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Kėsinosi ant Airijos Governoro 
gyyasties. 

SIŪLO TARPTAUTINE POLICIJA, 
KĖSINOSI ANT AIRIJOS 

GOVERNORO GYVAS- i 
TIES. 

Dublin, grųod. 19 d. — 

Šiandien 1 vai. ryto buvo 
padarytas pasikėsinimas ant 
Airijos lordo leitenanto, vi- 
cegrovio French. Jį bandė 
nušauti jam bevažiuojant 
tailp Phoenix parko Ash- 
town vartų ir vice karaliaus 
buto. Kulka pataikė į aiti- 
mais stovintį civilį žmog-ų, 
bet lordas Franeh liko ne- 

kliudytas. Lordas savu keliu 
paleido kelis šiuvius į už- 

puolikus ir vieną jų užmu- 
šė. 

Visoj Airijoj buvo dažni 
užpuldinėjimai ant konsta- 

belių ir mažesniųjų virsinin-' 
kų. Valdžia iš savo pusės! 
panaudoja priespaudos.įmo-i 
nes sukilimų numalšinimui. 
Oficialiame pranešime už 

spalio mėnesį pasakyta, kad 
55,000 kariuomenės panau- 
dojama Airijos numalširit-j 
mui. 

SIŪLO TARPTAUTINĘ 
POLICIJĄ. 

Londonas, gruodžio 3 -d. 
(Pavėluota). — Parlamento 
narys, maj. Daivid Da\ies pa 
tarė sutverti tarptautinę po- 
licijos jiegą. Jo nuomone, 
kiekviena tauta turėtų turė- 
ti užtenkamą kariuomenę 
palaikymui vidurinėes tvar- 
kos ir pasiuntimui reikalau- 
jamos dalios tautų lygai", 
kuomet ta pareikalaus; kad 
jokia tauta neturėtų vartoti 
jokį naują karės ginklą. 

Tos policijos vienatos, 
kurias kiekviena tauta pa- 
ves tautų lygai, turi būti su 

koncentruotos Įvairiose pa- 
saulio dalyse. Nuodingasis 
gazas, kariniai orlaiviai, sub 
marinai, sunkioji artilerija 
ir kubiIinė-5, jo nuomone, tu- 
ir buti pavesta lygai. 

Sumanytojas šito pieno 
mano, kad labiausiai priešin 
sis jam Amerika. 

VOKIEČIAI NUGINKLA- 
VO 8,000 RUSŲ. 

Berlinaa, gruod. 19 d. — 

Aštuoni tūkstančiai rusų, su- 

grįžusių Vokietijon su pulk. 
Avalivu-Bermondtu, vadu pa 
skutinio puolimo ant Rygos, 
tapo nuginkluiti ir yra lai- 
komi uždaryti Danzinge, 
Nauene ir Grabove, Pozna- 
niuje. Jie bus laikomi iki 
atsitiks proga juos pasiųsti 
atgal Rusijon. 

Kaip Vossische Zeitung 
sako, pulk. Bermond pasakė 
gynimo ministeriui Gustavui 
Noskei, kad didžiuma rusų 
norinti grįžti šiaurinin Rusi- 
jos frontan. Noske pasakęs, 
kad jie bus pasiūti ten kaip 
tik bus galima. 

SLAPTA vokiečiu 
GRUPĖ BANDO GAUTI 

RUSU PIRKLYSTĘ. 

Londonas, gruod. 19 d.— 
Vokiečių vaizbinė misija 
tapo slapta nusiųsta pieti- 
nėn Ruisjon, kad padarius 
sutartį atnaujinimui pirkly- 
binių ir ekonominių santi- 
kių; apie šitą pranešama 
šiandien Londonan iš Ros- 
tovo ant Dono. Taipgi pra- 
nešama, kad dideles ame- 

rikinės finansų firmos atsto- 
vai. kurie dabar yra Rosto- 
ve, baigią daryti sutartį su 

rusų finansine grupe. Jie ti- 
kisi įsteigti komercinius san 

tikius tarp Suv. Valstijų ir 
Rusijos ir pradėti vykinti 
daugybę pramoninių suma-i 
nymų. 

BERGERIS GAVO 2,000 
BALSŲ VIRŠAUS. 

Miiwaukee, Wis., gruod. 
19 d. — Socialistų kandida- 
tas kogresan nuo penkto 
apskričio Victor L. Berger 
matomai, laimėjo rinkimus. 
Prisiųti baisai nuo 75 prycin 
ktų iš 94 parodo, kad jis ga- 
vo '2,000 daugiau, kaip jo 
oponetas Bodenstab. 

Bergeris buvo išrinktas 
kongresan pereitų 1918 m. 

rudini, bet jam buvo atsa- 
kyta vieta kongrese dėlto, 
kad jis buvo nuteistas už 
peržengimą šnipystčs akto. 
Jo oponentas H. H. Boden- 
stab yra republikonas, bet jį 
remia taipgi demokratai ir 
vietos draugija vadinama 
"Geros valdžios lyga " 

43 PRIGĖRĖ NUSKEN- 
DUS ANGLUOS LAIVUI. 

Halifax, N. S., gruod. 19 
d. — Sulyg be vieliniu pra- 
nešimu šiandien perimtu 
Camperdown stotyje, 43 lai- 
vininkai anglų vaizbinio lni- 
vo Marxman prigėrė laivui 
jurose nuskendus. Likusius 
gyvais išgelbėjo anglų lai- 
vas British Isles ir jie ketina 
atvykti New Yorkan atei- 
nantį panedėlį. 

"SUV. VALSTIJOS LAI- 
MĖJO KASYKLŲ STREI- 

KĄ," SAKO PALMER. 

Wahington, gruod. 19 d. 
Vyriausi prokuroras šian- 
dien pasakė senato pakomi- 
tečiui, tyrinėjančiam strai-į 
ką, kad minkštųjų angliui 
streiko užbaiga buvo ne su-| 
sitaikymu, bet laimėjimu 
valdžiai. 

