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Lietuviai sumušė Bermondta. 
Angliakasiai atmetė valdžios 

pasiulyjima. 
Meksika tiepaliuosuos Ame- 

rikos Konsulio. 

Bolševikai užėmė 10 miestelio 
\ 

Bulgarija pasirase po tai- 
kos sutarti. 

ANGLIAKASIAI ATMETĖ 
VALDŽIOS PASIULIJIMĄ. 

Washingtcii. D. C., lapkr. 
27 d. — Valdžia pasiūlė pa- 
keltį angliakasiams algos T4 

nuošimčių, bet angliakasiai 
tai atmetė kotegoriškai. Ka- 
syklų savininkai irgi didžiu- 
moj tam neprielankus. 

Patįs kasyklų savininkai 
pirmiau siūlė pakelti algas 
20 nuošimčių, bet jie buvo 

pasilikę sau teisę pakelti 
kainas ant anglių. Gi va<- 

džios projekte draudžiama 
kelti kainas ant anglių; tas 
tai ir nepatinka kompani- 
joms. 

Dalis angliakasei jau ap- 
leido \7ashingtoną i • ma- 

noma, kad link užbaigimui 
streiko nieko nepadaryta. 

Dabar yia nuomonių, kad 
valdžia plianuos paimti ka- 

syklas tavo kontrolėn. 

MEKSIKA NEPALIUOSOS 
AMERIKOS KONSULIO. 

Mc.vico City lapkr. 26 d — 

Meksikos užrubežinių reikalų j 
ministerio pagelbininkas pra- ! 

m nešė Suvienytų Valstijų vald- 

žiai, kad Meksikos valdžia ma-j 
no, jog reikalavimas, idant 
Meksika palittosuotų iš kalėji- 
mo Suvienytų Valstijų konsulį 
lenkins, nesiremia tarptautinių 
tiesų principais. 

Pranešime pabriežiama, kad 

sulyg dabartiniu Meksikos įsta 
tymų, ispildančioji Valdžia 
( Meksikos) negali kištis j teis- 
mo reikalus. , 

(ii jenkins, girdi, nužiūrimas 

prasikaltusiu prieš Meksikos 
įstatymus ir turi buti išteisin- 
tas ar baudžiamas. Beto jen- 
kins nenorįs užsistatyti už sa- 

ve kaucijos ir išeiti iš kalėji- 
mo, todėl jis negali skaitytis 
auka žiaurumo. 

Yisoko sutraukoje Jenkins- 
nebus paliuosuotas iš kolėjiuin 
iki teismui1 jei neužsištatys rei- 

kalaujamo užstato. 

♦ * 

Washington valdininkai 
delei tokio stataus Meksi- 
kos atsakymo pasidalino 
nuomonėmis. JSet iš neofi- 
cialių šaltinių ateina žinių, 
kad Suvienytų Valstijų ka- 
riumenė Meksikos parube- 
žyje yra didinama. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
10 MIESTŲ 

Londoną, lapkr. 2(> d- — 

1". Maskvos srautą bevielinis 

telegramas, kad pietinėje Ru- 

si] j e bolševikams pradeda i;e 
rai sektis. Jie sumušdami De- 
nikino spėkas paskutinėmis tri- 
mis dienomis užėmė 10 mieste- 
liu 

Bolševikų spėkos jau žengia 
l'krainon ir ketina ten žiema- 
v-Jti. 

Sibire bolševikai eina 
pirmyn. 

Toliau pranešime priduria- 
ma, kad Sibire Kolčako spė- 
kos teik'a mažą pasipriešinimu 
ir vis traukiasi rytų link. 

Bolševikų spėkos jau pasie- 
kė linija 87 mylias j rytus nuo 

Omsko. 

Sunaikino tris Denikino 
pulkus. 

Londonas, lapkr. 27 cl. — 

Iš Maskvos pranešama, kad 
bolševikų spėkos Volgos 
paupiu smarkiai sumušė De- 
nikino armiją, sunaikinda- 
mi tris pulkus. 

Generolas B'-nikinas savo 

pranešime irigi pripažįsta, 
kad bolševikų ėjimas linkui 
Astrachanio daro jam daug 
nesmagumų. 

j Suėmė 1500 Kolčakinių. 
! Šios dienos pranešime bol 
ševikai tvirtina, kad užėmė 

Imiestą Tatarskaja apie 100 

mylių į rytus nuo Omsko ir 
suėmė 1,500 Kolčako kariu- 
menės. 

; BULGARIJA PASIRAŠĖ 
!?0 TAIKOS SUTARTIMI. 

į|5wy» 
Paryžius, lapkr. 27 d. *— 

Šiądien pasirašyta po taikos 
sutartimi taip talkininkų ir 

Bulgarijos. Nuo Bulgarijos 
pasirašė premieras Stambu- 
lewski. 

Ceremonijas atidarė Cle- 
menceau. Šalis pasirašė al- 

fobetiškoj tvarkoj, išskiriant 
Serbiją ir Rumuniją, kurios 
redaleistos pasirašyti, nes 

jos dar nepasirašę po sutar- 
timi su Austrija. 

Bulgarija nustoja Traki- 
jos ir Strumnicos. Trakijos 

r- 

Žydų padėka WiJsonui. 
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Prezidentas Wilsonas t*po įrašytas i žydų auksoknygą, kuri randasi Jeruzo- 
lirne. Jon įrašomi vardai daug gelbėjusių žydams. Prezidentas WilsQnas užtaręs 
2yCj& Lenkijoje. Galicijoje ir. kitur. Viliui yra fotografija paliudijimo, kurį žydai 
j teikė prezidentui del jo įrašymo i aukso knygą. 

likimas galutinai nenuspręs- 
ta, gi Strumnica tenka Ser- 
bijai. Gi rubežiai kitose *ie- 
tose turi mažas atmainas. 

Bulgarijai leidžiama už- 
laikyti 20,000 kariumenės iš 
Jiuosnorių ir 10,000 polici- 
jos. Pinigais Bulgarija turės 
užmokėti apie pusė milijono 
ir grąžinti daiktus paimtus 
kitose šalyse. 

CHINOJA REIKALAUS I 
pataisymu TAIKOS I 

SUTARTYJE. 

1'aryčius, lapkr. .26 d. — Čia 
gauta žinių, kad Chinija tik 
laukia, kada užtvirtins taikos 
sutartį Suvienytos Valstijos- 
Jei Amerika užtvirtins sutartį 
su pataisymais ir tie pataisy- 
mai bus talkininku priimti- tai 

ir Chinija reikalaus leisti jai 
pasirašyti po taikos sutartimi, 
taipgi su pataisymais Imk San- 

tungo klausimo. 

| METEORAS SUKRĖTĖ 3 

VALSTIJAS. 

Padėkavonės Dienos ryte 
ištiko nepaprastas oro vei- 
kimas nekuriose dalyse In- 
diana, Illinois ir Michigan 
valstijų. Vienur kilo vėsula, 
kitur nustojo veikusi elekt- 
ra, trečiur apsireiškė leng- 
vas drebėjimas žemės. Tas 
viskas veikė trumpą laiką. 

Manoma, kad tai iššaukė 
• 7 

didelis meteoras, kuris ga- 
lėjo pulti šioje apielinkėje, 
kurin nors iš didžiųjų eže- 
rų, nes iki vakarui negirdė- 
ta, kad jis butų kur kritęs 
ant sausžėmio. 

SUŠAUDĖ GENEROLĄ 
ANGELES. 

1 

Cliiluialiua City, Meksikoj 
lapkr 2h cl. — Šiądien ryte ta-j 
po sušaldytas vienas iš gabiau-1 
siu Meksikos karininku, gene-j 
rolas Filipe Angeles. Jis mire] 
be baimės ir dargi pasirinko j 
sau vieta stotis del sušaudymo.' 
Prieš sušaudant, užreiškę, kad 

Meksika gailėsis. Angeles ta-J 
po sušaudyta* už prisidėjimą) 
prie Vilios spėkų. 

Angeles buvo vienas iš mo-i 

kytii artilerijos aficieriu; bu-1 
vo pabaigęs karišką akademi ją j 
Francuzi joje ir dargi ,er ikail 
pagerino tūlas franeuziškas 
kanuoles. Sugrįžęs Meksikon.1 
giv'^ai kih augštvn karininku 

tarpe. j 

j Villa prisieki keršyti. 
EI Paso, Texas, lapkr. 27 j 

d. — Meksikoje kalbama, 
kad Villa prisiekė atkeršyti! 
už Angeles mirtį. Kiekvie-i 
nas viršininkas, kuris tokiu! 
ar kitokiu buc'u kariauja! 
prieš villistus yra paskirtas! 
keršto auka. 

AMERiKOS KOMUNISTŲ 
.ATSTOVAS RUSIJOJE.. 

I 
i Londone.', lapkr. 2() d- — IŠ 

| Maskvos atėjo bevielinis tele- 

gramas, kuriame pranešama, 

j kad tūlas Tom Paine vadina 
save atstovu Amerikos komu- 
nistu ir prakalbose džiaugiami 
kad komunistams Suvienytose 
Valstijose pradeda vis geriau 

j sektis. 

SOVIETAI PASIŪLYS 
TAIK^ ANGIJAI. 

į 
Kopcnhaycnn\ lapkr- 2() d.1 

Specialis korespondentas laik-j 
raščio Chiccigo TrŲ'itnc, Mos:*- 
p-- 9Ša, kad pribuvus Rusijos 
sonetų atstovui Litvi^ovui K -Į 
penhagenan, jį patiko burvs | 
policijos ir lydėjo iki viešbučiui' 
kuriame anglu misija nors su' 

vargu parūpino s vietų atsto-1 
vui ir jo dviem sekretorėms 

^ kambarius. 
Iš pasialbkėjimo su Litvino- 

vu pasirodo, kad Rusijos s 
1 

vietai atvirai kalba, kad non 

pradėti taikos derybas su talk!-: 
ninkais. 

# 

Jei Litvinovui ne] asis^k > 

apie lai, ki. k kalbėti su Angli- 
jos raud no kryžiaus atstovu, 
kurio tikslas tik apsimainyti S 
nelaisviais, tai jis bandys pasi-' 
kalbėti taikos klausime su poli- 
tiškomis talkininkų misijomis. 

Konferencija tarp anglu ii 
Litvinovo manoma tęsis kokia- 
dešimts dienu. 

Danijos policija ir detekty- 
vai visur seka paskui Litvino- 
vo ir jie atr do nerviški. 

SAKO BALTI KO ŠALIS i 
DĖSIS PRIE SOVIETŲ. | 
Stcckholmas, lapkričio 26. 

d. — Specialis koresponden 
tas laikraščio Chicr.cro Tri- 
būne praneša, kad Švedijo- 
je ir Danijoje yra išsidirbusi 
nuomonė, jog Betiko šalis 
gali neužilgo prisidėti orio 
Rusijos sovietų formoje so- 

vietu sąjungos. 
| Korespondentas pažymi, 
kad dėtis prie sovietų Balti- 
ko šalis verčia nepasiseki- 
mai politiškame veikime lin 

I kui jų neprigulmybės. 

Baito šalys oeužsitiki bol- 
ševikams. 

Estonai atmušė bolševikus 
LIETUVIAI SUMUŠĖ 

BERMONDTĄ. 
Paryžius, lapkr. 27 d. — 

Čia gauta žinia iš Lietuvos 
dabartines sostinės Kauno, 
kad Lietuvos kariumene ga- 
lutinai sumušė (pulkininko 
Bermondto spėkas. Bermont 
skaitėsi komanduotoju Šiaur 
vakarinės Rusijos spėkų, 
veikiančiu Latvijoje ir šiau- 
rinėje Lietuvoje. j 

BALT;KO ŠALIS NEUŽSI- 
TIKI BOLŠEVIKAMS. 

Hebingforsas, lapkr. 26 
d. — Iš Dorpato konferen-j 
cijos gana mažai žinių, nes! 
Estonijos valdžia, prasidė- j 
jus konferencijai sustiprino 
cenzūrą ant visų raštų. 

Bet kiek teko sužinoti,1 
tai Baltiko šalis esą nepaten 
kintos bolševikais ir net pra- 
deda jais nepasitikėti. 

Mat pirmiau bolševikai sa 

kėsi nori tik taikos, gi, atvy- 
kus jų atstovui Dorpatan, 
lis pradėjo atsinešti šaltai | 
link pasiulijimo sulaikyti1 
mušius. Prie to boliševikų at I 
stovas Litvinovas išdidžiai j 
pabriešė, kad sumušė Jude-1 
ničą ir kitų nepaiso. 

Litvinovas taipgi užreiš- 
kė, kad pertrauks mušius tik 
tuomet sutiks, jei bus veda- 
mos formalės taikos dery-1 

bos, gi kitaip ne. 

Litvinovas taipgi užreiš- 
ke, kad bolševikai nesutiks 
turėti neutralę juostą tarp 
Baltiko šalių ir sovietų Ru- 
sijos. 

Pranešama, kad Baitiko 
šalįs ir užvėrus taiką su bol- 
ševikais jiems nepasitikėtų. 

ESTTNAI ATMUŠA 
BOLŠEVIKUS. 

R ereli'' lapkr. 26 d — Bol- 
ševikai vėl atakavo ėstomis ties 
Narva, bei tapo atmušti su žy- 
miais nuostoliais. 

E-tonijos kariumenės lipas 
pakėlęs ir bolševikų bandymai 
sudemoralizmti cs^onus su pa- 
gelbt brošiūrėlių, nueina nie- 
kais, ir estonaį stovi prieš bile 
keno veržimosi šalin. 

Estonija sulaiko Judeničo 
veikimą šalyje. 

Estonijos valdžia pareikala- 
vę kad Šiaurvakarinės Rusi- 
jos valdžia paliautų veikusi ru- 

bežiuose Estonijos. Mat Jude- 
nieas vis ketina organizuoti 
sau armiją prieš bolševikus 
kad užpuolus Petrogradą. 

Bet jo noras organizu ti. tai 
Estonijojc yra nepageidauja- 
mas per estonus ir todėl liepia 
kraustytis su panašiais dalv- 
kais, kur kitur. 

PRADĖS PERSEKIOTI 

SINNFEINTRIUS. 

Dubliu, Airija• /apkr. 2(\ — 

Šiądien atspausdinta laikraš- 

čiuose oficialis Anglijos val- 
i 

(1 ži s pranešimas, kad bus 

persekiojamos Sinnfeinerių or; 

ganizaeijos, kaipo einančios 

prieš šalies reikalus: tas palyti 
įvairios rūšies Sinnfeinerių or- 

ganizaei jas. 
Sinnfeineriai iš savo pusės 

stipriai organizuojasi ir. sako- 

ma, jau turi iki 100,000 ariu 

menėš, kuri reikalui prisiėjus 
greitgali susiorganizuoti i:' 

stoti kovon prieš reguliarę An- 

glijos kariumenę, nes tai esą 
nu usie kareiviai. 

Anglijos karininkai mano- 

kad iškilus susirėmimui, airiu 

liuosnoriu armija hutų bejiegė 
spirtis prieš Anglijos regulia- 
:c kariumenę' het airiai esą ki- 
tok:os nuom nės. Jie mano, kad 

Anglijos reguliorė kariumenė 
nenorės muši i airių, nes pana- 
šiai buvo ir 1016 metų sukili- 
me. 

ANGLAI SEKA BLAIVY- 
BĘ AMERIKOJE 

Londonas, lapkr. 20 d. — 

IVemkras J Joyd George šią- 
dien u/reiskė, kad Anglijo* 
valdžia nedrįso Įvesti privers- 
tiną-blaivybę ir karės laikais, ir 
todėl dabar imliai seka pasek- 
mes priverstinos blaivybės Su- 
vienytose Valstijose. 

LIEPIA VADINTIS 
GrAFU. 

Londoml:\ lapkr. 2(> d. — 

Jaunasai grafas Afctnr ( jo tė- 
vas grafo titulą gavo trj< metai 
atgal už 20 mili jonu ), mirus tė 
vni, kreipėsi atstovų butan, 
idant butu leista jam atsisakyti 
nuo grafystės, bet butas jo pra 
šymą atmetė Kv balsais prieš 
56- 

t 

| Chicagoje ir apielinkejc. 

i Šiądien kiek šalčiau ir 
jsniegivista; lengvi įvairus 
I vėjai. 
i Saulėtekis, 6:55: 
i Saulėleidis, 4:20. 
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VOKIEČIU POLITIŠKA "ŽAISMĖ". 
BALTIJOS PAKRAŠTYJE 

Visa Vokietijos, viltis — Rusijoje, sy- kiu su naujai susitvėrusiomis valstijomis Baltijos jūrės pakraštyje. Vokietija nuo 
"užvėrimo" taikos su Rusija Lietuviškoje Brastoje pradėjo veikti visomis jiegomis,, rengdama "dirvą" savo intekmei buvusioje' 
galingoje imperijoje. Vokietijos politikie- riai ir ekonomistai aiškiai permatė, kad 1 
jeigu Vokietijai pasiseks "visapusiškai su-' 
sitarti" su Rusija, atsiumiant talkininkus i 
šalį ir, net, "padarant" juos rusų priešais, i 
tai tuoni pačiu Vokietija, — žiūrint į daly-j kų stovi giliau ir plačiau, — bus laimėjusi1 
karę, nepaisant katastrofos vakaruose ir! 
"baisaus teismo" Versalyje. Delei to vo- 
kiečiai pradėjo "tarties" ir "flirtuoti" 3Uj bolševikais, o kartu ir su jų priešais, —I 
net sunku yra suprasti, kokiai pusei jie j daugiau padeda. 

Iš vienos puses Vokietijos pasiuntiniais 
tariasi su bolševikų vadais Maskvoje, o iš( 
kitos — siunčia savo pasiuntinius pas! 
Kolčaką, Denikiną, Judeničą, Bermon-| 
tą,— žodžiu, tariasi su visais, daro Įvai-i 
i'ius planus... Ir, suprantama, nebereika-l 
io. — Vokiečiai žino, ką jie daro; jie aiš-, 
kiai supranta,.kad tas jų tarimasi nepasi- 
liks bergždžias. j 

Kartu su tuom vokiečiai, ypatingai! 
"žaidžia" Baltijos pakraštyje. — čia Ame-i 
rikoje sunku net persistatyti tą vokiečių; 
veikimą šitoje srityje. Tas viskas aiškiau 
yra nušviečiamas toje srityje išeinančiuose 

r laikraščiuose. 
Gan vazdžiai vokiečių "politikavi- 

mas" ir "žaidimas" Baltijos pajūryje per- 
statoma kauniškėje (valdiškai-oficialėje) 
"Lietuvoje" (viename iš paskiausiai Ame-! 
riką pasiekusių numerių). — Štai kas tenai 
pasakyta: j 

"Per penkerius sunkius kraujo metus 

vokiečių politikai netik nieko neišmoko, 
bet ir savo "geležinių tradicijų" nepamir- 
šo. Šit kad ir įvykiai Baltijos pajūryj. 
Kiek jau kartų, yra prašyta ir reikalauta, 
kad vokiečiai išeitų iš tos žemės, į kurią 
neprašyti atėjo, ir tečiau jie dar ir šian- 
dien ten tebesilaiko. Ir savo buvimą aiš- 

\ kina ir teisina savo griežtu noru kovoti su 

bolševikais ir Vakarų Europą sergėti nuo 

Azijos barbarizmo. Tečiau kiek realingas 
yra tasai jų teisinimas!? Kiek visiems yra j 
žinoma, vokiečiai jau senai nėra beregėję: 
bolševikų, tečiaus Golcas buvo pasiskelbęs! 
generolu-gubernatorium Liepojui ir tai avan j 
turai pasibaigus Vokiečių vadžia vis tiktai 
rado galima Golcą palikti jo senoje vieto- 
je. Ir ne tik Golcas buvo paliktas Lat-i 
visuos, bet ir nuo Prūsų sienos traukniai 

su kažkokiau slėpiningais kroviniais plauk 
te plaukė į Mintaujos.salį... Ir kaipo vaisius 
"kovos su bolševikais" atsirado Lietuvoj 
ir Latviuos iš karto Virgoličas, paskui Bel- 
montas, ir sudarė rusiškas formacijas, tik- 
tai vokiško kraujo. Tečiau Vokiečiu val- 
džia yra ne kartą pareiškusi, kad jokie 
"slėpiningi kroviniai" Į Latvius nevažiavę,ir 
kad .tas pats Golcas. kurį taip globojo, jos 
nebeklausąs, tečiau Golcas siekiąs šventą 
tikslą — sergstąs kultūrą nuo barbarų. O 
Golcas-sargas geras esąs. Kaip paduoda 
Anglų politinės Misijos Informacijos Biu- 
ras Kaune, Golcas turėjęs nuolatą susisie- 
kimą aeroplanais iš Radviliškio su bolše- 
vikais. žinoma, "kulturos sargas" visa 
turi žinoti... Ii tai pagaliau dar nieko bu- 
tų, jei nebūtų išdygęs Belmontas. O ta- 
sai buvo tiek neatsargus, jog gerai savo 

pajiegų neišskaičiavęs paskubėjo visus ne- 

apgalvotų žygių planus išduoti. 
Sekdamas Golco pavyzdį, pasikelbė 

Rygos generolu-gubernatorium. Latvius 
užpuolė iš pasalų. Tečiau Rygos paimti 
nepajiegė ir pasiliko gubernatorium be gu- 
bernijos. Tečiau indomus tas faktas, kad 
Belmontas giriasi eisiąs bolševikų mušt, ir 
Judeničas pradėdamas ofensyvą prieš Pe- 
trapili prašė pagalbos iš jo, pagaliau įsake 
eit į frontą ir kad Latviai irgi pradėjo 
ofensyvą prieš bolševikus, tečiaus Bermon- 
tas Judeničo nepaklausė ir kaip tik tuo 
metu puolė Ityga. Judeničas, latviams užlei 
do savo armotas, kad gintųsi nuo Bermon- 
to. O generolas Bišofas išleido atsišauki- 
mą i kariumenę, skelbdamas, kad jis esąs 
Rusų sėbras ir kad vokiečiai Baltijos pa- 
jūri paėmę iš rusų rusams ir atiduosią... 
Bišofas — geležinės divizijos vadas... Pa- 
galiau Eberhartą paskyrė į Golco vietą, 
Kad pagreitintų vokiečių dauginimąsi namo. 

