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Augštesnysis teismas pripa- 
žino Illinojaus aktą. 

Popiežius prisako visoms bažnyčioms 
kariauti su bolševizmu, ! 

AUGSTfcSN ifSIS TE!S- 
PRIPAŽ1NO ILLINOJAUS 

aktą. 
( 

Springfield, III., gruod 171 
d. — Augštesnis teismas! 
kratos ir konfiskavimo aktą; 
rado 

t konstitucin';a visuose j 
jo svarbesniuose skyriuose.} 

Toji dalis, kuri liečia kon į 
fiskavimo trokų gabenančių' 
svaiginamus gėralus, prlpa-j 
žinta neteisėta, bet kiti ak-, 
to skyriai pasiliko. 

POPIERIUS PRISAKO VI- 
SOMS BAŽNYČIOMS KA- 
RIAUTI SU BOLŠEVIZMU | 

Rv nas gruodžio 16 d. 
(Pavėluota). — Šios dienos 
laikraščiai įvairiai paduoda 
apie popiežiaus Benedikto 
kalbą, pasakytą slaptame 
susirinkime panedėlyj. Epo-j 
ca sako, kad popiežius savo Į 
kalboj priminė pasistengi- i 
mus taikos padarymui ir sa-1 

v o prasergėjimus ^valdovų, i 
kad jei jie kariaus toliaus, 
tai karė nuves pasaulį prie. 
revoliucijos ir suparalyžia- 
vimo krikščionių civilizaii- 
jos. 

Epoca tvirtina, kad po- 
piežius įsakė katalikų vys- 
kupijoms visur ir visais ga- 
limais budais kovoti su plin 
tamu bedieviniu matei ializ- 
mu, kuris paims viršų bolše- 
vizmui įsigyvenus. 

LENGVATIKIAI NUSTE- 
BO IŠVYDĘ PASAULI 

NEPASIbAIGUSIU 
* 

New York, gruod. 17 d.— 
Prietarų žmonės .šiandien 
nustebo, išvyūę, kaJ su že- 
me nieko bloga nėra. Garsi 
planetų padėtis buvo sma- 

giai laikraščių išpusta ir kai 
kurie astrologai bei žmones 

apsipažinusieji su raganyste 
tvirtino, kad tam tikru lai- 
ku, kuomet didesneses sau- 

linės sistemos planetos su- 

stos ant tiesios linijos: Nep- 
tūnas, Saturnas, Jupiteris 
Marsas, Aušrinė ir Merku- 
ras vienoj pusėj saulės, o 

Uranas antroj, tai žemė, 
kuri bus nužengus keturis 
ar penkis saulinius žings- 
nius priekin nuo tiesios lini- 
jos, "oks stulpu kaip pasi- 
baidęs arklys. 

Mokslininkai pašiepė ši- 
tą pasaką, bet prietaringieji 
žmonės nenorėjo jais tikėti. 

Astrologai panašiu budu 
pranašavo pasaulio pabaigą 
per ištisus šimtmečius. 1186 

m.,pasaulis išsisuko iš vienos 
jų grumo.jamų nelaimių. 
Vienok pranašų nepasiseki- 
mas nepakerkė Stoffleriui 
pranašauti visuotiną pasau- 
linį tvaną 1524 m., bet jo ne 

lairnėn, tie metai atsižymėjo 
sav<V sausumu. 

Motinai Šipton, "raga- 
nai" Tudoro laikų buvo pri- 
skaitoma tvirtinimas, kad 
už 400 metų — 1881 m. bu- 
sianti pasaulio pabaiga. Pra 
našystė padarė dideli suju- 
dimą Anglijoje atėjus pa- 
skirtam laikui. Tūkstančiai 
žmonių apleido savo namus 

ir išėjo į laukus laukti pa- 
baigos. 

Meteorologui prof. Portai 
priskaitoma sugalvojimas 
žemės nelaimės, kuri žadė-' 
jo, bet, jo nelaimėn, neatsi- 
tiko dabar. 

GINČAS DEL W. O. JEN- 
KINS'O SU MEKSIKA. 

PASIBAIGĘS. 

Mexico miestas, gruodžio: 
17 d. — Sulyg Meksikos vai I 
džios atsakymu į antrą Ame ! 

rikos notą, paliuosavimas 
polaidų Amerikos konsuli- 
ni agento Puebloje, W. O. 
Jenkinąo, urašalinęs visdkią 
priežastį nesusipratimų tarp; 
Meksikos ir Suv. Valstijų1 
valdžių Jenkinso klaasime. j 
Meksikos atsakymas įteikta; 
vakar Amerikos reikalų ve- 

dėjui. 
Notoje sakoma, kad Jen- 

kinso dalykas priėmė visai 
kitokią išvaizdą po Ameri-( 
kos agento paliuosavimui. 
Be to Meksikos atsakymas 
nurodo, kad Amerikos val- 
džios tikėjimas Jenk'nso ne- 

kaltumu nėra užtenkamu! 
tam, kad Meksikos įstaty-j 
mus atidėjus į šalį. (Mek-j 
sikos valdžia kaltina Jen- 
kinsą tame, kad jis tapo su- j 
įmtas Meksikos plėšikų pa-j 
gal jo paties norą ir suma-; 
nymų tuoju tikslu, kad iš-j 
šaukus karę tarp Suv. Vai-j 
btijų ir Meksikos). 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KIEVĄ. 

Londonas, gruod. 17 d.— 
Bolševikų užreiškime šian- 
dien apturėtame bevieliniu 
telegrafu iš Maskvos pra- 
nešama, kad ^vietinės spė- 
kos paėmė Kievą ir Kū- 
pi anską, stovintį nuo Char- 
kovo. i pietryčius. 

Maskvos bevielinė žinia 
taipgi praneša, kad bolše- 
vikai paėmė Darnaulą Sibi- 
re, 258 mylios nuo' Tomsko 

į pietvakarius. 

43 UŽMUŠTI, 100 SU- 
ŽEISTU NUO EKS- 

PLIOZIJOS ŠOVINIU 
MAGAZINE. 

Berlinas, gruod. 17 d. — 

Keturios dešints trįs vyrai 
ir moierjs tap^ užmušti ir 

| daugiau kaip loO sužeistų 
šiandien Mariensiel šovinių 

i magazine arti Wilhelmsha- 
1 
veno. Ekspliozija atsitiko 

•iškraunant bombas. 

Čeko-Slovakai Pragoję. 
**»<>*<>*<>*<»*<*< >VV< >V l, *k, *a, ^ .j- u 

Šitie kareiviai kovojo daugelyje frontų po įvairių šalių vėlukaic ir įvairiais 
tikslas, ir jie visur manė, kad jie kovojo už paliuosavimą savo tėvynes. 

.mmtmmmm———mm — — 

15 MILIJONU ŽMONIŲ 
EUROPOJE BADAUJA. I 

\Vashington, gruod. 17; 
d. — Buvusis maisto ;admi- 
niątrątorįus, Herbert C. i 
Hoover savo oiičialianie pra! 
nešime šiandien pasakė, 
kad vidurinėj Europoj, ne- 

skaitant Vokietijos, nuo 15 
iki 20 milijonų žmonių lau- 
kia badas, jei nebus surasta 

jiems greita pagelba. Jis pa 
taiia antviršį kviečių ir mil- 

tų, esantį pas Javų Korpo- 
raciją parduoti kreditu Suo- 
mijai, Lenkijai, Austrijai ir 
kitoms vidurines Europos 
šalims. Jo nuomone Javų 
Korporacija galėtų suteikti 
kreditą neprašius iš Kong- 
reso specialių paskyrimų. 

SOVIETINĖ RUSIJA NE- 
SIULINS TAIKOS DENI- 

K'NUI IR KOLČAKUI 
TIESIOG. > 

Kopenhagenas, gruodžio I 

17 d. — Sovietinės Rusijos! 
atstovas čia Litvinov į p re- i 
miero Lloyd George'o pa-' 
skelbimą, kad bolševikai 
turi padaiyti taiką su 

Denikinu ir Kolčaku 
pirm negu jie galės daryti 
taiką su talkininkais, pasa-, 
kė, kad pasiulinimai pada-1 
ryti amerikiečiui Williamui 
C. Bullittui ištikimųjų buvoi 
pasiulimas taikos kontra- ] 
revoliucionieriams. Bet, gir- 
di, sovietinė valdžia neža-! 
danti siulinti taiką Kolča- 
kui ir Denikinui tiesiai. 

KALNAKASIAI ATSISA- 
KĖ EITI I KASYKLĄ BI- 

JODAMI PASAULIO 
PABAIGOS. 

Miami, Okla., gruod. 17 
,d. — Kelios kasyklos Miami 
i cinko ir švino laukuose šian- 
dien yra uždarytos, nes kal- 
nakasiai atsisakė eiti po že- 
jme, bijodami, kad, pasaulio 
.pabaigai atėjus, juos grJi 
■ užgriuti. 

WILSONAS VIS DAR MA- 
NO GRĄŽINTI GELŽKE- j 

LIUS KOMPANIJOMS. 

Washingtcn, gruodžio 17 ; 
d. Sekretorius Tumulty 
šiandien delegacijai, atsto- 
vaujančiai unijinius darbi- i 
ninkus ir tūlas ūkininkų or- j ganizacijas, kuri įteikė laiš-j 
ką, prašydama palaukti su 

sugrąžinimu gelžkelių dar 
du metu, pasakė, kad prezi- 
dentas Wilson dar vis tebe- 
mano sugrąžinti gelžkeliasi 
privatinei kontrolei. 