"Valdžia laimėjo savo ko- 
vą. Po teisybei jokio susi- 
taikymo nebuvo; darbinin- 
kai ir unijų viršininkai išpil- 
dė musų reikalavimus ir su- 

grįžo prie darbo" pasakė 
Palmer. 

I Geri laikai Praėjo. 

IT VMS (ONSlPEREP 
A PRIVEL66E TO PE 
seivt to the Pakery 
WHEN įHIRTfEf/ WA5" 
a pakers pc^ei/" 

Seniau vaikai kepykloj, paprašę tuzino, gaudavo*13, todėl jie mielai eidavo ma- 
mai "keksų" parnešti. Dabar to nėra. 

IŠSIVEŽĖ BATUS IR 
JUOSE $3,000. 

Greensburg, Pa., gruod. 
19 d. — Andy Olock išva- 
žiavo į sayo kraštą ir atmin- 
čiai pasiėmė iš tos vietos, 
kur jis gyveno, senus batus. 
Šitie batai miklaupč Jurgiui 
Dembinskiui, kuriuose jis 
laikė pasidėjęs $3,000. Dem 
binskiui pasigedus pinigų, 
valdžia, pagai jo reikalavi- 
mą, kabeliu pasiuntė užklau 
simą Rotterdaman apie ba- 
tus ir gavo toki atsakymą: 
"Muitas augštas; batai įmes 
ti upėn." 

Dembinskis susirgo ir dar 
nepasveiko. 

PASKYRĖ KOMITETĄ 
ANGLIAKASIU ALGOMS 

IŠTIRTI. 

VVashingtcn, gruodžio 19 
d. — Prezidento Wilsono 
patvirtinimo laukia paskel- 
bimas komiteto iš trijų na-^ 
rių, kuriam pagal minkštųjų 
anglių straiko sutaikymą 
bus ■ pavesta ištirti algos, 
darbo sąlygos ir kainos pra- 
monėje. 

Kas tokie yra paskiru 
bus paskelbta rytoj, bet ne- 

oficialiai sakoma, kad tan 
komitetan įeina: bųvusis S. 
K. A. D. prezicentas John 
P. White, ir Pennsylvanijos 
kasyklų savininkas Rem- 
branclt P^ale. Kas atstovaus 
visuomenę, nežinia. 

LIETUVOS MISIJA 
PASKOLOS REIKALAIS. 

New York, gruod. 19 d.— 
Finansinė Ir komercinė mi- 
sija nuo Lietuvos valdžios, 
pribuvusi čia šiandien už- 
reiškė, kad ji tikisi gauti 
paskolą Suv. Valstijose su- 

moje $100,000,000 pirkimui 
drabužių, mašinų ir nedary 
tos medžiagos. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ KE- 
LIS KM ĖSTO- ! 

NI JOJE. 
Londonas, g'ruod. 19. d.— | 

Maskviškė sovietinė valdžia! 
oficialiame pranešime šian- 
dien sako, kad Narvos apie- 
linkėj ant Kstonijos žemės 
įVyko smarkus -mušis, kur 
bolševikai, prasilaužę pro; 
vielinius užtaisymus paėmė 
kelis kaimus. Taipgi prane- 
šama. kad bolševikų raitė- ] 
liai padarė drąsų užpuolimą s 

ant Kremenos Spaskojos, už ] 
85 myliu nuo Narvos į piet- 1 

ryčius, ir paėmė n augybę 
belaisvių. Rytiniame; fronte 
bolševikų raiteliai gruod. 15 
d. rusų Turkestane užėmė 
Ust Kamenogorską, suim-1 
dami tris kazokų pulkus. į 

"Raudonieji > suren- 
kamai DEPORTAVIMUI. 

Pittsburg, Pa., gruodžio 
19 d. — Pirme'vieji svetim- 
šaliai paskirti deportavimui, 
.šiandien,tapo surinkti Čia iš 
įviairių vakarinės Virgini- 
jos ir vakarinės Pennsilva- 
nijos vietų, begabenant juos 
jį Ellis salą! 

Iš Fairmonto, W. Va. bu- 
vo 11, visi rusai, suareštuoti 
per angliakasių streiką Ma- 
rion ir Monongalia apskri- 
čiuose. Kiek jų gabenama, 
viršininkai nepasakė, bet 

spėjama, kad apie 30. Jie 
bus vežami specialiu trauki- 
niu ir stipriai saugojami. 

ITALIJAI TRŪKSTA !i 
KVIEČIU. i 

Rymas, gruodžio 19 d. — 1 

Maistų kontrolierius Mūriai-J 
di, pasakė vakar, kad Itali- j1 
ja šiemet užaugino 16,000, ] 

» I 

000 kvintalų kviečių, pernai 
gi buvo užauginusi 18,000, 
000 kvintalų; gyventojų gi 
reikalams kas metai reikia 
42,000,000 kvintalų. 

Ji? pasakė, kad Italijos 
valdžia pardavinėja už 60 
lyrų kvintalą kviečių Argen 
tinoje pirktą už 130 lyrų, o 

Amerikoje beveik už 180 
lyrų. 

Maisto kontrolierius pa- 
sakė, kad Italija kas mėne- 
sis parsitraukia iš užsienio 
)o 60,000 tonų šaldytos mė- 
;os, nes karės reikalams ta- 
)o sunaudoti mažne visi gy- 
vuliai. 

SUNAIKINTOS FRANCI- 
[OS ATSTATYMO LĖŠOS 

Paryžius, gruod. 17 d. —j 
Naujo išnaikintų kraštų mi- 
nisterio Andre Tardieu pra- 
nešimas karės sunaikinto 
krašto atstatymo lėšas pa- 
dvigubina. Tas lėšas turi pa 
nešti Vokietija. Pramoninio 
atstatymo ministeris Lou- 
rtieur apskaitė, kad šitos 
lėšos išneš 65 bilijonus fran- 
kų. Tardieu gi apskaito, 
kad jos išneš 130 bilijonų 
frankų. 

RAUPLĖS TRIJUOSE 
WISCONSINO MIES- 

TUOSE. 

