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Vokietija atsisako užtvir- 
tinti sutarti. 

Reikalauja pertraukti diplomatinius 
ryšius su Meksika. 

Sako, Villa suimtas. 
Trumpina darbo dieną Illinois Vals- 

tijoje. 
VOKIETEJA, ATSISAKO 

^Užtvirtinti sutartį. 
Paryžius, gruocl. 3 d. — j 

Šiądien tapo sužinota, kad i 
Vokietija atsisako pasirašy- 
ti po protokolu, kuriuo ga- 
lutinai užgiriama taikos su- 

tartis su talkininkais. Vo- 
kietijos atstovas Lersner 
pranešė apie tai taikos kon- 
ferencijos sekretoriui Du- 
tasta panedėlyje. 

Vokiečiai nesutinka su pro 
tokolo vietomis, kur kalba- 
ma, kad Vokietija turi at- 

lyginti laivais už nuskandy- 
tus vokiečių laivus prie Sca- 
pa Flow ir taipgi del reika- 
lavimo tarptautiškam teis-1 
/nui vokiečių aficierių už 
pasielgimus Prancūzijoje ir 
Belgijoje. 

Manoma, kad vokiečius 
padrąsino Suvienytų Val- 
styjų senato taktika, kuris 
irgi nesutinkąs su taikos su- 

tartimi. Pirmiau vokiečiai 
buvo linkę pildyti visus tal- 
kininkų reikalvimus dabai 
gi vokiečių liaudis pradėjo 
kalbėti, Md nėra reikalo iš- 
gildyti tulus talkininkų rei- 
kalavimus. 

Liepiama Vokiečiams Krau- 

stytis i» Lietuvos. 

.Tarp kit ko Vokietijos at- 
stovas baronas Lersner už- 
reiškė, kad jis yra pasiren- 
gęs pasirašyti, jei bus pa- 
vesta Scapa Flow inciden- 
tas išrišimui Haagos tribu- 
nalui. 

Taipgi kad butų išbrauk- 
ta iš taikos protokolo skirs- 
nys, kur kalbama, kad vo- 

kiečiai apleistų Lietuvą, nes 

tas vokiečių nuomone yra 
bereikalinga, kadangi vo- 

kiečiai jau apleido Lietuvą. 
Taipgi skirsnys, kur lei- 

džiama svetimoms spėkoms 
įsiveržti Vokietijon gavus 
tam priežastį, vokiečiams ir 

gi yra nepriimtinas. 
Augščiausia talkininkų ta 

ryba pasiuntė Vokietijai už- 
klausimą-protestą, kodėl ji 
pradeda vėl didinti savo mi 
litares spėkas, kas yra prie- 
šinga taikos sutarčiai. 

reikalauja per- 
traukti RYŠIUS 

SU MEKSIKA. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 3 d. — Senatorius Fall 
iš New Mexico, pirmininkas 
komisijos ištirimui nuotikių 
su Mekiska, šiądien užeriš- 
k§, kad Suvienytos Valsti- 

jos privalėtų pertraukti di- 
plomatiškus susinėsimus su 

Meksika, kuri, senaroriaus 
nuomone, tyčia stengiasi 
įžeisti Suvi^ny+as Valstijas. 

Senatorius Fall reikalau- 
damas, kad butų pertraukti 
susinėsimai su Meksika pa- 
briežla, jog surasta doku- 
metai, iš kurių aišku, kad 
Carranza rėmę streikus Su- 
vienytose Valstijose. Jis ti- 
kėjosi, kad plieno ir anglių 
streikai suriš S. V. valdžiai 
rankas ir jis galėsiąs liuo- 
siau šeimininkauti. 

SAKO, VILLA SUIMTAS. 

r j.arez, Meksika, gruocl. 
3 d. Pranešama, kad garsu- 
sis Meksikos revoliuclcnie- 
rius-banditaS tapo suimtas 
jo paties vyrų, kurie, buk 
nori už jį gauti gerą atlygi- 
nimą nuo federales val- 
džios. 

Apie jo suėmimą pranešė 
du banditai ir nurodė vietą, 
kar jis laikomas. Nurodyton 
vieton pasiųsta du pulkai 
federales kariumenės. 

Pranešime nepažymima, 
ar banditai reikalauja atly- 
ginimo pirm Vilios išdavi- 
mo ar jau jį išdavus. 

TRUMPINA DARBO 
DIENĄ ILL. VALSTIJOJE. 

Valstijine komisija prižiu 
rėjimui viešųjų reikalų išlei- 
do proklamaciją, kurioje 
ną 6\/-2 valandų; gi įstai- 
gos sutrumpintų darbo die- 
nj iki 6Vį valandų; gi įstai- 
gos mažesnės svarbos, kad 
visai paliautų dirbusios, 
idant tokiu budu apsisaugo- 
jus nuo stokos anglių. 

BUVO SUOKALBIS 
UŽMUŠTI TAFTĄ 

New York, gruod. S d. — 

(šiądien tei&me be tirinėjant 
| kitą bilą paaiškėjo iš detek- 
jtyvo pasakojimo, kad bū- 
nant W. Tafcui prezidentu, 

i buvo suokalbis jį užmušti. 

SENATAS TIRINĖS 
NEWBERRY-FORDO 

RINKIMUS. 

Washington, D. C, gino- 
džio 3 d. — Šiądien senatas 
priėmė specialę rezoliuciją, 
kuria užgiriam a padaryti tir 
rinėjimus veikimo rinkimų, 

j kada buvo išrinktas sena- 

itan Newberry gi Fordas pra 
laimėjo. 

Prasideda Derportavimas. 

(CobyrtuM)' 

Suvienytos Valstijos iki s'iol mažai tepaise j kairiųjų elementu veikimą, bet 
Įvykus pervsrsmems Europoje prasideda išsiuntinėjimas kairesnių elementų iš 
šalies. 

ANGLIES IŠKASIMAS 
PRADEDA DIDĖTI 

vVashington, D. C., gruo-' 
džio 3 cl. — Iš įvairių vietų! 
ateina pranešimų, kad vis1 
daugiau darbininkų prade 1 

da dirbti angliakasyklose. i 
Prie kasėjų diuosnorių pri-1 
si deda ir streikavusie ang- 
liakasiai, kurie nekuriose 
vietose grįžta darban bū- 
riais. ' 

Anglies iškasimas, kaip 
pranešama, pradeda didėti, 
ir manoma, kad už poros | 
sąvaicių anglies iškasimas 
pasieks normalio stovio ir, 
kuro krizis bus prašalintas. 

Kasyklų savininkai vėl su 

|sirinko Washingtone, kad 
| išdiskusavus valdžios pa- j 
i siūlytą plianą pakelti ang-i 
jliakasiams algos 14 nuošim- 
čių nepakeliant kainos ant 

anglių. Manoma, kad galų! 
gale kompanijos sutiks pri- 
imti šią propoziciją. 

Bet keblumai randasi iš 
kitos pusės, nes nekuriu 
gelžkelių darbininkai jau 
atsisakė perveždinėti ang- 

i lis, kurias iškasa liusnoriai! 
neunijistai. 

TRAUKINIUI SUDUŽUS 
25 SUŽELTA. 

Fcrt Warth, Texas, gruo- 
džio 3 d. — Šiądien ryte ne- 

toli nuo čia sudužo pasažie- 
rinis traukinys. Pasekmėje 
itapo sužeista 25 asmenis, ne 

! kurie sunkiai. 

1 M1NISTERIU KRIZIS 
ČECHO-SLOVAKIJOJE. 

į Praga, gruodžio 3 d. — 

Pranešama, kad Čecho-Slo- 
vakijos ministerijoje įvyko 
krizis iš kurios rezignavo' 
nariai tautiniai socialistai 
ir social-demokratai. 

Teis 84 angliaka- 
sių lyderius. 

Indianapolis, Ind., gruo- 
džio 3 d. — Federalis dis- 
trikto teisėjas teis 84 ang- 
liakasiu vadus, kurie kalti- 
nami kriminaliame prasi- 
žengime prieš "injuction." 

Teisėjas Anderson pasta- 
tė kaltinamuosius po $10, 
00 užstato kiekvieną. 

Nekurie iš kaltinamųjų 
esą už rybų distrikto, bet 
jie, kaip pranešė specialis 
prokuroras Simms tuoj bus 
atgabenti Andersono dis- 
triktan. 

BUS DEPORTUOJAMOS 
IR RADIKALŲ ŠEIMYNOS 

New York, gruod. 3 d. — 

Šiądien gauta telegramas 
nuo ateivystės komisijonie- 
riaus, kad sykiu su depor- 
tuojamais radikalais bus de 
portuojama ir jų šeimynos, 
jei jas turės Tokiame atsiti- 
kime turi but paduota spe- 
cialė aplikacija. 

Daugelis iš deportuojamų 
užreiškė, jog nori patįs ap- 
mokėti sau kelionę, 

j Su deportavimu sovietų 
Rusijon nieko aar nėra ži- 
noma; mat sovietai dar nė- 
ra pripažinti per Suvienytas 
Valstijas todėl sulyg tvar- 
kos nei negalima departuo- 
ti žmones. Todėl departavi- 
mas sovietų Rusijon gali il- 
gai užsivilkti. 

Bet' bolševikiški elemen- 
tai nebus deportuojami balt 
gvardiečių kontroliuojamon 
Rusijon; jie bus įteikti bol- 
ševikų atstovams. Taip už- 
reiškė ateivystės generalis 

i komisijonierius Caminetti. 

VYRAS KAMINE BAIDhJ 
GYVENTOJUS 

New York, gruod. o d. — 

Vieno namo gyventojai pra- 
nešė policijai, kad jau pora 
dienų kaip jų kamine ap- 
sigyveno kokia-nors dvasia 
ir neduoda gyventojams ra- 

mumo. 

Atvykus, policija su ug- 
niagesiais praardė karūną 
ir rado jame žmogų, kuris 
sako norėjęs užsimušti šok- 
damas kaminan 5 augštų 
namo, bet ištikųjų tik užsi- 
gavo. Jis nuvežtas ligonbu- 
tin. i 

AMERIKOS ATSTOVYBĖ 
TUOJ APLEIS PARYŽIŲ. | 

Paryžius, gruod. 3 d. — 

Šiądien sužinota, kad Suvie 
nytų valstijų taikos atstovy- 
bė savo grįžimą namo ati- 

! 

dėjo visai trumpam laikui. 
Sakoma sekančioje savaitėj 
amerikonai taikos konfe- 
rencijos nariai apleis Pary-į 
žiu. 

