALIJOS SOSTUI. 

Londonas, lapkr. 22 d. — 

Gauta žinių iš patikėtinų 
šaltinių, kad Annunzio yra 
pasirengęs pradėti karę del 
prijungimo pr;e Italijos vi- 
sos Dalmacijos ir net ka- 
riauti del likimo Juodkalni- 
jos. 

Jug^-Slavija irgi ruošia- 
si prie karės, Bet jei ištiks 
susirėmimas su italais, tai 
Jugc- Slavija skaitysis ka- 
rėje tik su Annunzio, o ne 
su Italija. 

Taipgi yra gandų, kad 
Annunzio net plianuoja tap 
ti Italijos prezidentu. Ir ma- 

noma, kad jis turėtų tulą 
pasisekimą kovoje prieš ka- 
ralių, nes yra remiamas ne- 

mažo skaičiaus vienminčių. 

AMERIKA NEPklELANKI 
GALICIJOJ NEPRIGUL- 

MYBEI. 

Paryžius, lapkr. 22 d. — 

Specialia korespondentas la 
krasčio Ch/cago Tribun« 
praneša, kad pavedimas Ga 
licijos po Lenkijos valdžia 
yra nuopelnas Amerikos 
taikos delegacijos, ^meri 
komi plianui priešinosi tiV 
Llloyd George, Kuris siul< 
penkių metų kontrolę an 

Galicijos (dabar lenkai vai 

dys Galiciją 25 metus ir pa- j skui bus tartasi anie jos ne- 

prigulmybę). 

Paderėwskis delei to la- 
bai džiaugiasi. Girdi, jei Ga 
licija nebūtų pavesta Lenki- 
jai, tai lenkai butų sukilę 
prieš Lenkijos valdžia į bu- 
tų įvykusi anarchija. 

(Jei Paderewskio žodžiai 
tikrai nušviečia bukų dva- 
sią, tai lietuviai negali ti- 
kėtis nuc "bračių" lenkų ko 
TjO)*s rr^ro). 

Lenkija tyko užgrobti 
Ukra/ną. 

Paryž/Us, lapkr. 23 d. — 

Tas pats korespondentas 
praneša, kad vėliausiai atei- 
na žinių, jog Lenkijos pre- 
mjeras ketinąs atvykti tuoj ] 
Paryžiun, kol konferencija ] 
neiškrikus, ir reikalauti pa- 
vesti Lenkijaį Galiciją am- j 
žinai. 

Bet, kad dar geriau su- 

stiprinus Lenkiją, tai per- 
i matoma, jog I>aderewskis ! 

gali reikaiauti Lenkijai ir 
dalies rusiškos Ukrainos, jei 
ne ant visados, tai nors lai- 
kinam valdymui ir Francu- 
zija rodos tam pritartų. 

Bet Lloyd George netik 
nepritartų panašiems lenkų 
siekiams, bet, permatoma, 
kad jis gali uždėti savo "ve- 
to" ir ant Galicijos. 

Nužiuriuma, kad ir Su- 
vienytos Valstijos tolimes- 
nių lenkų norų nerems. 

ANGLAI BUVO SUKILĘ 
RUSIJE. 

Londoną., lapkr. 22 cl. — 

Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Tr/bune 
G. Seldes praneša, kad iš 
sugrįžusių iš Archangelsko 
kareivių sužinota, jog Ang- 
lijos kareiviai buvo atsisakę 
muštis su bolševikais. 

Kareiviai pasakoja, ?rad 
j bolševikai su pagelba spaus- 
dintų lapelių vis klausdavę 

! pas talkininkų kareivius ko- į 
del jie kariauja su bolševi- j kais. Pirmiau anglai karei- į 

s vi&L neatkreipdavę i tai do-j 
■ 

mos, bet vėliau, raginami 
bolševikų, jie užklausė pas 
savo aficlerius, už ką jie ka- 

> riauja. 
Aficieriai atsake, kad ka- 

go gfrosa-as-po 0 aa ^ ̂ oo<h?^ wochkh? frg a ggsnHK» 

Šalies gale. 
OWWWO^WW<HOTW«H,«H5 0-0«i»<H!Htt«HMHKHW 

Iki vėliausių laiku buvomanoma, kad šalies gale yra kanuolėęe, didelėse dirbtu- 
vėse ir panašiai, bet laike pradėjusios kares pasirodė,kad šalies gale yra maistas 
taipgi ir geros ūkės. 

piauja su karaliaus priešais, 
nes taip prisiekė, kas buvo 
perduota bolševikams. 

Bolševikai tuoj atsakė, 
cad jie nesą Anglijos kara- 
ius priešai ir todėl nesu- 

pranta kodėl anglai atėjo 
cariauti prieš bolševikus. 

Kartą ištiko mušis, kuria- 
ne krito keliolika anglų ir 
jie, nieko nelaukdami, pra- 
tiesė bolševikams, kad jie 
sariauja apgulimui savo kai 
io. Bet ir bolševikai atsakė, 
kad ir jie kariauja apgini- 
mui savo kailio. Todėl, gir- 
di, ar nebūty geriau, jei va- 

žiuotume kas sau namo. 

Po tokių susirašinėjimų 
Anglijos kareiviai, paga- 
liaus, nepanorėjo muštis. 
Taii, girdi, nebuvo maištas, 
bet tik pertrauka mušiu. 

Anglai kareiviai esą prie- 
lankus bolševikams. Bolševi- 
kai, sako, visada gerai elg- 
davęsi su nelaisviais, gi ang 
lai išpradžių nelaisvius bol- 
ševikus sušaudydavę, sušal- 
dydavę ir kitaip kankinda- 
vę, bet vėliau pamatę bolše- 
vikų elgimąsi, i!' anglai pra- 
dėjo gerai elgtis su bolše- 
vikais nelaisviais. 

TURKIJA PRAŠO 
PASKUBINTI TAIKĄ. 

Paryžius, lapkr. 22 d. — 

Porte (viršiausioji Turkijos 
valdžia) kreipė ji tiesiog tai- 
kos konfeerncijon, prašyda- 
ma, idant greičiau batų išri- 
štas Turkijos klausimas, nes 

Turkija būdama nei karėje, 
nei sątaikoje negali tinka- 
mai vystyti valstybini šalies 
gyvenimą. 

BALIUJE SUDEGĖ 25 
YFATOS 

P/ne Prairie, La., lapkr. 
23 d. — Pereitą naktį šokių 
baliuje sudegė 19 merginų 
ir 6 vaikinai. Šokiai buvo 
ant antro augšto, gi gaisras 
prasidėjo rūsyje ir niekeno 
nepatėmytas apiemė namą. 

Baliuje buvo ap:e 100 
ypatų, kurių tik dalis suspė- 
jo išbėgti; likusie iššokinėjo 
per langus, žinoma, paseš- 
dami įvairius susižeidimus. 

Manoma, kad dar nevisi 
sudegusių kūnai -".po suras- 

I ti. 

! KASYKLŲ SAVININKAI 
ATMETĖ VALDŽIOS 

PASIULIJIMĄ. 
Wash/ngton, D. C., lapkr. 

22 d. — Darbo sekretorius 
Wilson pasiūlė pakelti ang- 
iakasiams algas 31 nuošim- 

čių, bet kasyklų savininkai 
tai atmetė, nurodydami, kad 
tas nėra galimu išpildyti pa- 
laikymo biznio žvilgsniu. 

Darbo sekretorius paduo 
damas šį pasiulijimą nuro- 

do, kad nuo 1914 metr pra- 
gyvenimo brangumas paki- 
ilo apie 80 nuošimčių. 

Delei kasyklų savininkų 
j griežto atmetimo minėto pa- 
siulijimo, angliasių preziden 
jtas Lewis užreiškė, kad gali 
rastis tokių kompanijų, kur 
darbininkai ir darbdaviai su 

i tars algos klausime ir ten 

darbas galės pradėti. 
Mrnoma, kad valdžia pa- 

nedėlyje gręžtai pareikalaus 
umaus užbaigimo ginčo ir 
pradėjimo darbo. 

KETINA DEPORTUOTI 
MARTENS. 

New York, lapkr. 22 d. — 

Šiądien prokuroro pagelbi- 
ninkas užreiškė, kad Mar- 
tens, bolševikų ambasado- 
rius, bus deportuotas trum- 

poj ateityj. Jis kaltinamas 
varyme bolševikiškos agita- 
cijos šalyje. 

Tvirtina, kad jis gaunąs 
iš neaiškių šaltinių dideles 
sumas pinigų ir su jais dar- 
buojasi prieš šios šalies val- 
džią. Delei gavimo ir nau- 

dojimo pinigų bus daromas 
specialis •tirįnėjimas. 

airiu minia sumušė 
KAREIVIUS. 

Londonderry, Airija, 
lapkričio 22 d. — Vakar va- 

kare airiai užpuolė buri ka- 
reivių grįžtančių i kazarmes 

Į ir keletą jų labai sumušė. 
Policija stengėsi kareivius; 
gelbėti, bet be pasekmių. 

Pagaliaus kareiviai subė- 
go soloveišių salėn ir užsi- 
barikadavo. Tuo laiku poli-' 
cija pašaukė per telefoną 
daugiau kariumenės ir ka-j 
reviai buvo iš gelbėti nuol 

užpuolusios minios. 
j 

3 UŽMUŠTI UNIJISTU IR 
EXKAREIVIU MUŠTY- 

NĖSE. 

Bogalusa, La., lapkr. 22 d. j 
j Šiądien čia ištiko muštynė j 
tarp narių Amerikos legio- 
no ir unijistų. Mustynėje 
,tris užmušta ir tuzinas sun- 

kiai sužeista. Pradžią muš-; 
tynei davė ginčas del de-i 
portuoto vieno unijisto. i 

v 

Baliiko lygoje trys šalys 
Lietuva sutarė su Lenkija. 

i 

LATVIAI ATSIĖMĖ 
MINTAUJĄ. 

Londonas, lapkr. 22 d. — 

Latvijos legacija praneša, 
kad Latvijos kariumenė at- 
ėmusi nuo ruso-vokiečių 
miestą Mitaują. Mintaujoje 
laikėsi ruso-vokiečių vyriau 
sias štabas. Pranešime pri- 
duriama, kad latvių kariu- 
menė pasekmingai eina pir- 
myn. 

Eberhardt nori taikytis su 

latyia/s. 