Milwaukee, Wis., gruod. I 
18 d. — Tris Wisconsino< 
miestai: Manito\voc, Two j 
Rivers ir Appleton, yra pa-j 
/ojingai apimti rauplių, j 
sveikatos valdžioms rapor- 
tuota 50 susirgimų Two Ri- 
^ers'e ir apie 10 Manito- 
voc'e. Appletone visiems 
jawrence kolegijos mokslei- j 
riams šiandien paliepta eiti, 
įamon. I 

Estonai prašo pas talki- 
ninkus pripažinimo. 

Ukrainos moteris kaltina lenkus 
už žiaurumus 

ESTAI PRAŠO PAS TAL- 
KININKUS PRIPAŽINIMO 

Dorpatas, gruod. 15 d. 
(per kurjerą į Heisingforsą, 
gruod. 19 d.). — Estonų 
valdžia formaliai paprašė 
pas augščiausią taikos kon- 
ferencijos tarybą, kad Esto- 
nijai busų pripažinta nepri- 
klausomybė. Šitas prašymas 
buvo Įteiktas gruod. 13 d., 
estonų valdžiai duodant at- 
sakymą į augščiausios tary- 
bos notą, kur reikalaujama 
iš jų permainyti atsinešimą 
į šiaurvakarinę rusų valdžią 
bei kariuomenę (gen. Jude- 
ničo k.°"' ?omenę) ir prašo- 
ma Estonijos, kad ji liautųsi 
atiminėjusi ginklus pajic- 
goms ir duotų joms progą 
persiorganizuoti. 

AtsaKymą persKaite mi- 

nisterijos pirmininkas Toen- 
nison Amerikos, Anglijos ir 
Francijos militarių ir politi- 
nių misijų perdetiniam* i" 
šiaurakarinės kariuomenės 
bei valdžios atstovams. 

Estų valdžia savo atsaky- 
me pasako aiškiai, kad jos 
atsinešimas Į šiaurvakarinė? 
valdžią išpradžių buvo at- 
virai draugingas ir kad ji 
nuginklavusi tik tas Judeni- 
čo kariuomenės dalis, ku- 
rios perėjo Estonijos sieną. 
Ji buvo pasirengusi sugrą- 
ąinti ginklus be išlygų. 

Kas del leidimo kariuo- 
menei persiorganizuoti ant 
Estonijos žemės, tai valdžia 
atsidurianti begalo kebi .t- 

me padėjime, nes neturėda-| 

DANIELS RŪPINASI IŠ- 
IMT JUREIVIUS IŠ 

MEKSIKOS KALĖJIMO. 

Washingtcn, gruodžio 19 
d. — Laivyno^ sekretorius 
Daniels šiandien paliepė iš- 
tirti priežastį suareštavimo 
ir uždarymo Į kalėjimą 
Meksikoj dviejų Amerikos 
jūreivių. Minėti jūreiviai su- 

areštuoti gruod. 12 d. Jie 
kaltinami užpuolimu ant 
meksikiečio gatvinėse riau- 
šėse. 

MILLERAND BUSIĄS Į 
PREMIERU. 

Paryžius, giuod. 10 d. — 

Paskalai eina, kad buvusia 
karės ministeris ir dabar 
esantis Alzac'ijos governa- 
ras Alexandre Millerand pa 
seksiąs George Clemenceu 
kaipo premieras, sako Echo j 
rle Paris. Re to Millerand ža! 
da buti ir užsienio reikalu j 
ministeriu. Dabartinis uqsie-į 
nio reikalų ministeris Ste-i 
phen Pichon del nesveika-! 
;os žada atsistatydinti. t 

jma užtikrinimo^ kad Estoni- 

į jai nepriklausomybė bus pir 
'pažinta,, ji bijosi, kad šiaur- 
vakarinė kariuomenė, paė- 
musi Petorgradą, neatkreip- 
tų savo ginklų prieš Estoni- 

i ją. Bet estonų valdžia sutin- 
Ika leisti persiorganizuoti 
šiaurvakarinei kariuomenei, 
jei Kolčakas, Denikinas ir 
talkininkai pripažins Estoni 
jai nepriklausomybę. 

Estų valdžios atsakymas 
padaro naują padėjimą. 
Prie šitų apystovų talkinin- 
kai gali surasti budus įtikini 
mui Kolčako ir Denikino 
reikalingumu pripažinti es- 

tams nepriklausomybę. Tą- 
syk tarybos brau pertrauk- 
tos ir tuoj aus veikli karė bu- 
tų atnaujinta Pabaltijos 
fronte. 

UKRAINOS MOTERIS 
KALTINA LENKUS U?. 

ŽIAURUMUS. 
M 

^ 

Vienna, gruodžio 19 d.— 
Ukrainos moterų komitetas, 
turintis sėdybą Viennoje, 
pranešė apie daugybę žiau- 
rumų. kuriuos lenkai daro 
Rytų Galicijoje su ukrainais 
gyventojais. 

Sulig tų moterų praneši- 
mu daugiau negu 120,000 
ukrainų uždaryti stovyklo- 
se Lenkijoje kenčia kuno ir 
dvasios kančias, 

Tarp .šitų belaisvių esą 
Įžymiausi viešąjame gyveni- 
me žmonės ir beveik visos 
apšviestosios klesos. 

SUSIMUŠĖ GRAITIEJI 
TRAUKINIAI : 31 

SUŽEISTA. 

Council Bluffs, Ia., gruod 
19 d. — Trisdešimts vienas 
asmuo, daugiausiai iš S. Da- 
kotos ir du Chicagiečiai ta- 
po sužeisti arti Missouri 
Valley, Ia. šįryt 10 vai. grei- 
tajam paštiniąm 9 nu m. 

traukiniui atsimušus Į užpa- 
kalį St. Paul-Omahos eks- 
presinio traukinio 215 num. 

SUSEKĖ SUOKALBI 
PETROGRADE. 

Helsingfors, gruodžio 19 
d. — Yra pranešama, kad 
Petrograde tapo susekta 
suokalbis prieš bolševikus. 
Buvo areštuota 900 žmonių, 
tarp jų buvę keli Franci jos 
ir Anglijos piliečiai. Revo- 
liucinis teismas nuteisęs mir 
tin 350. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkejc. 