Tečiau Bermontas dalino geležinei divizi- 
jai Jurgio Kryžius už kovas ties Ryga. O 
Eberhartas del vokiečių išsidanginimo iš 
Lietuvos ir iš Latvių yra tiktai tiek tepada- 
ręs, kad stengiasi išderėti, kad paliktų 
Bermonto gaujos Lietuvoj ir musų valdžiai 
kasdieną naujų ultimatumų siunčia. Paga- 
liau reikalauja, kad evakuacijos metui jam 
užleistu Radviliškio stoti, tai yra, kad at- 

4, 4. >%/ 

įkirstu musų kariumenę, stovinčią bolševi- 
kų fronte nuo Kauno, — vadinasi, kad per- 
trauktų gelkelį. Ir dar 1 ^sdien kviečiama 
naujos kariumenės iš Vokiečių kad "ap- 
saugoti grįžimą". Bet paskutinios dienos 
iškėlė visai netikėtų dalykų. Vokiško krau- 
jo rusų formacijos, Linkaičių srityj, užpo- 
lė musų žvalgų burius. O vokiečiu aero- 

planas. skrisdamas iš Berlino į Maskvą, at- 

skrido į Šiaulius, i vokiečių ir rusų būstinę, 
ir išten skrido j Maskvą. Skrido bolševi- 

kams parduoti naujai išrastos aeroplanų 
IV *1 v* 

sistemos dirbimą ir veze ooiseviKi ms zem- 

lapi, kuriame išdėstyta visos kariumenės, 
kovojančios su bolševikais. O Jurgio kry- 
žiuose, kuriuos Mintaujoj spausdina ir Ber 
montas vokiečiams dalina, tyčia deda ir 
bolševiku ženklą. Ir Eberhartas užuot re- 

guliavęs santikius ii* kuoveikiausiai dangi- 
nęsis — kaip tiktai dar santikius opina. 
Pavyzdžiui rotmistrui Iiatenui, už žvėriš- 
kiausias vaikų žudynes Šauliuose gimna- 
zijoj, Bermontas įteikė pirmojo laipsnio 
Jurgia kryžių. 

Šių vokiečių žygių pasaulis niekuomet 
neužmirš. Jeigu kaizerinė vokiečių Poli- 
tika buvo galima nusakyti, kaipo geminį 
kumštį, tai "socialistinę" vokiečių politiką 
galima apibriežti kaipo dorinį smuglį. Jei- 

gu geležinis kumštis patsai sau duobę iš- 

sikasė, tai mes tikri esame, kad ir šmug- 
iininkus ištiks tokia laimė, kokia ištinka 

visų kraštų panašias būtybes. Nun nebe 
tie laikai, kad panašus dalykai galėtų gy- 
vendintis." 

!| PAiTABGSU | 
Į IŠVADOS.!' 

j Am- L. Sandai os valdybon 
11920 metams, kaip praneša- 
ma "S." No. 47. 27 kuopos ir 
jtrįs pavieniai nariai išbalsa- 
įvo sekančius asmenis: 

P. J. Žuris — ant pirmi- i ninko 252 bal. 
J. Sekys — 

" vice-pir- 
mininko 141, 

K. Jurgeiiunas — 

" iž- 
dininko 137 

J. Kavaliauskas — iždo 
j globėjo 164 

F. Žuris iždo glob. 95 

Iš Lietuvos (Kaunas, i 
Spaudos Biuras) p. M. šal- 
čius savo laiške "Sand." re- 

! dakcijai rašo, kad yra rei- 
kalingi visokios rities spe- 
cialistai Kauno Kooperaci- 
jos Sąjungai, kurios pirmi- 
ninku yra Petras Šalčius. į 
Sąjunga apsiima atsišauku-| 
sius specialisi/us amatninkusl 

i pasamdysi ir atpirkti nuo jų į 
] Įrankius (daugiausiai reika- 

jlaujama po vieną specialis-Į 
|tą). Atsišaukiant reikia su! 
{.teikti ^pie save tam tikras! 
•žinias — api.e užsiėmimą! 
Amerikoje, apie specializa-i 
vimąsi apie pagaidauiąmą j 
darba Lietuvoje. 

P. J. Žuris, busiantis A. j 
L. T. Sandaros pirm. 1920 
m., savo laiške sandarie-l 
oi am s paduoda šitokį veiki-1 
mo planą: 

1. Auklėti geresnį susi-j pratimą. 
2. Nurodyti tuos nuode-j Įguiius anc laisvės tako. 
3. Išpildyti tas duobes, j 

iškastas musų tėvynės prie-! 
šų ir priešu laisvės žodžio., 
rašto ir idėjų. 

4. Nušarvųoti musų prie- 
šus iš jų intolėrancijos ir. 
perkeisti juos musų drau-, 
gais. Priegtam, gerb P. J. j 
Žuris paduoda visą eilę pui-1 
rių sumanymų delei apsvar-1 
stymo seime. 

Taip, A. L. T. S atliktų 
labai dideli ir .dingą dar j 
bą, jei suspiestų krūvon vi-j 
sus vidurinei srovei prijau- 
čiančius lietuvius. Tyras vei- j 
k imas išduos gausius vai-! 
SIUS. •* | 

Paderewskis — premje- 
ras baigiąs komponuoti sa- 

vo "polką-kokietką" ir esąs 
pasiryžęs" kiek pasilsėti po 
nepaprastai sunkaus darbo 
"politiškos kompozicijos 

I "dirvoje. — Senai jau rei- 
kėjo užbaigti tą "skambini- 
mą 

" 
nes nuo jo perdaug jau 

apsvaigo "garsus" Europos 
Faderewskio "tonų" klau- 
sytojai. 

Gal jo vietą užims kitas 
""ečos-pospolitos" "dalyto- 
jas" p. Dmovskis Neži-I 
nia, kaip dabar jaučiasi panj1 
general Juzef Pilsudski? • !, 

i 

r/ LAISVĄ LIETUVĄ. 

Tankiai man prisimena Lie- 
tuva, tėvynė m 11 su. Mes, a bei 
nai, vadiname- tėvynė ta šalį 
kurioje mes esam gimę ir užai* 
gę, kur esam pergyvenę daug 
vargu ir linksinvbiu. L'žtai ta *■ 

šalis mums visados ir atsinu.M 
na. Tankiausiai mums prisime 
11a vasaros laikai- Lietuvoje 
kuomet šilta gražu, medžiai ža 

liuoja, kvietkos žydi* kvepia' bu 

joja. Kur tik nepažiūrėsi' vistu 
g 'jai. pilni visokiu paukšteliu 
čiulbėjimu, krebždėjimu- ėiuri- 
nimu. I katrą pusę pasuksi, nu 

3i.->im- visur gamta pilna link- 
sminančios gyvybės. Visados 
žmogui greičiau atsimena ge 
ri laikai dėlto, kad darbininku 
žmogui mažai jų tekliuną. C 
blogų laiku tai užtektinai, dellc 

jis nenori nei mąstyti apie juo- 
Kuomet jis išeidavo, liuosą lai 

ką turėdamas, tyru oru į akve 

pu4i, kur tik nepažvelgdavo 
"is matydavo neišpasakytu 
gamtos gražybę. Žmogų.-* uie- 

tuvoje vi .ados geriau jausis 
kaip Amerikoje, — kaip tpr 
nebūtų. Nežiūrint į tai, kaip 
sunku jam neatsieitų, kaip ne- 

būtų nuvargintas, teėiaus pa 

valgo, kad ir nelabai gerai, bet 

Kurį ėr a i Lietuvon, — su- 

lyg "V. L." pranešimo, — 

vyksta kartu su gen. Juod- 
odžiu. Tais "kurjėrais" esą 
pp. J. Bielskis ir B. Leščins- 
kas, kurie "pranešią" Lietu- 
vos valdžiai visą Amerikos 
lietuviu padėtį ir "parsivež- 
šią" tikrus ingaliojimus ir 
"planus" užtraukimui Ame- 
rikoje paskolos. 

.Indomiai skamba prane- 
šimas — ar ne? Reikia ma- 

nyti, kad šitie kurjėrai" — 

tai nesenai 'Užsitarnavę" 
už savo "kariškus nuopel- 
nus" kapitonų rangus. Tie- 
sa, vieno kurjėro pa vai :le 
įeatitinka, tečiaus dabar to- 
<ie laikai, kad viskas "nuo- 
at maincsi." 

Taigi turime "plačiai ži- 
nomus "ir užsitarnavusiu^' 
karininkus ir kurjėrus. — 

Ar galima sulyg jų spręsti, 
apie Lietuvos kariumenę? 

Oi, laikai — laikai 

Popiežius išreiškė Lietu- 
vos atstovui Vatikane Nari- 
jauskui — laike audiencijos 
— užuojautą<ir gerus veliji- 
mus Lietuviai. Bet ar galė- 
jo šventasis Tėvas išreikšti 
ne-užuojautą Lietuvai? Iš 
kitos gi pusės — kokia lie- 
Luviams nauda iš tokios už- 
uojautos? — Juk popiežius' 
okią ]>at užuojauta ir veli- 
jimus (gal dar karštesnius) 
išreiškia ir lenkams, kurie 
nori pavergti lietuvių tautą 
r kurie daro tamsius suo- 

kalbius prieš lietuvių vai-j 
ižią ir žymesniuosius veikė-' 
jus. — j 

sveikai; pailsi, kad ir neilgai 
bet gerai. Pavalgęs, pasiilsėjęs, 
Vėl traukia Į darbą- — sveikas 
drūtas- raudonas, kaip ''buro- 
kas 

Kas yra dei mūsų braukęs, 
uis, jei ne sveikata? Dėlto, ku- 
rioj šalyj mes esam drutesni, 
stipresni, ta šalis ir turi but' 
brangesnė dėl mūsų. l"/.ta; 
mes turime kovoti už tą šąli 
kad ji butu laisva, ueprigulmii 
ga. kad nebūtų pji vergta tų ba- 

liuj tų kaimynų Liėtm s, ku 
rie per šimtus metų turėjo lie 
tuvius prispaudė. Taigi jeigu 
mes, išeiviai iš Lietuvos ir te- 

nai gyvenantieji, norim para- 
gauti Lietuvos laisvės* tai tu- 

rim stengties, kad musų joki ki 

j ta šalis neturėtų prispaudusi. 
Jeigu mes stojam Į kovą u;' 

laisvą, neprigulmingą Lietuvą, 
tai būtinai turime žinoti, dėlei 
k,, tą lai.-vę mes stengiamės iš- 
kovoti — ar kokiam vienam 
luomui, vienai sr vei, ar vi 
siems lietuviams visiems Lieti 
vos gyventojams. 

IMes privalome patįs žinot' 
: ir suprasti, už ką mes k voja- 
i me ir kokios priedermės sto- 

vi prieš mus, Jei šitai]) žiūrė- 
sim j ta klausimą, tai išk >vo- 

sim laisvę neatskiroms ypa- 
! toms- bet visiems Lietuvos gy- 
i ventojams. ! 

F. Ciciibutas Į 

KAUNO KRONIKA. 
i 

— Pirmadieni, spalių 27! 
d., miesto teatre skr. J. Vaič 

'kaus grupė tik kareiviams 
(.vaidins trijų veiksmų dra- 
mą "Žmonės". Įėjimas vi- 
siems kareiviams nemoka- 
mas. Pradžia 7 v. v. 

! — Pagautasis vokiečių 
i aeroplanas ties Abeliais yra i 
i naujos konstrukcijos. Jis vi- 
sas metalinis, aliuminiaus. j 
Turi vieną eilę sparnų, ne:i 
y ginant koks paukštis. Vi- 
•jv ** t * 

duiyj gali lengvai susėsti 4 
ar 5 žmonės, be valdytojo. 
Sėdintieji jame žmonės už- 
daromi taip, kaip automo- 
biliuj. Priešais du apskri- 
tus 1 akstytuvo langai atro- 
do nelyginant dvi didelės 
sparnuotos žuvies akys. Mo 
toras kiek mažesnis, negu 
paprastųjų lakstytuvų. Tuo 
budu šis lakstytuvas mono- 

plano tipo daugiau gali pa- 
kelti žmonių ir augščiau iš- 
lėkti. 

Pasakoja, kad jis lėkda- 
nas iš Berlyno į Maskvą bu- 
vo nutupęs Karaliaučiui, 
paskui Šiauliuose ir, paga- 
liau, Abeliuose. Iš viso lė- 
kė 5 žmones: 2 vokiečiai, 2 
turkai ir 1 rusų žydas. Kai 
nutupė Abeliuose, tai tasai 
žydas, kaip praneša, pa- 
klausė atėjusį prie laksty- 
tuvo žmogelį: "Tavarišč, 
zdies Riezica?.." (Drauge, 
ar čia Riežica?) Mat, orei- 
viai buvo manę perlėkę Di- 
naburgą ir nusileidę Rieži- 
coj, bolševikų pusėj. 

— Iš rinkliavos, sureng- 
tos šaulių Sąjungos reika- 
lams š. m. spalių 19 d., iš- 
rinkta Obcsto pin.—6202 
auks. 36 sk Rusų caro pin. 
—196 rub., Rusų Durnos r> 

pin. — 3 rub. 50 kap.', Rusų 
kerenkomis — 20 rub., Si- 
dabro ;»in. — rub. 95 kap., 
suplyšusiais Obosto pin, — 

75 auks. Įrengime reika- 
lams išleista 477 auks. 50 
skatikų. 

* 
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ATVIRAS ŽYDAS. 

— Pasakyk man. 1 ; 

delko pelėda tiktai naktį lakio< 
iį». 

—1 l*i. aš lĮiislinu.. kad ji k: : 

trabandas neša. 

STATISTIKA. 
*M. RAUDONASIS KRY 

ŽIUS. 
Karės Taryba išdavė ra- 

portą apie tai, kiek Ame- 
rikos raudonasis Kryžius 
piisidėjo prie tos kares. 
Svarbesnius dalykus mes 
čia žemiau paduodame. 

Aukų gavo (daiktais ir 
pinigais) $400,000,000. 

Raudono Kryžiaus nariai: 
Suaugusiu — 20,000,00. 
Vaikų — 11,000,000. 
Raudono Kryžiaus darbi- 

ninkų — 8,100,000. 
Pagalbos dalykai, atlikti 

narių darbininkų — 371,- 
577,000. 

Kareivių šeimynų patar- 
navimui S. V. išleista — 

500,000 
"Nursės" Įsirašė tarnauti 

armijai, laivynui bei Raudo- 
najam Kryžiui — 23,822 

Mezginių išdalyta S. V.1 

•kareiviams ir jūreiviams 
10,900,000 

Reikalingų dalykų išsiųs- 
i ta i Europą tonų—101,000 

Svetimos šalis, kuriose i- 
jsisteig? Raudonasis Kry- 
i žius, — 25. 

Francijos ligonbuciams , 

suteikt?, pagalbos dalyku 
3,780 

Raudono Kryžiaus Itali- 
joj buvo prižiūrima vaikų 
— 155,000. 

Amerikos Raudonasis • 

j Kryžius karės metų įs- 

ileido Francuzijoj $28,000,- 
Į 000. 
I Kitose šalyse— $72,000,- 
looo. 
i Suvienytose Valstijose — 

$119,000,000. 
Šių metų vasario mėnesyj 
Amerikos Raudonajame 

Kryžiuje buvo turto palike 
už $127,000,000. 

Iš Brooklyn, N Y., Padanges. 
Nors eia tuno musų Tary- 

ba, Bendrovių centrai ir ke- 
letas laikraščių, bet guvu- 
mo visuomenėje mažai. Mu- 
zika ir drama (lietuviškoji) j 
galima sakyti, kol-kas, mie- 
ga. L. Vyčiai buvo pasta- 
tę "Mirgą" ir p-lė Abraičiu- 
te. atsižymėjo lošimu kaip 
visada, 'oet pats veikalas 
negyvas. Lapkr. 22 d. lošta 
"Palocius Ežero Dugne", 
kuris pavyko nors neperge- 
riausia, bet pavyko, ii žrao- 

nių sutraukė pilna salę. 
Daugiausiai pas mumis 

rengiama koncertai, nes Bro, 
oklyne ir apielinkėje choru! 
bei kandidatų į daininkusj aibių-aibes. Geriausiai su-; 

lavintas ir geriausius balsus 
turįs choras yra Operetės 
Dr-ja, kurią veda K. Strums 
kis ir P. Bukšnaitis. Pereitą 
sezoną ji pastatė gana dai- 
liai operetę "Kornevlrlio 
Varpai", kurie Brooklyno 
visuomenę tokiu budu net 

trečiu kartu atlankė savo 

skamo'jimu. Toje draugi- 
joje ĮvyKo "splitas", nes iš- 
stojo kokie penkį "komunis- 
tai", nenorėdami buržuažiš-i 
kai dainuoti. Bet tas ski- 
limas išeis dr-jai ant svei- 
katos. -'ii rengiasi gruo-i 
džio 27 d. padainuoti ameri' 1 

# 

konams riii/am lietuviškų, 
dainų toje x ačioje vietoje, 
kur kadaise buvo Alijantų 
Bazaras. Gi sausio mėnesy- 
je ji rengiasi pastatyti ope- 
retę "Bailus Daktaras". 

Didžiausiu choru, turbut, i 
yra "Aido", kuri veda J.' 
Velička, M. Petrausko mo- j 

kinys. Tas choras daugiau-j sia dainuoja kitiems, nors: 

rengia ir savus koncertus.! 
Prie jo priguli nemaža stip-j 
rių, nors tebesimokinančių, 
dainininkių, kaip p-le O, | 
Menkeliuniutė, O. Leščins- 
kaite, ir kitos. Lapkr. 30 d.' 
p-lė Menkeliuniutė rengia 
stivo koncertą, nuo kurio 
pelnas, eis tolimesniui lavi- 
nimuisi. 

Yra r .v/ keletas silpnesnių 
chorų, kaip "komunistų",1 < 

"Lyros" ir kiti. Jie darbuo-įr 
jasi ir randa savyje užtekti-i f 
tiai "nerve" pasirodyti prieš j 1 
niMikjį. c 

žodžiu sakant, mes turi- 
me labai gabių darbininkų 
dramos ir muzikos srityje, 
bet neturime vadu, -kurie 
suplanuotu ir vykdytų gy- 
veniman tikrus clailos vei- 
kalus. Visi tokie vadai iš- 
važinėjo 'iš Brooklyno lyg 
pabugusios kregždės. Turė- 
jome M. Petrauską, St. Šim- 
ai, A. Vitkauską. Bet visi 
jie apleido mus. 

Politiškoje dirvoje liaudis! 
a'uta tik tiek, kiek, kad j 
luosniai aukauja į *Nepr. iri 
rautos fondus. Nesenai at- 
ibuvusiose p. Viniko pra- 
;albose surinkta apie 3000 j lolarių Nepr. Fondn, o p. | 

Į Bielskio — apie 2000 dol. 
S į Tautos Fondą. Turėjome 
!dar protesto parodą prieš ! lenkus, kurią surengė Dr-jų 
Sąryšis. Augštesnėse sfe- 

Irose eina ir kitokis veiki- 
mas: išleidimas gen. Juod- 
odžio, ir H., bet liaudis :on 

nedalyvauja. 
Atsitinka pas mus ir juj- 

kingų nuotikių. Duokime 
porą savaičių atgal detekty- 
vai, vakare atidengė buri. 
inžymių Brooklyno biznie-, 
rių (duonkepių, fotografų, į 
ir rakandų pardavėjų), sau j 
ramiai oekaziruojant. Tuoj, 
bematai, visi atsidūrė be-' 
langėje pernakvoti iki "džio1 

: džius" atsikels. Miegoti ! jiems nekaip, sako buvę. 
j visi gana dikti (kaip biznie- 
riai), o kamara mažai, tai 
•nabagai stati ir išstovėję 
.per naktį. Ant rytojaius, 
Į sumokėję Dedei Šamui iš- 
|kaičius, atplūdo namo, lyg 
j hunų gauja, ir duok dešras 
jau duona naikinti! Apverk 
tiniausia, — tai tas, kad tie 
biznia'iai Lietuvos reika- 
lams ,-jra Jave nei cento, 
o ka z irom s nesigaili nei lai- 
ko, nei pinigų. 

Šiuomi i.žbaigsiu savo 

nuorašą, atidėdamas kitus 
dalykus ant toliau. 

Šarūnas. 



HA CIX K. \VIS. 

Lapkričio 18 d., Strand tea- 

tre, prie \Yis<y>nsin gatvės, bu 
vd surengtos prakalbos Lietu-1 
v »s Laisvės Varpo i-List u- 

vėnis ir rodomi kaitantieji pa 
veikslai, Amerikos Lntuvu: 
Seimo ir Lietuvos Laisvės Var 
po išleistuvių parodos Cliicag 
K* 

Paveikslai yra labai žingei 
dus, sujudinanti žmogaus jaus- 
mus ir nuraminanti jo sąžine 
jie užmaršina vargus ir viso 
kius priepuolius ir taip užinte-j 
resuoju- kad jautiesi fvg Lietu-: 
voje, o ne Amerikoje esąs. T 
del ir Racinieėiams jie labai 
pfttiko ir kurie* jus mate visi| 
džiaugėsi ir gerėj <si. Dar ir dr į 
bar iie paveikslai iš inusų akiv 
ir minčių pranykti nedali, ku.1 
eini vis:1:' girdi žmonės k.dbpį 
apie jus. * 

Kalbėjo \ietini> miesto Ma-; 
joras Armstrong, ir iš Chiėa- 
<mc atvykę specialiai kalbėt^ • 

-Dr. Gr&ičunas L Dinisr 
Bagdžiunas. 

įviajoras — savo kalboj- j n c į 

piešė Lietuvos isteri ja ir užreis 
kė, jog j ,s labJii atjaučia išgavi 
niui Lietuvai Veprigulrnyhes j 
Be t gi pagyre lietuvius už jų 
ištikimybę S. Vai tijoms ir rai 

gin », kad jie labiau naudotųsi 
šios šalies pilietybes ] areigo- 
mis. 