Nėra žinoma ar liks kas 
iš pilnateisių Suvienytų Val- 

[taikos atstovybės narių, ar 

gal visas reikalas bus pa- 
vesta užžiuron Suvienytų i 
Valstijų ambasadariaus j 

Francuziįoje Wallace, kuris | 
turės teisę dalyvauti konfe-| 
rencijos posėdžiuose. 

CHINIJA AČIUOJA 
S. V. SENATUI. 

Pekinas. Rekalaujant Chi 

jnijos atstovui Ryme, Chini- 
I jos atstovų butas pasiuntė 
Suvienytų Valstijų senatui 
padėkavonę, kacl pasiprieši- 
na taikos sutarties punktui 
Šantungo klausime. ! 

Mat S. V. senatas priėmė 
pataisymą, kad Suvienytos 
Valstijos skaito save nesu- 

rištos taikos sutarties pun- 
ktu, kuriuo nuspręsta liki-. 

Imas Šantung pussalio. i 

Sako, Estonai išmušė 2,000 
bolševikų. 

Esionija gali taikytis viena. 
SAKO, ESTONAI IŠMUŠĖ 

2,000 BOLŠEVIKŲ. 
Stockholmas, gruodžio 3 

d. — Helsingforso korespon 
(lentai praneša, kad Revelio 
laikraščiai skelbia, jog at- 
mušta bolševikų atakas 

Narvos apielinkėje padary- 
ta bolševikams daug nuos- 

tolių. 
Sulyg pranešimų, mušiuo- 

se nuo 19 iki 28 lapkričio 
bolševikai nustojo apie 2, 
000 vyrų, gi estonų 
nuostoliai buvo 75 užmušti 
ir 287 sužeisti bei dingę be 
žinios. 

ESTONIJA GALI 
TAIKYTIS VIENA. 

Ryga> gruodžio 1 d. (Ko 
penhagenas gruod. 3 d.) 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daiiy 
News Farbman praneša, 
kad su Rusijos sovietais, 
kartais, gali taikytis tik vie- 
na Estonija, nors ir buvo nu 

tarta, kad su bolševikais da- 
rys taiką tik visos tris Bal- 
tiko šalis bendrai. 
.Panašiai davė suprasti pa 

įkalbėjime ir Estonijos at- 
stovas Dorpate, kuris už- 
*eiškė, kad busimoji konfe 
rencija Dorpate gal skalty 
?is tąsa <Maskvos konferen- 
cijos, kuri buvo sudaryta, 
boiševikų su estais, pereitą | 
rugsėjo mėnesį. 

Latvių politiškuose i ate- 
liuose kalbama, kad Latvi- 

' jos valdžia yra Estonijos 
| mažai informuojama kas 
Į link busimos konferencijos, 
j Iš pasikalbėjimų paaiški, 
ikad jei Estonija viena tai- 
įkysis su bolševikais, tai kitos 
Baltiko šalįs laikysis pilnai 
neutraliai. 1 

AMERIKONAI PENI JU- 
DENIČO ARMIJĄ. 

Londonas, gruod. 3 d. — 

čionykščiai amerikonai val- 
dininkai pianeša, kad pir- 
miau pasiųstas Amerikon 
maistas dei Petrogrado 
(kada buvo tikėtasi, kad Ju 
deriičas užims Petrogradą) 
dabar naudojamas penėji- 
mui buvusios Judeničo ar- 

mijos ir pabėgėlių, kurie 
bėgo nuo bolševikų. Šis 
maistas yra parduotas šiaur 
vakarinės Rusijos valdžiai, 
bet dar nėra gauta už ji jo- 
kių pinigų. 

Judeničas, sakoma, labai 
dudžiugo, kuomet sužinojo, 
kacl amerikonų pašalpos ko 
mitetas ėmė rūpintis jo iš- 
krikdyta kariumene ir pa- 
bėgėliais. 

Mažiausiai du pulkai Ju- 
leničo armijos perėjo Esto- 

nijos rubežių, bet tapo tuoj 
nuginkluoti arba pastojo 
Fstonijos armijon. 

AUSTRIJOS UNIJOS Į 
NETURI FONDU. 

V ienna, gruodžio 3 d. — 

Austrijos darbininkų kon- 1 

jrese pranešta, kad nepa- Į 
siųsta tarptautinian darbo 
kongresan atstovų tik todėl., 
kad unijos neišgalėjo jų pa- 
siųsti ir užlaikyti, gi darb- 
daviai tame atsisakė prisi- 
dėti. 

riK VIENAS JUODUKAS i 
PULKININKU. 

Washington, D. C., gruo-|] 
džio 3 d. — Juodukų res- 

publikon Liberija, Afrikon, 
pasiųsta Suvienytų Valstijų 
atašė pulkininkas Charles 
•Joung; tai vienintelis juo- 
dukas, kuris pasiekė toki 
augštą laipsnį kariškoj tar- 
nystėj. 

SENATAS TIRINĖS VEI- 
.. KIMĄ PRAMONĖS 

KOMISIJOS. 

Washington, D. C., gruo-< 
džio 3 d. — Šiądien senatas 

priėmė rezoliuciją, kad bu- 
tų padaryta tirinėjimas vei-j 
kimui pramonės valdiškos 
komisijos, kuriai už metama j 
neteisingas elgimąsi Įvai- j 
riuose reikaluose. I 

SUDEGĖ ŠEŠI LAIVAI. 

Baltimore, gruocl. 3 d. -- 

Šiądien anksti gaisras sunai 
cino dvi medžių iškrovimui 
prieplaukas; sykiu tapo su- 

naikinti ir šeši laivai, kurių 
tiesugebta pervesti i sau- 

gesnę vietą. 

MEKSIKOJ t VĖL NORI 
MA IMTYNIŲ SU 

buliais' 
Mexico City, gruodžio 3 

d. — Meksikos atstovų bu- 
tas žymia didžiuma balsų 
mėmė bilių, kad vėl butų 
leista rengti imtynes su bu- 
liais. Senatas šiame klausi- 
me balsuos neužilgo. 

ORLAIVIAI ĖMIMUI 
PL1ANU. 

Para, Brazilija, gruodžio 
2 d. — Pranešama, kad bus 
naudojami orlaiviai ėmimui 
plianų apielinkės upės 
Amazonos ir artimų jai kal- 
nų. Delei to jau yra suorga- 
nizuota v iena francuziška 
kompanija. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien giedra; kįlanti 

temperatūra; vidutiniai piet 
ryčių vėjai. 

Saulėtekis, 7:02; 
Saulėleidis, 4:15. 
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LAIMĖJIMAS — VIENYBĖJE IR TY- 
RAME VEIKIME. 

Vienybėje — galybė, galybėje — per- galė. Mums reikia parodyti tokią galybę, ir tuomet su ja visi skaitysis. Delei "su- darymo" tokio? galybės kun. P. Lapelis užvakar "Dr." tilpusiame straipsnyje propo nuoja sušaukti Visuotiną Am. Liet. Pol. 
Seimą. Tokio seimo reikalirgumą jis pa- matuoja štai kokiais išvedžiojimais: 

"Tas Seimas, — rašo jis, — atliktų du didelius šuvius: pabelstų dar sykį į Suvie- 
nytų Valstijų valdžios duris Lietuvos Ne- 
prigulinybės pripažinimo reikale ir nusta- 
tytų tvarką pardavinėjimui ir pirkimui Lie- 
tuvos Boru, kad sudarius tinkamą pasko- lą naujos valstybės reikalams". 

"Tinkamiausia" tokiam seimui vieta 
kun. P. Lapelis skaito Washington, I). C., kaipo šio krašto admin. centrą. Seimą, — 

anot jo, — turėtų paskelbti Lietuvių Pil- 
domasis Komitetas, kuriam patariama tė- 
myti musų visuomenės opiniją šiame klau- 
sime ir sulyg josios pasielgti. 

Sunku, tikėti į galimybę sušaukti da- 
bar tokį seimą, kuris galėtų anttiek smar- 
kiai paklabinti Suv. Valst. valstybės rumo 
duris, kad paskatinti valdžią, prie Lietuvos 
neprigulmybės užtvirtinimo. Jei Suv. Valst. 
mažai kreipia domoa ant lietuvių tautos 
aukų ir kraujo kovoje už pasiliuosavimą, jei naujos valstijos sudaromos pagal tam 
tikrų politinių ir ekonominių kombinacijų 
—Europos pergalėtojų, kurie visai pamiršo 
mažųjų tautų apsisprendimo obalsį, — tai 
ką gali reikšti kokis seimas, nors jis atsi- 
būtų priešais Kapitoliumą ar Baltąjį Nomą 
Washingtone?!.. 

Kaslink sutvarkymo pardavinėjimo ir 
pirkimo Lietuvos Bonų — tyi tą galima at- 
likti ir be Seimo. Reikia tik tam tikros 
reguliacijos iš Lietuvos valdžios pusės ir 
sutartino veikimo tame reikale katalikų su 
tautininkais. Žinoma, pardavinėjant Lie- 
tuvos Bonus tokiu budu, kaip tas atlieka- 
ma dabar, negalima, net, tikėties ant pui- 
kių pasekmių. 

Liet. Bonų reikale turi susitarti srovės 
veikti išvien. Reikėtų sušaukti atstovus 
visų bendrovių, abiejų Susivienijimų ir 
abiejų Tarybų finansines komisijas; to- 
kiame susirenkime turėtų dalyvauti ir abie- 
jų Tarybų atstovai, o taipgi Pildomasis 
Komitetas, kuris atstovauja Lietu* 'os val- 
džią. Žinoma, butų dar svarbiau, jeigu to- 
kiame susirinkime galėtų dalyvauti tam 
tikras Lietuvos valdžios pasiuntinis, pribu- 
vęs Amerikon vientik Lietuvos Paskolos 
reikale. 

Plačiai apkalbėjus tą klausimą ir pada 
rius reikalingus'nutarir us, o paskiau vei- 
kiant sutartyje ir skelbiant-agituojant laik- 
raščiuose išvien, galima butu sujudinti 
Amerikos lietuvius ir patraukti juos prie 
pirkimo Lietuvos Bonų. 