Kopenhagenas, lapkričio 
22 d. — Iš Rygos praneša- 
ma, kad generolas Eber- 
hardt, kuris apėmė vadova- 
vimą ruso-vokiečių spėko-' 
mis po Goltzo Kuršė ir Šiau- 
rinėje Lietuvoje, kreipėsi 
p.-ie Latvijos armijos ko- 
manduotojo, prašydamas 
pradėti taikos derybas, kad 
sulaikius mušius. 

Bet Latvijos armijos ko- 
manduotojas dar nedavė į 
tai jokio atsakymo. Praneši- 
me taipgi priduriama, kad 
dalis ruso-vokiečių spėkų 
vis veržiasi Rygos link. 

BALTIKO LYGOJE 
TRIS ŠALIS. 

Londonas, lapkr. 23 d. — 

Pranešama iš Helsingforso, 
kad Finliandijos ministėris 
užrubežinių reikalų pranešė 
apie susitvėrimą Baltiko 
Lygos, kurion jneina Estoni- 
ja, Latvija ir Lietuva. 

x J -. 

Toliau ministėris pabrie- 
žia, kad posėdyje, kuriame 
tarta sudaryti Baltiko Lygą 
dalyvavo atstovai Finliandi- 
jos, Lenkijos ir Ukrainos, 
bet šios lygon neprisidėjo, 
vienok, sako, yra galimu 
daiktu, kad vėliau nekurios 

tautų prisidės Baltiko 
Lygon. 

LIETUVA SUTARĖ SU 
LENKIJA 

Varšava, lapkr. 23 d. — 

Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
įvyko sutartis, sulyg, kurios 
atidengiama susinėsimai 
gelžkeliais ir telegrafu. 

Abelnaj imant atrodo, 
kad reikalai tarp šių dviejų 
šalių paskutiniais laikais 
pradėjo gerėti. 

IŠRAŠYS ANT SIENŲ 
VARDUS 60,000 KANA- | 

DIEČIŲ. 
Monireal, Can., lapkričio 

22 d. — Šiądien pranešama, 
kad nuspręsta statydinti 
naują bažnyčią, ant kurios 
sienų bus užrašyti visi ka- 
nadiečiai. užmušti pereitoje 
karėje. Pereitoje karėje ta- 
po užmušta apie 60 tukstan- į 
čiu kanadiečiu. c *- 

INDIJONAI NAUDOJA 
MEDINES KULKAS. 

Nogales, Ar/z-, lapkr. 22 
d. — Šioj apielinkej sukilo 
indijonų giminė Yaąui; jie 
kovoje naudoja medines 
kulkas, padarytas iš kieto 
medžio. Apie tai pranešė 
čia pribuvęs amerikoniškas! 
daktaras Mocre. 

NUSKENDO LAIVAS SU 
18 ŽMONIŲ. 

Soult Ste. Mar/e, Mihc. lapk. 
23 d. — Gauta žinia, kad 
laivas Myron nuskendo eže-l 
re Superior. Laivas turėjo 
18 vyrų ingulos, kurių liki- 
mas nežinomas, bet mažai 
vilties del jų išgelbėjimo. 

VALIA PASIGERTI 3 | 
SYKIUS Į METUS. j 

Los Angeles. Cal Tulaj moteris pareikalavo perski-i 
rimo, nes jos vyras buvo gir i 
tas 3 sykius i metus. Teise-; 
jas nusprendė, kad t«s nega- 
li buti priežastimi del per- 
siskirimų. 1 

RAGINO SUKILTI 
IŠPLAUKUS JURĖSNA. 

New York, lapkr. 22 d.— 
Šiądien viename iš komunis 
tiškų buveinių suimta rusų 
kalboje laikraštis, kuriame 
raginama partijos narius pa 
sistengti gauti darbus ant 
laivų ir sukilus viduje jūrių 
plaukti su laivais pas bolše- 
vikus. 

* * 

Ateivystės kompanijos 
pirmsėdis pranešė, kad nuo 
7 d. vasario 1917 metų iki 
1 d. lapkričo 1919 m. Suvie- 
nytose Valstijose tapo su- 
areštuota 697 radikalai iš 
kurių nuspręsta tik kelis de- 
portuoti. Bet po paskutinių 
nuotikių, manoma, deporta- 
vimas bus žymesnis. 

90 ORLAIVIU GESINIMUI 
GAISRŲ GIRIOSE. 

Portland, Ore. Girinin- 
kystes komisija vakarinių 
valstijų nusprendė naudoti 
orlaivius gesinimui gaisru 
giliose. Tam reikalui bus 
naudojama 90 orlaivių; po 
2 vyrų kiekviename: lakū- 
nas ir žvalgas. Jų tikslu bus 
surasti gaisrą jo pradžioje, 
kada jis lengva gesinti. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 
Šiądien giedar; maža at- 

maina temperatūroje; vidu- 
tiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:51; 
Saulėleidis, 4:22. 
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TALKININKŲ PAGALBA RUSIJAI. ' 

Siberijos laikraščiuose nesenai tilpo 
pranešimai talkininkų valstybių atstovų 
apie jų suteikiamą pagalbą Kolčakui, De- 
nikinui ir Čaikovskiui. 

Kadangi tie pranešimai yra gan įdo- 
mus daugeliui skaitytojų, tai žemiau talpi- 
name kaikuriuos iš jų. 

Anglijos atstovai štai kokį pranešimą 
padarė delei šio dalyko: 

"Britanijos vyriausybė prisiuntė Oms- 
ko vyriausybei (Kolčakui) karės reikmenų 
del 150.000 kareivių armijos. Visi reik^lin 
giausieji kariuomenei dalykai tapo dova- 
nai prisiųsti: apatiniai drabužiai, panee- 
kos, batai, kelnės, kailiniai, kepurės, šine- 
liai, katilai, 138,720 šautuvų, 105,473,400 
kulipkų, 485,448 rankinių granatų, armotų 
ir kulkasvaidžių, balnų, kamanų, virvių, 
motoreikletų, lopetų ir kitokių dalykų, rei- 
kalingų karės vedimui. 

"Už visus tuos siuntinius užmokėjo 
Anglijos vyriausybe iki paskutinės kapei- 
kos ir tas viskas tapo atgabenta iš Vladi- 
vostoko į Omską (6,000 varstų) po anglų 
kareivių priežiūra. 

"Taipgi reikia ritsimintv k^.cl visi 
;tie reikmenis tapo atgabenti ir surinkt'* 
♦kritiškiausiame karės mete, kuomet trans- 
portacija buvo nepaprastai suirusi. Visus 
ūgiuos siuntimus A^glijj. pirmiausiai pi i valė 
"jo siųsti į New York'ą ar Halifax ą (apie 
.3,000 mylių); paskui išten per Kanadą ar- 
ba Suv. Valstijas juos siuntę i Vaivjou- 
iver'ą arba San Francisco (apie 5,000 my- 
Jių); o ten jau gaudavo laivus delei jų 
^persiuntimo į Vladivostoką, dar 10.000 
mylių Didžiuoju vandenynu. 

"Britanijos vyriausybė taipogi daug 
nusiuntė įvairių dalykų, reikaiinkų geležin- 
kelių sutvarkymui. Tuo pačiu tikslu tai- 
pogi tapo pasiųsta komisija iš 200 žmonių, 
daugiausiai patyrusių inžinierių. 

"Delei geografiškos padėties britų 
valdžia negalėjo tiek daug suteikti pagal- 
bos gen. Denikinui. kiek admirolui Kol- 
čakui. Gelbėjo ji ir Archangelsko vyriau- 
sybe". ... 

Francuzų atstovai įdavė šitokį oficialį 
pranešimą Siberijos spaudai: 

"Francuzų vyriausybė tik-ką atsiuntė 
didelį transportą armotų, kurios yra sku- 
biai pervežamos iš Vladivostoko Į Omską. 

Laike pastarųjų; trijų mėnesiu (greičiausiai 
gruodžio 1918 m. ir sausio ir vasario 1919 j 
m.) Francuzijos atstovai Įteikė admirolui i 

Kolcakui 120 milijonų rublių delei jo ar- 

mijos palaikymo." 
O japonų generolas Oba štai ką pasa- 

kė: 
"Užtektinas skaičius Japonijos karei- 

vių, armotų ir kulkasvaidžių randasi Si- 
berijoj del atstatymo... Vietoje išvežtų 
japonų k ire vių mes atvežame kitus, ga- 
vusius gerą ir visapusišką militarį išauklė- 
jimą". 

Dabar Siberijoje randasi apie 100,000 
japonų koreivių. 

Nėra abejonės, kad talkininkų pagal- 
ba tiems juodiemsiems caro generolams 
kur kas didesnė, negu jie patįs pripažįsta. 

Amerika irgi nemažai pagelbsti tiems 
smunkantiems reakcijos šulams. 

LIET UVI u" IfoST AP I~L IS AK Y V A S 
~ ~ ̂  

MIESTAS. 
Vilnius, arba Vilna (kaip jis tankiai 

yra šaukiamas), Lietuvių respubliko,e sosti- 
nė, nelabai toli Baltikos pakraščio, yra vie- 
nas iš akyviausių Europos miestų. Vilnius 
yra miestas subudavotas sulyg senų madų. 
Jame randasi gražių bažnyčių—gotiško, 
romaniško ir rokokiško stiliaus. Taipgi 
įmestą puošia rusų-staeiatikių cerkvės, su 

savo sidabriniais ir žalvariniais bokštais. 
Jų išvaizda ir struktura primina bizantišką 
Įbudavojimo stilių, kuris gan plačiai buvo 
i išsiplatinęs pradžioje atgimimo laikot;. •- 

pio. 
Vilniuje randasi stebuklingas Šv. Pa- 

nelės paveikslas, patalpintas tam tikroje 
koplitėlėje, viršui Aušros Vartų, — po ku- 
ria klupi pilgrimai (keleiviai), atkeliavę 
per šimtus mylių. Pilgrimaį esti apsiren- 
gę Įvairiausių spalvų rūbais. Kiek toliau 
nuo Aušros Vartų tęsiasi kitų tikybų mald- 
namiai, — įvairios architektūros ir išvaiz- 
dos. Bežiurir.į į tuos maldnamius, net Mek- 
ka prisimena. Štai senovės žydų sinago- 
gos ir talmudiškos mokyklos, kurios yra 
kaipo hebrajų kuhuros įstaigos Europoje. 