Or. Ciraičttnas nupiešė dabai 
tinj Lietuvos padėjimą ir ragy 
no visus gausiai aukauti Lieti 
vos Laisvės V arpo, )o k:iibo 
publikai labai patik >. 

J. Dimša — aiškino Lietu- 
vos Laisvės Varpo užmanytu,;* 
pradžią ir jo istoriją. Be-'to-gi 
rabino visus gausiai aukaut' 
Lietuvai ir jos reikalams. 

j. Bagdžiunas — savo kal- 
boje prisiminė V- Kudirką, l'. 
Vaičaiti ir M aironj, kaipo ga.- 
bius lietuvius, poetus, rašėjU:; 
ir palaikyt jus lietuvystės, jc 

* kalba buvo labai įdomi ir di 
džiai sujudino susirinkusiuji 
jausmus. Ji- savo kalba vis, 

.publiką sugriaudino ir prie ga\ 
ttuiits aukavimo Lietuvai ju: 
parvedė. Visiems p. Bagdžiuru 

kalba labai patiko, o ypatinga- 
is atžvilgio, kad kalbėjo bepar-j 
tvviai nekliudydamas jokiu srcj 
v i u. 

Protarpiais dainavo p. Pra- 
nas Jakutis- iš Kenosba, \Vis. 
ir paneles Zauraitės iŠ Chica 
gos. 

Be td gi griežė benas suside- 
dantis iš sekančiu ypatų: P. 
Andreiauski), S. Tdzelio, S 

Ramanausko, M. Slučinskio. 
K Šimkaus, A. Budrio ir F. 
Varanavičiaus. Ji visi yra t'\> 
kri lietuviai ir geri patrijotai 
Netik, kad jie už savo patar. 
navimą nieko neėmė, bet dar 

>š savo kišenių sau s? ai auka 
c « > 

v » Lietuvos labui — skambin« 
darni laisvę savo tėviške. N 
ra tai labai pagirtinas ir pavyz- 
dingas j ii darbas. 

Sekanti racinieciai už skam- 
bina Lietuvai Laisvę savo gau 
sia auka: 

Po S 10.00: 
Vladas Andruškevičia, Prnr 

ciška Čenkienė, Miknlas Liar*r 
daUskas, J. Pilipavičius, Juo 
v.as Rumbutis' Marijona Šalto- 
nienė ir Jonas Šmitas.' 

Po S5!00: 
Vincas Ljvlevičia. Martina.' 

Kasparaitis- Laurinas Šuvalis 
Jonas Runki Ja. St. Arčinaus 
kas, Antanas Šurnas, Jonas Kr 
valiauskas, Adomas Tvirbutir/ 
AVitanas \Jitrkus, Kazimiera- 
Radavičia, Petras Nerušis, Lt 
onas Taujenis, Andrijauskas 
Pranciškus- Pranas K >ntrima.r 
Antanas Petronis, Leonas Ge< 
vis, A. Darkintis- F. Kamins' 
kis, Antanas Gudžiūnas, Pe- 
tras Ruigis, Antanas Klapatav 
skas, \ iktoras Dauįo-tis, Juo- 
zapas Sisnoskis, fonais Petro- 
nis, Augustas Varkalis, Domi 
ninkas Daknas, M. Liaudans- 
kas, Antanas Rudris- St. Ra- 
gauskas, Petras Cepukinas 
Pranas Stankus, Juozas Glebis 
[u-tinas Atoriunas, Ona Qe- 
bienė, Augustinas Doksas, An- 
tanas Gcrčius, Juozas Žukaus 
kas, Antanas Genialskis, Ju 
zas Lenkauskas ir Pranas G? 
lesius. 

Po £3.00: 

Juozas I >alcriitis ir Jonas Ži- 
lėnas. 

P £2.00: 
Albertas Krekis- Pranas Ke- 

pas, P. Medis- P. Tilba, Grasil- 
da Tvirbutiene, Petra^ Andri 
jau-kas, Feliksas Ragauskas: 
Jurgis Kai ris, Y. Kairienė, Al- 
tanas Vaičikoni?, Genotas Ed- 
vardas, Jonas Pauslauskas i- 

Jonas Marozas. 
Po 1.00: 

Marijona Budas, Adomas 
Karalukas, Teklė Tarttdienė 
Martinas Bimba- Pranas Y a 

silauskas, St. Vielavičia. A. Yei 
liekis- Ycrionika Navickienė 
Tanias Putnas, Martinas Ka- 
valiauskas, Jurgis K likimas 
K. Pinkolis, Simonas Župekro- 
vičius, Vinvas, Kubilius, Jo- 
nas Zupekenis, Simonas Suga.* 
tas- Domininkas Dargis, An- 
tanas Gluba, Martinas Kau- 

pas- Antanas Mylimas, Leono 
ra Marcinkienė, Jonas Tanke- 
ta, Juozapas Petraitis, Juoza- 
pas Dukstis, Juozapas Kanitar 
skas, St. Paušas, V'lkenas (?)> 
Tadas Varanavičius- Čelesti 
nas, Edzelis, Romanas Sa tolis 
Vincas Micevičius, S tapom* 
Jurgaitis, Alekas .Marcinkus 
Anicetas Rūbelis, Albinas Jur- 
kevičius, Stela Kaneviliene 

^LIETUVOS ZEML.APIS. | 
ORIGINALAS SUTEIKTA8 ?EP. 

LIETUVKŲ INFORMACIJOS BIUPvĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. g 

i PARODO: visus kaimelius, bažnytkieraius, miestus ir miestelius, ge'ž § 
I jelius, upes, ežerus- kalnus, kelius, vieSkallufl, krasos kelius, kanam»' = 

Visao Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

| 2EMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir '■•.įsideda Iš 8 dalių. 
E =E 
| \) Lietuva ir Europinės ValstIJoa, 

| 2) Prieš Istorinė Lietuva. 
1 2) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263), 
I 4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
| 5) Lietuvos lmoerija po Algirdu ir Keistučiu* (1345—1377). 
Į *») Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139,>—14-^0». 
| 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu i 
1 S) Dabartinė Lietuva. 1 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
§ s 

Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

j "Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chioago, 111. 
i i 

Vaizdelis iš Lietuvos, parodantis buvusį sodžių išsiskirsčius jam j viensėdijas. 

Stasys Gieba, Jonas liainoravį 
čiiis' Ijranas Raibas, P.»viia» 

Oepukenas» Mikolas J>ardaus- 
kis, Ant. Vasiliauskas- Anta- 
nas Gabis ir ). Žilins. 

Po 50c.: 
Jonas Paulauskas, ()na M:i- 

tcšiutė, ir Madas Misi. a y,. 

Aukų surinkta 1 '59.40 
L"/ Įžanga 76.00 

Kartu 8435.40 

./. /;. c;. 

KFAOSIIA, \\* i S. 
Lietuvos Vyčių 38 kuopa 

vaidino veikalą "Katriutė", 
nedėlioj lapkričio 23 d. 
Nors veikalas visier: yra 
gerai žinomas ir pakuistas, 
bet jeigu lošėjai gerai at- 
lošia. tai ir iš seno "naują" 

| padaro. Taip ir su minėtu 
veikalu pasisekė puikiai 
Lošėjai savo roles at- 
liko kuogeriausiai. Visi 
kaip vienas gyvai lošė, nes 

iš to galima buvo pastebė- 
ti, kad publika ramiai ir 

! atyclžiai klausės. Publikos 
buvo skaitlingai. Manau ir 
pelno nemažai liks 

Turiu pastebėti, Kad Lie 
luvos Vyčių minėta kuopa 
pirmą vietą užima ciaues 

žvilgsniu. Taig garbė vy- 
čių kuopai, kad nemiega, 
bet žadina savo tautiečius 
prie dailos. Kada žmogus 
atsilanko į tokias, vietas iš- 
fcikro jaučias, kaip Lietuvo- 
je po žalius miškus, kur 
žmogaus sielą gaivina, jo 
mintįs kila į erdves 

Aš manau, jog ir toliaus 
vietos liet. vyčiai nenuleis 
rankų nuo darbo, nes daug 
yra ko dirbti, ypatingai to- 

kioj sukioj valandoj. 
P. Pavilonis- 

Sukime Tikrais 
Lietuviais. 

Labai stebėtina, kad ines lie- 
tuviai nežinome, kuomi mes c- 

! same ii kodėl mes taip slapst > 

| mės tarpe kitų. 
j Tankiai pasitaiko matyti bū- 
relį darbininku, kurie dirba 

| vienoje vietoje ir visi tie dar 
bininkai kalba tarpe savęs ien- 
kiškai. \cus ta jų kalba nėra 
aiški, o .kaip kurio žodžiai n 

visai mažai panašus i lenkis 
kus, bet visgi taria ir kalba 
kaip kad savo prigimtąją kal- 
ba, rodos nežinodami joki s 

kitos. Nesuprasdamas lenkis 

j kos kalbos, tikrai manytum: 

j jog jie via visi vienos tautas 

žmonės, ir nerastum skirtume 
tarp jų. Bet nors kiek supras- 
damas tą kalba, tuoj patėmiji 
kad didžiuma tų darbininkų nė- 

ra lenkai. Pradėjus jų klausi- 
nėti, kas jie tokie, — pasirod'J 
kad veik visi yra lietuviai Ti 

tik pxa — trejetas lenkų. Pa- 
klausus jų kodėl jie kalba len- 

kiškai, jie atsako: Tai kai]: 
mes kalbėsime," kac 
čia yra ir lenkų, o jie nesuprar 
ta lietuviškai? Lenkai išgirdf 

i tuoj ir pati kalbina lenkiškai 

Atsakius jiems angliškai, io< 
'nesupranti, ką jie kalba, — jie 
Į visai netiki ir praderla juokties 
iš tavęs. Girdi, kaip tu negal' 
suprasti mušu kalbą, kad vic/ 

.lietuviai moka lenkiškai kalbC* 
Iti?" fr visai nepaisydami ant 

tavo aiškinimu kalba j tave !en 

kiškai, girdi1 "tva!:dy litvin", 
iiTjnor lenkiškai kalbėt. 

T;»kiam lenkui juoku prita-! 
ria nekurie ir lietuviai, jiatvir ' 

t:ndami* kad tu moki. bet ne- 

nori lenkiškai kalbėti. ViemlM 
lenkai, matydami- kad įlepra- j 
kalbins savo "panska" kalba j 
tuoj pradeda kalbėt angliškai j 
ir taip gražiai apsipranta, kad; | 
rodos, kitaip ir buti negali. , 

Tokiu larbininkų būrelių yra 

j )a1:ai daug, ir tarpe amerikonu 
jie vra skaitomi kaipo lenkai, j 

i Štai vieną ka'.'tą, man bedir-1 

jbant vienoje dirbtuvėje tarpe' 
loki būrelio darbininku, už- 
veizda užklausė manęs, kod;*'• 
aš su yienais kalbu angliškai 

įsu kitais lenkiškai? Man paaiš- 
kinus, kad tie vyrai yra lietu.' 
vai' ir kad mes tarp savęs kai-1 
bames ne lenkiška': bet lietu-į 
viškai* -j- gi anie vyrai yra —<; 

II-nkai ir jie nesupranta mai:- Į 
kalbos- todėl aš turiu kalbėti įj 
juos angliškai, l'žveizda gero-į 

į kai i mane pažiūrėjęs tarė:) 
Kaip — tai gali būti? Tie vis*; 
vyrai tarpe savęs susikalba vit j 

į na 'raiba, o tamista naudoji dvi l 
kalbas. Man paaiškinu., kati 
čia yra didžiuma lįetuvių i:" »*ai 
jie visi yra tarnavę tusų ka- 
riuomenėje, todėl jie yra pra- 

įmokę, kiek rusiškai kalbėti, r 

i rusų ir lenkų kalbos maž-dani- 

j vienokios, todėl lietuviai šiaip-1 
j taip "sk'bizavoje" lenkiška kali 

j bą,— taigi jie kiek ir su- 

j pranta vieno kito kalbą. 

Užveizda išpradžių nenorėj< 
tikėti ir ėmė manęs klausinėti 

apie skirtumą tarpe lenkų ir 

lietuvių. Taip kelis kartus ja:j 
gerokai paaiškinus, jis prade 
jo atskirti lietuvius nuo lenkų 

Dabar vėl man dirbant ka- 

syklose, vieną rytą ateina pas 
mane kasyklų antrasis užvaiz- 

dą, randa mane bepilant angli? 
Į karą, ir prisiartinęs sušunka 

"jėdna karą"- aš, sustojęs atsi- 

liepiu: YVhat is tliat, sir!.J 

j Jis vėl, "jėdna karą!?" Aš jo 

I klausiu: ką tas reiškia? Jis vė1 

| LiETUViSKAS IŠRADĖJAS | 
| Šiuo vardu knygutė paro- g 
I dys Jums kiek žmonės pel | 
| no padarė Ir kiek dar ga'i | 
| padaryti per išradimus. | 
| Tą brangią knygutę siun- j 
| name kiekvienam ant pa- | 
| i e i kai avimo. 

| DYKAI j 
i Kaipo žinovai (cx:.ertai) | 
| patentu bandome išradi | 
| musv DYKAI. Rašykite 1 
| reikalaudami mus knygos. 1 

AM E. PATENT 
OFrICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

i i 

man tą.pati "karą."' Tu met 

aL jam atpakali: ''Tamista ne 

atspėjai mano kalbą"? Apziu 
rėjes mano dirbamąją vietą, 
vėl jis klausia, "kokia" g i yra 
tavo kalba? Aš atsakiau: *'Lie 
tuviska!" Tuomet jis klausi;..! 
koks skirtumus yra tarp len-Į 
kų ir lietuvių? Aš gi jam |»ir- 
štu parodžiau j anglį ir akmeni 
ir klausiu ; "Ar Pamišta ma- j 
tai skirtumą tarpe šios angli:.-| 
ir akmenio?" Jis-mąn atsake:' 
"Taip. matau"! Taigi, — s:*.-j 
kaiv — toks par skirtuma> y j 
ra tarpe lenku ir lietuviu., 

Tuomet jis — vėl sako: "Juk, 
tarpe lenkų ir lietuvių žemių] 
nėra rubežin." Aš jam vėl pa? j 
aiškinau, kad tarpe lenkų ii j 
lietuvių žemių yra rubežiai ii 

tos dvi valstybės yra kaimyny 
s toje panašiai, kaip V kieti ji j 
ir Francuzija. ir kad jų tautystėj 
bei kalba yra viena kitai visai! 

nepanašios. Tiesa, lenkų kalba! 
yra panaši rusu kalbai, bet ne I 
panaši lietuvių kalbai. Tuomet j 
tas amerikonas pasakė: "\Ve!l", 
aš iki šiol vis maniau. Km d Let:! 
ui ja ir Lietuva yra viena vai j 
stybė ir kad tarpe jų tiek yni, 
skirtumo, kiek tarpe šiaurinių! 
ir pietinių šios šalies valstijų."; 

Taigi nr.ūomr, kai]) mažai 
amerikonai, atskiria lietuvius; 

.. 

nuo lenkų, ir kiek j.ie žino apie! 
lietuvius. 

N. >rs šiose kasvklose dirba 

daugiau lietuviu, negu lenkų,* 
bet kuomet lietuviai slepia sav » 

gražią kalbą' o lenkai vis«r kai 
šioja savo "panska, tai juos vi- 
si ir pažįsta ir žino; podraug.ir 
mus- lietuvius, prie jų maišo, i 

Todėl mes lietuviai, žinoki- Į 
me, ka-> mes esame ir kuomi į 
mes turėsime bnti. — Suėję' 
ienką ar rfusą, nesimdykime 
jiems, kad mes m kame daug 
kalbu, bet rodykimės jiems iri 
visiems svetimtaučiams, kad 
mes esame lietu\ i ii ir kad mes' 
esame visai skirtingi nuo jų,— 
tuomet patįs lenk ii bei "u 

1 

sai matys, kad mes supranta- 
me daugiau negu jie man'r ir| 
kad mes neturime niek > hj'id: f> 

su jais. 
I )aug k irių tenka dirbti ^u. 

'enku, — jis, dažinojęs' kad es*i 
lietuvis, t joj pradeda kalbėt 
lenkiskni- atsakius jam anglis- 
kai/kad nesupranti io kalbos, j 
j's tuoj susui ka: "1\ tip — tai! 
.v.:ali buti, kad iu e>i lietuvis ir, 
sakai nemokęs lcnkišk >s kal- 
bos.-" liet ji užklausus- kode} 
jis nekalba lietuviškai, lenkas' 
neturi ką sakyij ir priverstas" 
yra kalbėti angį i-kai-. 

lodei mes nežiūrėkime, k:vd 
lenkaį visokiais budais m ėgi 
na mus ir mušu kalbą niekini; 

Mes. t > jų nepaisykime, nes 

jie ne mus, bet patįs save tuo- 
mi žemina ir savo tamsuma ir 
tanati>kunią rado visu akvse, 
I odei, broliai, bukime tvivtais- 

nepen.ulima's lietuviais. 
r. p. ; 

POXI \ rA\ KIKSL.V VUM i 
KA.... 

\ iena turtiga p r. i a nuėjo 
dailininkų parodą nusipirkti pa > 

\ eikdą. idant papuošti savo sa 

U. ną. 
Ilgai, ilgai ji žiūrinėjo, ko1 

galų gale apsistojo ant vieno. 
— Kiek? — Užklausė 
— Tūkstantis dolerių. 
— Suvyniokit man jį. Tik j meldžiu neužmiršti pažvmėti'i 

kur šio paveikslo viršus 'ir km I 
apačia. 

fMivr.i ! 
Skaitykite ,/* įsotinkite i 

i!ii!ni:iniHiiiiiiiiiiiii!ii!i!i!:niiiiiii!i:nii'iiiiiiiiiHnii!niniiiiiiii;iiiiniiiinniM 
g Ofisas: Tel. Drovcr 7042 'Ą 

| DR. 5. NftiKkLiS S 
g GVDYTOJAS ir chirurgas | 
9 Chicagoa 4712 S. Ashland Ave i 
| Ciooro 4847 W. 14th Street J 
jj§ Ofisas: Tel. Cicero 5961 3 
įį Rezidencija 3336 W 66-th Street % 

."3 

Teiephone l'rospect 858'5 
EuiitiiuiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiKtniiiiiiUBini^^iuiiuiiiiiiiuiiiiiiiitiniutniĮii,! 
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Tbf? Problems of 
Peace and the Rights 
of LittJe Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas (j4 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas maži; tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čfa rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

g 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH 
UA'NIA. 

% 
AN APPEAL TO 
THE AMERJCAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUAN1A. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio fu mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nnsipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

^HICACO ILL. 

| Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskola! 

1.1 KTU VOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGRE1C) AUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MlLlIONA DOI.ERIV ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 ]R I'USE PROCENTUS IX METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerik s Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuviu Tautinu Taryba,, prienie se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 
/ | 
"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuviu Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 fiaskolos dvejiems melams aut 5 j/ mtęš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
nmiie uieuivos Som 
Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dab'u ])crkant h>1111 

Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
"$100.00 "■ " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sesk tuoj nu s ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus sn reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi Imti rainus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpikfei. 

LIETUVOS BOn\3 IŽDAS 
120 TREIYIONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Liet\iv<s Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį- $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas .... 
utimi iium:ir.!MHiiliil IIIMIIIIIIllllllltiiiiiiiiiiiiiiinii 



Lietnvių Paspartą Reikale. 
Paskutinių dviejų mėnesių 

laiku Į Lietuvių Biurą tobai 
daug žmonių kreipiasi pasportų 
reikalais. Biuro vedėjas krei- 
])čs į įvairius lietuvių veikėjus 
tą lalyka padėti išrišti, bet pa- 
sirodė diskas veliui.. Tuomet 
kreiptasi j Suvienytų Valstijų 
Valstijos D^partmeutą, klau- 
siant kaip ir k kiu keliu lietu- 
viai' ne1 urintėji Amerikos pi- 
lietybės ]>opieru gali gauti lei- 
dimą išvažiuoti iš \merikos. 
Ant musų paklausimo gauta se 

kautis atsakimas. 

"Department et S tint e Divi* 
sion of Passport Control l'o- 
reigu Perini t Oftiee \\ ashing- 
ton. October 16 1919. Mr. Pra 
nis Siviekis. 124 East 28th St., 
Ne\v N ork Lity. 
Si r: 

\\ ith referenep to the depar 
ture of Lithuaniap- from the 
I fnited States mr Liihuania, 
tlic Department 'nas rcacb.d 
the follovving decisiou: 

Kach person oi Litlufanian 
origin vho has not btained a?i 

American certificatc of natll- 
ralization -Ji »Uld htain ;i pass- 
port fro-ni a Russiau dipkima- 
tic or consular officer in the 
United States, bu t, in the evem 
lie is unable to obtain a Rus- 
sian passport. lie may malte an 

affidavit setting for the piače 
and date of his birtlv t• įe p'acG 
and date of his fatlier's birih, 
the date oi* his ovvn immigra- 
ti.on to this cotintiV, periods of 
his residence hereiii, his Ame-, 
rican address and occupation,) 
the names anl plaees and datešĮ 
oi btrtli of his vvife and minor- 
chiUĮren \vh& vvill accompatij 
hinv a brief statement -nf hi\ 
reasons for the journey, and 
a statement that hc is unable 
to obtain a llussian passport.' 

To tliis affidavit s.hould ftc 
attached a photograph of the 

applioant and cach niembcr of 
tlic affiant's family vvho uill 

♦ 

acconipany liini. A j^roup pho- 
1 toų'raph in \vhich the features 
oi cach person are distinet i s 

preurabic to separate photo- 
X raphs. 

V pers n desription ol thc 
cl; >,>! icai11: hiinself should bc 

ialtuchcd lo thc affidavit, \vhich 
shotild tlicn be submitted to ihe 
neare^t pcriii't agent ol tliis 
i partment, (usually itumi- 

11 i: [ i'iispeclor) \vith \vhom a 

formai api)lication ior a permit 
to depart from thc l/nited 
States shotild bc filed. lt wili 
also bc neccssary for the appli- 
cant to obt-ain a certificate of 
compliance \vith the ineomt 
tax lau, application for *vhich 
hiay bc made to the collector 
of internal r°ventic o f the ri is- 

triet in vvhieli vhc applicant re 

sides. 
Any further lettjr of inqui-< 

rv c neerning this niatter ! 
shotild !)<j r^irkcit ''Attentionl 
— !' reign Pcrmits Office,! 