Tai yra pirmutinis autori- 
tetingas prezidento užreiški 
mas tame dalyke nuo to lai-i 
ko, kaip jis pereito gegužio 
mėn. pasakė kongresui, jog 
jis rengiasi atsisakyti nuo 

federalės kontrolės apie sau 

sio 1 d. 

ANGLIJOS SUTARTIS SU 
JAPONIJA GAL NEBUS 

ATNAUJINTA. 

Tokio, gruodžio 2 — pa- 
vėluota. — Tokios diploma- 
tiniuose rateliuose dabar 
daug kalbama apie Anglijos 
sutartį su Japonija, kuri pa-1 
sibaigs ateinančiais metais 
ir išreiškiama abejonė, kad 
ji bus atnaujinta. 

Sumušimas Vokietijos pa-, 
daro galimu Anglijai užlai-1 
kyti daug didesnes laivyno 
jiegas Pacifiko vandeniuose 
be tolimesnio priklausymo 
nuo Japonijos. 

DEL BAIMĖS PASAULIO 
PABAIGOS IŠ PROTO 

IŠĖJO. 

Champaign, 111., gruodžio 
17 d. — Maliorius Arthur 
Baumgartner, bebijodamas 
pasaulio pabaigos, iš proto 
išėjo vakar. 

Sako, jis atsikėlė iš lovos 
vidurnaktyj ir policija suė- 
mė jį mieste. Ji» dažnai kal- 
bėdavo apie laikraščių pra- 
nešimus me-iamų astronomi- 

nių priežasčių, del kurių pa- 
saulis turėjo • pasibaigti. 

KALĖDOMS DOVANAS 
GALIMA SIUSTI VOKIE- 

TIJON BE MUITO AP- 
MOKĖJIMO. 

New York, gruod. 17 d.— 
New Yorko Staats Zeitung 
šį vakarą paskelbė kableg- 
ramą atsiųstą šalies ekono- 
mijos ministerio Berline, 
Roberto Schmidto, kur sa- 

koma, kad dovanos pasiųs- 
tos važba, a" pakine pačta 
bus Įleidžiamos Vokietijon 
be muito. 

UŽMUŠĖ 132 BUFALUS 
KOLĖDŲ ŠVENTĖMS. 

Fcrt Pierre, Piet. Dak., 
gruod. 17 d. — Svarbiausia 
bufalų medžioklė bėgiu ke- 
turiųdešemtų metų suviršum 
tapo užbaigta vakarinėj 
Missouri upės pusėj. 132 bu- 
falai iš 800 bufalų kaimenės 
tapo nušauta, kad aprupi- 
nus bufaliena Įvairius vaka- 
rų miestus, kur paprasta ši- 

tą mėsą vartoti Kalėdoms. 

ŠERMENIS $5,000 KATĖS. 

Lenox, Mass., gruod. 17 
d. — Namiškiai ponios Car- 
lo de Heiedias, kuri gyvena 
New Yorke, apvaikščiojo 
šermenis persiškos' katės 
vardu Hyacinth, pastipusios 
čia ponios de Heredias dva- 
re. Už šitą katę buvo užmo- 
kėta $5,000. Jos lavonas ta- 

po balzamuotas ir specialia- 
me metaliniame karste tapo 
pasiųstas New Yorkan. 

PRANAŠAUJA SUKILI- 
MĄ VOKIETIJOJE. 

Berlinas, gruod. 16 d. — 

Prūsų vidaus ministeris Dr. 
Kari W. W. Heine Prūsų 
šalies seime šiandien pasa- 
kė: 

"Mes turime skaitytis su 

revoliucijos galimybe šią 
žiemą. Mes mokame su jais 
apseiti." 

Čičerinas siūlosi lietuviamsl 
paliuosuoii belaisvius. 

Bolševikai liepia estonams 

nuginkluoti jiegas. 
CIČERINAS SIŪLOSI LIE- 
TUVIAMS PALIUOSUOTI ! 

BELAISVIUS. 

Helsingfors, Suomija,1 
gruod. 15 cl. Sakoma, kad 
sovietinės Rusijos užsienio 
ministeris Cičerinas pasiun- 
tė telegramą lietuviams, 
siūlydamas paliuosuoti tam 
tikrus politinius kaVinius, Į 
įei sovietiniam atstovui Ka-į 
roliui Radekui bus leistai 
pervažiuoti per Lietuvą,1 
jam bevažiuojant Dorpato | 
suvažiaviman; bet lietuviai! 
pasiulinimu jgnoravo. 

BOLŠEVIKAI LIEPIA ES- 
TONAMS NUGINKLUOTI 

JIEGAS. 
B 

Londonas, gruod. 17 d.— j 
Apturėtas čia bevieliniu te-1 

legrafu oficialis sovietinis j 
pranešimas apie Pabaltijos' 
valstybių taikos tarybas su; 
sovietine valdžia, sako, kadį 
estonai gruod. 6 d.v svarstė' 
bolševikų amatų ir vaizbos 
ministerio Krasino pasiuli-. 
nimą. 

Krasino pasiulinimas mi- 
nėtame sovietiniame užreiš- 
kime sako: 

"Mes norime greitai iri 

sėkmingai užbaigti musų 
taikos "tarybas ir mes pasi- 
rengę daryti didžiausius ga-« 

limus nusileidimus ir tartis 
del takos kokiais nebūk pri- 
ncipais." 

Estonai, kaip užreiškime 
sakoma, pasiūlė pertraukti 
tarybas iki gruod. 8 d., kad 
pasitarus su savo valdžia. 
Reikalauja nuginklavimo. 

Bolševikų atstovai reikala- 
vo nuginklavimo šiaurvaka- 
rinės rusų kareivijos Esto- 

nijoje ir uždraudimo viso- 
kioms kareivijoms buti Esto 
nijoje, išskiriant tautinę es- 

tonų kariuomenę. Sovieti- 
niai įgaliotiniai taipgi rei- 
kalavo, kad butų uždraust 
šiaurvakarinės Rusijos ka 
riuomenės būriams eiti Es 

tonijon, Latvijon, Lietuvon 
ar Suomijon. 

Suvažiavimo susirinkime 
gruod. 9 d. buvo svarstoma 
klausimai paliečiantieji ru- 

bežius, bet svartymas tapo 
laikinai atidėtas, kad Kra- 
sin galėtų nu- ažiuoti Mask- 
von ir išdėti tą klausimą sa- 

vo valdžiai. 

Lietuva Dalyvaus Tarybose 
su Ekonominiais Klausimais. 

Estonų delegacijos pirmi- 
ninkas pasakęs, kad Lietu- 
va dalyvaus tarybose su eko 
naminiais klausimais. Lat- 

vija nutarusi nedalyvauti jo 
kiose tarybose, kur bolševi- 
kų delegatai bus. 

TiiloMAS PALAIKO VAL- 
STIJOS KOMITETO NU- 

STATYTĄ VAŽIAVIMO 
KAINĄ. 

Chicago, IH. gruod. 17 d. 
Šįryt vienbalsė nuomonė iš- 
reiškšta valstijos -augstes- 
,niojo teismo, palaikusio kai 

Inas važiavimui gatvekariais 
Ouincy mieste, nustatytas 
komisijos, yra didele perga- 
le, įsteigiančia valstijos 
viešojo patarnavimo komi- 
sijos galią kainoms nustaty- 
ti. Nusprendimas yra dide- 
liu smugiu majorui Thomp- 
sonui ir miesto advokatui,! 
Ettelsonui, tvirtinusiems,' 
kad komisija neturi teisėsi 
mainyti kainas nustatytas 
patvarkymo kontraktais 

i tarp Chicagos miesto ir vir-j 
| šutinių karų linijų. 

UŽGINA, KAD 1300 BRI- 
TŲ UŽMUŠTA PERSIJOJ. 

Londonas, gruod. 17 d.— 
Karės raštinė šiandien ofi- 
cialiai užgynė, kad, kaip 
rusų bolševikų pranešime 
sakoma, neprietelingieji pei- 
sai išžudė 1300 Anglijos 
garnizono Mešede, Persi- 
joj. 

SENATORIAI RŪPINASI, 
KAD TAIKA BUTU 

PATVIRTINTA. 

Washington, gruodžio 17 

d. — Neoficialis sutaikų ko- 
mitetas šiandien veikia ban- 
dydamas sutaikyti ginčą del 
taikos. Šitas komitetas susi- 
deda iš vieno republikonc ir 
vieno demokrato ir stengia- 
si surasti pamatą, sulyg ku- 
riuo užtvirtinimas taikos 
butų galimas. 

Pii mutiniu komiteto daly- 
ku yra patirti, koks yra sen- 

timentas pas abiejų pusių 
senatoiius, paskui sudėti jų 
pažiūras į nuolaidos pasiuli- 
nimą, kuris bus panaudotas 
išlygų sustatymui. Nors šito 
komiteto darbas einąs pa- 
lengva, bet, jie tikisi, kad 
jis bus pasekmingas. 

SURADO VAISTA NUO 
RAUPŲ. 