* 

Juk Amerikos lietuviai nieko dar ne- 
veikė sutartinai (išimant, gal, Lietuvos 
Dieną, bet ir tada nebuvo tikros-tyros su- 

tarties). Jei tokis veikimas butų praves- 
tas, tai ir be Visuotino Seimo galima butų 
išparduoti Lietuvos Bonų už 10,000,000 do- 
larių. 

Galima daug kalbėti, galima šaukti 
dar vieną-kitą Vis. Seimą, bet jei nestosim 

į j tikrą-tyrą sutartiną darbą, tai vis bus 
i mums "žinomos" pasekmės. 

Reikia atmesti "užkulisinę", srovinę 
ir "politikierių" tamsią agitaciją ir sėjimą 
miniose neapikantos ir neužsitikėjimo, ta- 

}da bus galima atlikti didelius darbus. To- 
kj sutartiną musų veikimą "pajaustų", be 
abejonės, ir Amerikos valdžia ir, gal, grei- 
čiau nuo to prasivertų tos "rūmo duris", 
::egu nuo "dunsnojimo" seiman susi va- 
žiavusiu atstovu. 

Mums reikia daugiau vienybės, pasi- 
šventimo ir tyrc-atviro veikimo! — "Po- 
litikavimui", dvilinkavimui ir sroviniams ai1 

įasmeninimams kivirčams,—atliekant abel- 
I ną Lietuvos darbą, — turi .buti užkirstas 
geliąs. 

Vienybė, tyrumas ir veikimas suteiks 
mums pergalę.. 

I 

GALOP SUJUNGĖ SPĖKAS... 

Lietuva ir Latvija, nežiūrint ant ofici- 
| alinio karės pertraukimo, ikišiol buvo mū- 
šio lauku ir persekiojimų vieta. Tuodu 
kraštu trempė ir teriojo rusai-bolševikai, 
rusai-monarchistai ir vokiečiai. 

Lietuviai ir latviai su didžiausiu pasi- 
aukavimu kovojo prieš priešus-užpuolikus 

| ir pilnai tikėjo, kad jų tėvyne bus liuosa, 
I kad teisybė, galop, ims viršų. 

Bolševikai tapo sumušti ir nustumti 
tolyn. Su lenkais lietuviai irgi beveik visai 
pertraukė kovą (bent laikinai). — Tų 
dviejų tautų spėkos likosi dabar atkreiptos 
prieš msų-vokiečių kariumenę. Tečiaus 
latviai ir lietuviai visgi veikė atskirai. 

Kelios dienos tam atgal buvo praneš- 
ta, kad lietuviai visiškai sumušė rusų-vo- 
kiečių kariumenę, kurion inėjo garsioji 
"geležinė, divizija" — su gen. von der Golt- 
z'u priešakyje. Su tąja divizija, kaip ži- 
nome, veikė ir rusai, pamti karimn'enėn iš 
vokiečių nelaisvės arįa ir šiaip čionai su- 
traukti iš kitų sričių. Čia veikė, apart gen. 
Goltz'o, pulk. Avalov-Bermondt. 

Vienok vokiečius-rusus patiko pilna 
nelaimė Baltijos pakraštyje — žuvo "ge- 
ležinė divizija". Latvija pertraukė su Vo- 
kietij.. diplomatinius ryšius. Vokietija 
pradėjo kalbėti apie taiką. 

idant pilnai sudrutinti savo spėkas, 
latviu kariumenė susijungė su lietuviu ka- 
riumene dabaigimui kovos prieš vokrečius- 
rusus siaurinėj Lietuvoj. Vokiečiai susi- 
metę Šauliuose ir apielinkėje. Tečiaus 
lietuviai paėmė Radviliškį ir apsiautė šau- 
lius. Jeigu tikėti pranešimui iš Berlino 
nuo gruodžio 2 d., tai Šauliai yri jau lie- 
tuvių rankose, nes vokiečiai ir lietuviai su- 

sitarę delei musių pertraukimo. 
Latvija likosi visiškai paliuosuota nuo 

rusų-vokiečių, delei ko visoje Latvijoje 
viešpatauja didžiausias džiaugsmas. Jau 
gal panašiu džiaugsmu apimta ir Lietuva. 

Galima dar,pažymėti, kad latviai už- 
ėmę Mažeikius, svarbią geležinkelio stotį,-- 

i tečiau nėra abejonės, kad latviai sugrąžins 
Mažeikius lietuviams, nes tai Žemaitijos 
kampelis. — Latviai, kurie patįs kovojo už 
paliuosavimą savo krašto, tvirtai pasitikė- 
jdami į teisybės pergalę, nesistengs atplėšti, 
inuo Lietuvos teritorijos to kampelio. Vis-« 
j kas turi .išsiristi tarybų keliu — abi pusės | turi pasilikti patenkintomis. 

Kaip ten nebūtų, bet susijungimas lat- 
vių ir lietuvių kariumenių jturi labai dide-1 
lę reikšmę — Vis arčiau prie pilnos Lietu- 
vos Neprigulmybės. — 

Pastabos- 
Išvados. 

Albertas L. van den Berg- 
hen, garsus skulptorius, bel- 
gas, (gimė 1850 m.), kuris 
1876 m. atkeliavo Amerikon 
ir dabar gyvena kaime Oak 
Lavvn, arti Chicagos, kaip 

Įrašo p. Al. R-s "Vyt"., ds- 
įbar darbuojasi del lietuvių. 
Jis esąs labai užsiindnma- 
vęs lietuvių daila ir negalįs 
atsistebėti, kodėl lietuvių 
daila taip griežtai skiriasi 

j nuo kitų tautų dailės vak. 
Europoje. 

Al. R-s nurodo, kad išis 
i 69 metų senelis-dailininkas, 
| nors nupuolęs akimis, malo- 
niai priėmęs pakvietimą Lie 

| tuvių Numizmatikos ir Isto- 
| rijos Draugijos sutverti ko- 
ki nois reikalą paminėjimui 
Lietuvos nepi igulmvbės pa- 
skelbimo. 

Laike medariškosios dai- 
lės žinovų posėdžio (AL R-s 
irgi dalyvavęs) lapkričio 5 
d., Shermano viešbut., kur 
buvo išstatyta keli .šimtai 
medalių ir kitų ženklu pa- 
minėjimui šios karės meti- 
kių (buvę medaliai su Pa- 
derewskio ir Pilsudskio bius 
|tais), skulptorius van den 
i Berghen pęrstatęs žinovų 
kritikai projektą tveriamo 
Lietuvai veikalo. Ypatin- 
gai tą veikalą pagyrė gar- 
sus numizmatikas Brandt 
ir medalistas J. Shulman. 
Van den Berghen užbaig- 
siąs veikalą apie Kalėdas. 

Tai labai maloni lietu- 
'viams naujiena. Dar kartą, 
mes persitikriname, jog dai- 
lininkai randa lietuvių tau- 
toj neišsemiamą šaltini me- 

džiagos savo tvariniams. 

L. Nepr. Fondo valdybos 
skaičius sumažintas nuo 7 
iki 6 narių; jie kaitų bus ir 
T. Tarybos nariais. Tuor: 
naciu L. N. Fondas liko pri-į 
jungtas prie T.. Tarybos.j 
Priegtam T. Tarybos nariai j turi buti A. L. T. Sandaros] 
nai iais. j 

L. N. Fondo valdybą su- 
daro : 

A. B. Strimaitis — pirm., j ?. tyorkus — vice-pirm., P.; 
Jurgeliutė — rast., P. Paukš | 
tis — iždin. 

T. Tarybon nuo A. L. T. i 
S. nuskirta: pp. M. Vini- 
kas, A. Augunas, K. Karuža, 
•J. Strimaitis ir J. O. Sirvy- 
das. 

Tos permainos ir rinkimai 
padaryta A. L. T. Sandaros 
Seime. — Galima dar pašte j 
bėti, jog, apart pirmiau nu-' 
balsuotų Sandaros vadų, ku- 
riuos jau esame Įvardiję, p. j 
M. J. Damijonaitis išrinktas' 
raštin. ir administratorium; 
"Sand." redaktorium patvir 
tinta p. K. Norkus. 

GENERALINIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS. 

Kairiame Dauguvos fron- 
to sparne šautuvų ugnimi 
išsklaidytas bolševikų bū- 
rys beslenkąs kranto link. 
Dešiniame sparne ramu. 

Jezgulėnų rajone prieši- 
ninkas gamina .gynimosi po- 
zicijas. 

Lenkaičių srity'j ypatingų 
įvykių nebuvo. Po žiaurių 

| musių X. 22. vakare prieši- 
jninko vel pasirodęs šarvuo- 

tas traukinys, jau apgadin- 
jtas musų artilerijos šūvių 
| priverstas buvo veik prasi- 
salinti. 
i Spalių m. 21—22 d. musų 
|nuostoliai: 4 nukauti, 12 su 

| žeistų ir arti 30 be žinios 
(dingusių; jų tarpe 3 karinin- 
| kai. 

Gautomis žiniomis kolča- 
jkininkų pusėj nuostolių dau- 
igiau: 40 vien nukautų ir 
'daug sužeistų. 
j Generolas Leitenantas 

Nastopka. 

! KARELU PASVEIKINI- 
MAS LIETUVAi 

Šimtmečiai praėjo, kai lie 
s tuviai ir karelai gyveno ben 
|dru gyvenimu. 

Pirmą kartą buvo tokis 
periodas prieš istorijos lai- 
kus. Kalbų mokslas pati- 
ria, kad prieš du tuksiančiu 
metų vakarų suomių kal- 
boms davė didelės Įtakos 
[Baltijos pajinio taut js. Daug 
| ir kulturos plėtotei svarbių 
! skolintų žodžių suomių kal- 
boje pažymi tokią senovės 
lietuvių įtaką suomiams tais 
praėjusias laikais. 

Tūkstantį metų vėliau pra 
sidėjo abiejų tautų jiegos 
plėtotės periodai. Prieš tū- 
kstantį metų žydėjo didžioji 
Karelų valstybė, kaip nie- 
kad anksčiau arba vėliau, 
siekdama nuo Ladogos ligi 
Baltijos juros' įlankos ir Le- 
dinės juros. Ir apie vidur- 
amžio pabaigą Lietuva buvo 
išsiplėtusi nuo Baltijos juros 
ligi Juodosios juros. 