Šiandien ir nedėlioj gra- 
žu ir šilčiau. 

Saulėtekis, 7:14 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:21 v. vak. 
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PRADEDANT LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS VAJŲ. j Lietuvos Laisvės Paskola Amerikoje I 

jau paskelbta. Tą paskolą užgyrė laikino- ! 
ji Lietuvos valdžia, t. y., Lietuvos prezi- dentas, Lietuvos Valstybės Taryba ir mi- 
nisterių kabinetas. Paskolos suma siekia 
$5,000,000; ji užtraukiama 15-kai metų. j Nesitęsiant turi prasidėti "formališ- 
kas" ir intčnsyviškas Lietuvos Bonų parda- vinėjimas. — Lietuvos Paskolos vajus turi Į ♦pasiekti kiekvieną lietuvių koloniją šiame 
krašte, kiekvieną kabpelį, kur gyvena Lie- 
tuvos sunus ar duktė, — nuo Atlantiko iki 
Ramiojo vandenyno ir nuo šiaurinės Ka- 
nados iki Meksikos. 

Visas Lietuvos Bonų pardavinėjimo darbas privalo buti pavyzdingai sutvarky-į tas ir sumaniai įvedamas. -To darbo sutvar-j 
kyme ir atlikime turi dalyvauti visi gabes- 
nieji tėvynainiai, visos žymesnės draugi- 
jos ir organizacijos. į 

uieuivos rasKoios užtraukimas tarpe 
šio krašto lietuvių parodys tikrą jų veidą, 
o kartu jų dvasią ir jausmus,—parodys, kas 
ištiesų yra Amerikos lietuviai ir ką jie gali 
atlikti kritiškiausiame momente del Lietu-! 
vos ir lietuvių tautos. 

Amerikos lietuviai pą^rodė gan "tampį rieda" prie aukų, į— norą Ir saviškių gimi-, 
naišių ir vientaučių sušelpiami. Tečiaus, 
Amerikos lietuviai atsižymajo suteikimu 
stambios paskolos Suvienytų Valstijų val- 
džiai. Jie per 5-kias čionai užtraukiamas' 
vidaug paskolas paskoiinio apie 35—40,- 
000,000 dol. 

Tokią milžinišką sumą lietuviai pa- 
skolino Amerikos valdžiai! — Nejaugi jie! 
nepaskolins dabar 5-10,000,000 savo, t. y. j Lietuvos valdžiai? Rodos nereikėtų ir abe 
joti... 

Visi mes žinome, kaip Amerikoje bu-i 
vo sutvarkytas bonų pardavinėjimas ar už- į rašinėjimas. Kaip visas kraštas buvo pada-1 
lintas į sritis, o tos sritjs — j di3triktus.į Taipgi kiekvienas iš didesnių-miestų buvo j 
paskirstytas j dalis ar distriktus, kiekvie-j 
name iš kurių veikė tam tyčia nuskirti bo-į 
nų pardavėjai-užrašytojai, kurie aplanke; 
savo skyriuje kiekvieną namą, kiekvieną! 
šeimyną. — Sunku buvo išlikti,nuo pirki- 
mo bonų. Tiesa, didžiuma, gal, pirko iš 
baimės, kad nelikti pavadintu "slekeriu" 
arba "pro-vokiečiu". Buvo reikalaujama j pasirodyti 100% amerikonu arba ištikimu ;i 
Amerikai. » 

Priegtam, kiekvienam krašto distriktui j 
ir kiekvienam didmiesčiui buvo paskirta 
tam tikra paskolos dalis arba <;quota". 
Kuris distriktas ar miestas sumušė rekordą ■ 

bonų išpirkime (imant proporcijonališkai i 

gyventoju skaičių), tam teko pagarba aki- 
vaizdoje visos tautos. 

Panašios tvarkos ir taktikos privalo 
laikyties Amerikos lietuviai laike Lietuvos 
Laisvės Paskolos vajaus. Mes turime pa- 
sinaudoti amerikonų pavyzdžiais, ameriko- 
nų tvarka ir taktika prie užtraukimo pen- 
kių paskolų. 

Visos lietuvių kolonijos Amerikoje tu- 
ri būti padalintos j distriktus arba sritis 
(po vieną valstija ar po kelias). Kiekvie- 
nam, miestui, o taipgi kiekViena: iš žymes- 
nių kolonijų inri buti paskirta tam tikra 
i>urna, tam tikra "quota". 

Daugiausiai nupirkusios bonų koloni- 
jos užsitarnaus ypatingą garbę ir bus nla- 
ciai garsinamos lietuvių laikraščiuose — 

Amerikoje ir Lietuvoje. Kolonija (arba 
keletas is jų), "sumušusi" augščiausią "re- 
kordą" užsitarnaus augščiausią pagarbą; 
—gal tokiai (ar tokioms) kolonijai Lietu- 
vos valdžia (ar jos ingaliotiniai Ameri- 
koje) suteiks tam tikrą garbės dovaną (Lie- 
tuvos vėliavą ar kitą KoKį tautinį ženklą). 

Taigi, paskyrimas tam tikrų paskolos 
dalių arta **quoti;" — reikalingas ir u&u- 

tiingas būdas užtraukime šios paskolos.— 

KAS VALDYS LIETUVOS ŽEMĘ? 
Lietuva — žemdirbystės kraštas. Jos 

gyventojai — su labai mažais išėmimais— 
yra žemdirbiai. Kaip visur kitur, taip ir 
Lietuvoje žymią žemės dalį valdė didžiū- 
nai, dvarponiai. Vienok, tampant Lietu- 
vai savistove valstija, turi kartu išsiristi ir 
žemės klausimas. — Žemę privalo valdyti 
tie, kurie ją apdirba; žemė privalo buti liau 
dies savastimi, o ne ponų, kurie tik naudo- 
davosi darbininkų pagamintais turtais, o 

apie žemės apdirbimą visai nesirūpindavo 
Kiek galima spręsti iš visų mus pasie- 

kiančių žinių, Lietuvoje žemės klausimas 
bus išrištas pageidaujamoje prasmėje. — 

Didžiažemiai arba dvarponiai turėt, visiš- 
kai pranykti. Bus sudaryti kelių rųšių 
ūkiai sulyg didumo, vienok pirmesnėj pras- 
mėj dvarų neliks. 

bvarou tas, kaci Lietuvos kareiviams, i 
kurie gina savo Tėvynę nuo priešų, bus su- 
teikiama žeme, — sakoma, po 20 dešimti- 
nių kiekvienam. Tai tinkamiausias atly- 
ginimas už pasiaukavimą tam šventan 
darbui. Abelnai imant, žemės klausimas 
Lietuvoje 'rišamas pilnai sumaningu ir tei- 
singu budu, — daug teisingiau, negu ko- 
kioje nors kitoje valstijoje. 