Hcnclulu, gruod. 16 d. — 

Pirmu kartu istorijoje pra- 
nešama apie pilną išgydymą 
raupų. Vaistus išrado žy- 
mus chemikas, Hawaii uni- 
versiteto prezidentas dr. A. 
L. Dean; jam pavyko atskir 
ti veiklų chaumoogris alie- 
jaus principą, kuris buvo 
vartojamas raupų gydymui. 

0RAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 

Šiandien ir pėtnyčioj gra- 
žu: oras šiltesnis. 

Saulėteikis, 7:13 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:20 v. vak. 
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AR MES APLEISIME... ? 
i 

Nedora ir pragaištinga pasaulinė ka- 
rė skaudžiai nuskriaudė musų tėvynę-Lie- 
tuvą ir jos gyventojus—viską sunaikino ir 
nuteriojo. Kariautojai-užgrobikai — rokie j čiai ir rusai-bolševikai jau kelis kartus ėjo; 
per jos žemę ir vis opesnes ir didesnes žaiz- 
das jai padarė; besąžiniškai jos žemę su- 

mindžiojo ir musų brolius prikankino. 
Dabar ateinančiuose iš Lietuvos laiš- 

kuose nuo tėvų, brolių, seserų, draugų ir 
artimų giminių skaitome ir matome, kaip 
baisiai spaudė-plėšė ir kankino juos vo- 

kiečių valdžia ir jos žiauri kariumenė. Ne-' 
'tik kad atimdinėjo iš jų gyvulius, bet ir 
paskutinį duonos kąsnį: rugius, miežius,1 
bulves, kiaušinius, sviestą, pieną ir t.t. 3e- 
to, dar — drabužius, taip kad daugumas 
musų brolių ir sesučių, gyvenančių Lietu-1 
voje, neturi ko pavalgyti nei kuom apsi-: 
rengti. Jie tiesia savo rankas prie mucų, j 
Amerikoje gyvenančių lietuvių, ir prašo | 
pagelbos. Ar mes apleisime juos ir atsi-j 
sakysime aukauti jiems? 

Šisfadicn yra laikas mums susiprasti ir, 
savo pagelbos ranką ištiesti anapus vande-į 
nyno, Lietuvos Valdžiai ir musų vargstan- 
tiems tėveliams, broliams ir sesutėms, ku-! 
riuos taip baisiai nuskriaudė ta nedora ir! 
ilga pasaulinė kare. 

Vietoje pirkti kalėdinę dovaną kokiam 
giminaičiui arba draugui, Amerikoje gy- 
venančiam, kuris visko apsčiai turi, kuriam 
nieko netrūksta ir turtingai gyvena, šimtą 
kartų geriau padarytumėte, kad tas keliasi 
dešimtis dolarių prisiųstumėte Lietuvos; 
Laisvės Varpo Komitetui, kuris jusų auką 
kablegramu, per Lietuvos atstovybę Pary-j 
žiuje, pasiųs Lietuvon 

Lietuvos Laisvės Varpo Komitetas jau^ 
sušelpė Lietuvą du sykius aukomis, sudė- 
tomis tėvynę mylinčių lietuvių, pasiųsda- 
mas jai kablegramu Paryžiun. Pirma au- 

ka buvo 50,000 frankų ($6,000.00) — pa-, 
siustą spalio 4d., 1919; antra auka buvo, 
26,000 frankų ($2,536.65) — pasiųsta; 
gruodžio 5 d., 1919 m. 

Dar tik šeši mėnesiai, kaip Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetas pradėjo savo 

darbą, g jau aukų surinko ir gausiomis 
Amerikos lietuviu aukomis' Lietuvą apdo- 
vanojo. šiuom tarpu Lietuvos Laisvės 
Varpo Komitetas deda visas pastangas, 
kad kaip-nors daugiau aukų surinkus ii 
tarp Kalėdų ir Naujų Metų dar pasiųsti 
100,000 frankų Lietuvai, kaipo Kalėdinę 
dovaną nuo 'Amerikos lietuvių. 

Todėl, brolau ir sesute, kurie šį straips- 
nį skaitysite, nepasigailėkit kelių dolarių; 
luojaus pasiųsti savo auką L. L. Varpo Ko- 
mitetui, idant padidinti Lietuvai Kalėdi- 
nę ir Naujų Metų dovaną nuo Amerikos 
iietiuvių, o tąsyk jus ir patįs linksmiau 
praleisite Kalėdų šventę, jausdami, jog 
išpildėte gero tėvynainio užduotį, sušelpda- 
mi savo tėviškę, savo tėvelius, brolius ir 
sesutes. Ar mes galime įsivaizdinti sau, 
kaip Lietuvos Valdžia džiaugtųsi ir gėrė- 
tųsi, kuomet nuo Amerikos lietuvių sulauk- 
tų Kalėdinę dovaną :— nors 100,000 fran- 
kų. Ištikro, tuomet džiaugtųsi ir gėrėtųsi 
nevien Lietuvos Valdžia, bet ir musų gen- 
tis, nes mes jų naštą palengvitume, kuri, 
malonus skaitytojau, yra gana sunki. 

Beto gi, jusų vardas ir auka, kurią 
šiuom laiku suteiksite Lietuvai, bus įrašyta 
į Lietuvos Laisvės Varpe garbės knygą, 
kuri jau yra rengiama ir kartu su 

Lietuvos Laisvės Varpu bus pasiųsta Lietu- 
von ir padėta į istorišką muzėjų, Vilniuje, 
kur per amžius — ateinančioms gentkar- 
tėms — liudys jusų gerus norus, pagirti- 
nus darbus ir gausias aukas. Todėl, lie- 
tuvi, padaryk savo vardą nemirštančiu: 
aukauk kiek tik išgali, — kuo didesnė au- 

ka, tuo didesnė nauda Lietuvai ir didesnė 
tau nrarbė. 

Brolai ir sesute, ar nesuminkštinsi sa- 

vo širdies ir neaukausi Lietuvai, kuomet ji 
yra tokiame vargingame padėjime ir jau 
beveik guli priešų perblokšta, šaukdama ir 
laukdama tavo pagelbos? Dabar yra lai- 
kas ištiesti savo duosnią ranką ir atverti 
savo širdį ir parodyti meilę prie savo Tė- 
vynės-Lietuvos. Tuomi užsipelnysi sau 

garbėm 'vainiką ir savo vardą intrauksi į 
an žinos istorijos lapus. 

Aukas siųskite L. L. varpo Komitetui 

—Liberty Bondsais, War Saving stampo- 
mis, bankiniais čekiais, money orderiais 
arba pinigais — registruotame laiške, se- 

kančiu antrašu: 
Lietuvos Laisvės Varpo Komitetas, 
3ox 1, 3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Feldmaršalas v. Hindenburg savu lai- 
ku pastebėjo: "Kaip karė nesisektų, kaip 
vokiečiai greit nežengtų, bet visvien Vla- 
divostoko nepasieksim". 

Štai bolševikai, paėmę Kolčako sosti- 
nę Omską, skubiai veržiasi linkui Vladi- 
vostoko; jie vis llvirtina: "Kaip ten nebūtų, 
o Vldadivostoką visvien pasieksime". Ne- 
jaugi bolševikai ir už teutonus smarkesni? 

•i* % 

Gen. Denikinas vis skelbė pergales, 
bet, galop, perdaug jau į pietus nusikraus- 
tęs, "susogriebū" ir pranešė, kad pasitrau- 
kia Kursko, Dono ir Charkovo distviktuo- 
se. Mat, jis irgi pamėgdžioja savo pirmta- 
kunus, besitraukdamas "tvarkoje" — "pa- 
gerinimui" savo poziciją. 

Paderevskio "reveransai" 

j darosi nesuprantamais del 

į pačių lenkų. Kaip tarpe 
j paprastų žmonių, taip ir 
i "viršuje" vis daugiau ir 
daugiau spiečiasi pianisto 

j priešų. Pačioje Lenkijoje 
; pastebiama liaudyje nepa- 
prasta apatija, ką patvirti- 
na ir ką-tik pribuvę iš Len- 

] kijos Amerikon žmonės. 
' Iš Genevos pereitą savai- 
jtę pranešta, kad Ignac Jan 
Paderevski "rezygnoval" iš 

! premjero vietos. Jis esąs 

j pasiryžęs atsisveikinti su po 
: litika ir "sugrįžti" i savo 

j namą Šveicarijoje buk-tai 
i dele "sveikatos pataisymo" 
(tai priprasta liga nusibank 
rutijusių politikierių). 

Pianistas vėl "atsiduo- 
siąs" muzikai, — mat, jis 

(iiuo karės pradžios nepalie- 
tęs piano. 

Tečiaus iš Paryžiaus 
pranešta, kad "Seim pols- 
ki" netik nepriėmęs Pade- 
revskio rezignacijos, bet 
"padaręs" jam "Kuosas ran 

kas". — Taigi, gal, dabar 
"indomiau" užskambins Ig- 
naca' nolitikinę "kompozi-| 
;ciją". 
į Bet... sulyg priežodžio— 
i kaip nesisės, vis i "muzi- 
, kantus" nederės... 

Pastabos 
Išvados. 

Lieliiviu Militars Misija 
Prieš Kardinolą Gibbons 
Kardinolas suteikia Apašta- 
lišką palaiminimą M;litarei 
Misijai ir vrisam Lietuvių 

judėjimui. 
Pranešimas iš Washingtono. 