Senieji lietuvių universiteto namai 
taipgi labai puikus; jie pabudavoti be ypa- 
tingo plano, neatsižvelgiant ant vietos tau- 
pumo ir tiesių linijų, kaip kad praeityje 
pas mus buvo. 

Vilniuje randasi rusiškų kvartalų, len- 
kiškų kvartalų, žydiškų kvartalų, ir net'to- 
torių čionai užsiliko — su visomis savo ypa- 
tybėmis. 

Didžiuma gyventojų įvairių tautų pa- 
laiko savo tautos papročius ir apsirengimus. 
Štai totoriai su ypatingomis kepurėmis ir 
su turbanais, kazokai su kailių kepurėmis, 
žydai su savotiškomis kepurėmis, iš-po ku- 
rių matosi garbeniuotį plaukai. 

V1'1 niaus gyventojas, gimęs ir augęs 
jame, turi koki tai ypatingumą, — tai yra 
žmogus, taip sakant, su ingimta kultura, ku 
ris lygir nieko nepageidauja išmokti iš ki- 
tų. Nemažai Vilniuje randasį prieglaudų 
namų; knygynuose randasi nemažai senų 
rankraščių ir knygų, su keistais-senais ap- 
darais, ir išmargintais lapais. Tai praei- 

ties vienuolių tvariniai. 
Iš "The Record Amer/can" Mahanoy, City 

Lietuviai Belgijoj ir Luxemburge. [ 
I'rit' Lietuvos Delegacijos 

Paryžiuje tapo įsteigtos tam 

tikras pareiviii komitetas, da- 
dar esantis po priežiūra Dr. K 
Griniaus, stropiai renka žinias 

apie lietuvius, kaip kar >, tai]) ii 
civilius belaisvius, išmėtytus į- 
vaiduoše šalyse. " 

Nesenai buvo atlankyta lie- 
tiniai (buvusieji Vokietijos be 

laisvėje ir vėliaus, vokiečius su 

mušus, pakliuvUsieji Franci- 
jon,) sukoncentruoti Verdune. 
Juos atlankė Lietuvių kariškos 
misijos Paryžiuje perdėtinK, 
pulkininkas Gedgaudas ir kun. 
Adomas \ ilimas. Laike šio at- 

silankymi daugiaus šimto už- 
sirašė pastoti lietuvių armijom 

Vėliaus Pareivių Komisija 
delegavo kun. A. Vilimu nu-, 
vykti llelgijon ir Luxembur- 
gan, kur girdėta, taip pat ran- 

dasi lietuvių- buvusių Vokieti- 
jos belaisvėj, dirbusių prie vo- 

kiečių fr nto ir vėliaus, vokie- 
čiams pasitraukus, likusiu Bel- 

gijoj ir Luxemburge. 
Pareivių Komisijos pasiunti 

nys išbuvo kelionėje nuo 14 iki 
22 d., rugpjūčio ir sugrj'ęs pa 
garniu raporta, kurio .svarbes- 
nės vietos yra sekanči.-s, pa- 
u kun. Vilimo žodžiais jas 
paduodant: 

"Rugpjūčio 14 cl., išvažia- 
vau iš Paryžiąus ir sakančiojo 
dienoje pasiekiau Brussels, Bei 

gi jis sostine. Rugpjūčio 16 d., 
nuvykau j Belgijos.karo minis- 

teriją tikslu gauti leidimą at- 

lankyti ir surašyti visus lietu- 
vius karo belaisvius iš Vokie- 
tijos- dabar esančius Belgijoje 
lagery j Hauthem prie Furnes. 

''Pasirodė, kad Belgijos ka- 
ro ministerija visai nebuvo ga 
vusi mūsų laiško iš 2() d.,% lie- 
|. s 1919 m., kuriame buvome 
prašę Belgijos Yald/i s su- 

rinkti visus lietuvius, karo be- 
laisvius, i s Vokieti jos, i vieną 
lagerį, atskiriant juos nuo leu 
kų ir rusu. Tą pačią dieną esu 

gavęs iš Belgijos karo minis- 
terijos leidimą atlankyti lietu- 
vius, karo belaisvius iš Vokie 
t i jos Belgijoj, ir juos surašyti. 
Vakare išvažiavau j miestelį 

j Furnes, net H nuo lietuviu la- 
gerio Hauthem' o nedėlioję i 7 
d., rugpjūčio po pietų apsilan- 
kiau pas belaisvių lagerio k. 

Įmendantą kuris, patikrinęs man 

duetus popierius iš Belgijos 
Karo Ministerijos, davė man 

palydovu belgų kapitoną. Ket 
virtoje valandoje po pietų nu- 

[*jo v a į lietuvių karo belaisviu 
lagerį. \ isi rusai ir kartu lietu 
viai yra laikomi kariškoje vai* j 
džioje. 

Bei a i si 7 u S m 'ari/imas. 
U 

"Abelna visų žmonių iš vai 7. 

da yra labai suvargusi'. Valgis 
dar šioks-toks, bet rūbai ir ava 

lai visai menki. Visi žmonės be 
jokio darbą. Daug kartų lietu- 
vius prikalbinėjo ir vertė] ru-' 
sų ir lenkų legionus, bet jie vi- 
sados atsisakė stoti į tuos le- 
gionus ir laikėsi nuodaliai. 

Visi lietuviai karo belaisviai 
susirinko prie savo lentų urve- 

lio viename būrelyje ir aš jiems 
papasakojau apie Lietuvą, Lic 
t u vos valdžios susitvėrimą ir 
Lietuvių kariuomenės atsiradi 
mą, visa valanda. Paskui žmo- 

nės statė man įvairius klausi- 
nius ir aš paaiškinau. 

Antroj dienoj* 18-to rugpju 
či i, vėl atėjau į lagerį ir sura- 

šiau tuos, kurie norėjo grįžti 
į Lietuvą. Iš 43-jų pirmiaus pas 
mus užsirašiusių 37 žmonės u/ 

sirašė ir tai keli su didele bai- 
me, kad nenuvežtų jų į Odesą 
ar Archangelską.... (skait 
surašą kitoj vietoj.) 

"Rugpjūčio 19 d., Yažiuo I 
damas per 1 >russels i Luxeiu- 
burga, nuėjau j Belgijos Už- 
sieniu Dalyku Ministeriją, kad 
galutinai susitarus apie grąži- 
nimą lietuviu karo belaisvių iš 
Belgijos į Lietuvą per Vokie- 
tiją. Kadangi dar Belgijos 
Valdžia nėra tiesioginiuose sau 

tikiuose su Vokietija, tai sutar- 
ta-, kad Belgijos Ambasado- 
rius Paryžiuje bus įgaliotas Bei 
gijos Valdžios tarties su Pran- 
cūzu Valdžia kaslink gražini- c O c 

111 > lietuvių karo belaisvių iš 

Belgijos ir Prancūzijos kartu 
per Vokietiją." 

Lietuviai Belaisi'iai Fraiicuzi* 
joje. 

Susitvėrusi prie Lietuvos De 

legacijos Paryžiuje tani tikrn 
pareivių Komisija kartu su Ko 
mitetu nukentėjusiems nuo ka* 
ro šelpti, apskaitė, jogei pačioj 

iFrancijoj daoar yra apie 600 

Lietuvių norinčių grįžti LietU- 
v n, apie 150 jų randasi 1 >el- 
gij'\i, apie 200 Prūsų Lietuvių 
belaisvių yra Franci joj, An- 

gliojj, Belgijoj, Rumunijoj 
Francijoj daugiausiai Lietuvių 
Verdun'o (MeUse,) (Detache 

nent Lithuanian.) paskui Nan]< 
y (Musellę) (23 sect. ir 120 « 

^egim.) Lorraine, Elzase 
raigi iš visu Francijoj* Belgi- < 

vj jau dabar priskaitoma apie 
£00*1,000 lietuviu. Inforinuu* 
ant pulk. Gedgaudo, apie 150 
jų insirašė Lietuvos Kariuo- 
nenėn. 

Buvimas pareivų yra nepa 
vydetinas. Tai daugiausiai be- 
bisviai Rusų ir Vokietijos ar- 

mijų, taipgi grįžtantieji iš Ru- 

sijos ( Kaukazo, Sibiro ArchanĮ 
gelsko) pabėgėliai ir tremti-) 
niai, taipgi iš Francuzii sve- 

timtaučių legionų knreiviai. K i 

misijai pasidarė daug darbo su 

pareiviais. Reikia jie visi iš vi- 

sų pašalių sutraukti vienon vie 
ton (Verdunan) suregistruoti, 
toliau atskirti kareiviai nuo ei- 

vilių, pagaminti laikraščių, kny 
gelių, išrūpinti iš Fmncuzijos 
vvresnybiu buvimo vietas, su- 

« J c 

taisyti Lietuvos valstybės pa- 
sai. Reikia komisijos nariams 
važinėti po apgyventas parei- 
vių vietas. Toliau kaipo galuti- 
nas siekis, reikės samdyti trau 
kiniai ar laivai, kad pargabe- 
nus pareivius Lietuvon. Žodžiu 
tam dalykui reikalinga žmonių 
ir pinigų. Tuom reik žinoma 
užsiimti patiems Lietuviams, 
nes kitaip musų pareivių dalis 
persirašys prie Lenkų arba 
prie kitų svetimų valstybių. 

Lii.venibiiryo Lietuviai. 

; Apie Luxemburge esančius 
lietuvius pasiuntinys praneša 
sekančiai: 

''Rugpjūčio 20 d.- esu atva- 

žiavęs į Luxemburgo sostinę 
aplankyti lietuvių ir sužinoti 
jų padėjimą. Žinojome, kad ta:* 

pe Luxemburgo ir Koblenzo y- 
ra daug lietuvių, bet neturėjo- 
me antrašo, kur jie yra susispic 
te. Iš Luxemburgo tą pačią die- 

ną 20-to rugpjūčio nu važia vau 
Į Esch ir suradau keliolika lie- 
tuvių šeimynų. 