Medžiagą išrišimui ąemės klausimo rin 
ko ir tvarkė Žemės Reformos Komisja. Ji 
padarė surašą bežemių ir mažažemių, — 

kuliuos reikės aprūpinti žeme, susekant-, 
kokiomis išlygomis jie norės gauti žemę. 
Katrų su tuom ta komisija stengėsi sužino- 
ti, kiek išviso ^ra tinkamos žemės delei 
ruošiamos reformos. 

Surinkimui reikalingų statistikos ži- 
nių žymiai pakenkė lenkų okupacija ir, 
abelnai, lenkų agitacija Lietuvoje. Neku- 
riose srityse nebuvo galima visai sudaryti 
statistiškų žinių (daugiausiai Suvalkijoje). 
Iš kitos pusės, Lietuvos viduryj buvo tokių 
vietų, kur suagituoti bežemiai ar mažaže- 
miai visai nėjo rašyties, o darbininkai at- 
sisakė suteikti smulkesnes žinias. Taigi 
pilnos ir tobulos statistikos žemės reikale 
komisijai nepasisekė surinkti, bet visgi at- 
tiktas darbas gan aiškiai nušviečia tą da- 
lyką. 

Žemės Reformos Komisija prieina prie 
sekančių abelnų išvedimų: 

1. Žemės norės gauti apie 95-99% vi- 
sų bežemių ir apie 92-98% visų mažaže- 
mių. 

2.97-98% visų norinčių pageidauja 
žemės nuosavybei, apsiimant išsimokėti bė 
gyje ilgos metų eilės; apie 1-2% nori tuoj 
ipmokėti už žemę ir tik % ir V/2% pagei- 
iauja žemės nuomai. 

wji limi iWi 

1 Pastabos-1 
i Išvados. I 

Majoras Povilas Žadei- 
xis, kuris šiose dienose pri- 
buvo Amerikon kaipo Lie- 
tuvos Finansinės Misijos na 

rys (kartu su buvusiu Lietu- 
vos ministeriu J. Vileišis), 
apleisdamas Lietuvos Apsau 
gos Ministerio vietą, savo 

atsisveikinime (spalio 9 d., 
1919 m.) štai kaip išsireiš- 

[ kė: 

"Lietuviai ir žemaičiai 
jau niekam nebevergaus ir 
nepakęs vergystės laisvoj 
Lietuvoj. Visos tautos va- 

lios prie laisvės ir nepri- 
klausomybės neįveiks prie- 
šai sulaužyti, kokių priemo- 
nių jie neimtųsi: ar atviro- 
je kovioje, ar iš pasalų. Mū- 
sų armija pasekmingai ar- 

do ir suardys galutinai vi- 
sus priešų planus. Pasaulis 
jau pamatė, kad Lietuvos 
darbo žmonės netik žagrę, 
bet ir ginklą moka tvirtai 
savo rankose vartoti. Vie- 
nas aršiausių priešų, per- 
blokštas kovos lauke, jau 
atsidūrė už Lietuvos ribų. 
Kiti sulauks savo eilės. 

"Del šios dienos truku- 
mų ir vargų tenenusileidžia 
rankos! Musų karžygiškoji 
kariumenė by kokį vargą 
yra pasiryžusi išvargti, kad 
tik savo Tėvynei nepriklau- 
somybę i rlaisvę iškamavus. 
Trukumai ir vargai — lai- 
kini ir bus nepoilgo paša- 
linti musų valdžios pastan- 
gomis. 

"Per trumpą laiką mano 

buvimo prie respublikos 
ginkluotų pajiegų vrairo val- 
dymo pastebėta ir viduji- 
niame musų kariumenės gy- 
venime kenksmingų ir tai- 
sytinų dalykų. Darbas bet- 
gi pradėtas ir tikiu — bus 
pasekmingai baigtas. 

"Pasitraukdamas iš šios 
augštos ir atsakomingos vie- 
tos sakau: teauga ir tetvirtė 
ja moralė ir fizinė musų ar- 

mijos jiega". 
Tokiais tai kiltais ir daug 

reiškiančiais žodžiais atsi- 

Laiškai iš Lietuvos, j 
(Laiškas rašytas p. V. Am- 
brazevičei—Newark, N. J.).- 

Pavielonis (Alytaus ap- 
Iskr.) lapkr. 1 d. 1919. 
j Malonus mano broleli Vin- 
centai:— 

Duodam labas dienas Ta- 
mistėlei ir podraug dedie- 
nukei ir panai Stelai. Da- 
bar pakalbėsime apie sun- 

kius vargus. Esam sveiki 
su saivo pačiute; .iskas ne- 

! blogiausia; nebuvome iš- 
' važiavę į Rusiją, atsilankus 
prūsams, nelabai sunaikino 
mus, nes mokėjom sušpre- 
kyt su jais, dar daugiau iš- 
mokau; beto, mokėjau su 

jais apsieit, ale kaip kuriuos 
tai labai skriaudė. 