Pėtnyčioj, giuoclžio 12, 
1919, pagal išreikštą iš anks 
to pageidavimą, Kardinolas 
Gibbons priėmė formaliai at 

stovus Lietuvių Militarės Mi 

j sijos Amerikoj. Priėmime 

l dalyvavo Pulkininkas Oli- 
| ver S. Perry, Leit. Pulkinin- 
kas Herman S. Bruce ir p. 

| B. F. Mastauskas. Abudu 
į pulkininkai buvo apsirėdę 
! Lietuvių kariškuos i ubuos. 

Tikslas audiencijos buvo 

informatyvis ir išreiškimui 
padėkos už suteiktą moralę 
ir medžiaginę paramą Lietu 
vai. 

Nors priėmimas buvo ofi- 
cialis, vienok Jo Eminenci- 
ja savo charakterišku prie- 
lankumu vengė visas forma- 
liškas ceremonijas ir tuomi 
pridavė daug drąsos persta- 
tymui ir svarstymui dalykų. 
Audiencija tęsėsi suvirs pu- 
sę valandos. 

Buvo labai malonu tėmy- 
ti Jo Eminencijos išreiški- 
mą kuoentuziastiškiausio 
džiaugsmo iš darbų jau at- 
liktų kovoje už Lietuvos 
laisvę. Jis išreiškė didį už- 

I siganėdinimą tuomi, kad 
I Vatikane Lietuvių atstovybė 
įtapo pripažinta ir priimta, 
j Pagyre Lietuvių stiprią, tei- 
sėtą ir entuziastišką kovą 
ir vienybę už Lietuvos lais- 

(vę ir gabų valstijinį susi- 
tvarkymą. Išreiškė nuomo- 

nę, kad Lietuva būnant plo- 
tyje didesnė kaip Anglija ir 
Airija sudėjus i krūvą yra 
pakaktino didumo, kad buti 

j pilnai neprigulminga. Pasa- 
ike, kad patėmijo didį cha- 
! rakteristišką skirtumą ta'rp-; 
j lietuvių ir lenkų. Lietuviai 
esą ramus, mąstantis, išdi- 

,dųs, o lenkai lengvo budo, 
jkarštagalviai ir pataikūnai. 
; Atsižvelgiant į tokį skirtu- 
mą budo ir į visišką skirtin- 
gumą kalbos ir papročių, 
? įjungimas šitų tautų į vie- 
ną valstiją išrodo visai ne- 

protingu. ir nepageidauja- 
mu. 

Toliau Jo Eminencija už- 
reiškė Militarės Misijos at- 
stovams: "Aš labai džiau- 
giuosi iš susibendravimo 
amerikiečių su lietuviais ko 
voje už Lietuvos Neprigul- 
mybę. Ant kiek aš supran- 
tu, jus (kalbant i aficie- 
rius) gelbstit organizavime 
Lietuvos kariumenės. Ame- 
rikonas yra gabus organiza- 
torius, tai yra jo būdas, ir 
pasekmės, kurias amerikie- 
čiai turi, kalba už save. Man 
yra labai malonu sueiti su 

Jumis ir kalbėti apie jusų 
pastangas, kurios užsitar- 
nauja pilniausio pasisekimo. 
Kada nuvyksit Lietuvon, at- 
silankykit pas Lietuvos Vys- 
kupus ir praneškit jiems, 
kad Jus matėtės su manim, 
jie suteiks jums pilniausią 
paramą". 

| Audienci ja užsibaigė Apaš 
tališku palaiminimu Lietu- 
vos Militarės Misijc? ir viso 
judėjimo ir kovos už Lietu- 
vos Neprigulmybę. 

Lietuvių Inform. Biuras. 

i KĄ-T1K PRIBUVĘ AMERIKON LIETUVOS 
FINANSINĖS MISIJOS NARIAI. ! 

JONAS VILEIŠIS. 
Gimęs Mediniuose, Pasvalio parap., Panevėžio ap- 

skrities, sausio 3 dieną 1872 ra. Iki 8 metų amžiaus gy- « 

veno sodžiuje, paskui buvo išvežtas Į Šaulius, kur 1892 
m. pabaigė gimnaziją. Universitetan nukeliavo Petra- 
pilin. Iš pradžios mokinosi per 3 metus matematikos 
skyriuje, o paskui perėjo į tesiu fakultetą, kuri pabaigė 
1898 m. Pabaigęs, metus ištarnavo kariumenėj Vilniuje, 
o paskui vieną pusmetį mokinosi Berlino universitete. 
Tais metais (1900) atlankė Francuziją, Belgiją, Angli- 
ją. Sugrįžęs pradėjo advokatauti Vilniuje. 1902 m. vedė 
lietuvaitę Oną Karakauskaite. Dabar augina 5 vaikus. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, liko Vilniuje. 1916 m. vo- 

kiečių valdžios buyo suareštuotas už platinimą atsišau- 
kimų prieš vokiečių valdžią, prasėdėjo kalėjirre 41 o 

men. ir buvo paskui išvarytas į Vokietiją, į belaisvių 
liogerius. 1917 m. sugrįžo Lietuvon, buvo išrinktas V. 
Tarybon. Antrame Min. Kabint e buvo Vid. Reik. Mi- 
nisteriu, o 4 men Kabineto Finansų Ministeriu. 

MAJORAS POVILAS ŽADEIKIS. 
Buvęs karo ministeriu prie Sleževičiaus kabineto. 

Būdamas karininku Rusijos armijoj atliko keletą kam- 
panijų prieš vokiečius. Organizuojant Lietuvos kariu- 
menę jisai tapo vienu iš uoliausių Lietuvos kareivijos 
organizatorių. Būdamas karo ministeriu pasekmingai 
vedė karo reikalus.'-Susitvėrus Galvanausko kabinetui 
tapo išrinktas važiuoti Amerikon organizuoti ir rupin- 
ties kareivių reikalais. Tylus, bet veiklus ir gabus. 

KUN. JONAS ŽILIUS. 
Sugrįžo Amerikon, lapkri- 
čio 23 d. (lapkričio pra- 
džioje buvo Kaune). Jis 
— apart Lietuvos Finan- 
sines Misijos —- yra na- 

riu Lietuvos Karinei Mi- 
sija Amerikoje, o taipgi 
ingaliotniu Lietuvos Šau- 
lių Sąjuigos. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
(Tąsa) 

• 

PRANEŠIMAS IŠ 
WASHINGTONO. 

Tuoj, kita naktį visas būrys 
kareiviu užpuolė tą patį pali- 
varku. įsilaužė i svirną, iš- 

W c s. C u 

nešė ką tik rado, nusišovė kiat: 
lę, kita pašovė, visą i^robj i s s i 

vežė į Sujetus, ten visą naktį 
puotavo; rytojaus dieną atve- 

žė kitą grobinį ir visi drauge 
užė. Nebuvo kam apie tai pa-' 
siskųsti ir juos tinkamai nu- 

bbust. Daug* tokiu atsitikimu, 
buvo vokiečiams išvažiuojant. 

Birželio 2(> d. Į Gostamo d va 

'ra į savininką Upnevičių atė- 

jo du apsiginklavę vokiečiu ka- 

reiviai I nors pastaruoju laiku 
vokiečiai kitaip nevaikščiojo, 
tik apsiginklavę jv aptelinkes), 
Įteikė kaž kokį v kišką raščiu- 

ką ir pareikalavo duoti arklius 
ir vežimą, Lipncvičius paten- 
kilio ju reikalavimą ir pasium 

tė kartu savo žmogų prie ar-j 
kliu; kiek pavažiavę išmetė is 
vežimo ir patys nuvažiavo ki-į 
tu keliu. Į 

l'uomet p. Lipnevičius su po 
j ra darbininku nusivijo paskui; 
lutai]) veikiai jiems pasisekė 
jiv s susekti. ! li^ai bcjieškmit 
rado juos netolimam kaime,Į 
kur plėšė vieną trobelę. Kadan 
gi Li])iievičius nedavė jiems 
laisvai plėšti, tai įie kitą die- 
ną. karšindami jam. vėl atva- 

žiavo ji apiplėšti. Gerokai Lip- 
ncviciauš šeimyną pakankinę 
ir galų gali: uždarę vienui* Į 
tvartus, kitus i svirną, išveže, 

... 
C 

!ka> tik ji; ms patiko visokiu 
valgomųjų ir šiaip jau daiktu. 
Lipnevičius po kiek Įniko išlin- 

|d. i pro stogą ir Į skėlė riksmą Į 
bet buvo jau pervėlu Kaimy- 
nai nurodę i ku.'ią pusę nuva- 
žiavo plėšikai. Kai kurie plėši-' 
1 

m l'itvi ]i:-rsįri:" <kar-lemis.] 

k icl ne tai]) veikiai galima Im- 

tų pažinti, bet vis tik Lipnevi- 
čius porą pažino, tai buvo kai- 

mynai iš Naujo dvaro. 
Daugely vietų, kur tik galė- 

jo, visur plėšė gyventojus, 
atimdami paskutini. Nuskriaus 
tieji nutarė eiti vokiečių va- 
džiai pasiskusti. Jiems nuėjus, j 
vokiečių valdžia liepė nurodyt 
ti, kurie taip elgėsi. Gyventojai 
nurodė pačius bjauriausius ple 
šikus, kuriuos valdžia pažadė- 
jo nubausti. Ar nubaudė, neži- 
nia. nes tie nurodyti plėšikai, 
ir toliau varė savo darbą. Taip 
e'gėsi išvažiuodami vokiečiai,! 
tik kai kurie jų elgėsi kiek žm r 
niškiau. 