.Uivision of passport Control,'" 
r adidressed direetly thereto- 

] anv Sir, Your obedienti 
servaut, (signed) Edvvin S. į 
l'uller, Chief. Forcign l'er 
n i.s Office- f)ivisi n of Pass- 
port Control. 

Lietuviškai reiškia: 
Tamsta: 

Kas liečiasi išvažiavimo lie- 

tuviu iš Suvienytu V alsti jų J' 
Lietuva, Departmentas padaro 
sekantį nusprendimą: j 

iviek\ienos iktuviskos ku- 
rnės asmuo, kuris ik\ :iri Amerj 
k ;s pilietybės popieru, turi gau, 
ti passpprty nuo Rusijos diplo-j 
hiatišk arba konsulio valdiniu | 
! y Suvietose V alsti jose, tečiauj 

B <&&&£&#&&&&: 
• UBEKTY BONDS 

3 Mes/perkame Perg lės Bonflns pilna parašu i o ja d&k a 
5 verte, ir Laisve:; IJondua pilnu pinigine verte. •*& ■■>' 

— 

i "kilu ■£" -***« ' J. G. SACKKEIM & CO. 5 Ataara kasdien nuo y- (j 
rf Utarninkals, Ketvaęgais 1223 MILAVAŲKEE AVB. 
5 ir Subntomis 0—^ tarp Paulina ir VVood Sts. 
a<HKHKKK5-«-CH5-i>0 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems dr?u- I 

£ams ir pažįstamiems, kad aš atidariau parėdų 
krautuvę, laikrodžių, laikrodėlių, žiedų ir kitokių 
auksinių daiktų. Taipgi užlaikome gramafonų, re- 

į kordų visokiomis kalbomis ir visokius muzikališ- 
kus nstrumentus ir striunas. Taisau muzikališkus 
instumentu3. Didelis pasirinkimas britvų ir pustų 
britvomis. 

K. PIKiELIS 

1907 SO. HALSTED STREET, CK1CAGO, iLL. f. 

jei. jis negali gan t i rusiško pass 
purto, jis gali paduoti alidav;- 
Ur pažymint vieta ir diena sa- 

vo gimimo- vieta ir diena jo tė- 
vo giminio' diena, kuomet jis 
alk liavo į šią šalį, laiką j'; gy- 
venini,, šioje Šalyje, savo adre- 

są Amerikoje, savo užsiėmimą, 
vardus, vietas ir dienas gimi- 
mo savo moters ir nepilna ma- 

žių vaiku, kūne eina svkiu su 
t. C. » 

juo- trumpą pareiškimą savo" 

kelionės priežasčių vaikų ir pa 
reiškimą, kad jis negali gauti 
rusiško pasp rto. l'rie to aii- 
davito reikia pridėti fotografi- 
ją aplikanto ir kiekvieno na- 

rio aplirfinto šeimynos, kuri: 
su juo sykiu keliaus, (.irup'ja 
fotografija, kuri >je y pat iškil- 
niai kiekvieno asmens yra aiš- 
kų1', yra labiau pageidaiujama, 
neg atskiros fotografijos. 

Ypatiškas aprašymas paties 
aplikanto turi buti pridėtas 
prie to afidavito, kuris potam 
turi buti incluotas artimiau- 
siam ši ) Departniento leidimu 

, ... 

agcinur (paprastai imigrantų 
inspektoriui) kuriam formališ-j 
ka aplikacija turi buti induota, 
kad gauti leidimą išvažiuoti is1 
Suvienytų Valstijų. Teip-pal:' 
ims reikalinga kiekvienam ap-j 
likantui gauti paliudijimą, kad 
jis yra išpildęs taksu nuo inei- 
gu Įstatymų reikalavimus, kad 
gauti ją jis gali kreiptis i in- 
ternal revenuc kolektorių t 

distrikto, kuriame aplikantas 
gyvena. j Įvairus laiškai ir užklansi- 
mai tame -reikale turi būti pa- 
ženklinti ''Attenūon — Fo- 
eign Permits Office, Division ' 

(5f l 'assport Control" arba adre 
suoti tiesiai. 

Edwin S. Pullep 
Chief. Foreign Permits Oi'fice, į 
Division of Passport Control. 

1 besiteiraujant pasirodė, kati 
Rusijos konsuliai atsisako iš~; 
duoti lietuviams paspirtus. Tai 
gi ir lieka tik afidavito išpildy 
mas. 

Cin reikia aiškiai suprasti-, 
kad toks pasportas nėra lengvai 
gauti, nes reikia nemaža kebe- 
lių pereiti. Su gavimu paspor- 
to vargas dar neužsibaige. Rei- 
kia dar ii itžvizuoti. Besite'.-, 
raujant pas įvairius konsulus, 
pasirodo- kad jie nėra livikę jų 
vizuoti tol, kol lietuvių atst jvas 

pirmiau jo neužvizuoja. Girdė- 
ti si, kad Lietuvių Tarybos Eg*- 
zekutyvis Komitetas tuo rūpi- 
nas. Užtikrk >1 tinkamą pa- 
sekmių dar nėra gavęs, taigi 
r: niekam jų neskelbia. 

Mes patariame lietuviams 
1: ūkti, kol dalykai pilnai paaiš- 
kės ir j ikiuo būdu nevažiuoti 
iš namų tol. kol tikrai neturėsi 
pasporto, laivakortes, ir paliudi 
jinio nuo taksų ravo ran'oje. 
Namie ėsant ir pragyvenimas 
daug pigesnis ir nereikia tiek 
daug vargo privargti, kaip nu- 

važiavus į pamarių miestą, ka- 
me šiais laikais net nei kamba- 
rio pragyventi nėra kur gauu. 

Tai v ra puikiausia knygelė lietuvių kalboje. Skaitydamas j p 

(Iž/lt':..• i esi ir neisi gulti 1 -1, ko! jo.-; neperskaitysi. Tamsta* 
1)u.i trumpi /iemo- vakarai. SV ;j knygelėje vra aprašoma tapic 

-r, ;pr gstančias medžiagas ir jūrių valkatas, kurie nore- 

d'iii i užkariauti ^asaulj, patys tampa užkariautais ir nepavo- 
niekam. Kaina .:i k"y;jel2s yra tiktai viėnas dole- 

ris. Siųsdami užsakymus adresuokite šitaip-: 

"Lietuva?, 3253 S. Morgan St., Chicago, 01. 

lieto ir atsižvelgiant į daugy- 
bės kitu lalyku, kiekvienas lie- 
tuvis turi turėti omenyje, kac 
jei negali savo miesto, arba ar 

t imame didesniame mieste- 
gauti išvažiavimui reikalingus 
dalykus, leidimus, tai Ne\v Y >r 

k.*, Bostone, San Kraneiseo, 
l'liiladelpliijoje ar kur kitur 
bus daug sunkiau tai gauti. 

LIETUVOS LIUOS. SARGŲ 
RASTIXllS PRANEŠIMAS. 

Per paskutinį laika Yisuomc 
ne girdėjo, kad atvažiavo Lie- 
tuvos Militarė Misija, su tik- 
slu, kad suorganizuoti L. Bri- 

gada. Ta girdėdami ir maty- 
dami daugelis lankia ka nors 

(langiaus išgirsti apie ta L>n~ 

gadą. 
Turiu pranešti, kad kolkas, 

kiek patirta, jog Brigados ne- 

bus galimas viešai skslpu. N1 
sos žinios- visos informaeijos 
bus suteikiamos per L. L- Šar- 
ka kaip mylim savo Tėvyne 
galės tik per L. L. Sargus ir 
per i.. L. S. Raštinės suteik- 
tas aplikacijas- Tuomi yra la- 
bai pageidaujama, kad kiekvie- 
na Lietuviu kolonija pasisteng- 
tu kuogreiciausia sudaryti sa- 

vo kolonijoj L. L. Sargu bū- 

relį, nežiūrint iš kiek nariu ne-j 
hutų. \ patingai tie, kurie jau- 
čiasi esa tikrais Tėvynainiais 
ir trokšta stoti Į pagelbą sav:> 

Tėvynei Lietuvai. 
Nes dabar didžiausia ir ge 

riausia proga. Geresnes pro- 
gos gal mes jau nesulauksim. 
Šiandien turim geriausia proga 
pasirodyti kuomi kas esam,! 
kas kaip mvliani savo Tėvynę 
Lietuva ir kaip savo broliams 
norim pagelbėti iškovoti tą taip 
Sunkią kovą už Liuosybę ir >.e 

priklausomybę mušu Tėvynės 
Lietuvos. 

Tai'gi, kurios kolonijos lau-' 
kia ir nieko nedarė iki šiolei, 
tai kiek galėdami dabar pasis-l 
tengkit pasidarbuoti del savo 

ir Tėvynes gerovės- Daugu- 
mas kolonijų jau susiorganiza- 
vo ir L. L. Sargu aplikacijas i5 

pildė, bet dar nekurtos yra ne- 

pildžiusios aplikacijų ir (nepri- 
siuntusios į L. L. Sarg ivas- 
tiiię. Visas smulkesnius žinias 
gausit kreipdamas j L. L. Sar- 

gų raštinės vedėją. 
P. S. Lietuvos Liuosvbės 

Sargams. Tėmyikt .visados L 
L. S. raštinės pranešimus 
Skaitykit susirinkimuose ir kas 
kam ne aišku kreipkities su klau 
simais į L. L- S. Raštine. N c ra 

švkit l-abai ilgti laiškų, ir svaj 
niir rašykit tik tikrus dalykus 
kas norima žinoti. Neklaidin- 
kit patįs savęs su visokiais lai- 
kraščiuose pranešimais ir atsi- 

šaukimais, nes daug daroma, 
kad tik kaip nors užkenkti mū- 

sų visti darbui ir pasišventimui. 
Kadangi, mes žinom, kad mes 

turim įvairių, priešų savo tarpe,j kurie deda pastangas, kad tik 
visam kam užkenkti, kas tik 
yra daroma del Lietuvos gero- 
vės ir jos Nepriklausomybės. 

J. K. Milius, 458 Grand st., 
Br.oklyn, X- V. 

koxk;;ri-:xti; daug. 

— Kur buvai? 
— Niekur. 
— Ką veiki? 
— Nieko. 
— Kaip patinka šis amatas ? 
— Geras, tik daug konkur^r 

tų. 

Skaitykite ir Platinkite 

LIETUVA 

PRISIDEKITE PRIK 

Colorado Consolidated Minės & Power r0 (PO PRIEŽIŪRA DVIEJŲ VALLi'IJU: COLORADO IR ARIZONA) * 

KAPITALAS $1,000,000.00 
Išsiųsta daug aukso 
ir Sidabro. 

Per pirmus devynias mėnesius 11)19 m. 
iš Suv. ValstijŲ išsiųsta už $225.921,000.- 
00 aukso. Tai yra antra tiek. negu išsiųs- 
davo per Yl mėnesių prieš -karę. $39,000,- 
000.00 aukso išsiųsta Pietinėn Amerikon, 
o $lifl.000.000.00 Azijon. Per tuos pačius 
devynius mėnesius išsiųsta Indijon sidab- 
ro Už $109,000,0.00, o Chinijon už $29,- 
000,000.00. 

Sidabro stoka—kainos kįla. 
Anglijo vi'ldžiu uždraudė išsiųsti sidab- 

rų j svetimas šalis, nos Londone labai 
trūksta sidabro. Mexika taipgi draudžia 
siųsti j kitas šalis daugiau kaip 50 nuoš. 
iškasamo sidabro. Mexikoj tokia stoka si- 
dabro. kad pirkliai neturi smulkiųjų pi- 
nigų išmainymui. 

Paryžiuje išsibaigė idabriniai pinjgaj. šimtai tūkstančių sidabrinių pinigų tape sulieta ir parduota. Puti valdžia moka pc 
140 frankų už 100 sidabrinių frankų. Chinija kasdien-perka sidabrą ir moka 
po $1.40 už uncijų! Londone sidabras kai- 
nuoja įipie $1.55 uncija, o kitur dar bran- 
giau. 

Sidabro kompanijos gauna 
didelius pelnus. 

Visos sidabro kas;, klų kompanijos pati- 
na stebėtinai didelius pelnus. Viena iš jų 
jau išmokėjo šėrininknms Uli.H nuoš. 

Colorado Consolidated MineS & Power 
kompan'jos sidabro ir aukso kasyklos yra 

pripažintos garsiausių Suv.. \ 'abi. geo- 
logų ir mineralogu- -didžiausiomis pietva- 
karinėječdalyj Cclorados. Vieuame Sun- 
ihine kalno yra matoma ir utkv.'ta .11- 

virš trjs milijonai (3,000,000 tonų auksa 
ir sidabro rudies. Kituose trijuose kalnuo- 
se yra taipgi daugybė milijonų tonu rudi. :; 

"ol. Cons, AT. & r. Co. lurl vieną iš 
.vriuusių rudi ės perdirbimo fabrikų, 

Jrongfcj naujausiomis, moderniškiausiomis 
mašinomis. Rudis bus prvdii bama sulig 
naujausio išradimo "Plotation"'. Fabriko 
vertė apskaitoma $500,000.00. 

Kompanija turi naujausiu vandene-elek- 
tros 1 įbr ką. gaminimui elektros. T*as fab 
rikis Ir jo {taisymai kainuoja epio 
030.00. Beto, kompanijoi priklauso vi.a 
žemė nik'-;to SIIERMAN, lentų pjovykl.i 
ir apie 5,000 akrų žemos: miškų ir ganyklų 

Šėrininkai gauna Pirmą 
Morgečių. 

Kompanija išduoda investoriams Pref'1- 
rred šėrus, kurie yra Pirmas Morgečius 
ant viso kompanijos įurto. ir investuoti pi 
nigui pilnai gvarantuojami. Morgeėio ščral 
neša nuo plrmoa aienos 7 nuoš. p Ino. 
O Conunon šėrai nešdi deliu dividendu* 
polnus. 

Ibi Gruotli'.io—Dec. 1 d. gulite pirkti du 
r Oru—Preferreu ir Common kartu—už 
$13.00» o im Gr.iCr.įio 1 d. čGrų kaina bus 
jau $20.00 už abu. Invc.tokite šimtus, o 
gausite tūkstančius. 

Sių kito orderius Express Moaty Orde 
riu arba lankos .d ra f tu. 

PE9Pi.ES 1NVESTMENT COMPANY 
220 8. State St. Koom 1422. Tel. Harrison 20? 1. Ghicago, III, Ofisas bus atdaras Padčkavonės Diena, o Nedaliomis nuo 11 iki o po p.otu 

Ko liūdi, kareivi, ko liūdi? 
Ko verki nuleidęs rankas? 
Ko gludi, dejuoji čia vienas 
Ir skaitai krutinės žaizdas? 

Ar rytas auštantis nemielas 
Ir laisvė Lietuvos brangios? 
Ko verki, kareivi jaunutis, 
Ar ilgies močiutės senos? 
Klausykis, — ten raiba ku- 

kuoja. 
Atskridus ir tau užkukuos. 
Pakils toks lengvutis vėjelis 
Ir tave verkianti paguos. 

—Taip, jau aušta jau nau 

ja dienelė 
[r blaivos aptemęs dangus. 
Ten toli kukuoja gegelė, ; 
Bet mano likimas baisus!.... 

Neatskris čia raiba gegutė,~ 
Nemėgsta ji mano skundų 
Tik varnai čia krankia ap- 

kvaitę 
[r zvimbia begalė kulkų. 

Numirti? Numirti nebaisu... 
Bet gintįs kur mana brangi? 
Norėčiau dar žodį jiems tar- 

ti— 
įsvysti tėvynę brangią... ; 

i 

Bet tuojau man reikės nu- 

mirti,— 
luoj kulka man širdį per- 

vers. | 
Užtat aš ir verkiu-clejuoju! 
[r skaitau krutinės žaizdas. 

Beaver Falls, Pa. Žvejas, j 

SIBIRO HALSAS. 
Broliai Lietuviai! 

1 

Cia, Sibire, mes lietuviai ne 

tunine nei laikraščiu, nei kny- 
fį'n; gyvename aki p 1 kis miške. 
T clel šaukiamės prie iusii. mie 
li broliai li.tllvi ii, prašydami,į 
kad prisių-Uimėt mums laikra-į 
ščių ir knygų clel skaityme ir j del vaikučių mokinimo, kaip į 
tai lietuvių istorij s vadovėliu j 
elemjnt rių» lietuvių kalbos vai 
dovėlių ir 1.1. Malonėkite, b;'1'-1 
liai lietuviai, ši mūsų prašymai 
išgirsti. Siųskit:* šiuom antra-! 
šų: 

Sibir, St..Barabinsk, Omski; 
Žei. dorogi. Kontora 5 uč. Tia- j 
L>;i Ivanu Yntonoviču Liukpet-j 
risti. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
•tnt Tur^, L«r<tij rid iu ir Stegame Poderio 

IPEciaLiaI: Maleva malevojim-l Gtuby ii vidauv pc- $1.50 u- raHoni 

CARR BKOS. VVRfcCKING CO. 
J0C3-30S!) SO. HALSTEO STREET, C-MCAOO, t: 

/,!—'MBY 

ViKiSKAJ DRABUŽIŲ bA^ULIMA5 
Teisingos Kainos. 

Jžganėdinimas gvarantuctaa 
Vyru lr vaikinų 6iuatl ir overkotai, padaryti ant oidorio, bet r. 0(1 u rot) laiku, vėliausių fltailų ir konservą tyvlskų noclelių $20.00 ik! *45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų oiuti'i ir overkotai nuo $15.00 iki ?2S.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščinu Valkų siutai nuo $5.00 ir augJčlau Pirkite sau overkotus dabar, ko! žlcn:o3 augštos kainos dar ueatžjo Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.5') ir Aifg&lau Fttfl dress. tuxedo, fr?kai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kag vakarą iki 9. Nedėliomis iki b vai. po pietų Subatomis iki 10 »alandal vakaro, usn'i&t* 11)02 

S. GORDON 
1415 SO HALSTED STPEF 

i Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyki į tai del stokos turto, t ui dei 

stokos laisvės, tas g;ili dabar at.ikt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis ji ras štai kurtose: 

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

VANDUO ant žemės, po žemė i" 303 viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo žemelėje esant 25 

CHEMIJA. Įstabus mokslas apie ugnj, orę, vandeni; žerę „• jų susilietimu:; "0 
V. KUDIRKOS raštai, gražiau: is piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (G knygos) o.OO 
PAS K A it C S iš Biologijas ir Baktorijoiogijos su paveikslais apdaryta 

65 ŠIRDIS jos autorius garsu--- ii .ų raščjas de Amiči. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdif " Jos turinys taip gllus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žurau labai tinka dovanoms bilo kuomet ir bile kam, $1.50 KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) 
$3.00. 

SVE1KA7'A arba tiesus j jįi kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelėtai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir lisra. 

OJuJWj... owku. ureu ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis s;:\o mylimiausius cia Anu-ri- koje, Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose ! laiškuose siųskite: 

.S M. Stapulioni: 
| 3347 EMERALD AVE., * CHICAGO, ILL. 

Knygas išsiusiu greičiausiai. S 
o 



Vadina Didžiausiu Apysakaičių 
Rašytoju. 

Kalifornijos Universiteto 
J)r. T/i. Itart'as parašė knygu- 
tę kipling the Story Teller" 
apie anglų rašytoju Rudyard 
Kiplitig'į. Toje knygutėje Dr. 
llart sako, kad Kipling'as esąs 

didžiausias trumpų apysakai- 
čių rašytojas. Ir tai dar ne vien 
tarp anglų rašytojų* bet gal 
1>ut, ir tarp viso pasaulio rašy- 
tojų. Ksa Rudyard Kipling'o 
apysakaitės yra labai tinkamai 
apdirbtos iš visų apysakaitės 
žvilgsnių- kaij) tai: trumpai ir 
nuodugniai išreikšta mintis 
parinkta tinkamos vietos- vei- 
kiančios ypatos, apysakaitės 
veiksmas, veikiančių ypatų 
psichika ir gyvenimo iibso-j 
fija. j l)r- Hart'as yra taip labai ta 

tpysakų rašytojas pamylęs, jog 
drįsta sakyti, kad Kipling'as j 
esas didesnis apysakų rašyto-' 
jas ir už tokius vis"m pasau- 
lyje pagarsėjusius vyrus, kaip 
(iuy de Maupassant, Jlret Har 
te, Edgar A. I'oe, Stevetison ir 
tt. j 

Zemiaus paduodame Dr. 
\Valter Morris Hart'o keletą 
minčių apie Rudyard Kipi»ng: 

"Jis giliai įbrido į gyveni j 
ma, vienok neatrado re;kšmes 
rakto. Prigimtas jo genijus- tai 
geras pastebėjimas įsivaizdini- 
mas, spėka- neaugšta mintis, 
neprotingumas. ; 

Suprantama, tuom nenori- 
ma pasakyti, kad jam stinga 
intelektualiskų spėkų. Jis yra 
genijus. Bet jis nėra genijus, 
kaipo mąstytojas, arba net kai}: 
poetą, bei novelistas, su pasižy- 
mėjusiu intelektualisku typiv j 
Taipgi turiu pastebėti, kaa jis 
nėra Carl/le, Emerson, Goet- 
he, George Eliot. Jo genijus 
lesiekia abstraktiško profavi- 
/no. 

Taipgi aš turiu pasakyti, kad 
jo prakilnumas ne formoje. Aš 
nesakau kad styliuje jis yra 
•Addison'as; aš nesakau- kad jis 

del veikalo organizacijoje yra 
I' -v, ar Stev-enson, ar Menmc, 
ar Maupassant. Ta patį didumn 
jo charakteriui, mokslui, išsi- 
lavinimui, as jam priskiriu del 
jo realizmo, romantizmo, pa- 
traukimo skaityti. 