j • Matulevičienė, mano sesu 

tė, pasimirė 1917 m.; jie la- 
bai sunaikinti karo, bet jie 
ir nebuvo Rusijoj; jie buvo 
apkase sale jų trobos. 
Dabar aprašysiu dabartinę 

politiką ir kokiame padėji- 
me musų Lietuva stovi, ap- 

I siausta iš visų pusių neprie- 
telių. Nugujo jau bolševi- 
kus už Dauguvos, bet len-; 
kai skverbiasi iš šitos pu-| 
sės. Naujos rusų valdžios1 
Kolčako šalininkai įsiveržė į 
Lietuvos kraštą per Latvi- 
ją; Prusai eina išvieno su 
tais kolčakiniais. Mat, jie 
nori išgriauti tą sieną tarp 
Vokietijos ir Rusijos, kuri 
pasidarė iš Suomijos, Estų, 
Latvijos ir Lietuvos, bet tas 
vargiai jiems pavyks, nes 

Francuzija, Anglija ir Ame- 
rika nedaleis tą padaryti, 
nes jie bijo, kad už kitų me- 

tų Prūsas su rusais pirmiau- 
siai ant Francuzijos užpul- 
tų, o paskui ant kitų; o kaip 
bus toji siena, tai rietaip 
greitai tas gali pasidalyti. 

sveikino tas garbus musų 
tėvynainis su narsiais Lietu 
vos gynėjais ir išnašiais 
karžygiais. — Malonu bus 
mums pamatyti tą narsų ir 
sumanų Lietuvos karininką, 
o kartu išgirsti jo žodžių, Į i 

užveriančių savyje gilius 11 
jausmus ir tyrą tėvynišką! 
meilę. 

Ale sunku atsilaikyti šitiems 
kraštams, jei Santarvė ne- 

duos pagalbos; vienok musų 
broliai lietuviai atkakliai kc 
voja prieš savo priešus. 

Vietiniai Lietuvos lenką: 
irgi priešai; dvarponiai, mie 
stelėnai, o ir kaimuos) ran- 

dasi tokių margasparnių 
kurie siunčia savo vaikus į 
lenkų legijonus ir duoda au- 
kas Lenkijai, kad Lietuvą 
pavertus Lenkijos kraštu ii 

i ją užėmus. Negana to, dai 
mums Į akis žodžiais der- 
gia Lietuvos valdžią ir lie- 
tuvių kalbą, nors Lietuvos 
valdžios uždrausta ir kas 
prieš valdžią kalbės, tas bus 
nubaustas. Negana to, kad 
jie kalba priešingai, bet dar 
Lazdijų apielinkėj susidarė 
taip vadinami lenkiški par- 
tizanai ir .puolė ,ant lietu- 
vių kareivių ir milicijos su 

•visokiais ginklais; jie no- 

rėjo nuginkluoti lietuvius 
kareivius ir miliciją, bet lie 
tuvkij nugalėjo partizanus 
ir dabar nuo to laiko visi 
tie margasparniai kaip pa- 
švęsti; daugybė jų subruk- 
ta j kalėjimus, kiti turėjo 
užmokėti bausmes. 

Dabar šaukia jaunus vy- 
rus nuo 19 iki 23 metų po 
vieną į vaiską; pavasaryj 
jie išleido į lenkų1 legijo- 
nus, o dabar ima po antrą 
į Lietuvos kareiviją, .o jei 
kuris pabėgtų, tai turtas tu 
ri atsakyti. Tai matyk, bro- 
leli, kiek Lietuva turi prie- 
šų. 

Pas mus brangumas neiš- 
pasakytas: druskos pūdas 
5 rub., geležies svaras 80 
k?p.; degtukų skrynutė 10 
kap., cukraus sivaras 4 rub. 
ir t.t.; darbininkai vasaros 
laiku 6 rub. už dieną ir ūki- 
ninko valgis; kviečių pūdas 
20 rub.; rugių pūdas 16 r. 

Tavo brolis, 
P. J. Ambrazeviče. 

Povilas Bagvilas, gyve- 
nantis prie 552 W 18 St., 
^ihicago, 111., aplaikė sekan 
žio turinio laišką iš Lietu- 
vos, nuo brolio Aleksandro 
Bagvilo. 

3. Patenkinti visų reikalavimus, t. y., 100 deš. Vienok ir tuomet visų patenkinti suteikti žemės visiems, kiek jie nori, visainebus galima. 
negalima, nes labai daug pritruktų že- Galutinai žemės klausimas išsiris Stei- mės. giamajame Seime, o vL>os žemės valdymas Nurodoma, kad, gal, tiktai Kretingos|bus pilnai sutvarkytas, kada lenkai apleis apskrityj bus daugiau dvarų žemės, negu'užimtas Lietuvos teritorijas. norėtų jos gauti tos srities bežemiai ir ma-i Lietuviai iš senų-senoivės troško liuo- žažemiai. sybės ir žemės. Jie dabar yra pasiryžę vis- 

1—j* Delei stokos pilnų statistiškų žinių ne- 
galima kol-kas nustatyti galutinos žemės 
paėmimo ir jos skirstymo normos. Sulyg 
Žemės Reformos Komisijos nario pastabos, 

C i "J "X ką paaukauti del ingijimo liuosybės, o 
kartu ii* žemės. 

Amerikos lietuviai, kurių žymi dalis, 
o gal ir pusė, yra pasiryžusi grįžti Tėvynėn, ; • v • 

t'' „— i-——įevynen, — norint visus bežemius ir mažažemius turi skaityti didžiausia sa^o priederme pri- ncif dnlrinf v>n11 rn ^w->4-^ ~4-"l- J— 3 Ii- patenkint, reikės imti žemių netik dvarų ir 
stambiųjų ūkių nuo 100 dešimtinių, bet pri 

_ r r** sidėti nors pinigais pire iškovojimo pilnos 
liuosybės Lietuvai, o kartu laimingesnio I J u j\ai tu 

sieis liesti ir kiek smulkesnių ūkių negu gyvenimo visai lietuvių tautai. 

i Mielas Brolau! 
:Į 1919 metuose 5 d. lapkri- 

čio aš Aleksandras Bagvi- 
kas, Raitelių Žvalgų Ko- 
mandos, kareivius turėda- 
mas valandėlę liuoso laiko, 
užsimaniau parašyti keletą 
žodelių savo mieliausiam 
broliui. 