Daugiausia nukentėjo tie gy; 
ventojai, kurie gyvena arčiau j 
stočių arba plentų. 

Ir tik tada žmonelės ieug-į 
Viau atsiduso, kai išsidangino 
is Lietuvos paskutinė vokiečių 
kariuomenė. 

Parašas. 

ii I 
Pranešimas. 

Paparčiai. Rugsėjo 10 d. 20 
lenkų alėję iš Musninkų Ko-! 

mendiatur s apsiginklavę da- 
lys, kariškoj uniformoj, su šau 
tuvais, o kiti civiliniai su revol 
veriais. Apsiautė klebonijos na 

Iną, kad niekur niekas negalė- 
tų išeiti, keli įėjo vidun. Kuni- 
gą surišo lovoj, tarnus pak re 

visus taip, kad kojom vos že- 

mę siekė, šeimininke nužudę 
įmetė j Nerį. \ isą turtą išvežė 
7-is vežimais. 

Rugsėjo 9 d. Čiobiškiu vals- 
čiaus, Lapelių viensėdyje pas 
ūkininką Karalevičių, atėjo še 
ši lenkų legioninkai Lietuviui 
kareivių uniformoj, iškraustė 
viską, atėmė šešis tukstančius 
auksinų ilr norėjo .atimti ar-j 
klius, bet nesurado, nes buvo j 
išvaryti ganytis. Tai buvo kei I 
stas u: tai. kad nepasirašė prie! 
legionu. O c. 

Rugpjučio 30 d. JJaliiikuosc 
lietuvių milicija. Lenkai atėję 
išvaikė mus milicija. Susižino- 
jęs tai Ukmergės Komendan- 
tas išsiuntė 7 kareivius išvyti 
lenkų. 1 »lt tai nepasisekė, len- 
kai paėmė lietuvius i nelaisvę. 
Vienas iš jų tjarp .< pabėgo iš 

(Vantų i 1 ten jį ir vi<a i>apa^a( 

kojo vietiniam k mendantui. 
| Netrukus buvo 20 kareivių pa- 

siusta i Ovantus. Lietuviai sa- 
vuosius paleido, paėmė j nelai- 

! s ve 18 lenku su k mendantu, 7 
'nukovė, paėmė maišą ^ranatij 
ir kulkosvaidi. 

Pranešima■. 

Mūsų instruktorius būda- 
mas Šauliu se sužino j kad 
Lietuvių karės valdžios sanli- 

kiai su kolėakininkais labai ] 
tempti. Priežastis šito visi I 

, I yra musų kareivių ir karinin- 
kų bėgimas iš Lietuvių kariu 
menes j Kolca'kininkus. Jiisnum 
tas, Šaulių 3 pulko karininkas 
pabėgo Į kurŠČMitis Į kolenkus 
kur inusų sargyba buvo iš Šau-! 
lių Įsakyta ji suimt ir j Šau į 
1 i it s pristatyt, bet jis, (kada jį] 
kareiviai KuršČMiu norėj< 
suimt), su pagalba kilų vo- 

kiečiu nuginklavo mnsn sargy- 
bininius kareivius, gėrai apkūlė 
ir išjuokęs i kalėjimą sukišo. 
Šaulių komendantui pasirūpi- 
nus musų kareiviai ta'po pa- 
leisti, ta* įvyko š. m. 4 d. va- 

kare. 



Lietuviai Amatninkai. 

Amatninke! šiai prieš ju-, 
^ms dokumentas iš pilniau- PHK patikėtino šaltinio, ku-' 

ris kalba, kaip jųs reikalin-; 
gas tėvynei. Kuomet lie-i 
tuviai amatninkai per savo 

seimą, atsibuvusį Brookly- 
ne, pasiuntė kablegramą 
Lietuvos Delegacijai Pary- 
žius, pranešami apie savo 
pradėtį darbą, gavo štai ko 
kį atsakymą: J 

Paris, Sept, 8, 1919. 

"Delegation apprecia- 
ting greeetings hopes Li- 
thuanians Mechanical 
League will be groat fac- 
tor in reconstruction our 

motherland. 
Lithuanian D^legation. 

Už trumpo laiko, kuomet 
amatninkų reikalai ėmė 
plėstis plačiau, tuomet pa- 
siuntėme laišką su plates- 
niu aprašymu amatninkų 
mierių musų Delegacijai Pa- 

LIETUVIS PAS 
LIETUVI. 

Jeigu kam reikė- 
tų ko, kaip vieti- 
niems gyventojams 
taip ir apielinkes, 
pas mane gausite. 
Lietuviai, remkite 
lietuvius. Pas mane 

taiugi galite gauti 
pavi eni &is nume- 

ri as arba užsirašyti 
dienarstį "Lietu 

JAUNAS LIETU- 
VIS POVILAS TU- 
PIA, 2822 Penn. 
A ve., .. Pittsburgh, 
Pa. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterj šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus šviruoja- 
tc nežinodami, kuf gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka muaų šalies kalbą, tai mes galime pasa- kyti jums atvirą jai vieta, kur ji galėtu uždirbti gerrj mo- 
kesti gražiose apystovose. Jį bus globoje puikiausiu mo- 
terų, kurios prigelbės jai išmokti bizuio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas sj pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis pampintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli mužiką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas* ir mėnraščius, kurie ten yra pt ranka. 
Ji gali teicfi/.iuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji 
gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštu kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptu lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausį ėeverykai ir sau- 

sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žiu kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
*ik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

Nėra tokios -vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji' esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu, ji gauna Ugos pašclpą. Ji turės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite i musų lavinimo skyrių pn. 311 \Y. \Vash- 
ington St. ir pasižiūrėkite ipatįs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą Įdomią 
darbo vietą, tai ateikime, -parašykiti*, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — ''Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "OFFICIAL 300". 

jryžiun, reikalaudami pla- 
tesnių informacijų kLslink 
biznio Lietuvoje, ir kas la- 
biausia pageidaujama iš- 
dirbti. Gavome sekančio 
turinio atsakymą nuo Lietu- 
vos Delegacijos Paryžiuje, 
per Amerikos lietuvių ats- 
tovą B. K Balutį. 

Paris,, Rugs. 26, 1919. 
Delegation De Lituanie 

A. la 
Conference De La Paix 
24 Rue Bayard Paris. 

p. P. Vaitkui, 
Lietuvių Mechanikų Sąry- 
šio pirm. 
1090 Amsterdam Ave., 
New York City, U. S. A. 

* 

Gerbiamieji:— 
| Jusų laišką su žiniomis 
apie susitvėrimą ir tikslus 
Lietuvių Meshanikų Sąmy- 
šio gavau. Smagu buvo ir 
man, ir kitiems Delegacijos 
nariams, išgirsti apie šitą 
gerą naujieną, nes šiandien 
kiekvienas supranta, kokią 
svarbią rolę privalo sulošti 
Lietuvos atstatyme ir toli- 
mesniame jos žmonių gero- 
ves išvystame musų amat- 
ninkai, mechanikai ir visi 
kiti įvairių technikos ša1"1, 

i specialistai. 
Kuomet mes turėjome 

omenyje tą neužginčinamą 
teisybę, kad politiškoji Val- 
stybės ncprigulmybė šian- 
dien yra mieruojaina jos 
ekonominio stiprumo saiku, 

i tai aišku bus, kad juo di- 

desnė ir juo stipresnė (ša- 
,lia musų kaimiečių) bus Liei 
jtuvos technikų ir pramoni- 
ninkų armija, juo stipresnė 
bus ir politiškoji Lietuvos 
nepriguhrybė. Šiuo Lietu- 
vos atstatymo laiku ypatin- 
gai platus laukas atsidaro 
viršhiįnėtų rusių spe<"alis- 
tams, ir Amerikos technikai, 
spiesdamiesi Jusų sntvertan 
Mechanikų Sanryšin, prade-j jo puikų darbą. j 

Jusų laiško kopiją per- 
siunčiu šiandien kurjeru Lie 
tuvos Pramonės ir Prekybos 
Ministeriui Kaune, pridėda- 
mas įiuo savięs prašymą, kad 
tinkamas jo Ministerijos dej 
partamentas malonėtų su-1 
teikti Jums detališkesnių j 
nurodymų ir patarimų. 