Teeiau abi tautos padarė 
tą pačią pragaištingą paklai 
dą, užmegsdamos ryšius su 

rytais. Karelai padėjo iš- 
tisus šimtmečius Naugardui 
ir patikėjo slavų sąjungai. 
Lietuvos kunigaikštis Nari- 
mantas taip pat susidrauga- 
vo su Naugardo sąjunga. Ir 
gudrieji naugardiečiai atly- 
gino jam, atiduodami 1333 
metais savo rytų Karelų są- 
jungos kraštus to kunigaikš- 
čio nuosavybei. Taigi Nau- 
gardas pakeitė savo senes- 

nįjį sąjungininką nauju — 

ir kartu kurstė Karelų krašte 
sukilimų prieš naująjį vieš-j 
patį. Tokia buvo jau tada| 
Rusų valstybė. 

Tečiau tai keršija paga-| 

liau sa\o kaltininkui. Nei 
viena Rusų svetimųjų tautų 
dabar nebenori surišti savo 

laimės su dižiaisiais Rusais, 
nei viena jų nebegali jau ti- 
kėti Rusų laidavimais. 

Vėlesniais laikais, Švedų 
didžiosios galybės metu, Ka 
rėlų kariumenė dalyvavo 
švedų-suomių armijos dar- 
buose Lietuvoj. 

Ar tie laukinės epokos la; 
kų įvykiai paliko nepasiti- 
kėjimo ir netapykantos? Nie 
kada, tik ne Karelų krašte! į 
Vis dėlto gyvena ir toliau 

suomių dailiojoj literatūroj 
ir muzikoj tų įvykių atsimi- 
nimai. Taip antai J. Tope- 
liajaus istoriniuose romanuo j 
se "reicerio papasaKoji- 
mai", kuriuose nupiešiama 
suomių kariškių didvyriški! 
darbai didžiosios galybės I 

įmetu, dažnai su romantiniu! 
(koloritų sukurta tokios dva-j 
jsios, kuri galėjų atvraizdin-| 
iti ir lietuvių ir ka-ėlų tau-j 
Itin j žygį. 

j Karelai nori, kaipo lais-1 
'vos Suomių valstybės dalis, 
pasveikinti laisvąją Lietuvą, 
turėdami abiejų kraštų lai- 

mingos ateities vilties, ku- 

rią galima atsiekti nugalė- 
jus rytų pavojų ir išvien su 

vidurine Europa! 
Herman'as Stėmberg'as, 

buvusis Karšių tautos stu- 

dentų kuratorius Elsinko 
universitete. 

ŽE>I. KALVARIJA. 
1 Spalio 5 d. buvo demonstra- 

cija. Prasidėjo nuo bažnyčios 
ir sustodami prie kryžių ir kitų 
šv. vietų sakė prakalbas. Kitas 

j net apsiverkė, prisiminęs car< 1 

[valdžios laikus ir tais laikaisi 
už lietuviška raštą persekioji- 
mus. Orkestras griežė maršus, | 
dainas. Publika dainavo liiiv, ]' 
n;», "drąsiai draugai", 4<kovo- 
je žinot" ir kitas dainas. Visi 
džiaugėsi Lietuvos neprigulmy 
bės pripažinimu... Demonstra- 
cija brėkštant pasibaigė. 

I )avatkėlės tokiomis eere- 

monijomis labai pasipiktino, 
kad prie bažnyčios durų, Šven- 

toje vietoje, maršus griežia. 
Sako, kad baisesni laikai virsią, 
negu prie bolševikui ištvirkę 
esą ir kunigai, kam nieko ne- 

gina. Juk jei taip nieko nesa- 

kys ir toliau, tai gal greit pra- 
dėsią net bažnyčioje su mergo- 
mis šokti. Kas, kas, bet Kalva- j 
ri jos davatkėlės geriau žino ir į 
už kunigėlius kas galimu, kas j 
negalima. 

i /avatka.! 

YLAKIAI. 
(Mažeikiu apskr.). 

Žemaičiuose tarp kilu pažanj g'iojo jaunimo bu v labiausiai 
veiklumu atsižymėję Ylakic- 

:iaj ir jie kuone visi "Liet. 

L k." auklėtiniai. Karo metu 

nors visur buvo viskas suvar- 

žyta, bet jie ta vargą pernešė. 
Leidinėjo savo laikraštėli 

(rankraštėlį), turėjo nemažą 
biblioteką, tankiai darydavo 
slaptai šeimyniškus vakarus,"* 
skaitydavo referatus ir U. To- 
liau j jų rankas buvo patekęs 
vartot, draugijos valdymas. 
Atsižymėjo ir čia savo veiklu- 
mu pirmininkas vartot. drau- 

gijos J. Milvydas, katras, tik 

išmeldęs iš vokiečių leidimą, 
nuvyko Vilniun ir ten del drau 

j_»ijos pripirko pardavinėjjiinui 
gana daug kaip mokslo, taip ir 
pasiskaitymui knygų. Kitų pre 
kių taipgi prigabeno pakanka- 
mai. Apyvarta gana pakilo, 
žmonės l*'ko labai užganėdinti 

^ lakieciai save sKa,.)si 

"liaudininkais" ir uoliai i)i a ti- 
no 'L.Uk." :r "Darb. Balsą", 
tik išstojus soc. demokr. iš Ta- 

rybas ir jų i Tary;:.; buvo krei- 
vai žiūrima ir išsitariama. To- 
kiu budu už bedieviškus laik- 
raščius ir su kreiva akimi žlu- 

!eimią j Tarybą užsipelnė jie 
neapykantą kunigėlių su da- 
vatkomis. kurios ir davė jiems 
aukštąjį "bolševikų" vardą. T c 

tik ir tereikėjo; parsidangindaV 
mas Plechavičius su vokiečiais 
tuojau pradėjo daryti medžiok 

lę ant tariamųjų "bolševikų" 
katrų vra Ylakių 'se gana daug w > o 

bet a])art pinigų, mažai kas pa- 
sisekė suimti. Tik beparvažiu v 

jaut iš Sėdos, lik ) nušautas 1>u 
ves var{ draug. vedėjas I). 

Šeputa, pas kuri. kaip žin. sa- 

ko, atrasta kišenėje purvina 
proklomacija. 

Nežiūrint saitų žiemos orų, 
pilni krūmai ylakieeių pirmei- 
vių, kuriems, kaipo tokiems, 
rcrktų duot pirmenybę veiL". > 

jie k a i po soc i a 1 i s t a i. Įvairi ų itj 

duju, liko nudažyti ''bolševi- » 

knis" ir laukia kiekvieną valau 
dą, ar nepateks i IMeeb. ran- 

kas, ar nenrisieis atsidurt' ant 

Sėdos Kerežių kapinių. Milici- 
ja tankiai kaimuose į ieškodavo 
ir daug kam 1 ailį išperdavo. 
Kliuvo nagjiiki. nemažai 3 geg. 
\ ižautu mokytojui. Mat sis 
kaltas tu:>. kad uk. i. Mtlvido 
name ir jo rupesniu įtaisytoje 
mokykloje mokino vaikus. 

Paskutiniu iaiku Milvidas 
buvo užsirūpinęs, kas busią su 

rinkimais j St. Seimą. Šiandien 
jis nuramintas. Sėdi Sėdos ka- 
lėjime kaipo "bolševikas* 
Rengėsi žmogus sutveri nema- 

žą valst. sąjungą, bet svaj >nė- 
imis darbas lieka... Liūdna da- 
]rosi, kuomet matftii mieste su 

j šluota del paniekos, po IMecli. 
i langais šiuo jaut bruką. 

I domus iš Ro ja it,'. 

Mergaitės pirmas bučkis vi- 
suomet nekaltas. Antras, tai]i- 

tyras, jei tik ji mvli Naiki- 
ną. 

% * si: 

Svičiams geriaus tikiu tavo. 
melas, negu t<> paties dalyko at 
ka rtojimas. 

Penkių Aktų Komedija, 
Redaktorius NN., ką-toki į 

perskaitęs, atsilošė ir balsu: 
pats p^u nusijuokė. Tuom 
tarpu duryse pasirodė jau- 
nas, nedrąsus vaikinas. 

— Ką tamsia? — akimis 
dabodamas jauną vaikiną, 
užklausė Redaktorius. 

— Aš atnešiau parašęs pa i 
stabą kaslink...—artinda-l 
masi prie Redaktoriaus iri 
kišdamas kairiąją ranką Į 
apatinę lašenę, atsiliepė vai 
kinas. 

— Apie ką? — skubiai 
paklausė Redaktorius. 

— Štai, apie prisipažini- 
mą, kad perino... 

— Jųs vis kimbate Brigh- 
ton Park'o klebunui i kai- 
lį? — ypatingu tonu perkir- 
to Redaktorius. 

— Taip, ponas Redakto- 
riau, taip. Juokas ir didele 
istorija iš to išeina... į 

— Sėskite., I 
— Ar turite laiko peržiu-Į rėti tą rasinei j? 
— Meldžiu. I 

j Redaktorius, paėmęs aš- 
tuonis didelius puslapius, 
sukeitė kojas ir, kresėj at- 

1 

silošęs, pradėjo peržiūrinėti. 
Vaikinas, atsbėdo ir pilnas 
rūpestingumo ir bevilties 
dabojo Redaktorių. Ant 
Kiekvieno Redaktoriaus pasi 
judinimo, sukosejimo jis 
laukė ko tokio nepaprasto 
girsti. — Ar sutiks talpinti? į Ar talpins? Jo galvoje kaip 
plaktukas plakė. 

— Cha, cha!—ant vai- 
kino akis užmetęs nusijuo- 
kė Redaktorius. 

— Ar tinka? Juokinga? į 
Bet "Draugas"... 

— Neturiu laiko viso per- 

bėgti... Puikiai rašote ir 
vietoj nušviečiate jo darbus. 
Bet... Žinote, pastaruoju 
laiku mes taip mažai vie- 
tos turime... Jau porą sy- 
kiu apie tai buvo pastebė- 
ta. .. Butų veltui atkartoti... 
Priegtam, nesuprantančio ir 
nenorinčio suprasti neper- 
tikrins1'. 

Vaikinas nusiminė,, nulei- 
do akis ir užsiiir-ole. 

— Bet tai tikra tiesa, po- 
nas Redaktoriau.... Tikra 
tiesa... Jis perino ančiukus 
ant viškų, — po trumpos ty 
los prabilo vaikinas. 