Čia beveik visi lietuviai y- 
ra atvažiavę iš Lietuvos prieš 
karą. Daugiausia iš Suvalkų 
Gubernijos. Tame miestelyje 
yra geležies fabrikai. Patsai 
miestelis labai gražus ir ką tik 
pastatytas. Lietuviai dirba ge- 
ležies fabrikuose vieni nakti- 
mis o kiti dienomis. Uždarbis 
nedidelis. Vos tik gali pragy-j 
venti, o su šeimynomis, tai ir 

sunkokas pragyvenimai Duie- 
nė dalis lietuvių yra vedę ir tu- 
ri vaikų, Beveik viena trečia da 
lis visų vyrų yra susižeidę sun- 

kiai fabrikuose. Neturi vieni 

lesinės kojos, o kiti kairės. Už 
iunkų sužeidimą, gauna šiokį 
lokį atlyginimą, ir lengvesnį 
Jarba. 

c 

"Visų lietuvių, be išimties 
yra didelis noras grįžti Lietu- 
von ir prisidėti -javo paskuti- 
nėmis pajiegomis prie Lietuvos 
atstatymo, bet ant žiemos bi- 
josi grįžti, nes ne visi turi Lie- 
tuvoje savo pastoges ir neturi 
žieminiu rubų, su mažais vai- 
kais, tai yra pavojingas žings- 
nis važiuoti į Lietuva giliam 
rudenyj. 

Beveik visi Lietuviai yra ge- 
rai susipratę. Skaito ir lietu- 
viškus laikraščius. Deltogi vi- 

sų jų noras yra tuojaUs gauti 
Lietuves Valstybės pasportus 
ir svetimtaučiams parodyti, 
kad jie nėra rusai arba lenkai. 

Kad palengvinus susinėsimą 
su Lietuvos Valdžios atstovais 

Paryžiuje ir abelnai su Lietu- 
vos Valdžia, jie yra sutarę su- 

daryti Lietuvių Komitetą, iš- 
rinkdami pirmininku gerai p:\- 
silavinusį žmogų, kuris, kaip 
jie sake, bus jų "prezidentu" 
ir Lietuvos Valstybės "konsu- 
lu." Braso pas juos lankytis 
taukiaus ir atminti jų dvasios 
reikalus. 

Xors jau keli metai, kaip jie 
yra toli nuo Lietuvos, bet vis- 
kas pasilieka lietuviškas: mei- 
lumas, vaišingumas ir pasilink- 
sminimas dainų dainelės. S11- 
rašiau 17 šeimynų, o likusius 
surašys ir atsiųs jie patįs." 
Viršminėti cut aprašymai maž 

daug parodo gyvenimą musų 
tėvynainių daugely j vietų 
Prancūzijoj, Belgijoj, Vokieti 
j' i ir t. t. \ isi šitie Lietuvos 
vaikai, likimo išblaškyti ix> vi- 
są Europą, yra didžiai reikaliu 
gi pašalpos, vieni materialės, 
kiti moralės. Reik sustiprinti 
jų dvasią, pakirstą ilgų karo 

nelaimių ir vargų- reik paleng- 
vinti jiems grįžimą Lietuvon. 
Jauna, besitverianti Lietuvos 
Valstybė, dar kovojant už savo 

likimą, tuo tarpu repajiegia ap 
rūpinti visų panagių reikalų 
taip, kaip kas reikėtų, ir kaip ji 
norėtų. Jei musų šelpimu užsii- 
manck s organizacijos atkreip- 
tu atvda ir i ši reikalu ištiesiu c c C V 

savo ranka tiems skurdžiams 
kiek gero, kiek džiaugsmo gu 
lėtų padaryti tos organizaci jos 
tiems musų apleistiems bro- 
liams. Kiek naudos iš to butu 
ir musų jaunai Valstybei kuo- 
met tokiu budu butu lengvina- c O 

nia j s sunki našta. 
Dar pora žodžių. Delegaci- 

ja per tarpininkvstę Lietuvių 

| PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI. Į 
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Nera Sofijos Andrejevnos... 
Kelios dienos atgal toje 

visu keikiamoje Rusijoje mi 
rė pasenusi, .nuvargusi, gy- 
venimo naštos nukankinta 
motėriške-motina. 

Tai — grafienė Tolstojie- 
nė, pati garsaus visame pa- 
saulyj filosofo, artisto ir ku- 
nigo-mokytojo. 

Ak, kaip gaila, kad žmo- 
nės taip mažai žino apie tą 
skaisčią moterį. 

Jeigu ją geriau pažintų, 
dar labiau ją gerbtų ir my- 
lėtų. 

Jeigu ne ji, tai ir Tolsto- 
jus gal nebūt buvęs tuo, 

y kuom i jis mums yra. 

; Kad gerai apvertinti tos 
į"namo" nukeliavusios ru- 

sės didybę, užtenka žinoti, 
kad ji išgyveno su genijų 
keturias-dešimts aštuonis 

/melus ir apdovanojo jį Ce- 

šiolika vaikų. 
Ji gerai suprato savo vy- 

ro vertybę ir visa esybe rū- 

pinosi juomi. 
Jo valgiu, patogumais, 

vaikų auklėjimu ir visa ei- 
le kitų dalykų, kuriuos rei-Į kia atlikt-' kiekvienai gerai j 
namų šeimyninkei. 

Ir rašliavoje darbščioji 
Sofija Andrejevna gelbėjo! 
didžiam žmonijos mokyto- 
jui. Jis dalinosi su ja sa-| 
vc mintimis, jie drauge' 

svarstė didžius klausimus. 
Visiems yra žinomas fak- 

tas, kad amžiną atilsį po- j 
nia Tolstijeine perrašinėjo 
septynis kartus kelių tuks-' 
tančių puslapių savo vyro 
veikalą "Voina i Mir". 

I Sakoma, kad vis» vyrai 
yra neužtektinai dėkingi, 
vi?! neapvertina savo žino- \ 
II y meilės, pasišventimo, į 

darbo, bet genijai, tai blo- 
giausieji iš visų. Jų pa- 
čioms paprastai sunkiausia 
išpuola dalis. 

Svaigo nuo rūpesčių gal- 
va ir Sofijai Andrejevnai, 
bet skaudžiausiai buvo tai 
tuomet, kada Tolstojus sa- 
vo amžiaus pabaigoje išbė- 
go iš namų, išsižadėjo šei- j 
mynos, norėjo klaidžioti 
vienas-vienintėlis. 

Ir čia ta moteriškė pasi- 
elgė, kaip tikra, šventa mo- 
tina. Ji nesirūpino apie sa- 

ve, ji neardė mintytojo pla- 
nų, bet tik slaptai siuntinė- 
jo gydytojus, visomis išga- 
lėmis rūpinosi, kad ta ke- 
lionė nesuardytų vyro svei- 
katos. 

Ir už tą viską ji tik tieK 
buvo apdovanota, kad Tol- 
stojus kelios valandos prieš 
savo mirtį pavelijo jai pa- 
simatyti su juomi. 

^aip, skaisti moteris mi-1 
rė. Skaudi yra ta mirtis 
visiems, kas myli Tolstojų, j Rusi jį ir viską, kas yra pra| 

kilniausia žmoguje. 
Te buna tau lengva rusų 

žemelė, Sofija Andręjevna! 
Tuščiau pasidarė pasauly 

je be tavęs ir be tavo vyro! 

Nesiseka juodienis/ems ge- 
nerolams. 

Ėjo, ėjo, ėmė, ėmė tą na- 

bagą Petrogradą, kad jau 
rodėsi, jog akmens ant ak- 
menio neliks tame mieste. 

Jau generolas Judendčas 
taip buvo įtitikinęs, kad 
Petrogradas puls, jog jis jau 
buvo paliepęs prii engti mais 
to petrogradiečių maitini- 
mui. 

Bet atsitiko "maža klai- 
delė" : Vietoje Petrogrado 
puolė Omskas ir generolui 
Judeničui neprisiėjo rupin- 
ties Petrogrado maitinimu,! 
bet savo kailio išgelbėjimu. | 

Dideliame pavojuje atsi-: 
dūrė ir kitas carbernis —-I 
Denikinas. Jį muša, žmonės j kelia maištus, kareiviai ne-' 
klauso — žodžiu sakant,' 

Denikinas jaučiasi kaip la- 
ipe ant girnų. 

Griūva valstybiniai rūmai 
ir "samoderžco" Kolčako. 

| Nepasisekė Nikolajui II, ne- 

siseka ir jo įpėdiniui, kuris 
jir-gi buvo užsimanęs ^vla- 
jdiet i kniažit" rusų žmo- 
nėmis. Mat, "istorija at- 
sikartoja".. 

i Negali Išgelbėti plėšriųjų ' 
generolų nei svetimtaučių 
durtuvai, nei maišai aukso I 
iš svetimų valstybių, nei po- 
gromai. nei gražus žodeliai. 

Jie laimi tik ant popie- 
riaus, o tikrenybėje jiems 
taip baisiai nesiseka, kad 
jau generolas Judeničas net 
žadąs rezignuoti. 

Verkite, raudokite Rusi- 
jos ir viso pasaulio reakcio- 
nieriai, kad juodoji Rusijos ( 

trejybė tapo sumušta. 
Kas bus, kas nebus, bet, 

liuosybę pamylėjusieji Ru- 
sijos žmonės niekaP.QS ne-j 
pavelys, kad caro "patep-|- 
tieji" jais valdytų. Užteko i 

jai caro raugo — dar net 1 

ikišiol jis neišsigaravo. 
Laikas svetimtaučiams 

tą suprasti ir paliauti pa- 
galiaus remti įvarius pur- 
vinus avanturistus. 

Kova pr/eš engėjus. 

Kariavusių valstybių kal- 
bas apie pavergtųjų tautų iš 
liuosavimą kaikurie rimtai 
suprato. 

Patikėjo ir ėmė reikalau- 
ti tą, ką žadėjo. 

Čekai ir lenkai jau gavo, 
ko norėjo. 

Korėja reikalauja, kratosi 
nuo japonų jungo. 

Armėnai irgį kovoja prieš 
netiesą žmonių. 

Mes taipogi nesnaudžia- 
me, reikalaujame nepriklau 
somybės, vejame lauk vi- 

sus priešus, kurie eina Į 
Lietuvą su purvinais tiks- 
,a:s. 

-žodžiu sakant, visiems 
—ir baltiems, ir geltoniems, 
užsinorėjo pagyventi trupu-' 
į geriau, truputį laisviau. ! 