Trumpai sakant, Kipling'o 
spėkos didžiausios tveryboje 
i)ct ne kritikoj. Dr. Ha't'osvar 
blaivias Kipling'o veikalas yra 
tai "They" ("Jie")- Apie ta jc 
apysakaitę šneka šitaip: 

'Jie' yra ištiesai- ir šven- 
tai vpatiška- tai verksmas iš šir 
dus, ne iš Kipling'o' kaipo au- 

toriaus, ar laikraštininko ar kr» 
respondento, bet is Kpling'o 
kaipo žmogaus. Tai nėra tva- 

rinys, kuris pieštu patį auto- 

rių, bet tvarinys paties auto- 

riaus jausnin. Ne savo sąžinėj 
vienok subjektyviai išsireiški- 
mai. Ta apysakaitę reikia žiū- 
rėti atžvilgiu, ka ji nupiešia. 
Kad suprasti ja, mes turime at 
siminti, jog 1899, pirm ketu- 
rių ar penkių metu, tos apysa- 
kaitės parašymo, pasimirė še- 
šių metų Kipling'o duktė- o 

jis tuo pačiu laiku buvo sun-j 
kiai susirgęs. j 

''Toji apysakaitė- kaip jau 
aš pastebėjau, sulyg mano nuo-! 
nionės, yra Kipling'o geriau- 
sia apysakaitė, ji yra net vie- 
na iš geriausių apysakaičių! 
anglų kalboje; Ji atsako i visus 
trumpos apysakaitės reikala- 
vimus, beto, turi žmogiška vir- 
šumą ir ypatingumą, ji, dau- 
geliu atžvilgių parodo Kiplin- 
g'o diduma". o c 

Kitoj vietoj Dr. Kartas dar' 
stipriaus pažymi, kame skaity- 
tojas gali pastebėti didelį Kip 
ling'o talentą apysakaičių ra- 

šyme. Anot jo, rašytojas yra ! 
genijus faktų padavimui, Įsi- 
vaizlinimu ir patraukimu skai 
lyti. 

Tiesa, Kipl. ig'as turi origi- 
nališka stylių ir skiriasi nu 

kitų anglų bei amerikiečių ra-' 
šyojų. T ulei i s j 

Paveikslėlyje matosi suardyta buveine komunistų New Yorke. čia tapo su- 
areštuota 150 ypatų ir daugliteraturos. 

HISTORIŠKAS TYRINĖJI- 
MAS AMERIKOS VY- 

RIAUSYBĖS S ANTIKIŲ 
SU ĮVAIRIOMIS BUVU- 
SIOS RUSIJOS DABAR- 
TINĖMIS VALDŽIOMIS.. 

H'illiani Allen \Yhite, Em- 

poria Gazette redaktorius 
Prof- John A. Ryan, iš Catli- 
olic University, Washington 
i). C, ir J. Henry Scatter- 
good iš Phifadelphijos priėmė 
pakvietimą- kurį jiems buvo 

pasiuntęs Laisvųjų Tautų Ly- 
gos Sąjungos Egzekutyvis Ko- 
mitetas' kad parašyti istorišku 
sutrauką dabartinių ir 'buvu- 
sių santikių musų valdžios si 

įvairiomis Rusijos valstybėmis 
nu j prašaliu imo caro laikų, 
Atsižiūrint i tai, kad del pro- 
pagandos ir kontra-propagan- 
dos yra jaučiamas pastebėtinas 
neaiškumas visuomenės opini- 
joj, kritiškas ir bepartyvis da- 

lykų ištyrimas yra labar ypa- 
tingai pageidaujamas. 

\Vhite buvo Paryžiuje lai- 
ke pirmųjų devynių mėnesių 
Paikos Konferencijos ir Prezi- 

dente \Vilsono buvo išrinktas 
vienu iš musų atstovų rengia- 
mojoj Prinkipo konferencijoj 
Dr- Ryan yra atsižymėjęs ka 

tulikų mokslininkas, ypatingai 
indomaujautis paskutiniaisiais 
laikais socialėmis ir ekomine- 
mis problemomis ir yra redakto 
riumi Katholic Charitiees Re- 
viow. Scattergood nuo senai 

indomauja tarptautiškomis pro 
blemomis ir laike karės suor- 

ganizavo ir buvo pirmuoju vir- 
šininku Raudonojo Kryžiaus 
Draugiško Rekonstrukcijos 
skyriaus Prancūzijoje, 

Yra nemanoma, kad tas ty- 
rinėjimas girtų bolševizmą ar- 

ba jėgas, kurios kovoja su boi 
ševizmu Rusiioi, bet jis turės 
buti bandomas išaiškinti Ame- 
rikos visuomenei, kokie yra fak 
tai 11 Alsų vyriausybės saulikiuo 
sc su įvairiomis grupėmis bu- 
vusios Rusijos imperijos. 

Invairųs paklausimui liečia 11 

tjs tą tyrinėjimą, turi foun 
siunčiami šiuo adresu, Leagiu 
of Free Nations Association, 
130 \V. 42nl Street, New York 

City. Sąjungą bus dėkinga už 

tą medžiagą' kuri tame reika- 
le bus jai jsuteikta. 

IŠ KARĖS APSAUGOS 
BIURO. 

Sutinkant Pinigyno Sekre- 
toriui* Karės Apsaugos Tiiuro 

0 v 

pamėgink geresni skoni 
W!LSONO CERTIFIED LAŠINIŲ 

SPECIALIAI nuimti nuo meitėlio ;'onų; eks- 
pertiškai sūdyti,, kantriai rūkyti po smilkstan- 
čia ugnimi. 

* 4 

Wilsono Certified Lašiniai turi puiku ir 

saldų ir skanų užganėdinanti skonį, kurį jųs 
galite pažinti ir kuris jums tinka. 

Jusų Lrautuvr:-.l:as suteiks jiirns Wilsono 
'in: J, jeigu .Jųs to rtuilausitt. 

Direktoriaus išleistuose nus- 

prendimuose suteikiama leng 
j vesnės sąlygos atgal pristoti 

")rie sąjungos, kuri buvo panai 
l kinta arba suspenduota- 

j J'inigvno Nusprendimo ^ 
provizijos yra paliktos. Sulvg 
jų yra duodama 18 mėnesių lai 
k > nuo paliuosavimo iš kariu- 
menės, kad atgal pristoti prie 
apsaugos, užsimokant tiktai 2 

mėnesių premijas už visa ap- 
saugos sumą, prie kurios yra 

| pristojama. Pečiau tas nu- 

sprendimas yra palengvintas 
nauja provizija, kad paliuosuo 
tiems iš kariumenės vyrams 
leidžiama pristoti tik užsimo- 

' kant dvejų mėnesių premijas 
| nieko nesakant apie sveikatos 

st vį laike trijų mėnesių po mė 
nesio' kuriame buvo' atleistas 
iš kariumenės. 

Praslinkus trims mėnesiams 
nuo paleidimo iš kariumenės, 
nuo aplikanto bus reikalaujama 
sykiu su rašyta aplikaciaj atgal 
pristoti prie a]>saugos praneši- 
mo, kad jis yra tokiame pat 
sveikatos stovyje, kaip kad 
buvo laike paleidimv iš kariu- 
menės arba užsibaigus taip va- 

dinamo ''grace periocr, žurint 
kiu'is laikas vėliau prieina. 

Kad suteikti progos atnau- 

jinti savo apsaugų visiems bu- 
vusiems kareiviam.*, kurių ap- 

sauga užsibaigė arba tapę) su- 

spenduota, imant tuos vyrus, 
| kurie buvo paleisti per 1«S mė- 

nesiu arba daugaui ir kurie 
w o 

(L'-lto senesnėmis reguliacijo- 
mis buvo neprileidžianii prie įs 
t jimo atgal1 padaryta spi'ciale 
reguliacija- kuri leidžia \. įs 

buvusiems kareiviams atnaujm 
ti savo apsaugą prieš gruod- 
žio 31 d., 1919 111., įsi t;k ap- 
likantas yra taip sveikas, kaip 
kad buvo laike atleidimo iš ka- 

riumenės, arba užsibaigus 
"g ace period", žiūrint, kuri 

yra vėlesne data, ir jei jis tą 
pasako savo aplikacijoj. Su- 

prantama. kad jis turi užmokė- 
ti dviejų mėnesių premijas už 

visą sumą apsaugos, kurią j^ 
nori atnaujinti* 

Paleistieji vyrai, kurie užsi- 

mokėjo u/, savo apsauga ik 
liepos 25 d-, 1919 m. kuomei 

, buvo reikalaujima užsimokėt 
j tik už du mėnesius, padavė 
niurri rašytas aplikacijas ga- 
li visas permokėtas premijas 
kas viršum dviejų paskirti u; 

busiantį mokestį. Pa v. jeigi 
mokesnis buvo užvilktas už ši 

sius mėnesius ir \yras atuau 

jindamas apsaugą užsiui(/kėj( 
premijas už 6 mėnesius \ ieto 
už du. jis gali gauti keturii 
mėnesių kreditą. 

Atgal pristojimo provizijo: 
neapsaugoja tol, kol pristojau 
tis ištikrųjų nepristoja. jei j'i: 
laukia, jis gali buti netaip svei 

į kas, kaip, kad jis buvo laik< 

paleidimo iš kariumenes, taigi 
gali ir visai prie apsaugos būti 
neprileistas. 

Neatidėliok atnaujinti savo 

apsaugos. Daryk tai dabar! 
i 

PAVOJINGA VALGYTI 
NEVIRTĄ KAUL1ENĄ. 

Nedaug Amerikiečiu, žino- 
dami, valgo žalią kieulieuą mė 

są, tečiauš jie dažnai valgo rū- 

kytą kunipj* ar dešros: kurie ne 

ra gerai išvirinti. Valgant ža- 

lią a!r pusžalią mėsą, galima 
užsikrėsti liga, valinama trichi- 

• nosis, kuri kįla iš užkrėtimo ku 
no raumenų mikroskopiškais 
kirminėliais, trieliinomis. Tu 

parazitų randama vienoje iš j 
sjptynias-dešimt vienos kiau- 
lės. Toji liga1 nepanaši į kitas, 

i užkrečiamąsias ligas, tuo žvilgs 
niu, kad j: s smarkumas paei- 
na nuo daugumo įėjusių j kuną 
parazitų. Labai daugel užkrės- 
tos kiaulienos reikia suvalgyti, 
kad greitai pamatyti bloga? 
pasekmes, tečiau ir mažai kiau- 
lienos suvalgius,* jeigu ji labai| 
užsikrėtus, pasekmės gali būti 
greitai pastebiamos. 

Kad nuo jų išsisaugoti ge- 
riausiai visai nevalgyti jokios 
žalios mėsos* ypatingai kiau- 
lienos. 

I 
JIS VISUOMET LAIMĖJ A 

Taupumas vėl laimėja. 
Taupumas visu ;met laimėja-j 

(ireitumą ir ištesėjimą* kurie 
priveda prie pasisekimo gyve- 
ninio g'ėgyje, galima tik gauti 

nuolat besilavinant kaip tau- 

pytojas kad yra daręs. Nuola- 
tinis taupymas yra geriausias 
lavinimas, kuris užtikrins pa- 
sekmingą laimėjimą gyveninio 
Valdymuose. 

"Geriausioje sveikatoje" po 
vienodo taupume lavinimo tau- 

pumas pralenkia pavojingiau- 
sius konkurentus, gašlumą, bied 
numą ir nepasisekimą ir pasie- 
kia laimę su viltimi ir pasitikė- 
jimu. Taupumas yra tikras lai- 
mėtojas, jo pasisekimas užtik- 
rintas lenktynėms dar nepra- 

dėjus. 
Ir sianuieną taupumas yra 

apsijuosęs su Karės Taupumo 
Ženkleliais, remiamas Suvieny- 
ti! Valstijų Valdžios ir teikian- 
tis taupytojui saugų kapitalo 
įdėjimą, nežirrint kiek atlieka- 
mu taupymui pinigų butų. 

REIKALAUJA NEĮSI- 
LEISTI JAPONU 

PAVEIKSLU. 

San Francisco, lapkr. 25 
d. — Japonų organizacija 
Suvienytose Valstijose pa- 
siuntė Japonijon reikalavi- 
mą, kad sulaikytų siuntinė- 
jimą Amerikon jaunmergių 
paveikslų. 

STROPIAI PLATINAMA 
BOLŠEVIZMĄ JAPONI- 

JOJE. 

Jokohania, lapkr. 25 d.— 
Apielinkėje Jokohama ir ki- 
tose vietose stropiai plati- 
nama bolševikišką literatū- 
rą. Brošiūrėlės atspausdin- 
tos japonų kalboje. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 
* GAkSINTOJŲ ATYDAI "m 

Turi ką parduoti, nori ką p'rkti ar biznyje turėti geresnj pasis> = 

mą? Jei taip, tai yra tik vienintelis būdas šią gadyne garsintis lalkraš- E 
tyje, kuris kuodaugiausia: skaitomas; tokiu laikraščiu yra ''Lietuva." E 
pe jų, be abejo, yra ir tie, kurie jleško jusų. Taigi pasakykite jiems | ką jus turite, ko norite ir kur esate. Sulyginus naudą, kokią atneša | 
apgarsinimai šiame laikraštyja, k?, na apgarsinimų, stačiąi, pigi. Ne- = 
lauk rytojaus, nes geriausios progos gal šiądien pro šalj praslinkti. = 

Paduok savo apgarsinimą šądien ir persitikrink teisingume mūsų žo- § 
džių. = 

"LIETUVA" | 
3253 So. Morgan Street Chicago, Illinois | 

SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENU 
Niekuomet jums neprisiėjo girdėt apie tokį pasiųlinimą. 

: Kodėl nepasinaudoti tokia proga? Mes turime tik 10,000 tokių laikrodėliu. 
Kur kitur jums reikėtų dvigubai mokėti už panašų, laikrodėli, o mes jums ! dar duodame už dyk» kartu su laikrodėliu dar kitus daiktus. Persitikrink I jo^ tai yra tikras bargenas, klausk kur nori, o pats persitikrinsi kad šitas i laikrodėlis už $10.95 yra tikras pigumas. 

Jeigu pamatysi sj laikrodėlį. sutiksi, tai yra didelis bargenas už tą kainą, 
už kokią mes parduodame. Mechanizmas turi 21 akmeni, su dviem gražiai 
išraižytais viršiukais. paauksuotais viršiukais. Gvaaantuotas ant 25 metu. 
$50. dolarių laikrodėlis neduotą jums tiek užganėdinimo, kiek šitas. Mes 
esame tikri jog jusų draugams jis patiks. Jus galėsite juomi pasididžiuoti 

Į net Europoje. Kuomet jųs pamatysite šitą stebėtinai puiku laikrodėli, jt, 
stebėsitės jog jo kaina taip žema. Dovanos, kurios bus duodamos kartu su 

■į laikrodėliu per :i0 dlpną yra sekančios: 
1. Automatic A\vl-Stitches priešą kis ir užpakalis kaip siuvamos mašinos. 
Eis per storiausią odą. Siūlas pasileidžia pats per save. 
2. Kišeninė knygelė, tikros odos. .Toje randasi kišenėlės buinaškoms, smul- 
kiems pinigams, vardo ir pavardės kortelė, kalendorius 'r tt. 
3. Pagerintas storeoskopas, vėliausios mados, kuris padidina daiktą iki jo 

tikro didumo. 
4. Automatiškas plauku kirpėjas. Kerpa plaukus šukuojant. Jis vieiias per 
trumj)ą laiką išmokės laikrodėli. 
5. Raktu grandelė. Laikys dideli rinkinį raktą per amžius. 
C. žiedus su tavo vardu. Paauksuotas. Gvarantųotas ant. lu metą. Nesiusk jokią pinigų. Tik iškinpk žemiau padėtąjį kuponą. Indėk Ui> 
centus padengimui siuntimo lėšų ir prisiąsk mums šiandien. Užmokėsi 

l $10.1)5 laiškanešiui, komet laikrodėlis \i dovanomis bus jums j namus pri- 
statytas. Nesiusk daugiau nieko kaip :?5 centus už prisiąntimą. Jeigu gy- 
venate n'e S. V. siuskite pinigus kartu su užsakymų. Pasinaudokite šiąja 
proga. Siųsk savo orderj ŠIANDIEN. Kaina pakils. Nepraleiskite šicls di- delės progos. 

UNION SALES CO. 
! Gvarantųotas Kuponas. Geras tik pe** 30 dienu. 
I UNION SALES CO., DEPT. 41^. 

7j7 N. Lincoln Street, 
Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: — 

į šiuonii/prisiunčiu :!3 centus prisiųntimo lėšų už kuriuos malonėkite 
man prisiųsti ant 21 akmenio laikrodėli. Karti' su laikrodėliu prisiųskite ir 
man dovanas. Aš užmokėsiu laiškanešiui $10.95. kuomet siuntinys bųs man j namus pristatytas. Siunčiu šj orderj idant galėčiau gauti dovanas. Aš 
išmėginsią šu laikrodėlį per 10 dieną. Jeigu jis man nepatiks, aš jį gry- žinsiu atgal, o jųs man sugražinsite pinigus. 
VARDAS IR PAVARDE ; 

i ADRESAS 
.. 



ŽINIOS VŠ UliTl'VOS. 
\ I ą>h mio 5 pusi.) 

dei jos pareikštųjų V. Tary-I 
boj dalyvaujančių partijų! 
atstovų deklaracijų. 

Del pilnumo reikia dar j 
pridėti taip pat "Pažangos" 
partijos atstovo pareiški- 
įlaą, kad vyriausiosios karės! 
vadovybės ir apsaugos mi-j 
nisterijos valdymo i vienas 
rankas sujungimas esą pri- 
puolamas ir ilgai nepaken- 
čiamas ir kad esą reikia at- 
skiro karės vado, kuris bu- 
tų žinioje ne ministerių ka-j 
bilieto, o V. Prezider to. 

įdomus Yr. Tarybos, kai- 
po tokios, patsai nusistaty- 
mas del naujojo kabineto 
deklaracijos. Pasirodo, kad | 
perėjimo formula, kur reiš-i 
kiama naujajam kabinetui 
pasitkėjimas (ir tai labai' 
neaiškaus) surinko tik 14! 

balsų (Pažangos ir krikš- 
čioniu demokratų), susilai- 
kė nuo balsavimo 9 V. Ta- 
rybos nariai ('"žemdirbiai"! 
ir nepartijiniai) ir 1 (San- 
taros) balsas buvo paduotas ; 
prieš pasitikėjimo formulą. 
Tuo budu naujasis "darbo" 
kabinetas, pasiliuosavęs nuo j 
partijų, pasirodė labai men- 

kai tesurištas ir su V. Ta- 
ryba. 

Mes iš s$vo pusės prie vi- 
so to turime pasakyti, kad i 
nežiūrint j visus naujojo ka- j 
bineto trukumus nežiūrint 
j visai neaiškią jojo darbų j 
programą, pagaliau nežiu-i 
rint į tai, kad jis sudarytas! 
nealatinkamai mūsų visuo- 
menės sodiečiam ir visai prie 
šingai musų, socialistų liau-: 
din inkų demokratų, nusi- 
statymui, — vis dėlto šią | 
valanda, kada Lietuva dari £ 

apsupta iš visų pusių prie-' 
šininkų ir net valstybes vi-j 
duje yra susikrausčiusių vo-| 
kiečiu-rusu kolčakininkai, 
su kuriais vedama mirties i 

kova del Lietuvos nepriklau 
somybės, — ši?, valandą ne; 
vienas Lietuvos pilietis ne-i 

turi teisės atsisakyti savo 

pareigas pildyti ar daryti 
sunkenybių Lietu\os nepri- 
klausomybės kova kovojant. 

("Darbas") 

FRONTŲ PADĖTIS. 
rMu'ių korespondente pra-! 

nešimai). 
Bolševikų fronte ramu. i 

Spalių 25 d. i mūsų pusę 
perėjo du komunistų kari- į 
ninku ir viršila su karei-; 
viais. 

Spaliu 26 d. Pupiuose tarp 
Šeduvos ir Radviliškio buvo 
susirėmimas su kolčakinin- 
kais-vokiecias. Pnes^in- 
kas atmušta. 

Spalių 26 d. į Raseinius: 
atėjo keli šimtai vokiečių 
kareivių. Nuginklavę mili-j 
ciją ir likusius kareivius, jie 

: 

užėmė kalėjimą jr išplėšė 
suėmimo komitetą, Komen-j 
dantas su savo kareivias pa j 

sitraukė 8 vai. vakare vo- 

kiečiai darė kratų privati- 
niuose namuose ir privati- 
niuos kareivių butuos. Mies- 
tą apstatė kulkasvaiclžiaisj 
ii' nicki'.m neleidžiama išeiti. 
Komendantūra ir kitos į s tai 
į'os evakuotos. 

Spaliu 25 d. 30 lenku le- 
gionininkų su 9 vežimais 
Uvyko į Sližių dvarą, dva- 
rininko Raubučkio turto iš- 
gabenti. Jie paėmė geruo-i 
sius dvaro arklius. Prisišaui 
[lę kumiečių bandos galvijų 
ir prisikrovę vežimus turto, 
išvažiavo. Legioni n inka i 

norėjo suimti dvaro kontro 
iės komiteto pirmininką, bet 
jam pavyko pabėgti. Taip 
pat korespondentas mums į 
praneša, kad lenkai gm-į 
puojasi prieš Veprius—Uk-i 
mergę ir veža i musų sie-| 
na aiTnotą^. Žmonės di- 
džiai susirupinę. 

Pasvalio apielinkėse vie- 
tos šaulių buiys ir komen- 
dantūros kareiviai išvaikė 
kolčakininkus. Paimta ka- 
rės medžiagos. 

XV-JI V TARYBOS 
* SESIJA. 

Valstybės Taryb., išklau- 
siusi V. K. Valdytojo pra- 
nešima, padarė šią rezoliu- 
ciją: V. Taryba, išklausiusi 
V. Kontrolės Valdytojo pra 
nerimą, mano, kad jojo pra 
nešimas iškelia daug svar- 

bių klausimų finansų ir eko- 
nomijos srityj, su kuriais su- 

sipažint renka komisiją ir 

paveda jai iš V. Kontrolės 
Valdytojo trūkstamos me-1 
džiagos ir paaiškinimų pra- 
nešti savo išvadų nevėliau, 
kaip pur savaite, Tarybos, 
plenumui. 