—- Kodėl ne? Tas labai 
gali būti. Bet... 

— Taip, ponas Redakto- 
Jrnu, parapijos komitetas 
j tai pripažino musų "ketu- 
į'iu ausimis". 

| Taip! 
I Čia vaikinas pradėjo pa- 
sakoti, kaip jis užsiprašęs 
savo draugus, kad jie pa-| 
klausytų, o jis komiteto apie | 
tai klausęs. 

— Komitetas, tris vyrai, j 
nunešė nuo viškų pintinę su! 
višta, betupinčia ant besi-! 
kalančių ančiukų... 

— Cha. cha! — Juokin- 
ga. .. VienoK mes taip ma- 
žai vietos turime... 

— Ponas Redaktoriau, į bet žiūrėkite, ką jis... "Drau 

ge" šneka... 
— Jis dabar pats gailisi.... 
— Sakote — neturėsite 

vietos clel tos mano pasta- 
bos, ponas Redaktoriaus? 

— Taip, tamista. Jei ke- 
liais žodžiais... 

— Žinote? — užšoko vai- 
kinas, — aš planuoju pen- 
kių aktų komediją... 

— Penkių aktų komediją! 
Apie Brighton Park'o kle- 
boną? 

— Taip, ponas Redakto- 
riau. Pirmas aktas perstatys 
jo šykštumą ir pasielgimą su 

parapijonais; antras — pe-į 
tinimą ančiukų ant viškų ir j 
ju suradimą; trečias jo 

gličią — gaspadinę ir ...; 
; ketvirtas — parapijonų su- 

jsipratimą ir jo prašalinimą 
iš parapijos ir penktas... 

i — "Margos mintįs" ant 
|antro puslapio netelpa, — 

įinėjęs tarė laikraščio laužy- 
! tojas. 
j — Aš einu... Viso labo, 
tamista, — tarė Redakto- 
rius, eidamas i spaustuvę. N 

— Sudiev. Ateleiskite, 
kad... 

— Taip, negalime... Jei 
trumpai... Sudiev! 

Laikraščio laužytojas su 
Redaktorių nuėjo spaustu- 
vėli, gi vaikinas, galvą nu- 

leidę, išėjo lauk. Tulclis. 



BELOIT, WIS. 
Subatoje, lapkričio 22 d., Htf'val. vakare, Court of Ho- 

nor svetainėje, atsibuvo Lie 
tu vos Leisvės Varpo prakal- 
bos. 

Kalbėtojai buvo iš Chi- 
cagos, Lietuvos redaktorius, 
Romanas Adžgis ir M. Dū- 
das, Lietuvos Laisvės Var- 
po globojas. Gerb. R. Adž- 
gis — savo kalboje aiški- 
no dabartini vargingą Lie- 
tuvos padėjimą ir svarbą, 
kaip mes turime gelbėti ir 
savo gausiomis aukomis ją 
šelpti. Gerb. M. Duda kal- 
bėjo apie Lietuvą ir Lietu- 
vos Laisvės Varpą ir ragino 
gausiai aukauti Lietuvai. 
Jam pabaigus kalbėti buvo 
rcnknmos aukos. 

NE3TREIKUOKITE! 
Kum dirbti Kitam jeigu gali buto 

pata »au ponu, išmokdamas barbarys.. 
te s amu tą i trumpą laiką, as amatas 
tai pravers net jeigu grižtumei } savo 

tėvynę. Del platesnių žinių rašykite 
pas: 
NOSSOKOPF'S INTERNA'IONAL 

BARBER 9CHOOL 

j^L'-'O Penn A ve., PittHburgh. Pa 

DR. J. SH1NGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Spccialiikunits. 

\229—~r9th Avc. Tei. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. |>ric 13-los. 

Trlrfona* Cicero 49. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS 

16:17 W. 51 ma ir kamp. Marshflel 
Vai.: iki f»; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

jfUoncs: 155—551 
Resiocncr Photie Drovcr 7781 

F.A JOZAPAITIS, R. Ph.! 
DBUO STORE—APTIEKA | 

Pildome Visokiut Receptas 
?.601 SO. HA±»STED ST. CHICAaOj 

Telephons Vardu 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3ydci visokias ligas moterų, vaiky ir vyij.< Specialiai gydo limpančias, senas Ir 
paslaptingas vyry ligas. 

3259 So. Halsted CU Chlcago, III.] 

j Pab'iigus rinkti au^as, g. 
j R. Adžgis — kalbėjo apie 
ekonominį Lietuvos padėji- 
mą ii ragino lietuvius mo- 

kytiem kokio nors amato. 

Garbus tėvynainiai ir duo 
snųs beloitiečiai ant Lietu- 
vos aukuro sudėjo sekančią 
auką: p. J. Nakrušas, $25. 

Po $10. — Antanas Jo- 
| kubauskas ir Alekas Kataus- 
kis. 

Po $5. — Geclru'a Nakru- 
šienė, Ed. Bunickas, J. Mer- 
kelis, V. Slakevičius, B. 

įTraškelis, T. Tvaravičia, J. 
[ Petrauskas, J. Skaudvilas, 
K. Urbelis, A. Rumška, B. 

| Ramanavičia, B. Lebekevi- 
čia, St. Bukauskas, V. Tra-1 
kselis, P. Šegždas, S. Ar- 
lauskas, J. Janulis, L. Skond 
vilas, I. Kryžanauskas, K. 
Starys, J. Gerleikis, P. Ju- 
sis, B. Pankauskas, A. Sna- 
baitis, J. Čiuris, K. Martin-; 
kūnas, J. Sagaitis, A. Kaz- 
lauskas, J. Druktenis, J.. 
Glaveckas, P. Palubinskis,! 
M. Ralis, P. Mikaluskas, J.1 
Petrauskas, M. Baltrušaitis 

jir J. Švagždas. J. Digus $2. | 
j Po $1. — B. Runas, K.; 
Brazauskas, A. Malukaitis, 
A. Runas N. Mockevičia, P. 
Mockevičienė, B.. Runiutė, 
E. Bukauskienė, A. Bukaus- 
kas, V. Traškienė, N. Ta-1 
muiis, J. Kiela, V. Belskis,' 
P. Maskoliūnas, M. Janulie-j 
nė, B. Radavičia, K. Laude- 
'naitis, J. Gerlikas, B. Rada- 
vičia, K. Laukenaitis, J. Ger, 
likan, D. Jasaitis, L. Skip- 
kiutė, A. Kryžanauskienė, J. 
Skipikienė, M. Skudauskie- 
nė, J. Urbeliutė, Ed. Moc- 
k'evičia ,J. žižiunas, M. Dig 
raitė, B. Pankauskiutė, S. 
Siminavičio, J. Dimintis, A. 
Iždanavičia, V. Skunaus-j 
kas, P. Dagrienė, P. Pago- 
jus ir P. Ralis. J. Padvili- 
kis 50c ir A. Ragelskienė 
25c. 

| Stambesniu auku surink- 
ta —./$265.55 

Smulkių 10.90 
Už įžangą i svet, .. 36.70 
Kartu $813.15 
Po prakalbų, 11:30 vai. 

naktį, prasidėjo rodymas 
Lietuvos Laisvės Varpo kru- 
tančių jų paveikslų. Publika 
nors jau buvo nuvargusi, 
bet visa ėjo žemyn teatran 
ir su įdomumu į tuos isto- 
riškus paveikslus žiurėjo. 

Belait'e, nors mažai lie- 
tuvių gyvena, bet jie visi yra 
tikri tėvynainiai darbštus ir 
duosnųs. Tokia maža kolo- 
nija sudėjo virš trijų šimtų 
dolarių Lietuvos Laisvės 
Varpui, kuiie bus pasiųsta 
Lietuvon. 

Bravo! beloitiečiai, kad 
atjaučiate savo tėvynės Lie- 
tuvos vargus ir kiek galėda- 
mi jai aukaujate. Vietinis, j 

PLAINS, PA. 

Pabaiga svieto. 

Praeitą vasarą tarpe čio- 
nykščių katalikų pasklydo 
žinia apie pabaigą svieto. 
Mat, vietinis lenkų kunigas 
vieną nedėldienj smarkiai iš 
baręs savo parapijoms pasa- 
kė, kad pabaiga svieto ne- 

toli, (vos tik apie savaitė 
laiko) pasakė ir dienvą ku- 
rioj svietas pasibaigs. Karš- 
tesnieji katalikai, didžiai nu j 
liūdo. Su didžia baime mel 
dė Dievo susimylėjimo. Atė- 

jus tai dienai, svietas nepa- 
sibaigė — viskas aprimo. 

Bet štai prieš porą savai- 
čių ir vėl musų katalikai 
c'ičtžinojo apie "tikrą" svie- 
to pabaigą. Jie matė ten 
kur angliškuose laikraščiuo 
se, buk, gruodžio 17 d., šių 
metų pliš žemė, girdi, ten 
kur toli jau šmotas atskilo 
ir dega, gi visa žemė truks 
tą dieną. Kiti sako, kad 
žvaigždė atsiliuosavus iš vie 
tos ta dieną puls ant že- 
ni^s. Treti gi aiškina, kad 
saulė puls žemyn. Bet kaip 
vn nebūtų, o pabaiga svie- 
te jau čia. 

TUOJ 
Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

T-IETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
Paskolint jai vieną milijoną dolerių ant-dviejų metu ir 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryta ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburglie. 

44.Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
hietuvos valdiios ir Amerikos Lietuviu Prekybos Bcnd. ovčs sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams aut Sį/2 iiuoŠ 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo prisdnas 
Pirkite Lietuvos Bo n u s 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmoketi nemažiau 5.00 
" $100.0^ " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00- " $100.00 
Sėsk tuojausir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuo jaus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada gafesi būti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę ispildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Liii gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

i Tai dienai artinantis, ne- 

kurie vyreliai metė savo dar 
bus, gi moterėlės, taip pat 
meta namų darbus — visi 
bėga į bažnyčią, giria bie- 
•'li savo dūšią, prašosi į 

daiifc'1 Parbėgę iš bažny- 
čios, traukia į smuklę kiek 
nusiramnti, kuną sustiprin- 
ti, ir kad spėjus sunaikinti 
sunkiai sutapintus centus; 
nes, girdi, tuojau jųjų ne- 

reiks. 

Kunigėlis prisakė savo pa 
rapijonams, vesti savo vai- 
kus prie komunijos, kurie 
tik turi 7 metus amžiaus. 