Ypač smarki liuosybos ko. 
**a pastaraisiais laikais už- 
virė Egypte. Laike pasku- 
tinių 3—4 dienų jau teko 
skaityti keletas telegramų 

: apie egiptiečių sukilimus 
! prieš Jono Buliaus galybę, 
j Penktadieny j iš Kairo ta- 
po pranešta, kad 10 sukilė- 
lių tapo užmušta ir 120 su- 
žeista. 

| Sukilėlių minios esą pa- 
leido kalinius ir nešdami 
sužeistuosius parodavo mies 
to gatvėmis. 

Bet, girdi, Anglijos ka- 
riumeneį pasisekė numalšin 
ti sukilėlius... 

Taip, pasisekė, bet amži- 
nai nesiseks. Bus toks lai- 
kas, kuomet nors, kad ne- 

pasiseks. 
Aišku, kad Egipte prasi- 

dėj) rimta kova už pasiliuo- 
sa^ imą, ir jie atsieks savo 

tikslą. 
Pristigs kulkų svetimtau- 

čių kareiviai, idant numa- 

rinti kiekvieną širdį, kuri 
trokšta laisvės. G. 



Egzekutyv'io Komiteto \Vashii 
gtone prašė Amerikos Liciuvii 
laikraščiu, kad jie siunūnėu 
Delegacijos adresu Paryžiun 
bent po dęšimts kopijų savo ttr 
kraščių mūsų belaisviams iš 
dalinti. Mušu laikraštininkai 
kaip žinoma, diktoka skaitlii 
savo laikraščiu siuntinėja uždy 
ka įvairioms įstaigomis. Sunku 
Imtų reikalauti mto jų* kad jie 
vieni aprūpintų laikraščiais vi- 
sas vietas. Butų todėl gera:, 
k ui pavieniai asmenis ir taipgi 
įvairios musų draugijos ateitų 
pagelbon ir paskirtų tulas su- 

snas siuntinėjimui laikraščių lie 
tuviams belaisviams, išmėty- 
tiems įvairiuose Vakarinės Eu 
ro<pos vietose. 

Pasirodžius Amerikos spa\. 
doje gandui, buk lenkai Kaun^ 
"žemę, lietuviai pradėjo neri- 
mauti ir užpylė musų ofisą laiš 

kais ir telegramomis reikaiau 
danii patikrinančio atsakymo 
Todei, šiugmi pažymėdami, kac 
ncr> tame reikale nei iš Pary- 
žiaus nei iš Lietuvos aiškaus 
pranešimo dar negavom, vei- 
nok turime gera pamatą tvir- 
tinti, kad tai yra netiesa. Šiuc 
tarp11 lenkai ir rusai su didžiau 
siu inirtimu varo savo propa- 
gandą Amerikos spaudoje, iv>rč 
damf kaip Lietuvos taip ir kitij 
pa Baltiko tautu klausimą už- 
slopinti. 

Pamenam gerai, dar pradžio 
je siu metų Amerikos spaudoje 
praskambėjo buk Lietuvos vai 
džia prasiusi Lenkijos prisiųsti 
savo kariuomenę Lietuvon, vfi- 
liaus pasirodė, kad tai buvo len 

kų-t'kslin' sudarytas melas. 
Gandas apie Kauno užC'minų 
irgi yra vienas iš burbulų neš- 
varios lenkų propagandos. 
Lietuvių hiformacijos biurct,»\ 

Į IŠ GYVENIMO LIETIMU MKOil 
MADISON, XKI»R. 

Čionai lietuviu randasi tik 

^fl\ i šeimynos ir vienas pavie- 
nis. Žemė šioj apielinkėj yra 
arenduojania. Bet labai sunku 
gauti nusisamdyti, ypač šįmet. 
Ūkininkai Šįmet liepos mėnesį 
parduodami kiaules gavo jkj 
22 centų už svarą, gi dabar gau 
na tik 13 centų už svarą. Ūki- 
ninkai labai neužganėdinti, kad 
taip labai atpigo kiaulės. 

R. Zaura. 
v 

s 

HROOKLYN, N. V. 

l apo sutverta Lietuvių Fil- 
mų Korporacija ''Lithuanian 
Filiu Corporation" ir inkorpo- 
ruota ant $25,000.00 kapitalo, 
(norime sukelti šerų kelių.) 
K *rporacijr;s tikslai: traukti 
judomosius paveikslus, išdirbi 
juos ir parodyt žmonėms, mo- 

kyt paveikslus traukt, prirengi 
judomiems paveikslams lošė- 
jus, išmokyt norinčius operuoti 
judomųjų paveikslų mašinas, 

supažindinti su abelna judomų 
jų paveikslų — teatrų vedimo 
sistema' įsteigti Lietuvoje ir 
Amerikoje filmų mainymo ofi 
sus ir Įsteigti Amerikoje ir Lie 
tuvoje kinematografo studijas. 

Prie bendroves prisidėjo ki- 

nematografai pp. A. T. Račiū- 
nas ir f. M. Danielius ir kiti. 

P. V. 

CLEVELANI), OHIO. 
Nedėlioj, lapkričio 16 d. 

Liet. \ yčių 25.kp. perstatė sce- 

noj oper<į "Girių Karaliuj" 
gerb. kompozitoriaus M. Pe- 
trausko tvariri. Publikos bu- 
vo kimšti prisikimšus svetainė. 
Mat daugelis žino veikalo svar 

ba ir geidė pamatyti jį lašianfj. 
Vienok loširiias nepavyko. A- 
part lapės, v!isi aktoriai bai- 
siai silpnai atliko savo roles. 

Tokis yeikąlas pageidauja ge- 
rai išsilavinusių aktorių, gi pa 
minėtoj kuopoj kaip tik ir nesi 

randa jų. Pagaliaus ir choro 
vedėjas yra visai netikęs cho- 
rą vesti. 

Negana, kad aktoriai neatli- 
ko gera,i savo roles- bet dar ap 

J siredyti nemękėjc. Pavyzdžiui 
meška (lokis) buvo parengta 
gorilos skuroj, žiurkės baltais 
kailiais. 

Iš programo eilės sekė kun 
Yilkulaičio prakalba, piano so- 

las ir t. t. l'žbaigoj didelis vy 

čių choras sudainavo keletą lie 

tuviskų dainelių, kurios publl- 
kai labai patiko, ir su Liet. 1 lim 
nu programas tapo užbaigtas. 

Karstas I 'ytis 

WAUKEGAX, 1LL. 

Subatoje, lapkričio 15 d., va 

kare, Litb'uanian I lall, 1401 
So. Lincoln A ve.- buvo rodo- 
mi kaitantieji paveikslai, kurie 
tapo nuimti laike Amerikos Lie 

tuvių Seimo ir Lietuvos Lais- 
ves Varpo Išleistuvių Cliica- 

goje. 
ravemsiai yra įaoai uiu- 

mus ir žavėti — žavėjanti, žino 

gaus jausmus savr * traukia 
r.vdos, lyg ką pasak\v. »iori. iš- 
tikro jie daug" ką ir pasako, pa 
rodo tą ko niekas negali apra- 
šyti. Patartina kiekvienam lie 
tuviui j u. s pamatyti. 

Žmonių buvo prisirinkę pu- 
sėtinas būrelis ir visi su did. u 

žingeidumu žiurėjo ir klausės 

prakalbu. Manome, kad pen- 
kis kartus butų daugiau priėję, 
jeigu išanksto butų buvę plaka- 
tai išdalyti. Priežastis yra ta- 

me, kad tas vislcas bu v » grei- 
tu laiku sumanytas ir padary- 
tas, taip, kad žmones apie bu- 
silicius paveikslus neturėjo pro 
gos dažinoti. Dauguma galin- 
si* kad tų paveikslų negavo1 pa- 
matyti. Kiti važiavo į Kenosha, 
Wis. ir ten juos pamatę gėrė- 
josi. 

Kalbėtojas buvo P. J. Dim- 
šas iš Chicagos. Jani kalbant 
buvo renkamos auk >s. 

Auka v.p, ..sekančiai: 
Po $5. — T. M. Baronas- 

Makuškas ir A. Sala vėjas. 
Po $2. — Povilaitis ir Ona 

Mikolaiticnė, Simonas Gedvi- 
las $1.50 Jonas Bukaitis $1.25. 

Po $1. S. Keilonienė, Teofi- 

TUOJ Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIU ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos l.ictUviu Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburglie. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sulai lį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.(30 paskolos dvejiems metams aut uitos." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkit* Lietuvos Sintis 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Daba/r perkant bonii 
Už $50.00 reikia inmokoti nemažiau 5.00 
"$100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuoj aus ir išpildęs aplikaciją, prisiiisk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TRENIONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuoilii užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiuneiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas .... 

lė I rmonavičienč, Elzbieta l'.iu 
d i eilė, J. Augustavičius' S. Ai- 
dikonis, J. Kuzminskas, P. Tru 
škauskas, J. Grikšas, J. Milin- 
sis, I v.. Labanauskas, \ Svei- 
torius ir X. Čiopas. 

Po ciOc. P. Ziburkas, J 1)»- 
nikas, Truskauskaitė1 Al. Svet- 
torilttė ir J. Raila, 

Stambesniu aukų $37.25 
Smulkių aukų surinkta 4.33 

\ iŠ' > ^-11. 
Už įžangą į svetainę .... 18,-16 

Kartu '()0.04 
/. l\ G 

) 

\VESTVLLLE' 1LL. 

Lapkr. 16 d. Motrių ApŠive1 
tos Draugystė surengė prakal- 
bas, kuri s gana gerai pavyko. 
Publikos buvo prisirinkę su-' 
virs k e t11 r i šimtai. 

M. A. Draugija darbu, jasi 
kiek driuta neatsižvelgiau,, 
kad vietos klebonas ir priešin- 
gas tai organizacijai. Neper- 
senai šios draugijos nares su- 

organizavo pasilinksminimo 
kliuba — chorą. Pastara- c c- 

sis kliubas rengs pasilinksmini 
mo vakarus, statys seen j įvai- 
rius veikalus. Tatai \Vestville 
moterims yra puiki pi" ga pri- 
stoti prie šios draugijos. 

St. Konstantinas. 