Gegužio 26 d. pastojau ka 
riumenėn, o birželio 20 d. 
buvau sužeistas; dvi šavaiti 
prabuvau mieste; dabar vėl 
kariumenėje tarnauju. Ne- 
žinau, kan ilgai Dievas 
duos sveikatą, bet ikišiol 
esu sveikas ir linksmas, kad 
nereik tarnauti nei ruskiui, 
nei vokiečiui, bet savo Lie- 
įtuvai. Labai yra linksma, 
'kad Lietuva kelias iš numiru 
sių, ir aš manau, kad neb- 
reikės jau jokiam pagonui 
tarnauti; gana jau aniems 
lietuvių kraujo begerti, užte 
ko per tiek metų tėvų ir, bro- 
lių kraujo gerti; dabar taip 
nebus; nebegers jie musų 
kraujo daugiau. 

! naujienos, mielas bro- 
lau, tokios pas mus: bolše- 
vikus išvarėm iš Lietuvos 
žemės, tik dabar lenkai, vo- 

kiečiai ir kolčakininkai; ale 
i jau ir tuos baigiam naikin—{ 
;ti kaip tarakanus iš užpeekio 
jau ir tų mažai bėr; kur tik 

| lietuviai eina, ten jiems Die 
•as padeda. Daugiau nebe- 

turiu kada rašyti, reik jo- 
ti ant žvalgybos, žiūrėt ar 

toli bolševikai. Sudiev, lik 
sveikas, mLlas brolau, 

Kareivis Aleksandras 
Bagvilas, 

Trečias pėstininkų pul- 
kas, Raitelių Žvalgų Ko- 
manda. 

L. G. DR-JOŠ" NARIU IR 
RĖMĖJŲ DOMAI. 

Ant rankų pas kasininką 
Dr. J. Kulį randasi $5,692.- 
59. 1 

šešios dešimts šeši L. G. 
D. skyriai pasižadėjo prieš 
Kalėdos prisiųst1' centran po 
šimtinę. 

Na, ir turime $10,000.00 
Kalėdinės. 

Taigi, gerbiamieji Skyriai 
L. G. D., paskubinkit išpil- 
dyti savo pažadą, nes Ka- 
lėdos už durų. 

Gerbiamos Draugijos — 

Klubai ir Kuopos, kurios jau 
paskyrėte L. G. D. dova- 
ną—malonėkit, nevilkinant, 
prisiųsti Centran L. G. D. 

I Chicagos Apskritis L. G. 
D. nekantraudamas klausia: 
kiek dar trūksta iki $10,- 
000.00 Kalėdinės? 

Gerbiamieji, — tik šimti- 
nę! — nuo kiekvieno sky- 
riaus. 

Come on! meldžiamieji 
su šimtine! Laikas siųsti 
Lietuvos Raudon. Kryžiui 
$10,000.00 Kalėdinės. 

Dr. A. L. Gr&ičunas, 
Sekretorius Amer. Lietuv. 
Dakt. Draugijos. • 

Lietuvių Tautcs Kova už Liuosybę. 
t 
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(Tąsa) 

PRANEŠIMAS Iš 
WASH l N GT OX O. 

Reikalaujame. 
1) kad santarve neatidelio- 

dama .teisybes vardu pripažin- 
tų mūsų nepriklausomybę. 

2) Kad įsakytų lenkams iš- 
eiti iŠ Vilniaus ir išsikraustyti 
iš mūsų žemių. 

3) Kad įsakytų vokiečiams 
kolčakininkams, ir [ juoį naie 
siems, tuč tuojau išeiti iš musi: 

krašto. 

4) Tegu žino santarve, kad 
me- esam pasiryžę ar žuti ar 

bu t i laisvi. 
Vai , tnusti narsioji kariu- 

mene! 

Mitirig:> vardu pasirašė Si- 
noniu valsčiaus \ aldybos pir- 
mininkas (pasir.) Ge'rve ir dar 
1 par. 

Lietuvos J yviausybcų 
Lazdijų, se įvykusi >s protes 

t demonstracijos rezoliucija 
(24-VIII-19 m.) 

Kalba iš jau plėšiamo lenkų 
Lietuvos krašto, kalba tas Lie- 
tuvos kampelis, kurį jau buvo 
kesinęsi Lenkai išplėšti iš Lie- 
tuvos ribų, kalba išsiliuu- 
savimi iš jų valandoj, kalba 
mitinge įvykusiam Lazdijuose: 
s. m. 24 d., susirinkę 13. Lazdi j 
jų, Būdviečių, Šventažerio, Į 
Rudaminos, kučiunų ir Seinų j 
parapijos žmonės, vadinasi tij 
pav., kuriems graso pavojus į 
Imti atskirtoms nro Lietuvos | valstybės, kalba tas Lietuvoi. 
kraštas, kuri jau šiandien vie- 
las išsigimėliai su legioninkit 
pagelba stengias' mus prijung 
t i Lenkijai, kalba«skausmuos 
ir pareiškia: 

1. Kad Seinai, Lazdijai, Pun 

skas ir kitos Seinų apielinkės 
yrr. grynai lietuviškas kraštas 
ir turi būtinai prigulėti Lietu- 
vai; 

2. Kad čia yra lenkų tik ne- 

didelis būrelis ir kad jų sukili- 
mas prieš Liičtuvos vyri?syb<j 
buvo daromas tik lenkų dva- 
rinkimų būrelio, o nevsus ape 
linkės: 

3. Kad1 mes tą pareiškimą j 
griežčiausia smerkiam ir jo 
malšinti einam kartu su teisė-, 
ta "Lietuvos *yri|ausybe; 

4. Kad savo priešininką len- 
ką priimsim tik su ginklu ran- 

kose ; 
5. Kad mes tik laisvai ir ne- 

priklausomai Lietuvai turim ir 
norim prigulėti, ir 

6. Kad Lenkijos seime esan- 

tieji taip vadinami Seinų apie- 
linkės atstovai nėra musų at- 

stovai, bet tik mažo lenku bū- 
relio. 