Komisijos sudėtis: 1) Pe- 
trulis Vyt., 2) Banaitis, 3), 
Jakimavičius, 4) Smilgevi-j 
čius, ir 5) Stulginskas. 

LIETUVIAI TREMTINIAI.: 
MUSU ŠAUKIASI. 

Sunkias valandas tenka 
pergyventi svetimoje šalyje; 
musų tremtiniams, toli nuo i 
tėvynės tebesantiems. Daž- 
nai iifms tenka pritirti al-j 
kb ir šalčio; už kambarį 
nėra kuo mokėti; suskurdę,1 
apiplyšę, jie laukia, nesu-: 

laukia, prašydami Dievą, 
kad kuo greičiausiai išvystų 
brangiąją savo tėvynę mo- 

tutę—Liętuvą. 
Tremtiniai laukia, tik Lie 

tu va ar jų laukia? 
Vienkitėl5 Lietuvių įstai- 

ga; "Nacionalis lietuvių ko-1 
mitetas" Šiaurės Kaukaze, 
Novorosijsko mieste, nors 

dar energingai dirba, vis del 
to ima pristigti pajiegų. O 
Lietuvos visuomenė nelei- 
džia i tolimuosius Rusijos 
kraštus, kur tebevargsta tu- 
kstančiai tremtinių. 

Lietuviai! Jei jusų širdy- 
se dar neužgeso meilės ki- 
birkštis, artimo pasigailėji- 
mas, tai gelbėkit žustan- 

IŠKILMINGAS 

Koncertas ir Balius 
rengiamas 

Lietuvos Mylėtojų Draugystės 
SUBATOJE, LAPKR!Č!ONOVEMBER 1919 

MILDOS SVETA1NEJE 
prie Halsted ir 32ros gatvfv,. • 

Svetainė atsidarys r, vai. Programas prasi (les 7 vai. vakare. 

šiame koncerto Visų pirmu bos prakalbos, toliau seks dainos 
kurią.; atliks broliai Briedukai. dainuos kvartetas maŽŲ mergaičių 
susidedančiu iš >p-lės Kučinskaitė.-;, seserų Griuslutiu ir G. Sadiskiutės 
Deklamuos panelė V. f:*piinskaitė, apart to bus ir kiti pamarginimai. 
Taigi drangai ir drangž* &eni ir jauni nepraleiskite šios progos Po 
koncertui Šokiai iki vėlyvos nakte? prie ęeros muzikos. Komitetą; 

čius savo brolius: rinkite au- 

kų, siuntinėkite žinių. 
•Ypač pavojinga mušu jau 

nuomenei. Ji tarnauja ru- 

sų armijoje, priešų kulipkos 
šimtais skina musų ateities 
žiedus. Lietuva turi padė- 
ti Nacicnaiiam Komitetui 
juos išvaduoti.. 

Jus, draugai studentai, ką 
veikiate, ko tylite? 

Jusų kuopelė, manau, jau 
didelė Lietuvoje, tai daug 
ir darbo padirbate: neleiski 
te mums' pražūti! 

Šiaurės Kaukazas tikisi 
pajudinsiąs šiuo atsišauki- 
mu jautriąsias 'lietuvių šir- 
dis — vaduoti tremtinius. 

Komiteto Sekretorius stu- 
dentas, Vincas Cepla. 1919 
m., liepos 2 d. 

Novorosiįsk, Aleksnad- 
rovskaja, 6: Litovskyj Ko- 
mitet o biežencach. 

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Atsišaukimas Į Visuo- 
/ menę. 

Nuo tos gadynės, kaip 
J ,ietuvos Vytis neteko nepri 
klausom ybės, męs lietuviai 
kelis amžius buvome pa- 
vergti ir vilkome svetimą 
jungą. Mus šimtmečiais žu- 
dė kryžeiviai, slėgė, naiki- 
no rusai, stengėsi nutąutinti 
lenkai.. Pagaliau baisi karė 
kardu ir ugnimi perėjo per 
Lietuvos kuną ir musų šalį 
užpludo naujai svetimas 
gaivalas ir uždėio ant musų 
dar 20-me šimtmetyje negir- 
dėtai sunkios nelaisvės pan- 
čius. Iš musų šalies nesu- 

spėjo viską iščiulpę išsinešti 
vieni okupantai, kaip iš rytų 
užgriuvo kiti ir vėl musų Tė- 
vynė patvino varguose ii- pri-' 
spaudimuose..: Bet, nežiū- 
rint to, męs lietuviai nei kar- 
to nenusiminėme ir nenusi- 
lenkėme nei prieš jų galybę, j nei prieš neteisybę ir iki šių' 
dienų užlaikėme gražią sa-. 

vo protėvių kalbą, neišsiža- 
dėjome savo savotiškos kui- 
turos, savo gražių papročių 
ir išnešiojome savo širdyse 
meilę prie tos laisvos, nepri- 
gulmingos Lietuvos, už kū- 
ną clabar su ginklu rankoje 
kovoja karės laukuose ge- 
riausioji Lietuvos vyrai ir dėl 
kurios dabar griebiasi gink- 
lo kiti tėvynės sunųs, pasi- 
vadinę save šauliais ir susi- 
spietę i Lietuvos Šaulių Są- 
jungą. 

Tautiečiai! Šiądien' gar- 
siau, kaip kitados, šaukia 
mus trimitas: kas gyvas ir 
loras—už ginklo! Pavojus 
'isiems, bet didžiausias pa- 

vojus mums: buvusieji rusų; 
caro žandarai, pasivadino i 
save kclčakinirrk.J'j ir susi-! 
d ėję su nesenai čiulpusiai^ į 
mus 'okupantais vokiečiais,! 
rengiasi vėl mus okupuoti ir I 
vėl uždėti mums tą pati jun-' 
gą, nuo kurio męs dar ir da- j 
bar negalime atsipeikėti! Iš j 
kitos pusės, veržiasi lenkai,) 
tyko bolševikai. Už ginklo, 
tautiečiai! Kas gyvas ir do-, 
ras už ginklo! Išvijome iš! 
savo šalies vienus plėšikus,! 
išvysime ir kitus. Kur vie- 
nybė, fen galybė. Tikrai per; 
kovą išgausime savo teises, | 
iškovosime Lietuvai nepri-i 
klausomybę ir atsieksime tai, i 
ką iš musų nori išplėšti mū- 

sų gobšus kaimynai. Atsi- 
minkime, lietuviai, kad męs 
palikti tik patįs sau, o da- 
bartinis laikas taip svarbus, 
kad nuo musų pačių priklau- 
sys ir musų likimas. Nesi-j 
remkime nei mw* j naujais' 
.sąjungininkais, nei tais, ku-| 
rie sakosi musų užtarėjais. | 
Kas negali padėti pats sau, j 
tam kiti nepadeda. 

Kas negali vartoti ginklo, 
tas tegul aukoja pinigų, te- 

gul prisideda savo darbu, į 
taiso rinkliavas. Be lėšų ir' 
darbo, geriausieji sumany- 
mai neįvyksta. 

Ginkime Tėvynę, kaip tiki 
išgalime ir susirinkime bū- 
riais su Lietuvos Šaulių Są- 
jungos Centru Kaune. 

Tegul Lietuvos, artojas 
aria ir akė ja šautuvą ant pe- 
čių pasikabinęs, tegul atėjęs 
į musų kraštą okupantas ran, 

da kiekvienoj pirkioj sau i 

priešininką ir kiekvienam j 
sciziuj sutinka organizuotą 
Šaulių Būrį. 

Taigi už ginklo lietuviai! 
Gana atėjūnų vergijos! 
Gana nelaisvės pančių! 
Vernais nabebusim! 

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba Kaune. 

Adresas: Duonelaičio g. 13a. 
P. S. Paaukoti pinigai' 

bus naudojami bendriem 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
reikalams. Atsiuntusiems 
pinigus tuojau bus išduoda- 
ma tam tikra & kvitą su L. 
Šaulių Sąjungos antspauda. 
Aukas prašome siųsti į val- 
dybą augščiau nurodytu ad- 
resu. ("Darbas") i 

skaitykite 

I R 

PLATYKITE 

"LIETUVA" J 
i 

PASAI'U O PAP>\!(,A. 

( l'cljetonėlis )• 

Tie mitsų žmonės tik jau iš: 
kvailejo! Nebeturi nei mažiau 
sios dalyku aprebties. \ is 
jiems juokai, juokai; bet ant 

galo tie juokai privedė visą 
svietą, visą tą gražią gamtą, 
kurią tik nillsu akis gali apma 
t \"t i• prie pražpties. Štai visi 
aiškia* regiame, kad mušu že- 
mės skritulis stovi ant pat pra- 
garmių slenksčio. Ijematant 
saulės iiepsnos užlies ji. pa- 
vers i garus ir viskas Visatoje 
— Ivosmoj pradings. 

Raišu! Pikiai baisu! Nevien 
mums žmonėms; bet ir žemei 
ir augmenims, ir kirminams 
žodžiu, visiems marinanti bai- 
senybė stovi prie aki*. 

"Saulės liepsnos žemę užlies 
Į garus pavers!" Tik sau pa- 
mąstyk. Tai visais amžiais ne 

girdėta pranoka! Tai žmogau* 
protui nesuprantam: dalykai a ♦ 

sireikŠ. O. kad taip bus, tai 
Albert F. Portą kryžiniai ran- 

kas ant krutinės susidėjęs už- 
tvirtina. Jis erdviu jaunis žin 

taip gerai, kaip rūpestinga mo. 

tina savo vaikus. Todėl nesilp- 
nus jis kalba. 

Pasaulio pabaiga sekančio 
gruodžio 17 dieną. Jau ta ži« 
nome. P>et pažiūrėkime, kas 

]>:*ie t'- 'privedė. Dievas, i ai v 

visagalis Dievas. Del k •? Ta: 
dcl niusų kvailystės, del mu- 

šu žioplos nepermatos. 
finu j vietoj mes buvomt 

kvailiai- kad surengėme ta tik 
praėjusią baisią karę, o an- 

trt j vietoj, tai- kad taikos lai- 
ku n jpasiknetėtiie arba nejsi- 
leidėm Paryžiun senelio popie- 
riaus ntstnv). V/, tokį nssuma- 

įiii mnsii pasiilgimą, supranta 
ma, Vatikano galva supyko. Ir 
kas dar butu nesupykęs'? Su- 

pyk;.* ir pradėjo melsiies, kad 

pasauli — saulės liepsnomis už 
lietų. \a. Dievas ir paklausė. .. 

l>et vatekano tarnu "Drau- 

gas" m žino raba klaidina sa- 

vo skaitytojams. Jis sav > 2(^ 

numeryje po "Kristus ir Tai- 
ka." tvirtina, buk Dievas už ne- 

įsileidimą Taikos Konferenci- 
jon popiežius atstovo.pėdavęs 
žmonijai taikos. Lietuva, Len- 

kija. Ėstonija, Jugoslavija, Če 
1- -Slovakai ir visa virtinė ki- 
t u t ebeka r i a u j anėios 

Taip, jie kariauja ir perbai- 
siai nelygioj kovoj kariauja. 
Žiauru ir k iktu. liet kas prieš 
pasaulio pabaigą? 

Bet kodėl "Draugas" nenori 

pasakyti, kad ^ c žiu.-, už tai 
perpykęs išmeldė dar baisesnį 
dalyką, tai pasaulio pabaigą? 
Gal tas jau per juoda ? Bet 

visgi čia Vatikano išmalda ir 

nebūtų prošalį. kad "Drusc-cas" 
ant gal > imtų ir pasididžiuotų 
tais "gražiais" darbais. 

T-l i s. 

Jl 'OKA!. 

KL"\i(.ic.) logiški'Mas. 

Vienas lietuviškas kunigėlis | 
syki šitaip užbaigė sav >■ pamol 
slą: "Taip, tai]), mi-eli kiaušy 
lojai. Niekas nežino, kad Ims 

ryt ij. Šiandie gali eiti gulti gy- 

jvas, o rytoj gali atsikelti jau 
negyvas." 

f Tas pat kunigėlis syki ši- 

j i' iip išvadžiojo apie vandeni' 

Į naudingumą: "Visagalis I.)it» 
vas daugeli n:, idingų da- 

lyku sutvėrė. Paimkim 
pavyzdžiui nors ir van- 

deni. J.igu Dievas neimtu 

tveręs vandens* tai mes nega- 
lėtum išmokti plaukti ir tuo- 

met daugelis prigertų." 

PASKIT NEI.Al KAS. 
1 

j Kaimietis duoda vaikui luite 

| lį ir prašo atnešti iš miestelio 

j kerosino. 
— I'ėgk greitai — sako tė- 

\as — pas i.eiba. Tegul skli- 

| dina bonką pripils. Tik nesu- 

I mušk, o sumuM— gaUsi. 
i Tą pasakęs ėmė mušti vaiką 
j pančiu. 
j — L'ž ką ii muši? — už 

klausė motina. 
j — Daviau, kad k inkos nesu 

i muštų. 
— Juk jis dar n-jsumuše. Ar 

j pasiutai? 
į — () ar laikas tuomet nuimti 

j kuomet sumuš? 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

; 4601 S. L auiina St. 
: 46112 S. Marsbfield Ave. 
14337 S. Hermitage Ave. 

, 3137 West 38th Place. 
: 2900 West 40th Street 

(3953 S. Rockwell St. 
! 3813 Ketfzie Ave. 

j N. W. Cor. 44tb Mozart St. 

12502 West 4btb Place. 
441S S. Richmond A v* 

S. E. cor Halsted & Mil vauUee 
1656 Wabnnsia Ave. > 

1613 Nortb Wood St. 
Cor. Mihvaukee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Mihvaukee & Robey. 
3221 Llme St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St. 

'3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St 

937 \V. 34) h PI. 
2858 West 39th Street 
2422 West 69th St. 

1 4409 S. Fairfield Ave. 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Mndtson. 
S. W. Cor. La Solle & Washington, 

12240 We6t 23rd Placo 
2241 West 23rd Place 
2214 W, 23 r d Place 
2334 So. Oak'.ev Ave. 
2246 S.\ l.eavitt St. 
1805 West 46th Street. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 

'Cor. Halsted & W. 14th Str. 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefforson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 

I Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
j Cor. W. Adams <?-. La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. "Halsted & 18th Str. 
726 Weft l8th Htre.... 
N. W. Cor. Halsted & Arcber. 
3903 S. Halsted St 
Cor. 12th & Homan ave. 

j Cor. 26th & "Western ave. 
14458 S. Hermitago Ave. 

2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 

j N. W. cor. hladiaon & Stato 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Halsted & Madison 

t N. W. cor. State & Van BurPn 
'Cor. Van Buren & Clark 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 

FARMOS ILLINOJAUS 
FARMOS 

Ant pardavimo ir mainy- 
mo ant miesto namų. šitos 
farmos randasi netoli nuo 

Chic&gos i pietus nuo gerai 
lietuviu apgyventos vietos. 
Arti geležinkelio, juodžemis 
su moliu maišytas, žodžiu 
sakant tikra senos tėvynės 
žemė. 

40 akerių lygios žemės su 

gerais bud inkais ir geros 
tvoros, žemė visa dirbama, 
didelis sodnas, kainas tik- 
tai $3200 

150 akerių farma, 110 ake 
Irių dirbamos, 40 akeiių ga- 
nyklos, pusė mylios nuo mie- 

Lsto. Parduosiu su budin- 
kais, gyvuliais ir mašinomis 
|už $6700 
! 50 akrų, geri budinkai, 
gera žemė, geros tvoros, ar- 

ti prie gerų kelių, 40 akrų 
dirbamos. 10 akrų miškas ir 
ganyklos, kaina ....$3000 

i 124 akrų žemės viename 
i šmote, pro šalį eina didelis 
| kelias tarpe dviejų miestų, 
upelis bėga, gyvas šaltinis, 
mokykla ten pat ant farmų. 
Geras 8 kambarių namas, 
svirnas, dvi nauji barni, 
kiaulininkas, visos naujos 
mašinos ir pakinktai, galvi- 
jai geros veislės, jauni ar- 

; kliai. vištos, žąsis, antys ir 
Ikalakutai; žodžiu sakant, 
dvaras, ne farma, kaina tik- 
tai $8500 

Kas norite šitą farmą, pir- 
kite, skubinkit kuogreičiau- 
siai, nes kas pirmesnis, tas 

i geresnis. 
P. Borneika, 

! FIRST NATIONAL REAL- 
TY & CONST. CO., 

840 West 33rd St., 
CHICAGO, ILL. 

EXTRA DOVANAI. 
\ 

su visom boboms 

Atiduodu farmą uždyką. 
I kas apsiims iškaršinti seną, 
jfarmerį. Dėl platesnių ži- 
:niu matykite Fillipavičių. 
I Parsiduoda 20 akrų farma 
|ir 3 lotai Michigan valsti- 
I joje tik už $500. 
j Parsiduoda ant 3 lubų mu- 
ro namas, sudviem storais, 
parduosiu arba mainysiu ant 
mažo namo, be skolos ne- 

mažiau kaip du fliatu. Šis. 
biznio namas yra labai ge- 
roje vietoje ir puikus kam- 
pas dėl gero biznieriaus. 

Parsiduoda pigiai G fliatų 
naujas muro namas, su mau- 

dynėmis ir elektros švieso- 
mis. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės į 
FIRST NATIONAL CON- 
STRUCTION & REALTY 

COMPANY, 
840 West 33rd St., 

Telefonas Boūlevard 2437 

Klauskit K. J. Fillipavičiaus 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausi s mados. Užlaikėm visokius laikrod ^ 
žilis, žiedus, šlinbinius ir deimantinius; gramafo- 
nus. lietuviškais rekordais ir koncertini! geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirhysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam vi^o 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mu/dkališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO: ASllLAKI) AVE, CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309. 



relephone Drover 5052 
DR A JUOZAITIS > 

DENTISTAS 
52(-1 S. HALSTED S CH/CAGO, Valandos nuo 10 ryto iki H \uK.art> 

Ncdėiioinis pagal sutarti. 

• Tęlephonc Yardj 15j2 
i DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS GYDYTOJAU IR CfllfcOKGAS 
( lydo visokias ligas moterų, vaiku ir vyt -j. ( 
! Specialiai gvdo limpančias, senas ir I 

pailaptiii^as vyrų ligas.- t 3250 So. Halsted Gt., Cliicayo, III.) 

Dr. G. M. G'aser 
Pr*Js.tt!rviOj* j&* I; Hi«tAS 

1149 b. Morgan 6t, k«rtft 32 *t $ 
»peciall5^aji MoterJ*Hj, Vyrii**, 

r OLiOuiaky Llgy. 
Va!.»ndo»: 9—10 ryto. 12—1 po 

{ olet. «-■<* '-rJ* 1. v—3. 

j TELEFONĄ? /AKD; 527 S 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas i r Chirurga3 

Rosolando: 10900 S. Allchlgaa Avo. 
Telefonas P'Jlman 342 ir 2180 

Cliicafins ofisus: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Tolofonaa YarrlH 7U<5 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DEN7ISTAS 

Valandom; n:io 0 ryto Uci 9 va A 
Nedaliomis vagai sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENL'E. 
arti 47-tos GutvOs. 

iorif5: Vardi 155—551 
^ Re*if!i nce Ph<rie lirnvor 7781 

J F. A. JOZAPA1T1S, R. Pk i 
j DBUa STORE—APTIEK A 
) Pildosne v'isoklu* Receptu* ♦ 3601 SO. HALSTED S i'. CJHICAGO! 

D\ M, flmm 1 
!S RUSIJOS 

.ici,u*i3'a» •Vuasi ysr J6 *♦ 

tij kaioo pttJyrĮi sy<lySc-jM. ckioir** 
Ir *kti.<«Ti« 

Gydo rttrias i' chronišku livaa. r-7 
rtj neotcrr. ir v.-Ak-j p??il naujatiki 
mrtida*. ay i' IdtoUui 
rT»otRi«a«. 

Oftas «r Labos«t*r!J«i 1ŪJS VI. 13tfc !t 
Slreef, i.etoli tfu<k Street. 

VALANDOS; Nuo 10— '2 I' «t 
6—8 v.ikarri*. 'j'<!cphon« C*nai 331'J ii 

GYVEJfiMAS: 3412 £«. 'Talst- l ot. |1 
V Af.AN : '< $—•> rn\- rp.cui. ;; 

DR. J. SHINGLMAN 

Gydytojas ir Čhircirgas 
Gydo Reumatizmą. 

(Gydymas Elektriką Specia- 
kumas. 

\22'J 49th A v,e; Ciccro 3656, 
Ofisas 49 ( t. prie 13-ro* 

Tėte t onas Cicero 49. 

DK. 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 dieną 
Namai: 2914 VV. 43 at. Mc:Kiniey 263 

t 

Tel. Ya-dr. 3654. AKU4ERKfl 
Mrs.n.mienmewic2 

Ba'.erini Akuf^rijo f 
kolegija; Ilgai prak* fc 

kavuni ^ennsilvanl v 

jos hospltalfeae. Fa 
selcui'ngat pafarnau C 
ja prie. gimdymo. f 

Duodu rodą visokir £« 
80 ligose moterims 1:1? 
merginoms 
3113 So. Halcted Ct S 

(Ant antr.j lub<;) i; 
Chlcasi, IU. ® 

^»iu u ini v wj*/? ai livi vmni vu.^u 

TEL MCKINLEY 493S 

DR. S. BIF.ŽIS 
GYDYTOJAS i,j CHIRURGAS 
Valaoods nuo 4 Iki 8 vakaro 

5125 W. 38th ST., CHICĄGO, ILL 
arti K«idzie Ave. 

DJt VOJTUŠH, O. D. 