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
I 

SEINAI. 
Iš lenkų užimtų kraštų. 
Spalių 6. Miestas apmi- 

ręs. Kapinių tyla jame 
»viešpatauja. Reta kur šmek 'stelės nelenko gyventojo sto 'via ir vėl kur nyksta; ne- 
bent lenkas legioninkas drą- l siu žingsniu tik nežengia. Nelenkas gatvėj geriau nė 
nesirodyk, nes tuojau busi 
įtartas šnipu ir, kaipo toks, 
gausi nemalonion padėtin 
atsidurti. Nelenkai tad ka- 
li namie lenkų įsakymu už- 
.daryti. Kadangi nieko ne- 
įvežama, tai daugumai gy- 
ventojų, negalint iš narnų išeiti tuo labiau į kaimą., at- 
ėjo badas. 

Lietuviai ir žydai apžiū- 
rėta "brolių" lenkų kur kas 
Ju-uopčiau, negu priešininkų 
vok::ečių kad buvo daroma. 
,Iš septynių lietuvių prieglau 
dos karvių palikta vos vie- 
na: kitos esančios atiduotos 

i lenkų prieglaudai Kratų 
daryta baisiaiusiai. Pavyz- 
džiui, "žiburio" vyrų gim- 
nazijos mokytojo S. Trijunai 
čio gyvenimas (kambariai) 
smarkiausiai jau penkis sy- 
kius krėsta, ir dar čia nega- 
las: jieško, sako, vyro dra- 
panų, kurių reikalavo iš žmo 
nos grąsydami sušaudyti; 
sykį buvo atėję trobon su 

'.nuogais kardais i-- krėtė už 
akių. Beje, iš tos šeimy- 
nėlės lenkai atėmė vienin- 
telę turėtą karvę ir maži 
vaikučiai palikta sausomis 
lupelėmis. Panašiai elgia- 
masi ir su kitais lietuviais.1 
Milaševičienė su kita kokia 
lietuve buvo išvežtos į Su- 
valkus, bet vėl esančios pa- 
leistos. 

Lietuvių įstaigos sunaikin 
tos ir naikinamos. Gimnazi 
jų bendrabučiai įplėšti, 
daiktai sudaužyti ir sulau- 
žyti: tai esą miesto driskių 
darbas. Mergaičių gimna- 

Į.zijos namuose apsigyvenęs 
Ikoks "naczelnikas". 

Miesto lenkės nešioja 
(<donosus" ant lietuvių, ku- 
rie tuo budu daug kenčia. 

Mieste gyvenimas baisus: 
]enkai savo žiaurumais vaiz 
dina naujuosius hunus bei 

[totorius'; pas iuos nėra nei 
bažnyčios, nei dvasininko 

| pagarbos. Rodosi, tokių "ka 
|tal:kų" šėlimas butų lyg 
| prieš galą. 

Plėšia, kaip drūti. Andai 
įpuolę lenkai gerokai api- 
plėšė Veisėjų miestelį: pri- 
sidėjo žmonių gero septy- 
nis vežimus ir išsibarškino. 
Veisėjiečiai tą užpuolimą 
•žinojo ir buvo nusiuntę Laz 
dijuosna žmones prašyti ko 
mendanto paramai kareivių, 
kurių, betgi nežinia kuo re- 

miantis, neduota ir tuo bu- 
du palikta į miestelį atlapas 
plėšikams kelias. 

Teisiai. 

Spalio 5, 1919 m. Šiandien 
čia suruošta demonstracija, ku 

rioje dalyvavo keletas tūkstan- 
čių žmonių. Demonstracijoje 
dalyvavo kareiviai, 'milicija, 
gimnazijos ir liaudies mokyklų 
mokiniai, dar draugijos: kan- 
klių, žitiečių, pavasariešių, nv > 

teru ir net vandenešiu ir gatvių c. C O w 

šlavėjų' taip pat žydų liaudies 
mokyklos vaikai, gaisrininkai ir 
prieglaudos vaikai. Sakyta 
pie 15 prakalbu ir įeinant dai- 
nuota ir griežta tautiškas liinr. 
nas tautiškos dainos, Dėkavota 

\nglijai už pripažinimą Lietu- 
vos nepriklausomybės. I )e- 

įUonstrancijoje dalyvavo tai ^ 

daug žmonių, kad ji tęsėsi bent 

pusvarstį. Pabaigus demontstrj 
cija, nutarta pasiųsti pasveiki- 
nimus ir Lietuvos ir Anglijo; 
valdžiai. 

Tuo tarpu bebaigiant demon 
stranciją pakėlė prieš demons- 
tracijas balsą kažkokis žmoge- 
lis. Jį tuoj palaikė per 1> >lševi 

ką. Šis prasėsi kareivių leisti 
kalbėt, bet tie tylėjo. Išėjo ne 

susipratimas. Kalbėjusis buvo 
suimtas. Kai kurie žmojiės pra 
dėjo reikalaut paaiškinimų, bet 
raiteliai juos išgainiojo ir net 

vieną žmogų su arkliu antpuo« 
lė ir sutrypė. Kaip girdėti šii 
žmogus esąs Jeneius ir esąa 
pasižymėjęs kaipo b >lševikas, 
Del vieno kito bolševiko buvo 
išvaikyti ir visi demonstrantai. 

P. 

M ariapolč. 
Mariampolėje .šiemet trys 

gimnazijos. Tai yra šios: vals 
(virine, realinė ir žydų gimna- 
zijų yra atsidarę šiomis dieno 
mis n niky tojų kursai. Išviso 

moksleivių yra su viršum tūks- 
tantis. Kaip kitose gimnazijose.' 

i taip ir pas mus, mokiniai stei- 

gia lavinimos kuopeles: Auš- 
rininkų, Ateitininkų ir k. Dar 
pernai metą buvo gyvesnis šių 
\ !:.ų kuopelių darbavimasis, be; 
šiemet kažin kodėl visi apmi- 
go. Ypač maža yra pratinami 
jaunesnieji draugai prie darbo. 
Todėl labai sunku spręsti, ko- 
kia bus ateinanti karta. 

Mokinys. 

Lietuviai! Rcmkitc biznie- 
rius' kurie garsinasi dienrašty- 
je "Lietuva". 

KHM»CWfiHOH(KH3^'aOO^OOOOSrt«H 

Dr. G. N. Glaser 
praktikuoja Jai if natai į 1149 ». Morgan St, karti lt at į •paclaĮlsUy Moterišku, Vyrliki, į ir CbronlAkų Ligi). 

Valandos: i—10 ryto, 12—S 90 į 
į plet. •—a v ak-, Nadftl. I—J. į 
j TELEFONAS YARDt M7. j 

Ofisas: Tel. Orover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Chlcagos .4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 60-th Street 

Tc'ephone Froapect 8585 
iiMillliiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii[iiii[[iiiiiiiiii:::!.i;;;iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniu„ 

J. 1 to W T Y BONDS 
Mes "perkame Pergalės Bondus pilna paraįytęja A Sk O LJ verte, ir Laisves Dopdug pilna pinigine verte. 
Atneškite arba at»'rskite Į J Q SACKHE1M & CO. At !ara kasdien mk 9—6 
Utarninkais, Ketvevgaia 1335 MILWA\KEb A\k. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
■nf Dury, L«ntų, Rtmy i Stogams Poplerie 

BPECiaLiAI: Maleva malevojimul stubų ii vldaua, po $1.60 ui galiom 

CARR BROS. WRECKING CO. 
I00M039 SO. HALftTED STREET, CHICAOO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinim&s gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausiu stąllų lr konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų triutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $8.00 ir augSClau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augšSlan Pirkite sau overkotus dabar, kol fciemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir aug&čl&u FuM dress, tuzedo, frakai Ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai po pietų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro.lnsteigta 1902 

% 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Siųsk Pinigus į Lietuvą. 
Gvaranhioju, kad nueis. Siųsk per Jus' 

tin Mackev/ch. 

2342 S. Leavitfc St. Ch cago, UI. 

Telef, Canal 1678. 

Pinigai į Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigų 

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

324<J S. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

Kreipkitės raštu iš kilų miestų. 

Fašportai Lietuvon 
Kurio nurito įsigyti pašportus arba siijsti pinigus 

Lietuvon, kreipkitčs pas: 

METROPOLITAN STATE BANK 
807-9 W. 35-th St., Chicago, 111. 

kur gausite gery patarnavimu. 

Jau p/nigus gaUma siųst/ į Lietuvą. 
Snųskite per L e/uvių Banką. 

METROPOLITAN STATE BANK 

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

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Mūsų krautuvė'—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Pardu daiii už žemiausia kainą, kur kitur taip ne- 
gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso d? vNanis 
yra naujausias mados. Užlaikoui visokius laikrod 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirby seių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlauski 
4632 SU. ASIll.AM) AVE., ClUCAGO, 1LL 

Telefonas: D.ROVER 7309. 



Aukautojai ir i)ij Aukos. 
Trr Laisvės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 
Į! 

Vi^i gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėinykite į aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(T^sa\ 

Synkus F 1.00 
SpakauskasJ l.Ou 
Sutkus J 1.00 
Šeputis J 1.00 
Stankus K 1.00 
Sungaila F 5.00 
Silinskis P 50 
Šimkus F 50 
Sandargeni Pauliu 50 
Slavinsky J 1.00 
Slavinskv Mary 1.00 
Tamuliunas Martynas .. 5.00 
Tamuliunas Jęronimas .. 1.00 
Tam uti s John 1.00 
Trijonis Stasys 5.00 
Tiškus Jonas 5.00 
Talaška Jonas- 1.00 
Tulevvicz Juozapas 1.00 
Tuniys Juozapas 1.0U 
Tamašauskas Mikolas .. 2.0C 
Trumpulis Juozapas .... 1.00 
Tamošiūnas Steponas .. 5.00 
Takarslis Y 1.00 
T verkus Franciškus*.... 5.00 
Tarvainienė Ona 1.00 
Trijonis J 5.00 
Trakšelis Petras 1.00 
Trakšelis Zuzana 2.00 
Tuleikis Stanislovas .... 1.00 
'Trakšelis Benediktas .... 5.00 
Tolutis V 5.00 
Tuleika Nikodemas .... 1.00 
Tareikis Joseph 1.00 
Toleikis Pranciškus .... 5.00 
T a moša u skis Anton .... 5.0C 
Tūbelis John 1.00 
Tagikas J 1.00 
Traprs Izidor 1.00 
Undraitis Marcelė 2.00 
Ulinskas Juozas 10.00 
Uščinas Kajetonas .... 4.00; 
•lakelis Kazimieras .... 1.00! 
l'rbclis Ftanciškus .... 5.00 
Ukonis J 5.00' 
Uršilas Paulius 1.001 

I 

T'rbaitis Vincas 1.0O 
Urnicz Frank 2.00 
l'sclis Peter 2.00 
\Valantis Mike 5.00 
Wcngelienė Mary 2.00, 

(Bus daugiau). 