Meldžiu priimti nuo ma- 

nęs velijimus geriausios klo- 
ties Jusų Sąmyšiui ir už- 
tikrinimą pagarbos, su ku- 
ria pasielieku,' 

B. K. Balutis, 
Lietuvos Delegacijos Narys. 

P. S. — Linkėjimai nuo j 
p. Naruševičiaus. Žilius 
Kaune. Dr. J. Šliupas Pvy- 
goje. 

Prie viso šito išvadžioji-! 
mų nereikia. Reikia tiktai 
jungties kru\on ir kiekvie- 
noje pašaukimo val£idoje 
buti prisirengusiems per- 
kelti savo veikimą Tėvynėn. 
Ir šcai, pasidėk$vojant mū- 

sų Atstovybei Paryžiuje, ir 
Amerikos lietuvių atstovui 
B. K. Balučiui, amatninkų 
reikalas tapo priduotas Lie- 
tuvos pramonės Ministeri- 
jai. Kaip Delegacija Pary- 
žiuje prielankiai sutiko 
amatninkų žygius, taip ly- 
giai pasielgė Pramonės ir 
Prekybos Ministerija Lietu-' 
voje. Paskutinėmis dieno-1 
mis gavome laišką per Wa- 
shington, D. C., nuo Lietu- 
vos Pramonės ir Prekybos 
Ministerijos, kuri nurodo, 
kas tuom laiku pirmiausia 

š reikalinga'išdirbinėti Lietu- 
voje. Reiškia, kad amatnin- 
kų reikalas yra remiamas ir 
Lietuvos Valdžios, todėl 
mums jau nieko neliko, kaip 
tik koncentruoti savo kapi- 
talus ir grįžti Tėvynėn dirb- 
ti naudingą darbą ir prisi- 
dėti prie atbudavojimo Lie- 
tuvos. 

Atsiminkime, kad Lietu- 
va, nusikračiusi politišką 
priespaudą, privalo steng- 
tis, idant nepapultų ekono- 
miškon vergijon. Jeigu mes 

I patįs lietuviai darbininkai 
nesistengsime paimti pra- 
monės į savo rankas, tad 
mes pasiliksime taip kaip 
šiandien esame. Kuomet 
mes savo krauju atpirksime 
savo Tėvynę ir pastatysime 
eilėsna laisvų tautų, tuo- 
met užpluks mus4 kraštą 
atėjūnai su kapitalais, už- 
griebs pramonę į savo ran- 

kas, o mums pasiliks tik sun- 
kus darbas ir nuolatiniai 
streikai. Todėl mes, lietu- 
viai darbininkai, privalome 
sukmsti, kad pirma, iki su- 
ras patogumus svetimže- 
miai musų Tėvynėje, idant 
patįs anais pasinaudotume. 
Jungkimės amatninkų Sąry- 
šin, nes ši organizacija yra 
į'įteigta darbininkų, ir per 
darbininkus yra vedama, ir 
'tik čionai žmogui su mažes- 
niu kapitalu vieta, ir geres- 
nė ateitis yra užtikrinta, nes 

šios organizacijos pamati- 
niai mieriai ir yra: kad kaip 
nors pagerinti darbininkų 
buvį, ir kad pasiliuosavus iš 
ekonominės vergijos. O mes 

darbininkai pasiliusuosime 
tik tada iš nagų kapitalistų, 
kuomet patįs imsimės prak- 
tiško darbo, tai yra: įsigy- 
sime sava rankosna išdirbys 
tės įrankius ir patįs užsiim- 
sime išdirbyste. O tas da- 
bar galima atsiekti musų 
Tėvynėje Lietuvoje. Lietu- 
viai ! nepraleiskite šitos pro- 
gos, nes tik Tėvynėje mes 

galime subuda^oti sau lai- 
mingesnę ateitį. 

Lietuvį darbininke, atsi- 
šaukiame mes į tave, idant 
padėtum mums šį sunkų dar 
bą stumti pirmyn. Sureng- 
kite prakalbas jusų mieste. I 
Tai yra, nusamdykite sve- 

tainę, jums ir jusų mieste 
lietuviams patogiame laike 
ir vietoje. Praneškite mums,! 
o mes prisiusime plakatus ir. 
atsiųsime kalbėtojus. Tamisl 
tai nieko nelešuos. Tamista1 
tik prisidėsi darbu, kuris at- 
neš tau ir tavo Tėvynei nau- 

dą. Laikas mums darbinin- 
kams subrusti ir kuodau- 
giausia sumobilizuoti amat- 
ninkų ir kapitalo, kad lai- 
kui atėjus galėtume tinka- 
mai pasirodyti. Kur tik 
randasi kokios nors rūšies 
amatninkas, ar šaip atjau- 
čiantis lietuvis, lai pasirūpi- 
na šiuom reikalu. Gyveni- 
mas mums jau pertikrino, 
kad šauksmais: šalin kapi- 
talistai, ir tam panašiai, mes 
būvio nepagerinsime; buvir 
pasigerins tik tada, kada 
patįs mes jį gerinsime. 

Atsišaukite, ar žinių-in- 
formacijų reikalaukite se- 

kančiu adresu: 
Lithuanian Mechanical 

League, Inc., Mechanics 
Bank Lailding, Room 510 
Cor. Broadvvay and Bed- 
ford Ave., Brooklyn, N. Y. 

J. Sagevičius, 
J. Kazlauskas, 

K. Milavikas. 
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LIBERTY BONDS 
Me» porkume Pergales Bondus pilna parašytąją ^ U 
■verte, ir Laisvės Boridua pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiusite i J jn SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9-6 J' U* 3ALIvnCiim VVA 

UUirniokais, Kotvergais 13ou M1LWAŲKEE AVE. 
ir Subatomis 0—<J t;trp Paulina ir Wood Sts. 

UttAiS_/iyt>H A >♦/ /« A J J 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 ma ir karap. Marshfiei 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ANT DURŲ. LENTŲ, RKMU [R STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galonę 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

GARBINKIT£S Ll LTUVOJE" 

Pinigai padėti Central Bankoje yra 
yra Visiškai Saugus 

Jeigu Tamsta nori, kad turėtumei pinigus saugiai 
padėtus ir gautumei procentą, tai pasidėk \ CENT- 
RAL B ANKA. 

Bankas šis yra vienas iš didžiausių ir tvirčiausių 
visame Bridgeporte. 

Suvirš dvidešimts tūkstančių ypatų laiko savo pi- 
nigus CENTRAL BANKE, kadangi žino, jog saugu- 
mas ir atsakomybė čionai yra užtvirtinta, nes šį ban- 
ką valdo Didelės kompanijos po Valdžios kontrole. 

Kas turi užnianimę pradėti taupyti pinigus, tai 
tegul pradeda tuojaus, nes dabar yra geriausias lai- 
kas del pradžios. 

Yra tai vienintelis kelias tapti neprigulmingu. 
per taupymo pinigų saugiame banko, kokiuomi ban- 
ku yra CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
BANK. 

Juigu laikote «pinigus kur nesaugiose vietose, tai 
perkelkit t-, aus i šiUi visiškai saugu Valstijinį» 
Banką. 

Suvienytų VulBtijų, Miesto Cliicagos ir Valstijos 
Illinois pinigai yra laikomi šioje bankoje. 

Užtikrintas, Mandagus ir Rūpestingas Patarnavimas. 

Kapitalas $400.000.00 Perviršis $150.000.00 
Pasirinkite šitą Banką del savęs. 

Central Manufacturing District 

A STATE BANK 

1112 W, 351li St„ 3 blokai | vakarus nuo Haisted St„ Cliicap, III. 
PASARGA! 

Užrubežinis skyrius CENTRAL BANKO persiunčia pinigus i Lietuvą, ir visas dalis pasaulio p žemiausiam kursui ir greičiausiu budu. Reikale kreipkiies vpatiškai arba per laiškus. 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po ppietų. 
Seredomis ir Subafccmis, vakarais, nuo 6 iki 8 valandai. 
Užrubežinis ir taupymo skyriai Subatomis esti atdari per visa 
diena iki 8 valandos vakaro.' 

Central Manufacturing District Bank 
B anko turtasviršina $€t,QOQ,QOQ«0O 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

urna 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

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

Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir 'Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$l,0C'j,000.00 paskolos dvejiems metams aut 5J/2 nuoš" 

Ko mums dar laukti ii|iau?^Pi!dykime sava priedermes 
Pirkite Lietuvos Šonus 

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

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

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 
\ 

Miestas 



DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 100 
Of. Vai. 1<) ryto iki 2 po plet. ir 6:30 
iki 8:HO vak Nertėl. 9 iki 12 dienį 
Namai: 2914W. 43 st. McKinley 263 

DR. I. E. MAKAR 
I.IKTUVIS 

GYDYTOJAS? IR CHIRURGAS 
Uosflamlo: l(W>o Michlgiin A v e. 

'fclcfnna* l'ullman .1 >2 ir .1180 
Chlc. ofisas: 451 "> S. Wood St. 
Tik Kftvcryo vak. nuo 5:.l0 iki 7. 

Telefonai Yar<N 72.1. 

DR. S. NA1K.ELIS 
OYOYTO.IAS IR CJIIRLROAS 
Ofisas: 4712 S. Asnland Ave. 

Tel. Drover 7042 
Valandos: f> iki 12 vyto, 2 iki 4 

po plotų. 7 iki D vuk. 
Rezidencija: 3336 V.'. GSfh St. 

Tolcphono Prospect. 8585 

Tclcphonc Varils liJiT 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas tnoti-rij. vaiki; ir vyrij- 

Specialiai gydo limpančias. s< nas ir 

paslaptingas rij linas. 
S. HALSTP.D ST. CHICAGO] 

Plion#> Boulevard 2100. 

Dr. A. J. Karalius 
IJŽfvISEMEJl'SlOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St 
Chicago, 111. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSUOS 

Orai lietuviams žiuoaias i><r 16 mctii 

kaipo patyręs (fydytoja •, chirurgas ir 

akušeri.. (lyilu aitrias ir chroniškas ii- 
H.n vyrvl, inotert) ir vaikų, pagal nau- 

jatiM.n metodą?. X-Kty ir kitokius cl'k 
> Iro* prietaisu*. Ofiiias ir (itharatovija. 