Lietuvis akiu specialistas i 
Ar esi nrrvuota*, Skraidą gaiva. iruinjinrcfcysti | 
paorna nuo "lipni/ r.kig. Scrg&ttc savo rc?i 
iinm. Ypatnt<n <!/;ną atkreipiame s vaikii; 
giriančius mokyklon. Va'ami •*: nuo 12 Iki 
vakaru. Kn'tl.: ♦ JO iki ! valanda-. 
Ol'isas 53 V.'est 47-ta kampas 
AhW4^(1 A ve. Telefonas Drovor 966 

< 

VA LivvT? ?Tfį l*i W Ą K {i*J< 

cdu-sos: 
MjfcU# ievyno cti-oc.«t»j*w 

ūąooum 1/ vazar.'iia dt>] btevto 1' 
PolindijtlU&i IT r> 

r':* Taii7k»t<>, o »nę« 
1v&? 5til,vlnw|» 

fos pampiname* <f*kal. AfafcsakykJi# 
*S07 W. M v:.ltor #4. 

SARA F ATctfC, Priapai i 

ii-1. S ii S ii § & 81 ^ 
5> s<r*~ .** :(T>. •.!•'• >V„ 1 •■ c» V.*-* ./-■ .<• -A'.- .v J".-- 

V. TARYBA IR NAUJOJI 
VALDŽIA. 

s ! 
V. Tarybos posėdžio atida- 

rymas. j 
Spalių 15 d. Ernesto Gal- 

vanausko sudarytas Ministe 
rių Kabinetas kėlė savo jkurį tuves. Kauno miesto rotu-! 
se ikišiol nėra mačiusi taip! 
aukštų svečių: ant estrados' 
už ilgo stalo, kur pirmiau, 
rusų laikais sėdėdavo mies- j 
to viršylos, pačiame vidu-j ryje Valstybės Prezidentas,; 
iš jo dešinės V. Tarybos Pir j 
minnkas baronas St. Ši-i 
lingas, o iŠ kairės kun.l 
Staugaitis, kaip vicepirmi- 
ninkas, toliau iš abiejų sta- 
lo galų V. Tarybos sekreto- 
riai. Už V. Prezidento pe-1 
uų tam tikroj nišoj, kur bu-! 
vo caro biustas, Lietuvos 
vytis, karūna papuoštas. To 
liau prieš stalą, dviejose ei- 
lėse, tikroji iškilmės šeimv- 
ninkė Valstybės Taryba. 
Čia sėdžia kai-kurie jau bu- 
vusieji iš Tarybos nariu mi- 
nisteriu Liatuku ir Valsty- 

j naujai paskirtieji. Iš kairio- 
sios puses nuo tarybininkų 
paienyje anglų misijos na- 

riai, Lat\ijos ir rytų Pabal- 
; tijos atstovai, o iš dešinio- 
sios puses už mažo stalelio 

i M misterių Pirmininkas Em. 
i Galvanauskas greta su nau- 

Ijuoju Krašto Apsaugos mi- 
n'isteriu Liautku ir Valsty- 
bės Kontroleriu, kurie nėra 

j V. Tarybos nariais. 
Sulig musų Konstitucija, 

visa vyriausioji valdžia pri- 
! klauso tam tikrai trejybei: 
'Valstybės Prezidentui, Vals- 
tybės Tarybai ir Ministerių 

I Kabinetui. Valstybės Pre- 
zidentas buvo parinktas iš 
tarpo Valstybės Taiybos, o 

naujasis Ministerių Kabine- 
jtas liko sudarytas iš tarpo 
;vien Taryboje esamųjų gru- 
įpių, išskyrus Santarą, ne- 

; prikalusomus ir žemdirbius. 
Tarp visų šių trijų organų 
regiama aiški harmonija: 
!visi tris pagriebdami viens 
kitą, skaito savo prakalbas: 

jis pradžios sustoję išklauso 
j perskaitytos Valtybės Pre- 

n n 

:^memu Keliuos, pasKui jau į 
| susėdę klauso V. Tarybos į i pirmininko plačiai surašy-1 
tos prakalbos, paliečiančios į 
Lietuvos gyvenimą per vi- 
;są pusmeti (nes per ta lai-! 
ką Valstybės Taryba nepo- 
sėdžiavo), ir pagali aus Mi- 
nisterio Pirmininko skaito- 
mos kalbos į "gerbiamąją 
Tarybą". Susirinkusioji Ro- 
tušės salėje daugiausia iš 
valstybės valdininkų publi- 
ka — tie priprastieji Lietu- 

Įtuvos piliečiai, gėrėjos ta 
sutartinga visų trijų valsty- 
bes organų gaida, Luktelė- 
dami laiks nuo laiko (Kuo- 
met V. Tarybos nariai duo- 
davo ženklą, kad toks suk-j 
telėjimas reikalingas) "va- 
lio" tai anglų misijai, tai 

.baltijos valstybėms, tai 
murai armijai, tai pagaliau 
Mažosios Lietuvos atstovui. 
Ž'noma, buvo šaukiam "va-j 
lio" ir Valstybės Preziden- 
fui * 

Lietuvos piliečiai —- ta 
kelių šimtų publika, jaut n— 

ir negalėjo nejausti, — kad Į 
;ion atvyko tai iškilmei pa- 
gražinti, kad į juos nieks. 
nesikreipė ir neprašo 'jų nei, 
paramos, nei pritarimo. De-. 
lei tos tai priežasties gal but. 
ir paties Ern. Galvanausko ! 

baisas, kursai kitados, re-1 

voliucijos metais (1905), bu 
vo taip galingas ir ryškus, 
kuriuomi jis patraukdavo 
prie savęs plačiąsias žmonių 
minias, šį kartą buvo dre- 
bantis ir neaiškus, kuomet 
jam reikėjo kreiptis vien tik 
i "gerbiamąją Tarybą", už 
kurie3 pečių aiškiai matėsi 
tilštuma... Norėtume, kad 
tasai drebantis balsas butų 
tinkamu perspėjimu ir ženk- 
lu, kaip tat nesmagu atsi- 
sėsti vieton, kuri jam nėra 
tikusi. 

Bendras kalbų tonas. 

Tečiau prisižiūrėkime ar- 

čiau, kas buvo kalbama. 
Bendra mintis tokia. Buvo 
koalicijos kabinetas, kuriam 
pasisekė suburti krašto pa- 
jiegas, apginti Lietuvos ne- 

priklausomybę, išvyti bol- 
ševikus ir sulaikyti lenkus; 
dabar gi busiąs darbo kabi- 
netas, kursai pagreitintų 
tempu darysiąs tas krašto 
reformas ir varysiąs toliau 
pradėtąjį darbą. Iš to tarsi 
išeitų, jog buvusis koalici- 
jos kabinetas, nors ir subū- 
ręs krašto pajiegas, nemo- 

kėjo darbo dirbti ir todėl 
veikėjo naujas šaukt, kad 
tas darbą pagerintų. Bet ka- 
me laidavimas, jog šis nau- 

jasis kabinetas, krašto pa- 
jiegų sutraukti nesirūpinda- 
mas, mokės toliau tą darbą 
vesti ir visai neišblaškys jau 
suburtųjų pajiegų? 

Svarbiausias tikslas, ro- 

dos/ galėjo buti tik noras 

dar labiau suvienyti krašto 
pajiegas, suburti į burį ir 
tai, kas ikišiol dar nebuvo 
suburta, o ne siekti prie šių 
pajiegų išblaškymo., Ir čia 
"Santaros" atstovas Dr. 
Alekna išreiškė šventą tei- 
sybę, sakydamas, kad visuo 
menės pajiegų demobilizaci 
jai, k iip yra pradėjęs nau- 

jasis kabinėtas, dar nėra atė 
jęs laikas. 

Užsieniu politika. 

Bei aiškinimų, kurie daž- 
nai turėjo teisnimosi pobū- 
džio, del valdžios krizio ir 
naujojo kabineto sudary- 
mo, pirmoj vietoj stovėjo 
užsienių politikos reikalai. 
Čia ir V. Prezidentas, ir V. 
Tarybos pirmininkas, ir pat 
sai premjerai daug ir pla- 
čiai apie tai kai? ėjo. Lenkų 
grobiamosios politikos nė 
vienas neužtylėjo, taip pat 
rusų-vokiečių kolčakininkų 
puolimo. Prieš tai buvo sta 
tema estų ir latvių priete- 
lystė ir iškelta ten pat esan 
tiems tų tautų atstovams 
ovacijos. Pabriežta ir an- 

glų pi^teliškumas. Santi- 
kiai su vokiečiais užtylėta, 
o apie rusų bolševikus pre- 
m jevas aiškiai pasakė, kad 
valdžia tarsis su jais del 
kaiės paliaubų, nes išvijus 
priešus iš savo žc ir 
jiems atgal nepuolant, ka- 
riauti ir eiti į. Pvusų remę 
mums nėra reikalo. Šitie 
pareiškimai rodo, kad ir 
naujoji valdžia musų visuo 
menės nusistatymo del įvai- 
rių Lietuvos priešininkų ig- 
noruoti negalėjo ir neigno- 
ruoja. Bet vienas dalykas 
labai i aki puolė. Būtent, 
kada kalbėdavo apie Lietu- 
vos priešininkus koalicijines 
valdžios atstovas, tai visuo- 
met aiškiai pąbrieždavo rei 
kalą pirmiausia savo jie- 
gomis pasitikėti, liaudis ta 
obalsi suprasdavo ir ligi 

šiol tn vyriausybės tikėjimo 
į savo žmonių paspirtį ir į 

jų pajiegas dar neapvylė. 
Perėjusi per visą Lietuvą 
demonstracijų ir manifesta- 
cijų banga rodyte rodo, 
kad tų pajiegų musų visuo- 
menėj dar gana daug yra, 
— teisingiau, dar jos tik pa- 
staruoju laiku pradėjo sa- 

vo galybę rodyti. Ir štai 
tokią valandą naujasis mi- 
ni steris pirmininkas ne žo- 
deUu neprisimina tų savo 

šalies visuomenės gyvųjų 
pajiegų ir kaip jis, taip dar 
labiau V. Tarybos pirminin- 
kas visą viltį deda ant sve- 

timųjų, šį 'tartą santarvės, 
t. y. angį a pagalbos. V. Ta- 
rybos piimininkas savo kai 
boj net kelis kartus pabrie- 

Įžė, kad jis del tos pagalbos 
! (prieš kolčakininkus, len- 
kus) "neabejoja". 

Niekas neginčys, kad iš 
šalies pagalba butų blogas 
daiktas, ypač .jeigu ji laiku 
ir be egoistinių siekimų tei- 
kiama. Vienok "neabejoti" 
del iš šalies teikiamos pa- 
galbus galima tik tada, ka- 
da ji jau suteikikta arba ka- 
da jos vaisiai matyti, o "ne- 
abejoti" išanksto, juoba 
vien svetimųjų pagalba tikė- 
kis ir į savo pajiegas netikė- 
Įti — yra per drąsus, ir per- 
daug pavojinga. 

Vidaus politika. 

Vidaus politikoj naujasis 
ministerių kabinetas savo 

programos nepareiškė, nes 

tik pasakė, kad socialinio 
gyvenimo (darbininkų, že- 
mės klausimas ir kt.) refor- 
mas paliksiąs Steigiamajam 
Seimui spr^su, kuris turės 
buti "kuogreičiausiai" su- 

šauktas, bet kada ateis tas 
"kuogreičiausiai", taip pat 
nepasakė. I vidaus 
ūkio politikos programą 
šiek tiek panašus pasa- 
kymai, kad prekvboj- 
pramonėj bus duodama dau 
giau progos "pri/atjnei ini- 
ciatyvai apsireikšti", o fi- 
nansų srityje — bus sten- 
giamasi, be išjieškojimo mo- 

kesčių, užtraukti užsienyje 
ne tik vienkartinę paskolą, 
bet ir "nuolatinės (kapita- 
lo) paramos atskiruose eko- 
nominio gyveninio šakose." 
Šitie pasakymai, vykdomi gy 
veniman, gali labai daug rei 
Kiti visai Lietuvos valstybės 
ateičiai. Del jų teks atski- 
rai pakalbėti. Bet jau čia 
turime pabriežti, kad kal- 
bos apie prasidėjusią priva- 
tinių pirklių-vertelgų preky- 
bos ministerijoj su žinomuo 
l'u Dr. Raehmilevičium prie- 
šakyj ir apie tam tikrų vai- : 

stybės regaliiį pavedimą 
svetimiems eksploatuotų ma 

tyti turi ryšio su naujosios 
valdžias prekybos ir finan- 
sų manomąja politiką. 

Piliečio teisių garantijos ir 
"Kurstymas vieno visuome- 
nės sluogsnio prieš kita". 

Artinantis rinkimams į 
Steigiamąjį Seimą ir pačiai 
rinkimu kampanijai, svarbu 
buvo išgirsti, kaip mano nau 

joji valdžia apie piliečio tei 
siu užtikrinimą, spaudos, 
žodžio laisvę, ir kitus pa- 
našius dalykus. Premjeras 
apie taj nutylėjo. Bet į ant- 
rą ar trečią dieną, kai val- 
džia pradėjo dirbti, tapo 
paskelbta visoj Lietuvoj ka- 
rės stovis ir Įtaisyta priven- 
iyve politikos cenzūra spaus 
diniams. Štai kalba daug 
rykšeiau negu žodžiai. V. 
Tarybos atsovas D. Alekna 

(Santara) savo kalboje nu 

rodė ir i pačius darbus — 

kaip naujai įvestoji politikos 
cenzūra neleido "Darbui" 
spausdinti Mariampolės ap-* 
skilties seimelio ir tarybos 
nutarimo, kur reiškiama 
naują jam kabinetui ne- 

pasitikėjimo ir reikalauja- 
ma grąžinti buv. koalicijos 
kabinetas, taip pat kaip iš- 
braukė, citatas iš kitų laik- 
raščių ("Socialdemokrato") 
ir net iš valdžios oficiozo 
"Lietuvos" Nr. 224 ištrauką, 
kur rodoma naujojo kabine- 
to uždaviniai. Įdomu, sa- 

kė Dr.. Alekna, ,kad naujojo 
"darbo kabineto" įvestoji 
politikos cenzūra be miela- 
širdystės braukia ne tiktai, 
kur šiokiu ar tokiu budu 
kritikuojama naujoji ar gina 
ma senoji valdžia, bet ir tai, 
kur kritikuojama "Pažan- 
gos" partijos darbai, kaip 
tai i'odo cenzūros išbrauk- 
tieji žodžiai iš "Lietuvos 
Ūkininko" Nr. 33, kur pa- 
sakyta, kad "neturėdama 
šita partija musų žmonėse 
tinkamos paramos, savaime 
turės jieškoti tos paramos 
svetimuose gaivaluose". Čia 
cenzūra jau aiškiai pasiro- 
dė net ne valdžios, bet "Pa- 
žangos" partijos politikos 
gynėja. Bet debatuose "Pa 
žangos" partijos atstovas, 
buvusis ministeris be porti- 
felio J. Šernas, išėjęs ėmė 
tokią cenzūrą ginti, saky- 
damas, kad cenzūra čia vi- 
sai teisingai pasielgusi, nes 

tuose žodžiuose esąs "kurs- 
tymas vieno viesuomenės 
Bluogsnio prieš kitą". 

Išvados ir musų nusistaty- 
mas. 

Tokie svarbesnieji mo- 

mentai paaiškėjo iš naujo- 
sios valdžios deklaracijos ir 

( Tąsa ant 6 pusl.)% 

LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y gos 

1. Akyvi apsirikimai svi^ę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ai,t ko jie la« 
nori ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Daily dė ir Nazareto. Labai graž> 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viekas apie kristų. Parašį 
Eugenijus Sue, verte J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijom Prof. Blockinan'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle 
lių. Puslapių 138, kaina SS^ 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos"" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek Jietuvių yraChicago- 
;e, kiek lietuviškų draugijų i» t.t. Puslapių 5-Sc, kaina ... $i.oe 
Ta pati audimo apdarais 

G. Gamtos Istorija*Pagal P. Bert. vertė I)r. A. Bacevičia. Kny 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvu. medžių, akmenų ir t.t 

Trempai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209. kaina 75c 
Tapati audimo apdaruose * $i.y 
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7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (15Č9—1795; 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lte 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajora; 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.ou 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

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

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal C'.tner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinkšnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirVti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23$ kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose ~*-7$ 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tsi 
išaiškinimas monų darymo, Kaip juos magikai pauaro. Su dauge liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.0,0 

t 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų api<j sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatniuknms,v Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $2.75 Ta pati audimo apdaruose 
12. Indepenoance for thc Lithuania nation t?y T. Norus and J. Žilius. Issued by Litbnanian Nationol Council in U. S. of America. 

Washington, D. C. Price 2jy 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. N'Isks tie'-: 
nedaro mums pikto, kiek mušu pačių 'nežinystė. Picžiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon verto J. Lai. 
kis. Kaina 25^ 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
ivinti knygelė kaip susideda žmogaue kūno organizmas, Kaip už 
laikyti kuilį sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge 
liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pus!. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos, ^.abai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietu vą. Parašė M. Šalčius. Iš!ei 
lo T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c. 
Ta pati audinio apdaruose 75c, 

*5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Dantiic 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose u 

patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais :..••• $3-°° 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: 01 laivių. 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos Įgytų oro. žemės ir vandenų užkariavimų. 
\audingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado. pa- 
dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina .. 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Luukevįčių ir kilus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų 
vystiinosi ir atmainas, gy1 j ir pietoj imas j nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausiu -mgalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

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

21. venavos AKyvaizaoje. Prancūziškai parašė Julės Verno, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chtnieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos tnarininkų po vandeniu jūrių gilumoje, šitie setbuklai yra tuomi labai ringeidus, kad tada jie huo pasakojimi tiktai kaipo -pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiędieninėje karėvj Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submrrinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sjfpną. Skaity 
tojas perskaitęs šia knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų uie 
mj rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metę išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjurlų^knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina 

,. Sr.oe 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. <le Amici, vertė i lietu\:ų kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 

yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tink.: 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose, 'pusi. 36-', kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 23. 7ne Fraternal Age. The Problcms o" Per.ce and The Right? of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų,-kad susipažintų su mumi ir mūsų tautos pageidavimais IJžsisteliuok brolau bent penkias šias knygolias ir išJ.alink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darb-i Lu -.vojc, nuo 
n»05—j915 metų. Yra didelės vertės infurmaci; s kr.y Jė, kurioje ra.i viskį kas per 10 metų buvo Lietuvoje ruveikta, taipgi kiek vin lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernii< ;'e. k; i; lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių. rusų. žyd:;., lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė išdirbistf.s, literatūra, darbai žymių Hctuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško*, 'Dau- kanto. Dr. Basanavičiaus, Viduno. literatų 'i.-.liirinkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių .,9, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 

50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutitnu. Pinigus dusda- mi adresuokite: 

LIETUVA. p?- 3252 South Morgan St., CHICAGO, III. 
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LIETUVAI GELBĖTI j 
DRAUGIJOS SKYRIAMS; 

DOMAS. 
Musu, — tai yra, — ta- * " 

Į 
vo ir mano gimtinė šalis- 
Lietuva nebemalclauja, o, 
stačiai reikaluja nuo savo! 
veikų Amerikoje, laimingai 
gyvenančių, kad ją (savąją 
močiutę) gelbėtumėm! 

Moeiutė-Lietuva reikalau 
ja vieno iš dviejų: j 

1.) Ar krutinę atstatęs 
ir ginklą rankosna pastvė- 
ręs lėk ir apgink Ją nuo 

priešo. 
2.) Ar duok tiems, kurie! 

močiutę-Lietuvą nuo pražū- 
ties gelbsti, pakankamai | 
maisto, drabužių ir ginklų, j 

Lietuvai Gelb. Draugija 
apsiėmė parūpinti maisto, 
drabužių ir sužeistiems bei i 
sergantiems medikalę pa-! 

gatbą. — 

Dešimtine ar šimtine ne- 

pagelbėsi. Reik čia tūks- 
tantinių, o kur jos imsi, jei, 
tu, brolau ar seute. neduo- i 

si, 
'Mes jos (Močiut€s-Taetu- 

vos vaikai, judėkim! Ir 
bus musų širdžiai ramiau!- 
Tat darban, organizuoti 
skyriai — pasekmingiaus 

ir kngviaus nuveiksime dar 
bą. — 

Dr. A, L. Graičunas. 
Am. Liet. Dakt. Dr-jos Sek-1 
retoriur. 

I PANEŠIMAS. I 
* * 

< Iukautojam Lietuvos l.aisvčs 
I 'arpui. 

(ierbiamieji Tovynainiai!— 
Visi, kurie aukavote Lietuv•..? 
Laisves V arpui $5. arba dau- 
giau, r> dar nesate gnvę L. i.'. 

Varpo garbės ženklą, atsišau- 
kite į vieną is sekančių vietų 
pas Joną J. Bagri&una, 2334 
S'>. Oakley A ve., į Lietuvos 
Redakciją, 3253 S Morgan! 
St\ ir p. A. j. Kareivą 1805 
\V. 46th ( liięago, f H. ir c;'.''ti- 
kite kiek ir kuomet aukavote— 
ties 1.. L. Varpo garbės ž.en- 
kl.i. 

Jeigu deki tolumo arba kit ; 
kiii neparankumų asmeniška*' 
negalėtumėte atsilankyti, tuo- 

met rašykite laišką ir paminč* 
kite kiek ir kuomet aukavote 
ar laike Amerikos Lietuviu 
Seimo ar Lietuvos Laisvės Vai; 
po Išleistuvių parodoje. Tuo- 
met prisiusime Jums Lietuvos 
Laisvės Varpo garbės ženklą 
Lietuvos L. Varj>o Komitetas 

A A 

Pranešame savo giminėms 
ir pažįstamiems, kad Povilas 
Kučinskas, (Lietuvoje) persi- 
skvrės sn šiuo pasauliu V asa- 
rio 17, šių metu, pankdama.i 
dideliame nitliudime motorj it* 
tris vaikus. Paėjo, Katino gub 
Paneve/.io pav\, Antašavos pa- 
rapijos Žemaitelių kaimo. Il- 
gus metus zakrastij-onavo An- 

tasavoj m* Salamiesčio A'iza\os 
parap. Lai buna jam lengva 
Lietuvos žemtlė. 

Norėdami platesniu žinui 
malonėkite atsišaukti pas brolį 
K. Kučinską, 131 \Yest 104th 
place., Roseland, 111. 