LAIŠKAI IŠ LTEUVOS. 

Po Gcrmau, Russian, ctc. -\ 
skyriaus didžiam miesto pašte 
randasi iš Lietuvos laiškai p;> 
sekančiais numeriais ir pavar- 
dėmis : 

503 Antanavičius Aleksandra.! 
524 Česnakas Jonas. 
538 Galvidis Miatt. 

549 Harabarda S. 
554 Jorovicz Konstantinas. 
557 Kazdailevičia Amanas. 
559 Klovas Justinas. 
584 Malinauskas J. 
591 Morkus Pet. 
593 Navickas Varonika. 
005 Petrušonis Motiejus. 
(>07 Pikus Jozep. 
618 Puidokas Anton. 
663 Vaitkevičia Antanas. 
678 Zalandauskis John. 

MELROSG PARK, TLL. 
Mūsų miestelyje jaunimas 

irgi šį-ta veikia. Rengia įvai- 
rius vakarus- kuriais, nors ma. 

ža dalele, prisideda prie tobu- 
linimo lietuvių dailos. 

Čia randasi Lavinimos Lie- 
tuvių Harmonijos choras, ku- 
ris mylinčius dainuoti mokina 

gražių lietuviškų dainelių ir 

sykis nuo sykio surengia kon- 
certus. 

Lietuvos Sarr/as, 

0-O^CKHKJC- 0000000000OO 3 O00000000OO 00000 
jt 0 

i; Vietines Žinios ! 
000000000000-00000000000 0000000000 00000 0000000000 00000 

LI KTU V AI GELRETf 
DRAUGIJOS 17 SKYRIAUS 

PRANEŠIMAS. 

Gelbėjimo valanda. Iš Euro- 
pos nu >lat ateina balsai, pra- 
pultie pagielbos. Karts nuo kar- 
to ateina balsas ir iŠ nutsii Tė- 
vynės Lieturos- balsas prašąs 
m tisų paramos. 

Šio nedrąsaus lietuviško bal- 
so neužgirsta, ar beveik ik-už- 
girsta, plačioji Amerika,- bet 
jis filiai įsėda lietuvių širdysna. 

Ir sujudo Amerikos lietuviai 
gielbėti tą kraštą, kurio kiti ne- 

mano gelbėti; sujudo gelbėti 
Lietuvą, kur mūsų broliai ir se 

šutės neša visas karės sunke- 
nybes. 

Spieskimės visi i buri ir neš 
kime jiems pagelbą, nes dabar 
valanda gelbėjimo. 

17 skyrius Lietuvai Gelbėti 
Draugijos turės sekant j savo 

susirinkimą 25 d. .lapkričio, 8 

valandą vakare. YVodmano s ve 

tainėje, \V. 33 ir Lime gatvės 
Prašome ir Tamstos atsilan- 

kyti ir prisidėti auka bei darbu 
nešime pageibos nmsų broliam-, 
ir sesutėms. 

Pirm. F. M. Šatkauskas 
Sek r. M. K. S Uis 

SO. CHICAGO, ILL. 

Lapkričio 16 d., B. Kučins- 
skio svet., 8756 llalsted, Lietu, 
viii Karieviai surengė dideles 

prakaltas. Kalbėjo Dr. T'iežis j 
kuris sužadino mus prie uoles- 
nio veikinto ir sustiprino mušu 

organizaciją, ir kiti trįs. Pu- 
blikai visi kalbėtojai patiko ir 

prie nitisų organizacijos prisi- 
rašė 18 naujų narių. Tikime, 
kad trumpoj ateityje mūsų kuc 
pa dar daugi aus padidės. 

F, MacJuilli. 

FOTOGRAFISTAT STREI- 
KUOJA. 

Visi Chicagos fotografiškų 
s t ud i/jų darbininkai išėjo ant 

streiko reikalaudami geresnių 
darbo aplinkybių ir algos* kad 

butų galima atsakančiai aprū- 
pinti gyvenimas dabartinėse 
aplinkybėse. 

Paveikslų ėmėjai pirmiaus Į 
turėjo dirbti labai ilgas valan- 
das, ypač prieš Kalėdas reikė- 
davo nuo 7 ryto iki 12 nakties 
dirbti. Del tos priežasties tapo 
iššauktas streikas. To streiko 
svarbiausi reikalavimai, tai, 
kad butų pripažinta fotografiš- 
kų studijų uniją, sutrupinto* 
dar1/> valandos ir pakeltos ni- 

gos. 
Daugelis fotografistų pristo 

jo prie fotografiškų studijų u- 

nijos, ir bendrai kovoja už pa- 
gerinimą savo būvio. Bet dai 
randasi keliolika fotografistų, 
kurie nenori prisidėti. Tatai 
streikieriai atsišaukia į darbi- 
ninkus, kad neduotų uždarbio 
tiems fotografistams, kurie ne- 

pristoja prie unijos. 
P. U. 

.. 18-TOS KOLONIJOS 
L. G. D. ATSKAITA. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ja 3-čio skyriaus atskaita 
nuo Liepos 10-tos dienos, 
1019 metų iki spalio 22-os 
dienos, 1919 metų, inplaųke 
sekančiai: 

Gvardijos Lietuvos Kara- 
liaus Mindaugio No. 1.: 
$25.00. 

Simano Daukanto Teatra- 
liškas Jaunimo Kliubas. 

$25.00 
Darugystė Švento Anta- 

,no iš Padvos $15.00 
Draugystė D'evo Ap- 

veizclos No. 1 $10.00 
Andrulis F. V 5r00 
■Kriukonis C. N 5.00 
įVaitėkus A. (war 

Po $2.00: Andriulis A., 
Ficktorman W., Čepulis K., 
iGirdvainis P., Antonovičius 
L., šneras L, Kazlauskas J., 
Jonušas M., Leškauskaitė B., j 
Gunčiukė T., Rossen J. žy- 
das, Štuikis A., Bacevi- 
čius J., Bacevičienė L., Bru 
žas A., Baškys J., Venckus 
P., Gribienienė, Pilkis P.P., 
Druktenis K., Vaišnoras A., 
Micevičius V., Matjošaitis 
J., Šianteris J., Vinslovas 
V., Turilenskis J., Gricius I 
J., Tunaitis J., Struckis A., j 
Kaštėnos J., Platakis Pr.,1 
Šimkus V., Tamosiunas S., 
Martinkus D., šiušis P.. Ku 
kevičius T. Zdanienė O.,1 
Pajodis o., Žukauskienė M., 
Gudas J., Blankus J., Spuid- 
vilas J., Grišius S., Stan- 
kauskas M , Valter:s V., Le-! 
kovečius Ig., Pralgauskas P., 
Pocius J., Baltrėnas J., Gia- Į 
džius J., Šliažienė O., Ra-| 
šinskis K., Karvelis D., La-j 
banauskas, Pikčiunas K.,1 
Gudaitis J. 

stamps) 
[Micevičius S. 
'Budrius K. .. 

i Micevičius S. 

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 

fo Sl.UU: 

Špakauskas, Venckus S., Po j 
vilai ti s P., Margevičius P.,; 
Rimkus L., Zabereckas V.,1 
Butkus J., Zumbrickas V., j 
Stulpienė B., Žimančius J.1 

Viso įplaukė .. $228:00; 
Išlaidos: 

Už svetainę prąkalb. $1.50; 
1000 plakatų parkalb. 3.00 j 
150 atviručių 1.50! 
98 atviručių spau. .. 1.50 

Viso išmokėta .. $7.50 
Visuotinas palyginimas 

įplaukų ir išmokėjimų yra 
sekantis: 

Inplaukė $228.00 
Išmokėta $7.50 
Liko $220.50 
Si atskaita yra pertikrin- 

ta per nutarimų raštininką, 
V. F. Andrulį, Lietuvai Gel 
beti Draugijos 3-čio sky- 
riaus, 18-tos kolonijos. Ger- 
biamosios >\r gerbiamieji, 
jei patėmysite kokią klaidą, 
malonėkite atsišaukti. Nes 
klaidos gali visai lengvai 
įsiskverbti per nesupartimą 
parašo ir tam panašiai. 

V. F. Andrulis, 
2041 So. Ruble St. | 

NORTH SIDE. 
L. G. D. 47 skyrius laike 

savo surinikimą nedėlioj, 
lapkričio 9 d. Šiame susirin- 
kime tapo pranešta, kad 
naujų narių prisirašė ir už- 
simokėjo per komitetus, ku- 
rie renka drapanas. 

Per V. Šliauterį užsimo- 
kėjo po $2.00: J. Važnikai- 
!tis, A. Vilitė, J. Stenkus, A. 
Makuška, J. Bartuškn, pc 
$1.00: K. Černauskas, P. 
Leonas, J. Šileika, J. Klo- 
vas; po 50 centų: V. Čer- 
nauskas ir J. Gedvilas; po 
25 centus: V. Balunas. 

Viso $15.25 
Per J. Valinčių už simo- 

kėjo: K. Bakanas — $5.00; 
po $2.00: A. Gricienė, F. 
Viilis ir M. Lukauskaitė; po 
$1.00: J. Karsauskas, B. Že- 
kas, A. Vilis, K. Šiesialgis, 
F. Dubickas, A. Vilis, J. 
Repšis. 

Viso $18.00 
Per J. Dauginį užsimokė- 

jo po $2.00. J. Druktenis, P. 
Jucius, J. M. Paškevičius, 
F, Miskunas. 

Viso $9.00. 
Per K. Matelį užsimokė- 

jo X. Šeikus — $2.G0; po 
'$1.00: J. Kabašinskas, J. 
Matuzas, A. Antanavičia, K. 
Navickas; po 50 c.: J. Šim- 
kus. Viso $6.50. 

Per L. Lapinską užsimo- 
kėjo po $2.00: M. Janušo- 
nis, M. Mosteikienė, K. 
Andre jonas. Viso $6.00. 

Per M. Kliost'raitį užsi- 
mokėjo po $2.00: K. Jose- 
vičiutė V; F. Dovidaitis; 
M. Navickas — $1.00. 