Patsai gi kunigėlis taip- 
pat ruošiasi, nes leidžia sa- 

vo karvę, ant išlaimėjimo, 
pardavinėdamas tikietus po 
25 centus. Stebėtina kodėl 
jis renka pinigus. Po teisy- 
bei jis turėtų pakelt gerus 
pietus iš tos karvės, del sa- 

vo parapijonų. Todėl į tai 
žiūrint, reikia abejoti apie 
pabaigą svieto. V. P. f 

SIOUX CITY, IOWA. j 
Lapkričio 21 d. pas mus ^ 

kalbėjo chemikas P. Žuris, i 
"Lietuvos Atstatymo Bend-j 
rivės" atstovas, temoje: In-j 
dustrialinės progos Lietu-' 
voje. Savo aiškioje kalboje I 
p. P. Žuris nurodė kokia žaj 
lioji gamtos medega randa-' 
si musų krašte — Lietuvo- 
je ir kokius gyvenimui rei- 
kalingus daiktus galima bus 
iš jos pagaminti, jeigu tik- 
tai mes, susiorganizavę į 
tam tikras pramonės bendro 
ves, griebsimės išdirbystės 
darbo. Ypatingą doma jis 
atkreipė i plačią odų išdir- 
bystei dirvą Lietuvoje pri- 
vesdamas keletą pavyzdžių 
skaitlinėmis. Užbaigdamas 
kalbą ragino žmones dėtis 
prie ''Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės". Pasekmės buvo 
geros. Prie bendrovės pri- 
sirašė keletas naujų narių. 
Prakalba žmonėms, mato- 

mai, patiko, nes visi atydžiai 
klausėsi. Reikia tarti šir- 
dingą ačių šv. Kazimiero 
Lietuvių parapijai už sutei- 
kimą veltui prakalboms sve j 
tąinės. 

L. At. B-ves Narys. 

SI* ELI ALIS UARGENAS 
MOKĖK KANDA PATS 

SAU. 

Naujas ]>lytu dviejų datų 
namas, prie \Yesteni A ve. 

tarpe 43-čios ir 45-tos. Čia 
tai turite puikiausia proga įsi- 
gyti puiku namą. mokant rau- 

da. Pardu siine labai pigiai ir 

ant pigiu išmol'ėpmų. Šis na- 

mas randasi netoli nuo dide- 
lių dirbtuvių, kur tūkstančiai 
žmonių dirba. Rašykite, lėle- 
f oliuokite arba ateikite F. F. 
Merrill, 106 X. La Salk* St., 
Telefonas Main 2043. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bittcrs yra pri- 

pažintas Washingtonc, D. C. už tikra 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą., 
skauda po krutino, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską. prašalina ir pa 
lieka laimingu, aig», kurio jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.60 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, o! 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk moneyi 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir Į 
užsakymą, kiek reikalaunat tai prlslų į 
sime tlčl tamistų. 

Pasa.ja: Reikalaudami prisiųskit j 
tikrą ir uiškų savo antrašą ir rašykit į 
taip: 

SALUTE MANUKACTURE 
P. A. DALTRANAS C.O., ..„j 

616 W. 31st St„ Chicago, ||f.j 

felepbono jorover 0JDS 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 S. HALSTED ST„ CHiCAGO 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaicars 

Nedaliomis pagal sutarti. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS D£NTĮSTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 \ak 

Nedeliomis imagai sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

Phons Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistab..c 

Naujieną Kame 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted S t. Chicago 
~ 

DR. I. E."MAKARr 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan 4ve. 
Telefonas Pullman 342 ir 31S0 

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

Telefonas Yards 723 

/ALENXiW£. iJRi_S5įMiA*vlWi, 
COT,LEOE 

Mokina siuvimo fclipJao, 
(Jienouila ir vasarals dbizuic 13 
aamu. Paliudijimui Išduoda "M ir n» 
rba rašykite, o pa:OstoogP'n>" 

nuteikti jūron pat<u1ui%. 
fofl parūpinamos aykai. AtaLaakyldta 

W Macil«on Uū 
SARA r*vVttR PrifccnpaJ 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2911 W. 43 st. McKinley 263 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, skauda Kalva. trumparegystė 
paeina nuo silpni; akių. Sergėkite savo repi 
Įima. Ypatinga doma atkreipiame š vaikas 
einančius mokyklon. \'alandos: nuo 12 iki 
vaiaro. Nedil.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 Y.rest 47-ta kampas 
Ashl«^d Ave. Telefonas Drover 9660. 

Tel. Ya-d3 3654. \KUSERKfl 
Mrs.A.MtahMcz 

Baigusi Akušerijo 
kolegijg,; ilgai prak* 
kavusl ^encsilva&i 
Jos hospitalese. Pa 
BOkm'ngai patarnau 
ja prie, gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
še ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chicaol. III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vSlal va c&i 

Dr. C. M. Glaser 
PrrtUkuoJ* J&e ti tnct*i 

3149 S. M ory? n 8t kert* 82 fit \ 
ipcclallsta* UoterJiktj, Vyrilkij, 

ir CbroDičky Ligų. c 
Valandom: {*-—10 ryto, 11—S po S 
piet. •—s vau., Nad41. P—1 j 

TELEFONAS YAHD6 W7. ? 

D?. M. Herziui i 
iŠ RUSUOS 

f>rai aeiuvumi žinomas per 16 »» į 
tg kaipo patyrė* gydytoju. ckirurg» ; 
Ir akušeris. < 

Gydo aitrias Ir chroniikai liga*, vy 
nj moterr. ir railcų, pagal naujiusit 
uirtodas. X-Ttay i* kitokiu* eiefctr* 
rrictaioa* j 

Ofisai ir ^:boiat»rlJa: 1023 W. Hlt>» { 
Street, netoli Fi«k Street 

VALANDOS Nuo 10—'2 pietų, l« 
6—8 vakarais. Te!epUo:«.- 'Janai 3110 I 

GYVENIMAS: 3412 S«. 'Talsfcd j 
V AT ANf ̂  *—c Hkttl 

į e 

| Photte Boulevcrd 2160 

| Dr. R. J. Karalius j 
UŽ4T8ENCJUSI08 | 

U G O t | 
Į Valandos: 9 lkJ 12 Ir i Iki > f 

rakarftjfl. | 
3303 SO. MORGAN STREET 

Ofisas: Tel.' Drover 7042 f 

dr. s. mikelis į 
,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
Chicagoa 4712 S. Ashland Ava f 
Cicero 4847 W. 14th Street | 
Ofisas: Tel. Cicero 6961 | 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 1 

Telephone i'rospect 8585 

<• iV Severos Gyduoles užlaiko- 
* seimynos sveikata., 

« V .'-y* »> .t 

Gaiikio kopifo Severas liatuviSko kalen- 
doriaus 1930 metams savo aptickoje, arba 
parugyk ir pareikalauk tiesiu* nuomua. 
Gaunamas dovanai! 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtu, jeigu nedarysi taip. kaip 
kiti daro: Imk 

Severais 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusij aptiek oje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu*' 
siems. Kainos: 25 ct. ir l ct. tak- 
sų, arba 60 ct. ir 2 ct. taksu. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEPAR RAPIDS, ,lt>WA La 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAs! 
ant Tūry. L®ntŲ. Hė.nu Ir 8togams Popierlc 

BPECiALlAi: Maleva malevojlmul stubų Iš vidau». po $t.50 uv •'•llom 

CAF;R BKOS WRF-CK!NG CO. 
J00S4039 SO. HAL3TED STREET, OHICAGO. (I L. 

L1BEKTY BONDS Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja ^ verte, ir Laisvas Bondus pilna pinigine vertp. ■■ 
Atneškite arba atsiųskite i J. G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MiLWAT,KEE A\E. 
ir Suimtomis 9—9 tari) P .ulina ir Wnnii 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimai 

Henry j. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Narinius gauti prekes pinigi] ir kitų žiui*} 

bieldiiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank^ 
141 \VasKington Street, New York, N, Y. 

——tmam —— ——i aL-yipmi 

Camels yra skirtingi nuo visy kitŲ cigaretŲ kokius 
kada nors rukiai. Jie esti Dadarvti iš exDertiškai 

CAMELS pilnai užganėdins jusy page- 
idavimą link cigarety—jie turi tokį 

nepaprastą skonį, yra taip gaivinanti, taip 
švelnus ir prie to pilningi. Netrukus pa- 
žinsi jy kokybę ir tapsi Camel'iy entu- 
ziastas ! 

sumaišyty Turkišky ir naminiy tabaky kas jiems priduoda nepaprastą švelnumą 
ir gaivingą skonį ir nuo jy burnoje nepasilieka tasai nemalonus dgarelinis skonis nei atsidavimas! Tasai mišinys jums geriaus patiks, negu bent vienas 

^ tabakas, kuris paprastai rūkomas! 

Rūkyk Camels neaprubežuotai! 
Jiejie jums nenusibos! Tasai mi- 
šinys tam užbėga kelią! 

Palygink Camels su bent kokiais 
1 cigaretais pasaulyje nežiūrint jy 

kainos! 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 



AUKOS LIETUVOS LAIS- 
VĖS VARPUI LAIKE 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMO IR BANKIETO. 

Jeigu rastųsi klaidos var- 

duose, pravardėse, arba au- 

kų sumose, meldžiame pra- 
nešti Lietuvos Laisvės Var- 
po Komitetui. 

(Tąsa). 
Klimašauskas J. C'liica- 

£<>, II $ 1.00 
Liberty La net & Invest- 
ment Čo S 200.00 
Lietu v s Atstatymo Ben- 

drovė Xe\v york, X. Y. 100.00 
Lukas Adolfas South Iknd, 
TihI 50.00 

Lipskis I. Chicago, 111. 
'.. 27.00 

Lopas Juozas 25.00 
Lcpas Rozalija 25.00 
Laudanskicnė Rronislava 

25.00 

Lopatto J. S 25.00 
Laiškonis i nas 16.00• 
Lietuvos Sunų Dr-ja Xo. I. 

15.00 
T lietuvių Būrelis Bridgeportie- 

čiu 10.00 
c 

Lutkus Leonora 10.00 
Ltikšis Petras X^\vark, V. j. 