________ •* v*1' 

3252 So. I Jalstcd Si., Chicagf j 
111. 

i:ž PENKIŲ CENTŲ KA- 

RŲ K KR A S KOVOS PAS F. K 
MI1S AlškĖJA. 

Majorui Thompsouui 1 >c^i- 
stengiant, kad C'bicagns gar | 

vekarių torus sugražinti j se- 

ną kaina,« kompanijas jau pra- 
rieda nusileisti. J?.u tapo jų už 
reikšta- kad kurie pirks važinė 
jimo tikietų knygutę, su kuria 
galima penki ts dešinitįs sykių 
va/;ir-ti, gaus po 6 centus fė- 
ra. P»ct majoras pastebėjo, kad 
pirm, negu pasibaigs jo tai 
n v si a Chicagos žmonės galės 
gavėkariais važinėtis už pen- 
kis centus. 

X ATJOS PASTANGOS PTC t 
KELTĮ MERGAITE IŠ 
MIEGO NEPAVYKO. > 

Veronika Felton, 3727 \Yard 
st. 11. metų amžiaus mergaitė 
; iu penkias paras išmiegojo. 
Praeitos seredos naktį bent 
])enkias minutes buvo atbudus 
ir jau žiūrėje. Bet išaušus vėl 

užmigo. Ciiicagos daktarai 
apie ja darbuojasi ir nogaii 
jspėti, kokia priežastis j'>s mie- 
go Ji užmigo praeitos pėtny- 
čios naktį sugrįžus iš tulo mu- 

zikai iškn pasilinksminimo. Pi r 
imt i > ji buvo sv:ika ir linksma; 
bet krėslan atsisėdus užmigo ir 
tik ]); penkių parų r.:-go luivo 
biški atbudus. 

CICERO LIETUVIŲ" 
DOMAI. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
I) skyriaus, Cicero 111., susirin- 
kimą.- atsibus subatos vakarc0 
lapkričio 2() d. p/ Neffo svetai- 
nėje, 1500 So. 4()th A ve. Visi 
nariai kviečiame skaitlingai .u 

s'rinkti. 

F. J. Lengvenis. 

MAIŠYTOS AUKOS. 

Garinis tėvynainiai, Lietu- 
\ s mylėtojai ir šelpėjai I .ietu- 
vos Laisves Y arpo •Komitetui 

prisiuntė sekančią auką: 
Nathan Kanter, iš Chicagos 

$10.00 
jonas 1'c t rokas i A Chicagos, 

$5.00 
I). Diskąvieius iš Torrington, 

Conn. .. .' $3.0C 
Viso, $23.0C 

Visiems aukautojams Lietu- 
vos Laisvės Varp e Komitetas 
varde Lietuvos taria širdingą 
aeių! 

Komitetas, 

VIEŠA PADĖKA. 

Lietuvai Gelbėti Draugijoj 
3-čio skyriaus įvykusiam susi- 
rinkime lapkričio 13 c!., I). kie- 
maičio svet., So. Union Ave. 
ir 18-tos gatvės- njitriai rusprur 
dė viešai padėkuoti vardan L 

Į ( j. I). 3 skyriaus p'p. Gedvilą 

j ir Jakštui, 1818 So. Halstec 
St., už paaukavimą 16 porų nat 

jų čeverykų. P nui Marlinskui 
f 1922 So. lįilsted St., u z kruv:; 
kejmrių, skrybėlių, lipkių, kele- 
tą tvarka ir už kambarį, kuria- 
me L G. IX 3 skyriaus drapa- 
nos buvo sukrautos. Ponui D 
Seimaičiui, 1750 So. Union A v 

[už svetainę, kurioj laikome si 

sirinkimus be atlyginimo. Tai] 
gi ištariame viešos padėkos žo- 
dį tiems, kurie rinko pinigus ii 

drapanas, kaip tai Y. Micevv 
čiui, J. Tumaičiui* St., Gricių 
:r kitiems veikėjams. 

Hutu linksma, kad ir kiti liej 
tuviai biznieriai pasektų aug>- 
čiaus paminėtu pavyzdį ir šir- 

šei ] )tu savo brolius Lietuvoje. 
Cia turiu paminėti, kad, L. 

(r. I). Su/ink.as drapanas jau 
išsiuntė lapkr. 21 d. Tntai, vie 
tos lietuviai prie uolesnio dar- 
be >. 

V. F. Am/vidi\ \ 

LIETUVOS MII ĮTARŪS | 
MISIJOS RK1KAI.R 

Lietuvos Militarė Misija p1*i 
bus I hicag'n gruodžio mėnesį 
dienos pribuvimas bus vėliau 
pranešta* Draugij' s, laikan- 
čios susirinkimus ])er sekantį 
mėnesi teiksitės atlankyti savoi 
prieš-metinius susirinkimu an 

kŠėiaus, nes rengiamas didis 

mass-mitingas pasitikimui, Lte 
tuvo's Militarės Misi j >s ir ma-j 
nonn. kad prakalbos prasidės 
nedeldienj' api:: antra valanda1 
po pietų, i>ns iškelta manifol 
iacija. Chicagieėiai, reugkiūsį 
pasitikimui l'irnicr Lietuvos' 
Mi iii ar e s Misijos, tėmykite vi- 

sus (hieagos lietuviškus di n-| 
Irašėius paskelbimo dienos pr:-' 
buvimo Liet. Militarės Misi-' 
jos i Chieagcr Lietusiu K<>1 
mios. apart Chię: gos. norintie- 
ie užkviesti Lietuvos Militan; 

į Misiją, meldžiame Uiojans -u 

sine.: t i su Chicagos Liriuviu 

Taryb .s Sckretor ium. 
Į 

J. I\ Uraldas, kr. C. L. 

TarybOf 2554 \\V 69>th St., 

KAIP PASM^OPYSll' Š!A 
ZIKMĄ HA ĮLOS 2V!LG- 

s.vir. 

Sunku pasakyti kas ateityje 
bus. Taip pat sunku pasakyti 
ką mes lietuviai chicagii'čiai 

šią žiema nuveiksiu^ tautiškas 
dailos dirvoje. 

Man -gražiai pn>imena praciį 
tos žiemos sezonas Ir tūlas' 
"I 'irutės" parengtas koncertas J 
kuriame buv:> sudainuota: ''Oii 
motinėle, kas bus, kas bus?!" 

Taigi iš to pdisiminimo ir kįla' 
klausimas- kas šią žiemą bus? 
Praeitą žiemą "Birutė" paren- 
gė visa eilę vakaru bei koncer- 
tų, kuriuosna buvo linksmu ir 
malonu nueiti. l»et šįm t ar 

surengs? () taip. š i 1111: t 'T.iru 
tė" stipresnė negi tik kuomet 
buvo- 

:\u;\ dieną liiriues er iro ve-j 
dejas pastebėjo, kad ateinan- j 
čia žiemą l>irutė nenianrv nei 

akių užmckti. Mano |)er visa 
žiemą rengti puikiausius veika 
lus, kuriu Chieagos lietuviai 
:lar nėra matę, nes čia jie nebu 
vo perstatyk i. 

Tai reiškia ir šią žiemą pp.^i- 
dėkuojant "Birutei" turėsiu* 

puikiu pramoku. 

M. K. Š. 

BRIDGEPORT. 

Lietuvių Kareivių Tarnavu- 
sių Suv. Valstijų Kariume- 

nei Susirinkimas. 

Lapkričio 26 d., "Lietu- 
vos" svetainėj j vyko L. K. 
S. A. susirinkimas. Susirin- 
ko kareivių atstovai iš Įvai- 
irių Chicagos kolonijų ap- 
kalbėjimui įvairių organi- 
zacijos dalykų. 

Šiame susirinkime galima 
buvo pastebėti nepaprastą 

j jų užsideginą ir atjautimą 
(Tėvynei Lietuvai. Taip ro- 

jdos ir matai jų pasiryžimą 
j kuogreičiausiai keliauti ir 
ginti Tėvynę Lietuvą nuo 

''užpuolikų ir grobikų. 
, Per visą susirinkimą ka- 

reiviai ėmė balsus ir kiek- 
i vienas iš jų savo kalbose 
i išreiškė dideli pasipiktini- 
|mą ant tų, kurie stengės už- 

griebti Lietuvos žemės plo- 
tus®, kaip tai padare lenkai, 
vokiečiai ir rusai. Jų kalbė- 
tojai gana aštriai pabriežę: 
=ako, mes kariavom Fran- 
uuzijoje po Bu v. Valstijų 
vėliava už pasaulio demo- 
kratiją ir paliuooavimą tau- 
tų iš vergijos. Mūsų kunus 
Iraske vokiški šūviai; dau- 
gelis musų brolių lietuvių 
kovoje su vokiečiais žuvo 
ir didžiųjų vokiečių kanuo- 
lių štiviai sumalė musų bro- 
lių kunus į dulkes ir daug 
jų likosi palaidota francu- 
žų šaltoje žemėje. Mes var- 

dan demokratijos kentėjom 
visokį skurdą: šalti, alkį, 
skausmus, žaizdas, kad pa- 
saulyje ant visados Įvyktų 
ramybė, be parsekiojimo 
vienį kitų, bet skaudžiai ta- 
pom tuomi suliti. Musų 
tėvynė Lietuva nenustoja 
buti persekiojama ir ik? šiai 
dienai krankliai skraidžio- 
ja ant musų tėvynės ir dras- 
ko jos kuną. Musų broliai 
nuolat šaukės: doukit mums 

liosybę, duokit mums nc- 

prigulmingą Lietuvą. Ir m.-s 

bu y. Valstijų lietuviai ka- 
reiviai esame priversti sy- 
kių saukti su savo broliais 
ir šauksim visi kaip vienas, 
atlyginkit mums už tas 
skriaudas, kurias mes ken- 
tėjom Fraiicuziios fronte. 
Duokit ta, ką žadėjote, jus 
pasaulio, galiūnai, arba už- 
kaskite mus visus po žeme, 
nes kitaip mes netylėsime! 

Retai kuomet tenka ma- 

tyti žmones taip karštai už- 
sidegusius iki augšeiausio 
laipsnio, kaip šiame susirin- 
kime musų kareiviai. Maty- 
ti jie yra pasiryžę žut ar 

but, bet pasauliui i akis ra- 

miai nežiūrėti. 

M. K. Šilis. 

WEST SIDE.' 
T.M.D. 28 kp. mėnesi- 

nis susirinkimas įvyks penk- 
tadienį. lapkričio 2S d., 7:- 
30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėj, 2242. W. 23rdPl. 

Gerbiamieji nariai, ma- 

lonėkite būtinai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių da 
lykų apsvarstymui. 

Valdyba. 

! S-TOS KOLONIJOS 
KAREIVIAMS. 

Susivienijimo Amerikos 
lietuvių kareivių 18-tos ko- 
lonijos kuopos susirinkimas 
įvyks lapkr. 28 d., 8 vai. 
vak. Dievo Ap /. parap. 
svef., tarp 18-tos ir Union 
gatvių. Lietuviai malonėki- 
te atsilankyi i šitą susirinki- 
mą, kaip narini, taip ir ivj- 

nariai. J. G**towtis* 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
„.Dentistaa... 

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halnted St. Chicago 

ŠALIN SU DEGTINE 
Visa Amerika i&džiuvo. bet. jeigu nor 

atgaivinti širdį, nenusimink labai, net 

mes išdirbame tam tikrą sunka iš ku 
rios jus galėsite sau pasidaryti puiki, 
gėrimą, kurį mes gvarantuojame, užga 
nėdins kiekvieną. Jeigu jŲ3 norite ger 
f i prieš'valgį arba po valgiui, ar parė 
jęs iš darbo, arba ant vestuvių, k"ik« 
tynu arba šiaip lco^iu nors pasilinks 
minimi), jus lengvai galite pasidaryti 
kolis galiomis gana pigiai. Pakelis i? 
kurio jirs galite pasidaryti 6 galionus 
tik $2.00. Ištikrinu užsimoka bandyti 
Rašykite ši?jien: 

WALTEH NOVELTY CO. 
Dept 25_į—1117 N. Paulina St. Chicagc 

N ESTREIK UO KIT E! 
~~ 

Kam dirbti kitam jeigu gali but 
pat® sau ponu, išmokdamas barbarys. 
tės amatą į trumpą laiką. Tas amatas 
tai pravers net. jeigu grjžtumei Į save 

tėvynę. Del platesniu žinių rašykite 
pas: 
NOSSOKOPF'S INTERNATIONAL 

BARBER SCHOOL 
1202 Penn Ave., Piltsburgh. Pa 

PASIKANDAVOJa KAMBARYS i 
vienai arba dviem y putoms, garu ap- 
šildomas, elektros šviesa, su visais] parankamais. 

MUS. DAYIS 
3335 S. Union Avenue, 

PAJIH8KAU brolio Mykolo Žuko, pa- 
eina iš Kauno rc;J.. Ita::einiij upskr.. 
Kamiluos polvarko. Kiriogatos vals- 
čiaus. Malonės jis pats ar kas kitas 
atsišaukti šiuo adresu: Tadas Žakas, 
1055 .Jotine St., Kenosha, \Vis. 

REIKIA K A y O S DEGINTOJO 
Pirmos klesos. Operuoti dviejų ciiln- 
dettiu kopimo (deginimo) dirbtuvę. 
Turi turėti pirmos klesos paliudiji- 
mus. Atsišaukite greitai. Gera alrfl. 

McKENNEY iMI'ORl ING 
COIU'ORATION 

44 Ear.t Kenzie Street 

KAM RirJKIA ŠOl-KRK) 
J ieškau d'irbo už s ferį prie 

expresso arba prie pasažieri- 
nio automobilit), (langiau kaip 
metus turiu patyrini). Kam r-i 
kia atsisaukit šiu<» adresu 

P. Vitkus 
2850 \V. 40L1". St., ( liiciigo. 

Pajicškau malonaus draugr. 
Juozapo < iorčiauv paeinančio i: 
lla;-.;inių apskričio, Švekšno- 

piii ''u Stankiškių sodos pir- 
'.njių.s gyveno .Chicag'>j 1911 
m. tais išvažiavo nežiria ir nuo 
t > laiko nežinau, kur įgyvena 

Į dabar, turiu labi svarbiu nau- 

jienų iš Lietuvos. MJdžiu jis 
pats ar kas : pie ji žinote mani 
pranešii, tam busiu labai dė 
kinkas. Atrašas: J. Lom^ar^i:* 
017 \Y. 33rd St., Cbicagr, 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
1 Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
n:ai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
tnisus varimui degtinės, prisiunčiami 

! už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lr.s, geri nusės rūšies vynai. y.varantuot! 

TIKRAI GĖRIMAI 
No pamėgdžiojimai. Mes pirma va remi! 

I degtinę ir uhi. šinš formuios (receptai) 
j yra prisiunčiami per paštg. Pasiskubini 
j greitai. Prisilakite mums $l. money 
1 orderiu, pinigais a'-! t n pa-to ženkli;:- 
i liais, 

j W/LLIAM K L A E S INSTITUTE ! DtPT. 57 M/LWAUKEE. W73 

Aš gavau laišką iš Lietuvos 
kuriame Kun. kan. Jonas Sen 
km pajieško sesers Rozalij s 

■Kazlauskienės ir u>s sunu, ku- 
ri.1 gyveno Chieagoje. Kun. J, 
Senkus nesenai p;?rsikolė iš P c 

trapili > Į Plungę Telšių Anski 
eio- Kauno redybos, Lietuva. 
Platesniu inlVmaeiju malonė- 
kite kreiptios šit\ antrašu: A. 1 
Lukas (,17 V. 33rd St., C'lii- 
eago 111. 

P. A. Poška, prašant jo broliuliui ka 
rimukui iš Lietuvos, pajiešo Stanislo 
vo Lingevičiaua iš Kubiliūnų sodos 
OrinkiAkės, parapijos, Jis pats arba 
kas apie jį žinote malonėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atsišaukdami z n 

| miau aduotu adresu. 
P. A. POŠKA. 

i 3101 So. Morgan St., Cbicago, m. 

1 Parsiduoda Dailydė Įranikai 
('Varpente.rs Tonis. Galima pi- 
kti visus arba po viena Įranki. 
Parsiduoda iš priežasties manu 

vyro mirties, Išpanki vilnas bu? 
dvi dienas: ket, ir petnyčioj 27 
ir 28 lapkr. Uarbora UrtnikienO 
1736 \Y. 47th st.* Chicago, 

ANT RANDOS. 
I ATSIDUODA IN RANDA C. K A MBA 
|miJ FLIATAS C,ASAS. ELEKTRA 
TELEFONAS. VARPELIAI PRIE DU 
UI U. RUIMAI PUIKIAI IŠMALEVOT! 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
\V. 45-TH PLACE, CHICAGO. ILL 

Kad Salute Stomacb Bitters yra prt 
pažintas Wasbingtone, D. C. už tiki ] 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, viduriu užkietėjimu 
skilvio nedirbima neskanaus atsirugi 
dio neturint apetito, galvos skausmą 

! strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Storuach Bitters viską prašalina ir ps 
lieka laimingu, ai?', kurie jaučiatės 
aykstant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 1 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, C bou 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj. c 

ieigu negali gauti, ta prisilak monej 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakjmą kiek reikalaunat tai pris'.ų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš. kit 
taip: 

SALUTE IV'ANUFACTURE 
P. A. BALT RA NAS CO 

615 W. 31st St.. Chicngo. II', 

I'ajieškau draug ■, Antano 

Ikitkaus, paeina iš Kanno red., 
Raseinių apskr. Girkalnio pa- 
ra p., Juodaičių sodos.. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote pra- 
nešti turiu svarbų reikalu. Gir 

dėjau gyveno Chieagoje 1913. 
iš Lietuv s atkeliavome drau- 
ge. Antanas Stoškevič' 
IV)x 36, Lvon Mountain, X. Y. 

Pajioškau savo sesers Onos Įteka 
šaitės po vyru Kaneienės. Dešimts mr 
tu atgal gyveno Xew Britain, O'onn., 
o dabar nežinau U ir, 21 metai kaip A- 
merikoje, 2') metu kaip tekėjusi. Ji pa- 
etina iš Kauno gub.. TelSiy valsčius, 
Lūkės parap. Sklansčiij sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti: 
."VIr. ANTO.N* REKAŠIUS. 444R S. Her- 
mitage Ave., Cliicago, III 

! 
"" 

I I'a jieškau Jon0 Pociaus, paei- 
nančio i š Raseinių apskr., K ve 

darnes parap.. SaUtlaukiV* kai- 
mo, ri]>ie 40 metu senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie ii žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duobiu dovanų. Adresas-: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn Av 

Cbicago, 111. 

Pajieškau savo dėdes Jone 
| ir andrio ir tetos Petrinėlės Ši- 
dlauskių, paeina iš Vilniaus 

gub., Traku pa v., Daugų parajj 

į Kurliškių sodos. Malonėkite py 

11is at:.saukti arba kas žinote 

pranešti sekančiu adresu: 
A f a r i j oru is 1 )amkauskiuteį 

3412 So. Malstcd St., 
Cbieago, 111. 

Į Parsiduoda tikras medus r 

1 svaru vedrukas S 1 .^5: 10 sva- 

j ru vedrukas S 3.50. Prisiun 
eiam visur dykai. 

Peter Seli.itus 
S4(>3 (iilbert Cort Chirago, 

PAJIKŠKAU savo pusbrolio Jono šlio- 
/o. paeina iš Kauno rertybos, Kelmės 
p:u\, Verpenos f i 1 i jos, apie dešimts 
metų Amerikoje, irmiaus gyveno Pen 
sylvpuijos valstijoj, dabar nežinau kui 
jis pats ar kas kitas malonėkite pra 
nešti šiuo adresu. Zofija Ivanauskiutė, 
po vyru Stumbnen§, 41 Columbia St 
Bridgeport, Conn. 

j REIKALAI .TAMA anglių mainie 
! rių su šeimynomis ir nevedusių j I\eD 
j cucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą, darbo nereikia mokėti. Streikij 

{ učra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street 

REIKIA \ YRU. 

Dirbti prie llimberio. Ateikite 
ant 7 valandos ryto. 

l'/.moka kasdiena. 

LORD & P»rSllXELL 
2424 S •. Laflin St. 

REIKIA MOTERIJ IR MERGINU 
Prie lengvo durto, sortuoti sėklas 

forą mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Keuzie St. 

REIKIA IŽE n ™T" 
Pastovus darbas. Gera alga. 

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

REl KTA KARPENTERTU.' 
Picce work, prie taisymo 

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

REIKIA VYRU 
Stipriu 
I .eberiu 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

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

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

Subat. mis iki pietų. 

HOMAN A VE. 
IR ARTI flNGTON ST. 

* * * 

Skpitvkite ir Platinkite 
LIETUVA 
* t 

REIKIA PAGELBOS 

JAUNOS MOTERIS. 

MF.RCHANDISE DARP.A^ 
Del \ 'yniojimo, Inspektavimo, 
Svėrimo Paree) Post orderių, 
Oekiavimo, Pakavimo, ir pildy 
dymo rderių ir prie kitokių 
darbų tim.su departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir issidirbimas gero darbo dei 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 iki -4:45' 
Snbat mis iki pietų. 

IIOMAN aye. 
IR ARTI! INGTON ST. 

VAIKINAI. 
16 metų amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIU 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gora pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 

y 
SEARS ROEBUCK & COS 
Valandos S:00 iki 4:45."^ 

Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
MRRCHANDISR DARBAS 

d el 
Vyniojimo* Inspektavimo, Svė 
rimo Parcel Post orderiu, Če- 
kiavimo, Pakavimo ir Išpildy- 
mo orderiu, ir prie visokiu ki- 
tokiu mušu dirbtuvės darbų. 

Pastovus darbas. 
Gera pradine mokestis. 

Puikios progos išsidirbti gerą 
darba. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGTNOS 
16 melu amžiaus 

*L. 

MERCHANDISE D ARTV\S* 
dirbti musų 

Graznų. Sidabrinių ir Žaislų 
Departamentuose. 

Pildyti orderius ir kitokius dar 
bus musų departamentuose. 
Tai yra puikios vietos ir gero< 
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 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proga išsidirbti gerą dar 

bą ateičiai. Gera pradinė tno- 

ikesiis. 

i 
SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 
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