Viso $5.00 
Per F. Dovalgą užsimokė- 

jo po $2.00: M. Griniūtė M. 
Žutautienė, S. Radzišauskas. 

Viso $6.00 
Lietuvių kareivių kliubas 

aukavo $10.00; Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P. au- 

kavo $10.00. 
Viso labo $85.75. 
Į Centrą lapkričio mėne- 

sį liko pasiųsta $100.00. 
Rast. F. Dovalgo. 

ŽYDU KALBA PRIPAŽIN- 
TA OFICIALE. 

Jeruzolimas, lapkr. 21 d. 
Žydų kalba tapo pripažinta 
visoj Palestinoj oficiale kal- 
ba greta turkiškos ir abiškos 
kalbų. 

PARSIDUODA. 
A.tt 3 lubų plytų namas su belsmon- 

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

A. KEMPIS, 
2242 West 2lst plaee.. 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j- 
t alsus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus, geriausės rūšies yynai. gvarantuotl 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šiuš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštę. Pasiskubink 
greitai. Prlsiųsklte mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklh:* 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/3. 

PARSIDUODA AtTOMOBILTUS. 
Studebaker 1914 metų. 2 sedinlų, tin- 

ka mažam bizniui, parduosiu pigiai u z 

$185 pavasari mokėsi už tokj pat $300. 
Atsišaukite paš, 

J. M. 
3127 So. Emerald Ave., 

3-člos lubos. 

PARSIDUODA kriaučių sto- 
pa ir cleaneris- Geriausiam 

vietoj Chicagoje. Biznis išdirb- 
ta per keletą metu. Daug nauji* 
ir seno dar ha. Geram žmogui 
puiki proga. Atsišaukite greitai 
pardubsiu labai pigiai. Atsi- 
šaukite pas. 

K. Jamontas 
1/30 S. Halsted Str. Chicago 

F. A. Poška, prašant jo broliuliui ka 
rininkui iš Lietuvos, pajiešc Stanislo- 
vo Lingevičiaus is Kubiliunų sodos 
Grlnkiškės, parapijos. Jis pats arba 
kas apie jj žinote malonėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atsišaukdami že- 
miau aduotu adresu. 

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

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės,. kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1318, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko iiebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. ,Tuozapas 
šiusius, 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

PAJIEŠKAU gero lietuviško duon- 
kepio, kuris gali kepti plikytu ir baltų 
duonų, keksus. Kas nori prisidėti prie 
biznio, reikia $700. Keptuvė (pekarnė) 
yra su visais {taisymais ir labai geroe 
vietoje, nes niekur arti nėra lietuvių 
keptuvės, atsišaukite tuojaus, pagei- 
daujama kad butų nevedęs. V. Gaižaus 
kas, 264 Cardoni Ave., Detroit, Mich. 

Pajieškau Jono Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., Kve- 
darnės parap., Sautlaukio kai- 
mo, apie 40 metu senumo. Tu- 
riu labai svarbu reikalą., jisai 
pats irba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu doyanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3?02 Auburn Av. 
Chicago, T11. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA VYRU 
Stipriu 
Lt* berili 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

pradinė mokestis, 
Vidujinis, geras ir parankus iš- 
sidirbimui darbas. Gera pradi- 
nė mokestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos: nUo 8:00 iki 4:4 5 
Subatnmis iki pietų. 

HOMAN ave. 
]R ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCHAND1SE DARBAS 
r- 

Del Yvniojimo, Tns]>ektavimo, 
Svėrimo Parcel Post orderiu, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pildv 
dymo orderių ir prie kitokių 
darbų musų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gera darbo dėl 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 iki 4:45' 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN* A v r:. 
IR ARTHINGTOX ST. 

REIKIA I.F.BERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

TlIF. STREET CO., 
48 & S. Morgan St. 

REIKIA KARPF.NTERIU. 
Piccc work, |)i'ie taisymo 

freightkariu. 
THE STREETS CO., 
48 and S. Morgan Sts. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS! 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valaudos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėllomls pagal Butarlmą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-toi Gatv5«. 

r------- — 

J Teiepbon; Yardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j Gydo visokias ligas moterų, vaiktj ir vyt g. j Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

13259 80. Halsted St., Chlcago, III. 

Phone Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentistas... 
Naujienų Name 

Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 
iki 9 vakare. 

1739 S. Halsted St Chicago 

VALENTINA UfttfSSMAKiNG 
COT LEOK 

Mokina šlavimo kirpimo, dMignlng 
dtsnomk lr vakarais dfil bizulo li 
namų. Paliudijimai Išduodami ir n* 
rba rašykite, o męs paaiptiuisma"- 

ratftlktl Jums patvim*. 
•ob parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlton t 
SARA r*T8K. Principą] 

Telep'aone Drover 6052 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

NedSllomis pagal sutarti. 

GRAŽI DOVANA. 
Kiekvienas kuris užsirašys 

per mane "Amerikos Ūkinin- 
ką" ant metų, tai galis dovana, 
labai gražų Lietuvos Laisves 
paveikslą. 

Laikraštis kaštuoja metams. 

Amerikoje — $1.00, Lietuvon 
— $2.00. 

Išrašykite "Am. Ūkininką 
savo giminėms Lietuvoje. Adre 
suokite: 

I. P. SMETONA. 
2520 \Yashington Ave. Sioux 

City, Io\va. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINI) 
Prio lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Gera nnkestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzle St. 

HEIKALALJAMA anglių malnie 
rių su šeimynomis ir nevedusių J Ken 
tucky valstijų. Didelis užmokestis, U2 
gavimų darbo nereikia mokėti. Strolkij 
uėra. Krelpkitė3: 30 S. Canal Street 

vauTinal" 
16 metu amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
^uiki proga išsidirbti gerq 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO, 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
MERCHANDISE DARBAS 

clcl 

Yyniojimo' Inspektavimo, Svė 
rimo Parcel Post orderiu, Če- 
kiavimo, Pakavimo ir Išpildy- 
mo orderiu, ir prie visoV i ki- 
tokiu mušu dirbtuvės darbų. 

rastovus ciaroas. 
Gera pradine mokestis. 

Puikios progos išsidirbti gerą 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 

HOMAN AVE & 
ARTK NGTON ST. 

MERGINOS 
16 metu amžiaus 

MRRCHANDTSE DARBAS 
dirbti mūsų 

Graznų, Sidabriniu ir Žaisli- 
Departamentuose. 

Viidvti orderius ir kitokius dar 
bus musų departamentuose. 
Tai yra puikios vietos ir geros 
progos norinčioms išsidirbti 

gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

mio 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proga išsidirbti gerą dar 
bą ateičiai. Gera pradinė mo- 

kestis. 

SEARS ROKBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA VYRU. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite 
ant 7 valandos ryto. 

Užmoka kasdieną. 

LORD & BUSHNELL 
2424 So. Laflin St. 

DR. I. E. M AK AR 
Lietuvis Gydytojas i" Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Avo. 
Telefonas Pullinan 342 ir 2180 

Chlcagos ofisr.s: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:20 iki 7. 

Telefonas Yards 72:{ 

Phonei: Yarc'j 155—551 
Residence Phuiie Prover 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, R. Ph. 
DBU3 STORE—APTIEK A 

Pildome Visokius Receptus 
3C01 30. HALSTED ST. CHICAGO 

DR- VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
Ar esi nervuotas, skauda j\*i'va. trumpare^ystį 'paeina nuo silpnų akig! Serj-ėkite savo rei'i 
Įima. Ypatinga dotna atkreipiame s vaik.il 
einančius mokyklon. Valandų*-: nuo 12 iki 
vakaro. Nedėl.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 V.'e.st 47-ta kampai 
Ashl»:-d A ve. Telefonas Drover 9660. 

Dr. M. Herzman 
15 RUSIJOS 

?>r«.i .letuTianii zIdodum per 16 *« 
tg kaipo patyrę* gydytoja*. chirurg» 
Ir tkttierU. 

Gydo aitria* ir chroniika* ligaa. n 
rtj aotert; ir vaikę, pagal naajaada 
metodas. S-Ray ir kitokiu* ekbtr* 
trietairaa. 

Ofisai ir Laboiatarijt: 1025 W. 13tk 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį). •« 
6—8 vakarei*. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. ''alstefi 3t. 
VALANDOS: -v. tiktai. 

F 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1.229 S. 49 Ave., dabar p^M 
kraustė savo ofisą po numeriu: 

4930 W. 13th St., Cicero. 
1 REUMAT/2MO IR KRAUJO 

L/GU SPECIAL/STAS 
ADYNOS: nuo 9 iki 12 išryto, nuo 0 
iki 6 po pietų, nuo 7 iki 9 vakar". 

; Kaina $2 ofise. $3 namuose. | 
Ch'cagoj $1.00 extra ui mylią .. 

Telefonas rezidencijos Cicero 3650 
Ofiso Cicero 49. 

~ 

Į Įll f f 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 r-o piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedėl. iki 12 diena 
Namai: 2914 \V. 43 st. McKinley 203 

Tel. Ya-ds 3654. AKU*ERK« 
fflrs.A.Micnoievici 

Baigusi Akušerljo 
kolegiją; ilgai prak1 
kavusi Denn8llv£tt 

Jos hospitalžse. Pi 
sekm'-ngai patarnai 
Ja prię, gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims i 

merginoms 
3113 So. Halsted Cl 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

ii uu u im ? rjcu 11 iki veiai vaT&i^ 
————— 

■. > 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrų 
Ir geriausių gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimų 
skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viskų prašalina ir pa 
lieka laimingu, algi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
boukos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų klek reikalaunat tai prisiu- 
sime dė! tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsk!t 
tikrų ir aiškų savo antrašų ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO 

516 W. 31 et St., Chicago, II'. 

Fradik Nauju# Metus iu tobuiu aM» r». 

fėjimu, taip. kao nspraleiatuafti per t 
•us metus, kas tiu tAli ouu naudinga, 
tff, *tė prašalirvua, pasitarkite su tisui"-, 
priei einant kur kitur. Egzamtnacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai piaialins aidų <j 
galvos skaudėjimu*, trumparegystė arba uit 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE. O'ICAG' 
j;i»s lubos, viri Platt*o aptiekia. TtavkHc 

i »(ico oariAs 
Kajicas J"r«s GttvH. 

Valandos: nuo 9tus m. i>t« ik'. 8 rtl. rali 
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