5.00| 
Lovik S. Chicago, 111. .. 5.00} 
LaJis Petras 5.00 
LiutUauskas j. \\. Brooklvn, 

N. V 5.00 
Lietuviai Tevynaniai Roches- 

ter. X. N'. 3.00 
Mickus Pranas So. Range, 

Mich 50.00! 
Maskoliūnas f. Chicagp, f 11. 

25.00 
Mackevičius j 25.00 
Misevičius Tad 10.00 
Milaševičius 1' 10.00 
Mišeikių girnas 10.00 
Makaras j. Dr 12.00 
Mažutis Petras 10.00 
Mickevičius Alex .... 10.00 
Mišeika Ant 10.00 
Mindaugio D. L. K. T)r-ja So. 

P>rookiyn, X. Y 5.00 
Mosteika Ant. Cliicago, 111. 

5.00 
Mickevičius Step 5.00 
Alartinkus J. A 5.00 

Majauskas F 5.00 
Micevičienė Mrs 5.00 
Maskaliunas A 5.00 
Micevičius Alex 5.00 
Miliauskas Ant. 5.00 
Maženis Tam 5.00 
Makaras Adomas 5.00 
Makaras ir Purvis .... 5.00 
Manus Ą. M t.00 
Mačiulis J 1.00 
Mockelis Petras 1.00 
Norvaini. Kav. 50.00 
Pivarunas Petras .... 110.00 
PivarUnas D 100.00 
Pioneer Pire Insurance Co. of 

America 100.00 
P ška Pranas 50.00 
Paškevičiai P>. ponas ir poni 

50.00 
Pierzvnski \ acl 25.00 
Petroševič Mik 25.00 
Pūkas Vincas 10.00 
Paukštis Jlirg'is 10.00 
Piva-rtinas Stella .... 10.00 
Puleikis F. T 6.00 
Petrauskis St 5.00 
Patekąs J. J 5.00 
Petraitis J. Cicero, UI. ..5.00 
Petraitienė Elzb 5.00| 
J Mickevičius Yl 5.00 
Palionis Mik. Chicago, 111. 

5.00 
Palionis j 5.00 
Pečeliūnas Ant. Minneapolis, 

Minn 5.00 
Paulauskienė Elz. Chicago, 111 

10.00 
Piktorman Vr 10.00 
Pašakarnis J. G 2.00 
Pupauskas Iz 2.00 
Paveliunas M 1.00 
Plerpa J 1.00 
Peoples Investment C/>. 100.00 
Paukštis Tanias 100.00 

(Bus daugiau). 

Vielines Žinios 
BRIGHTON PARK. 

Tari) daugelio vietos drau 
gijų veikliausia ir nariais 
skaitlngiausia yra Visų 
Šventų draugija. Ji ir turi 
tokia buti, nes yra seniau- 
sia vietos draugija, kuri tu- 
ri labai daug savo rėmėjų. 
Lapkr. 23 d., Mažėno svet. 
pastaroji draugija surengė 
vakarą, kurio trjs pelno da- 
lis buvo skiriamos Lietuvai 
Gelbėti Draugijai. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. 

Šiame vakare kalbėjo žy- 
mus lietuviu veikėjas Dr. 
Biežis ir Dr. K. Černaus- 
kas, kuriuodu trumpai iš- 
guldė Lietuvos reikalus, var 

gus ir ragino žmones, kad 
kiek kas išgalėdamas gel- 
bėtų ją ir prisidėtų prie iš- 
kovojimo neprigulmybės. 
Kaip vieno, taip ir antro 
prakalba publikai patiko. 
Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Aukavo sekanti tė- 
vynainiai: Po $1.00: 

r. Almorius, J. Mockus, 
M. Kuodis, J. Šepedečas, J. 
Povilaitis, A. Rimkus, J. 
Alenius, L. Gudmanienė, A. 
Rimkunas, J. Glabauckas, 
A. Propatnek, J Zalatoris, 
V. Mesi liūnas, J. Misiūnas, 
K. Varnis, P. Vitkus, J. Bie- 
žis, Dr. S. Biežis, S. Po- 
rauckas. Smulkių aukų su- 

rinkta $3.77. Viso labo $22.- 
77. 

Vėliaus prasidėjo šokiai 
ir šiaip žaismės, kur susirin- 
kusi jaunuomenė turėjo pro 
gos puikiai pasilinksminti. 

Draugija ištaria širdingą 
ačių aukautojams ir p-lei A. 
Zakariauskiutei, kuri dau- 
giausiai pasidarbavo to va- 

karo surengime ir pardavinė 
jime serijų. Reikia pažy- 
mėti, kad p-lė A. Zakariaus 
kaitė yra darbščiausia šios 
kolonijos lietuvaitė. Ji viso- 
kiais budais ir pasekmingai 
darbuojasi del Lietuvos la- 
bo. Reikėtų ir kitoms lie- 
tuvaitėms ją pasekti. 

Lietuvos Sunus. 

SO. CHICAGO, ILL. 
Lietuvai Gelbėti Draugi- 

jos skyriaus nauji nariai: 
F. Černis .. $5.00. Po $2.: 

•J. Zelnis, J. Janūsaitis, B. 
Kučinskas, K. Biškus, F. 

Sagamogas. 
Po $1.00: V. Gudaitis, L. 

Dausinas D. Ruseckas, F. 
Rupšis, J. Macaitis. Smul- 
kių aukų 30 c. Viso $20.30. 

Visiems aukautojams ta- 
riame aciu, taipgi prašome 
visų lietuvių ir lietuvaičių 
kurie dar nesate prisirašę 
prie L. G. D., kad prisira- 
šytumėte ir tuom sušelptu- 
mėte nuo karės nukentėju- 
sius savo brolius Lietuvo- 
je. 

# * * 

Pas mus sunkios aplinky- 
bės. Viena streikas siautė, 
antra yra daug priešų iš 

klerikaų pusės, užtai nieko 

daug negalim nuveikti. 
J. T. 

DĖLEI ANGLIŲ STOKAS. 

Pradėjus šalti pasirodė, 
i kad Chicagoje stinga anglių, 
į Septynios dešimtis penktas Chi 

jcagos dirbtuvių nuoš. nuduoda, 
[kad turės užsidaryti dėlei an- 

glių stokos. Jau dabar kele- 
tas dirbtuvių pradėjo gesinti 
sa,ro pečius ir užsidaryti. Sa- 
koma, kad neužteksią anglių 
nei dirbtuvių "paipų" užšildy- 
mui, kad neužšaltų. 

T. \Y Proctor. Chicag'v* Vu 
ro federalis vJrši^uakas rūpit? 

sis prižiūrėti, kad dirbtuves 
daugiau taupintu anglius. 

WEST SIDE. 
Wcstsidės Lietuviškųjų 

Draugijų Tarybos susirinki- 
mas įvyks petnyčioj gruo- 
džio 5 d., 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Vsi draugijų iš- 
rinkti delegatai malonėkite 
pribūti į susirinkimą. 

ValdySa. 

BRIDGEPORT 
Lapkričio 25 d., p. Wod- 

.mano svet. L. G. D. 17 sky- 
riaus įvyko susirinkimas. 
; Narių buvo susirinkę skait- 
lingai. Svarbiausias tarp ap- 
į kalbėjimų buvo tai kaip 
daugiau surinkus aukų del 
paramos Raudonojo Kry- 
žiaus Lietuvoje. Prieita prie 
išvados, kad reikia didesnės 
agitacijos. Šian susirinki- 
man buvo atsilankęs L. G. 
D. centralis raštininkas Dr. 
Graičunas, kuris perskaitė 
keletą atsišaukiančių laiškų. 

Reikia pastebėti, kad čia 
dažnai atsiranda tokių na- 

rių, kurie stengiasi apkaltin- 
ti kitus bei pakelti negatives 
mintis. Šiam* susirinkime 
irgi išlindo tūlas daktaras 
'suvisu maišu nusiskundimų 
į— savo bėdų. Tai negeisti- 
nas apsireiškimas, nes tas 

[užmuša aktyvišką veikimą. 
Nar>į. 

CHICAGOS LIETUVIU TA 
RYBOS PRANEŠIMAS. 
Susirinkimas visų narių ir 

priėmimas naujų Chicagos Lie 

tuvių Tarybos atsibus petny- 
čiojc, gruodžio 5-tą, Wbclma- 
no salėje, 8:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus išneš- 
tos rezoliucijos reikale Lietu- 
vos Neprigulmybes, skaity- 
mai raportų iš \Vashingtono, 
Xe\v Yorko ir taipgi praneši- 
mai iš Lietuvos Valdžios. 

1 nteresuotas susirinkimas, 
visi pribukite. 

J. P. Kvalilas, Sekr. 

VIRIMO MOKYKLA, 
r.. M. Apšvietos Dr-ja turi 

virimo kursus kiekvieno ket- 

verto vakarą, Mark \Yliite 

'Sąnare, ant 30-tos ir So. Hal- 
sted gatvių. Visas nares ir 

drauges meldžiame atsilankyti. 

K1 yA I DOS ATI T AI S YM AS 
Lietuvos Liuosybės Savaitės 

atskaitoj nuo 18-tos kolonijoj 
buvo pasakyta : Visų labu $13. 
00, turėtų buti $130.00. 

"LIETUVOS" OFISE 
randasi laiškai šioms ypatoms: 

Juozapas Cinikas, 
Albinas j. Chmieliauskas 
Franciškus'Denušis, 
Juozapas Degutis, 
Elzbieta Denusienė, 
Jonas Gaubas, 
Jer. Jcchris (Zechus), 
Juozapas Klikna, 
C. Kasputis, 

Tamošius Kloniunas, 
Annie kataurkienė, 
Ona Jaškunaitė, 

Juozapas Liaugaudas, 
Antanas Laskauskas, 
Antanas Mišeika, 
L. Lenkauskas, 
Maik Muiža, 
Frank Mikšis, 
Jonas Paulauskis, 
Juozapas Tarpimas, 
Frank Simonaitis, 
Xapolien Sanvaitis. 

Kas pametėt bankinę knyga 
tę, išduotą Tananevičiaus ban- 
]•:">, ant vardo Stan. Jšlinsko. 

PRANEŠIMAS 18-TOS 
KOL LIETUVIAMS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 3-čio skyriaus susirinki- 
mas įvyks ketverge, gruo- 
džio 4, 7:30 vai vak, D. Šie- 
maičio svet., So. Union ave. 
ir 18-tos gatvės. Visos lie- 
tuvė., ir lietuviai be skirtu- 
mo pažvalgų malonėkit at- 
silankyti į susirinkimą ir at- 
sivest draugus bei drauges. 