102r, VV. 18-TH STREET 
netoli l'isk Street. 

Valandos: nuo 10 12 j ii tg ir 6—8 
vakarai. Telefonas ('anai 3110. 
Oyv.t 3112 SO. HALSTFED STTl. 

Va1an«*nS: f -0 ryto tiktai.' 

Dr. G. N. Giaser 
Praktikuoja jau 27 metai. 

3149 SO. MORGAN ST, kfrle 32. 
Specialistas Moterižkų, Vyriškų 

ir (.'hroni&kų Ligtt'. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, 

6—8 vak., XcJ«l. o—2. 
TELEFONAS YARDS 6.17. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula Ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rūgino degtine, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šiofi formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiųsklte mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pačto ženklir.- 
liais. 

VV/LLIAM KLAE9 INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LV/AUKEE. W/3 

Skaitykite ir platainkite dien- 
raštį "Lietuva". 

N'ESTREIK JOKITE! 
Kam dirbti kitam jeigu gali bnt 

pats sau ponu, išmokdamas barbarys_ 
tės amatą j trumpę, laiką, as amatas 
tai pravers net Jeigu grjžtumei } savo 

tėvynę. Del platesniu žinių rašykit? 
pas: 
NOSSOKOI-'F'S INTERNATIONAL 

BARBER 9CHOOL 
1202 Penn Ave., Pittsburgh. Pa 

Pranešu Visiem 
Kad Salute StomacU B'tters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C', už tik r.) 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučigs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbamą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą 
strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Saiutes 
Storaach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, algi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
koB $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėris 13 šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigali, bet gyduole. 

Galima jauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą klek reiknlaunat tai prls'.ų 
slmo dėl tamistų. 

Pasarga*. Reikalaudami prlsiųak't 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir rašfklt 
tUp: 

8ALUTE MAMUFACTURE 
P. A. BALTRANA9 CO., 

616 W. 31 Jt 8t., Chicago. II!. 

Vietines Žinios 
NUO "L." REDAKCIJOS. 

Mums praneša, kad vienas- 
is itas iš arti L. G. Draugi- 
jos stovinčiųjų skelbia, buk 
"Lietuva" atsisako talpinti 
L. G. Dr. atskaitas. Tai ne- 

teisybe. "Liet." Redakcija, 
tvirtai stovėdama už tai, 
kad visi fondai ir iždai iš- 
duotų pilnas tvarkias at- 
skaitas (inplaukų-išlaidų), 
visados suteikia tokioms at- 
skaitoms savo špaltas. Ne- 
žinia, kodėl skleidžiama ne- 

teisybė, ypač iš L. G. D. šu- 
lų pusės. 

# * $ 

Paduodant aukautojų var 

dus-pravardes, o taipgi au- 
:ku sumas, reikia visados ra- 
! v 

*■ 

... 

j syti aiškiai ir tvarkiai, nes 

j delei neaiškumų įsiskverbia 
klaidos, kurias vėliau pri- 

sieina atitaisyti, — užimant 
bereikalingai vietą ir gaiši- 
nant delei to laiką. Taigi, 
jei atskaitose (nors prane- 
šimų formoje iš susirinki- 
mų) bus neaiškumai, tai ta 
kių atskaitų-pranešimų (su- 
rištų su aukomis ii- aukau- 
tojais visiškai netalpinsime. 
—Juk mes negalime žinoti 
visų lietuvių pravardžių ir 
kiek-kas-kur aukauja. — 

MILŽINIŠKA KALĖDŲ 
EGLAITĖ. / 

Ponia J. Ogden Armour 
ir visa grupė kitų moterų 
ruošia milžinišką Kalėdinę 
eglaitę Chicagos skerdyklo- 
se (stock yarcts). Prie tos 
eglaitės susirinks gruodžic 
23 d., utaminko vakare 
apie 18,000 vaikų — 12,000 
Armour & Co. darbininkų. 

Apie 30,000 asmenų — 

vaikų ir tėvų — gaus do- 
vanas: saldainių ir visokiu 
gardumynų. 

Eglaitė bus 121 pėdos 
augščio; ją dabins elektri- 
kinės šviesos ir įvairus daik 
tai. 

Auk. L. L. Varpui. 
P-s D. Diskavičius (Tor- 

ington, Conn.) prisiuntė 
per "L." red. 2 dol. L. L. 
Varpui (pirmiau buvo pri- 
davęs 3 d.) 

"Auką perdavėm L. L. V. 
Kom. — "L." R e d. 

VVEST SIDE. 

Parapijinis susirinkimas. 
Gruodžio 14 d. atsibuvo 

Vilniaus Aušros Vaitų Šv. 
P. M. parapijos narių susi- 
rinkimas, kuriame tapo nu- 

statyta bažnytiniai "tikie-j 
tai" 1920 m. po 8 dol. ypa-, 
tai, Mokslainės mažumo 
klausimas pavestas ištirti 
komitetui. Padengimui iš- 
laidų 1920 m., kurių (sulyg 
klebono) busią apie 12,000 
dol. nutarta rengti bazarus, 
pasilinksm. vakarus, pikni- 
kus ir t. p. 

Renkant naujus komite- 
tus, daugelis atsisako delei 
nemokėjimo rašyti. — Lyg 
ir sarmata, ypač jauniem- 
siems. Po išrinkimo p. Jo- 
nas Bagdžiunas pasakė 
trumpą prakalbą. 

Jonas Šalkauskas. 

NORTH SIDE. 
L. G. D. 47 sk. susirinkimas. 

Gruodžio 14 d. atsibuvo 
L. G. D 47 skyriaus susirin- 
kimas (1822 Vabansia av.) 
Prisirašė ir užsimokėjo se- 

kantis nauji nariai. Po 2 
dolariu: J. Grigaitis, J. Nor 
butas, J, M. Bugnus, J. Bar- 
dauskas, J. Stravinskas; V. 
Norbutas — $1.00 Išviso su- 

sidarė $11.00. 
Rast. F. Dovalga. 

TOWN OF LAKE. 
PRANEŠIMAS. 

Amalgamated Meat Cut- 
ters and Butchers Workmen 
of North America A. F. of 
L. local 257, turės priešme- 
tinį susirinkimą ketverge — 

gruodžio 18 d., 8 vai. vak., 
u. Ežerskio svet. — 46 ir S. 
Paulina gatvių. Visi nariai 
ir narės esate maloniai kvie 
eiami atsilankyti, nes bus 
rinkimas naujos vadybos 
ateinantiems metams. Taigi, 
kiekvieno nario atsilanky- 
mas yra būtinai reikalingas. 

Kviečia Valdyba. 

Pajieškau savo draugo", Ka- 
zimiero Klimavičiaus, keturi 
metai atgal gyveno \Yaterbu- 
ry, Conn., o dabar nežinau kur. 
Jo paties ar kas apie jį žino 
meldžiu atsišaukti, .turiu svar 

bų reikalu, gttvau laišką iš 1 .ic 
tuvos nuo jo motinos. Juozas 
Rlažis 1385 E. 26 St. Clevei 
and Ohio. 

RAM VIJ K! RAMVBFJ 
Ramybe yra 'džiaugsmingas 

Kalėdinis aidas. "Ramvbčs. g-ii J o 1 

•os sveikatos,• geriausiu pasi- 
sekimų, tie žodžiai, širdingu 
linkėjimų skamba nuo senti lai- 
kų per Kalėdas. Svarbiausių 
linkėjimų yra gera sveikata 
Todėl gyvenk'ne ramybėj si; 

savo viduriais prie pagelbos; 
Frinerio Ai.^rican F,lixer of 
Ritter \\'ine, kuris prašalina 
užkietėjimą vidurių, blogą a]>( 
titą, galvos skaudėjimą ir r. p. 
Xtto slogų ir kosulio Trinėrfc 
Cough Sedative yra geriausioj 
gyduolės. Dabar slogos ir ko- 

sulys labai vargina žmonės. Jei 
gu jusų tonsilai sutinę paska- 
laukite su T'rinerio Ąntiputrinl 
Jeigu jusų lujK»s išpiltos, turi- 

te galvos skaudėjimą. Jusų vai 
stininkas turi visas šias gyduo- 
lės sandelyje, Pas jo, jus taip- 
gi gausite puikų Trincrio Sieni 

nį Kalendorių 1920 arba pri- 
sijsdami 10 c. gausite nuo mū- 

sų. Joseph Tnner Company. 
1333-43 So. Ashland Ave.. 

Cbicago, 111. 

REIKALINGA LJETUVE r.A UDA- 
V f; JA. 

Kuri moka kalbėti lenkiškai ir an- 

gliškai, Avarus darbas, geros darbo 
sąlygos ir gera mokytis. Atsišaukite 
greitai 

Struiyna's Dept. Store, 
3217-22 So. Morgan St.. 

"SEKRETU 
KNYGA". 

I*abai yra naudinga ir reikalinga, de- 
lei Tavęs kožco skaitytojaus; ypač 
ženotierns, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimės ir sveikatos? .. Prisiijs- 
kitp dvi po 2 centus pačtos štempas 
ta syk matysi kokia?... Rašykite pas: 

S. M. Calvin; P. O Box 05; 
Dedford. Ohio 

šita knyga tik k^i tapo išleista, per 
jdomius specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas p'.rmiaus sių- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderių. 