Valdyba. 

CICEROS KAREIVIU 
DOMAI. 

S. A. L. K. Ciceros kuo- 
pos susirinkimas atsibus ket 
yerge, grudžio 4 d., 7:30 v. 

rak., šv. Antano parap. svet., 
15 gatvė ir 49th Ct. Meldžia 
ne atsilankyti kaip narius, 
:aip ir nenarius. Valdyba. 

TAI MANO R RANGA K 
MENI AI. 

"Tai mano brangakmaniai" 
>akė Kornelia, 111 įtina Grachi, 
lu tūkstančių metų tam atgal, 
tuomet nuo jos pareikalavo 
<ad ji ]>arodytų savo brangak- 
neniusj rodydama į savo du 
?unu. Geriausiais brangakme- 
li'iis kiekvieno išdirbėjo yra 
jo produktai, kurie pasaulinę 
ilovę. Kiekvienos gyduolės gy- 
vavimas arbn žuvimas priguli 
uto t > ką jos užsitarnauja Tri- 
lerio American Elixer of 1 >it- 
:er \Yine jau 30 metų, kai] 
2,'yvoja. Šiandien jos yra pa- 
sėkmingiausiomis gydu.t)lėm?s i 
užkietėjimo, ncvirkštinimo, gal 
vo> skaudėjimo, nerviškunr 
ir kitokių vidurių nesveikatin 
gulint. Ir Trinerio Angelica 
l'itter Tonic,' Trinerio Lini* 
.nentas nuo rlieumatizmo ir j 
galvos skaudėjimo, Trinesne 
Cougli Sedative ir kitos Tri- 
nerio gyduolės, kurias jus ga- 
lite gauti pas savo vaistininką 
ir kurios yra labai gerai žino- 
mos Suvienytų Valstijų ir Ra 
nados žmonėms. "Tai brangak 
meiliai" sako [osepli Triner 
Companv, 1333-43 So. Ash- 
land Av\, Chicago, 111. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA. 

Dabar sveikas. Turi gerą 
ipetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimės. 
Aš sirgau per ilgą laika. Tu 

reja.ii pritvirtini, užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 
kentėjimus. Mėginau visokias 
gyduoles, ėjau prie geriausiu 
daktarų, bet niekas negelbėjo. 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no nervai taip pairo, jog nega 
įėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu budu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo gyduoiišką 
žolinę ir gavęs aš pradėjau į a 

E^erti. Į trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, ir dabar jaučiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
Ivio, inkstų arba viduriu, tegul 
geria gyduoliška Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonj ir pagelbsti labai greitai. 

siųsk jĮii.u už vieną pakelį, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adr a\: St. Bernard Gardens 
D-22 Nevv Orleans, la. ir jie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus grąžisime atgal jeigu ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 

ANJ^ARDAVIMO^ 
Parsiduoda Trokas, 2-jų tonų. "Me- 

nominee." Gerame padėjime. už pri- 
einamą kainą. 

Parsiduoda 7 pasažieriu automobi- 
lius, "Chalmers',' 1917 model, $550.-— 

S. Tgnatavičia 
6600 Maryland Ave.. 2nd floor roar. 

Chicago. 
Telefonas Blackstone 37^4 

REIKIA PAGELBOS 

Mergina ar Moteris Reika- 

linga Strpinti Tabaka. 
4337 S. \\*oofi st., 

Reikalinga Mergina prie 
ahelnio stnbos darba gera mo- 

kestis maža 'einivna, kreipki- 
ties tuojaųs, pas, 

M. Message. 
3548 S. I lalsted St. 

Vienais trepais. 

REIKALAUJAMA aDgliy mainie 
rlV su šeimynomis ir nevedusių } Ken 
tucky valstija. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
uėra. Kreipkitės: 30 S. Ganai Street 

REIKIA MERGINU 

prie operavimo puneh presserio, paty- 
limas nereikalingas. Lengvas ir svarus 

flarbas ir galima išmokti j trumpą 
laiką. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba nuo $15. 
iki $30. j savaitę, darbas nuo šmotuku 
Bxtra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kątik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankamus darbininkams, 
Ateik prisirengusi prie darbo, 

VICTOR MAN U FAC TURINO AND 
BASKET CO, 

5750 ROOSEVELT ROAD 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajiešlcau savo moteries Marijonos 

šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 

Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Kastiniu pa V Girdiškės pa.'ap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
Jona Baikauskaitė. Atsišauk laike oO 
dieną, po to laiko nebeatslšauk dau 
glaus, kad nebūtu klapato. Juozapas 
si'.snif, 1517 — 49tb Ave., Cicero, 111. 

PAJIEŠKAU savo mylimo draugo Ig 
uoto Biečio, aeinančio iš šiauliŲ ap 
skričio, Žeimio miesteelio. Jis atvažia 
vo Amerikon 1911 metuose. Truput} be 
rodos apsistojo New Yorke; bet sakėt- 
važiuosęs C'hicagon pas savo pusbroli 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 
bių žinių del jo. Meldžiu jo paties pra- 
nešti, tam busiu didelei dėkingas. Ant- 
rašas: P. P. GURICKAS, 1421 S. 4'Jtli 
Ct., Cicero, Iii, 

Prjieškau Jono Pociaus, paei- 
iiančio iš Raseinių apskr., K ve 
darnos parap., Sautlaukio kai- 
mo. apie 40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie ji žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
eiliosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn A v. 

Chicago, J11. 

Pajieškau savo brolio Fran- 
ko Seskausk ). dar jaunas, de- 
sionioji ranka be trijų pirštų, 
girdėjau kad gyvena \Yaterbu 
rv, Conn. turiu svarl)ių reikalą 
malonės jis pats kas kitas ji ži- 
lio atsišaukti šiuo adresu: 

Frank Adams 
77 Mulberv St., Brockton. 

Mass. 

Pajieškau brolio, Jono Petrai 
čio, paeinu iš Kauno gub.y Ra- 
seinių pa v. Gaurės parap. Ane 
liškių dvaro. Jau 10 metų kaip 
Amerikoje, girdėjau kad dirbo 
mainosfe, skerdyklose, tik ne- 

žinau kur, apie 26 metų am- 

žiaus. Turiu svarbių reikalą 
todėl malonės jis pats ar kas 
apie jį žino pranešti šiuo adrc 
su: Anatanas Petraitis, 
873.6 Houston A ve., So. Chi- 
cągo J11. 

Pajieškau savo sesero Emili- 
jos Timaites, paeina iš Kaune 
gub., Raseinių pav. Sungailiš- 
kių sodos. Amerikoj jau gyve- 
na apie 5-6 metų. Girdėjau pii 
ma gyveno Pittsburgb'e, o da- 
bar nežinau kur. Malonės j: 
pati ar kas apie ją žinantis at- 
sišaukti ;iuo adre'su: 

Franci sk Timos, 
8823 Commercial Ave. 

So. Chicago, 111. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

MERGINOS 
16 metu amžiaus 

DIRBTI K AŠTINEJE. 
Pasiuntinio darbas. 

Labai puikios progos mergi- 
noms, kurios n >ri pramokti biz- 
nio. Cn-ra pradinė alga. ( 

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

IIOMAN A VE. 
IR ARTIUNGTON ST. 

MERGINOS ir MOTERIS, 
nuo 16 iki 30 metu amžiaus. 
Lengvas, svarus dirbtuvės dar 
bas. Dažu dirbtuvėj, Baksi* 
dirbtuvėj, Skrynių dirbtuvėje. 
Sieniniu popierių dirbtuvėje, 
Knygų apdarytuvėje, Gera pra 
dinė mokestis. Geros progos iš- 
sidirbti gera darbą. Pastovus! 
darbas. Pat} rimas nereikalin- 
gas. 
SEARS'ROEBUCK & CO. | 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
.. HOMAN AVEl & .. 

ARTHINGTON ST. 

reikalingos" mergi- 
nos nuo 14 metų ir vir- 

šaus paclienam ir nuo stukių 
lengvan dirbtuvės darban, 
44 valandos Į savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 

! $30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

jREKALINGI VAIKAI NUO 
14 metų ir viršaus del su- 

destimo, lengvas darbas ge- 
U a mokestis. 
H. G- SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

kaus ir leng\To darbo. Gera 
mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. | 
STENOGRAFES 

TIP VST ES. 
> Mokestis sulyg patyrimu. (ie 
::\ pradinė mokestis pradi- 
niams. Pastovus 'darbas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN A V E., & 

ARTHINGTON ST. 

REIKTA VYRU 
Stiprių 
Leberių 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nUo B :00 iki 4 'A 5 

Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTOIT ST. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 
Gera mokestis. 

Kai'p nuvažiuoti: Imkite 
Clearing karą prie Archer Li- 
niits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin karą iki galo. 
THE KIMBALL'MARTIX- 

DOLE CO. 

REIKIA LEBERIU. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

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

REIKIA PAGELBOS 

REIKfA VYRU. 
t# 

Dirbti prie lumberio. Alei 
kite ant 7 vai. ryto. 

l'žmcka kasdieną. 

LORD & RUSHNELLL. 

2-124 So. Lailin Str. 

VAIKINAI. 
16 meta amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proęa išsidirbti gerq 
darbą. 

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

Subatomis. iki pietų. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCIIANDISE DARBAS 
s* 

Del Vyniojimo, Inspektavimo, 
Svėrimo Parcel Post orderių, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pildy 
dvmo orderiu ir prie kitokių 
darbų mnsų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gero darbo del 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 iki 4:4S» 
Suimtomis iki pietų. 

I TOM A N A V E. 
IR ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 
i 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

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

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
ŠVENTADIENIO DARBAI 

A beinąs raštinės darbas. 
Merchandise ir Stock. 

TRUMPO LAIKO DARBAI 
prieš piet 8 iki 12, po piet nuo 
12:45 iki :45. Gera mokestis. 

Pastovus darbas. 
Jeigu kas pageidauja. 

■—- 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBULK & CO. 
TUOMLAIKO DARBAI 

Merginos ir Moteerįs. 
\ vnioti pundelius, čekiuoti or 

derins, inspektuoti prekes. 
prieš piet arba po piet, S iki 12 
i2:45 iki 4:45. 
SEARS ROEBULK & CO., 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 
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