JTaU IŠĖJO Iš SPAUDOS KNYGA "VALGIU GAMINIMAS IR NAMU 
PRIžIŲRtiJIMAS. — Kurioje telpa 400 gtriausiu parinkti? ir išmėgintų 
valgių. Gražiai sutaisyta turi 164 puslapių Didžio 9x6. Kaina $1.00 su 

prisiuntimu. Apdaryta $1.50. Prisiųsk $1.00 jdėjęs i laišką ir knygą 
tuojaus pr'.siusime. Adresas: ,cr, 

JUOZAIS F. BUDRICK 

3,143 S. HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS. 

REIKIA PAGELBOS 
BE/KM MERGINŲ. 

10 merginu nuo 17 metu amžinus ir 
vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 
statymo darbo, švarioj ir sanilarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Reikia turėti motų paliudijimo. 

Atsišaukite Pelt & Turrant Mfg ('o., 
1736 X. Paulina Str. 

: 

REIK/A VA»KINŲ. 
Xuo 17 metu ir vyresniu prie leng- 

vaus mašinos ir statymo darbo. švari 
ir sanitaro dirbtuvė. Patyrimas nerei- 
kalingas. Privalo turėti motų paliudi- 
jimo 

Atsišaukite Felt & Turrant Mfg Co., 
17:55 X. Paulina Str., 

i REIKIA 
Drop macliine moldcrui. Gera 

I mokestis ir geros darbo .sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie 
darbo. 

AMERICAN H R AK E 
SIIOE & FOUNDRY CO. 

26th and Kcnton A ve. 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ. 

Prie >ngvo darbe, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKALAUJU Jauno Vaikino,'gerų tėvų mokanti angliškai rašyti ir šne- 
kėti, darbas labai lengvus, store pagel- 
bėti amžiaus nuo 13 iki lf> motų 

VValttr Xasech, 
Birch River. Man. 

CAXADA. 

' + ' 

Juozapas Stasiulis persiskirt; 
su šilimui pasauliu 26-tą die- 
na sausio inen. 1917, paeinam 
tis iš Kauno Rcdvbos, Rasei 
niu, dabar Tauragės, apskričic 

| Kvėdarnos Parapįjbs, Užaj- 
triu. Tėvas Prano Stasiulio. ec *■ 

O 

rai žinomas Bright m Parkie- 
čiamš ir Town o.f lakieėiams. 
Taipgi M vk įlas Stasiulis, j< 
brolis, tos pačios Parapijos, 
Paragauržioi kaimo, persiskirk; 
su šionii pasauliu 24-tą dienp. 
rugpjučio, 1 ()\7, m. ranaldo;. 
atsibus subatoj. 20-tą dieną 
gruod!ži,:>dec. PJ19, m. Nekal- 
to Prasidėjimo Sveri. M. P. 

Bažnyčioj ąn( ,44-tos ir So. 
Kairfield Ave. Brighton Pa'rk. 
ant 8-fco.s valandos iš ryto. \ i- 
sas gentis ir pažįstamus labai 
meldižame atsilankyt; ant Pa- 
maldų. Labai, nulindęs Sunus. 

Pranas Stasiulis. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA. 

Dabar sveikas. Turi gerą 
apetitą ir viską valgo be ma 

ži&usids baimės. 
Aš sirgau per ilgi laiką. Tu 

rojau pritvirtini, užkietėjimą, 
katara ir iktokius skausmus ir 

o 

kentėjimus. Mėginau visokias 

gyduolės, ėjau prie geriausiu 
daktarų, bet niekas negelbėjo- 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no nervai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau be vilrics 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu budu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo gyduolišką 
žolinę ir gavęs aš pradėjau ją 
gerti. Į trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, vm dabar jaučiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvio, inkstų arba viduriu tegul 
geria gyduolišką Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siųsk $1.12 už vieną pakelj, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardens. 
D-22 Nevv Orleans, Ta. ir jie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus grąžisime atgal jeigu ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
oabandyti. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberJo. Atei 
kile ant 7 vai. ryt'». 

Užmoka kasdieną. 

1.0RD & RUSHNELI.L. 

2424 Sr>. Larfin Str. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Kle!;trika 
Speciališkumas. 

1229—49th Ave. T'l. Cicero 36:16 
Ofisn«s: 49tli Ct. t»ri<- 13-tos. 

Ti'lcfonas Cicero 49. 

VALENTINE DRESS- 
MAK1NG COLLEGE 

SAKA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, clcsigumg. dir. 
nomis ir vakarais il<! biznio ir namij, 
1'aliiulijimni Kilnodami ir virtos i>:irtij>i- 
narnos Dykai. Atsilankykite arha rašykite 
o mes jiasistcngsimc suteikti patarimj. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted SI. 18.r>0 VVells Street 

| Trl. Yarfh 3654. 

! Mrs. A. 
Michniewich I 
)!;iigusi Akušerijos kf | 
lr({ij;j; ilgai praktika- 
vu-i l'ennsilvanijcs 
hospitalese. I'asekmin 
iiai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodij 
visokiose ligos*; mole 

J rims ir merginoms. 
I 3113 So. Halsted 

(ant antri.i lubų) ! CIJICAlIO, 11.T-. 
j Kuo 6 iki H '"to ir 7 

AKUšKUK.Vj 
I 

1 iMio 6 iki 9 ryto ir 7 i!d vMai vakaro. 

T< !r| liono Di ovt r r.0.r»2. 

DR A. JUOZAITIS 
DKNT1STAS 

.'12G1 I TAIKSTEI) ST., (MIIC'AGO 
\ al:mi|i ni:u 10 ryto il;i f vai;,'iro, 

Ncdėlioniis ].n(.'n! sutartį. 

l'lionc ('anai -i 

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

Naujienų N'anie. 
Vai: 1 iki IJ ryto ir 2 iui 9 vak. 

17'iO SC). IIALSTED STREET 
0HICA60 

Tclf| liono Drov< r 7042. 

DR. C. Z. VEZEL.IS 
LIHTIJVIS PKNT1STAS 

Va!ai:<los: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncddinmi-t primai sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND A VENTE 
arti 47-tos gatvės. 

Scveros Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikatą. 
G.'iiikle kopija Soverog lietuviuko kalen* 4 

dorinus lOtOmot&ma savo aptlekoj®. mi» i 
Paru?yk ir purelkuiauk tiosioc uuotūlis. j 
(jaunamas dovanai I 4 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomas, kurs | 
neretai priduoda daug skausmo, ! 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo nr>- 

galima taip lengvai nusikratyti kaip | 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip ! 
kiti daro: Imk 

SeveraV 
Balsam Sor Lungs 

(Severos Balsams Plaučiams).. 
dyrnui nuo kosu'uo, pergalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimu, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško J 

smaugulio. Pamėgink šiandien, j 
f Gaunamas jusų aptiekoje. Tinka 
f vaikams lyginai, ka:d ir suaugu- 
Į siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. taL- 
► sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 1 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų V aidžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčios gauti prekes pinigų ir kitų žiaių 
meldžiame kreiptis pas: 

, Heniy J. Schnitzer State Bank,, 
141 Wa£hington Street, New York, N, Y. 

JUBILIĖRINE KRAUTUVE" 
3321 South. Halsted Street. 

Musu krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- 
sios mados tavoru Kalėdų dovanoms. T..mietą mitukui.*: 
dovanos tikros vertės musu krautuvėj. Ir bukit užtikrin- 
ti, k«.d jus nupliksite tavoru už žemiausią g^uiiumą kai- 
ną. Gvarantuojam ir už viską atsakom. Atsila* ki ilsiems 
užtikrinam užganedinimą ir teisingą patarnavimą. 

Išsiskyrimas. 

Deimantinių žiedu, la- 
volieriu auksiniu, lai- 
krodėliu. lenciūgėlių 
brąnzalėty. albomu ir 
tlip toliau. 

♦ 

Priimame Liberty 
Bonds 

Krautuvė atidaryta 
k ožiui vakarę ir ne- 
dėliomis iki Kelodu. 
Puikus kalendorius vi 
siems dykai 

fAMELS yra taip malonys skoniui, kaip jiejie 
yra nauji; ir taip užganėdinanti, kad jiejie 

pilnai atsako kiekvienam cigaretu troškimui. 

Camels yra skirtingi nuo visy kity cigarety. Dalykas tame, kad jiejie pa- 

daryti iš expertiškai sumaišyty Turkišku ir naminiy tabaky, kas ir priduoda 
jiems tą ypatybę, kurią nerasi jokiame 
kitame cigarete. Tasai mišinys jums 
geriaus patiks, negu bent vienas tabakas, 
kurs paprastai rūkomas! 

Camels expertiškas mišinys priduoda 
cigaretams tą švelniai malony pilningumą 
ir paliuosuoja juos nuo to nemalonaus 

cigaretinio skonio burnoje ir cigaretinio 
* atsidavimo. Gali rūkyti kiek tinka 

Camels cigarety be nusibodejimo. 

Savęs persitikrinimui palygink Camels 
su bent kokiais cigaretais pasaulyje ne- 

žiūrint j v kainos! 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WlNSTON*SALEM, N. C. 
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