Mes pareiškiame visam pa- 
sauliui, ypač Santarvei, kuri 

■dabar lemia tautų likimą, sa- 

vo reikalavimą 'tuoj neatidėlio- 
jant pripažinti nepriklausoma 
valstybe, nes tai yra būtina 
ir Lietuvos gyventojų gerovei 
ir viso pasaul'o ramybei, ir įsa- 
kyt visiems musų priešinin- 
kams, bolševikams ir kolčaki- 
iTinkams apleist Lietuves val- 

stybę. 
I>e to mes reikalaujam iš sa- 

vo vyriausybės: 
1. Visus, kurie su ginklu 

rankose stojo prieš Lietuvos 
valdžią, nubaust kaipo tėvynės 
išdavikus; 

2. Visus dvarininkus, kaipc 
aiškis lenkti pastangų rėmė- 

jus, ir kitus priešingus lietu- 
vai gaivalus tuoj išsiųsti i 
Lietuvos gilumą, kad būdami 
arti fmnfo nekliudytų musųj 
kariuomenei valyti tėvynę nuei 
priešininkų ir neremtų žodžiu' 
ir turtų lenkų legiorų ir kitų 
irusų priešininkų; 

3. Jų dvarus pavest vietos 
žmonių ar kumečių komitetų 
priežuriai, kad iš jų negalėtų 
gabenti turto mūsų pnešinin-' 
kams. 

Kartu prižadam visai Lietu- 
vai ,ir savo Vyriausybei, kad, 

jei prievartai. įvykus, .mes 
ir paliekame kokiam laikui 
lenkų okupacijai, mes nenuste- 
sini tarnavę savo tėvynei ir pa 
cĮėsim visomis priemonėmis lai 
svos neokupotos Lietuvos vi- 
suomenei siekti Lietuvos lais- 
tės ir nepriklausomybės. 

Ta mūsų kalba turi buti pa- 
reikšta Santarvės Valstybėms 
ir visam pasauliui. 

Protesto demonstracijos įga- 
lioti visų vardu pasirašo: 

(pas.) Kučinskas iš Lazdi- 
jų. Marcinkevičių; iŠ Vevola- 
niniu. 

c 

Jo malonybei Ministerių Piri" 
uiininkui, Kaune. 



Darbininkų Baras. 
SUKLAIDINTI DARBI- 

^ Prisižiūrėjus i nelaimingo? 
rusijos darbininkus, kurie jau 
per du metu praktiškai kttnija 
bolševizmo ''rojų," ir j tuos, kt* 
rie, gyvendami Amerikoj ar ki 
tose šalyse, ir negalėdami sto- 
vėti Rusijoj siaučiančio bolše-j 
vizmo verpetuose nors žodžiu 
bei nedarbingais darbais jiems 
pritaria, — noroms — neiv ■ 

roms turi pasakyti, kad he 

žmonės, arba darbininkai yra 
labai "kebliai" suklaidinti įvai- 
riu provakatorių, bei buvosios 
impemlistiškos Vokietijos agen 
tu* 

Žlugus feudale Vokietijos 
valdžia ir skysta, trumpi eilė 
autokratu nepasigailėjo tiems 
žemos dvasios žmonėms — j 

agentams žibančio aukso, kan 
tie tarp neapšviestu ir deix>toj 
caro nualintų gvventojų, kurie,1 
;t isdži vyta balana, laukė ina- 

žytės žarijos, sukeltų audra — 

jvestii Į didžiausius nesuprati-, 
"uiius ir tuom, kad dar ili^IaUsj 

alaikius Kaizerio sostą ir jo 
pakalikų šiltus lizdus. 

XIX KAI. 

Nors Vokietijos imperaliz-1 
mas alejantų tapo sukruštas;' 
bet gi jų planai Rusi ioj ne!,u- 
vo l>e pasekmių. Vokietijos 
agentai, kaip tai Leninas, Troc 
kis, ir keletas kitii netaip svar- 

bių, suspėjo Rusijoj suklaiditr* 
ti per šimtmečius caro letena 
slėpta ir saules neparegėjusią 
minia. O toki minia {kirbinta, 
perpykinta ir iš retežių paliuo- 
sota yra begalo baisi, audringa 
ir stačiog beprotiška, lvg liūtas 
iš aptvaros pasprukęs. Ir dabar 
matome jos vaisius. Matome 
plačioj Rusijoj bolševikiško 
"rojaus žiedus." Šalčiu nukre- 
čia pamąsčius apie dabartinę 
bolševikiškos Rusijos «;iuaciją. 
Tai pikčiaus neg anarkijos vic< 
sula griauna, drasko, l?užo tik 

bepradedančiu žydėti masko- 
lių viešpatija- P>olš#»vikų vartai 

susitaisė tinginių, plėšikų, ne- 

širdžių saiko- baigia sunaikin-j 
ti paskutinę olavų kultura, rlai-' 
h. ir visą geresnę Rusi jos pade 
ti; tos nupuolusios, sukirbinton 
proletarų aibės gaisru ir kar-j 
du šluote šluoja maskolių sali* 
ramius gyventojus, kurie per-' 
matydami bolševikų "perlus"į 
atsisako nuo jų kompanijos.1 
baisiausiu btulu kankina, žud" 
etc., etc. 

Po bolševikų vėliava Rusijai 
ant žemiausio laipsnio nupuolė, 
industrija ir komercija* nevei- 
kia. \ iet -j rej< instrukcijos cv- 

k )lion0 nagais viskas verčia- 
ma; živ. ,nes badu marinami, 
laisv > žodžio, bei spaudos ne 

reikalauk ir nei nepamanyk. 
Tai taip baisu po bolševikų 

ranka! O vte.iok nežiūrint į 
tuos nežmoniškus bolševikų 
darbus atsiranda kelioleka ir Į 
tarpe mūsų brolių lietuvių, ku- 
rie labai geidžia, kad jų tėvynė 
Lietuva pasilimsavus iš po gu 
du, lenkbernių prispausties pa- 
tektų Į rusų bolševikiškus spąs-j 
tus. 

Pasidėkavojant keletui lietu- 
viškų berniokų, šimtas — kitas 
ir lietuviu darbininkų tapo ap- 
gailėtinai suklaidintais, Lietu- 
vos priešais bei išgamomis. Tas 
šimtas — k:tas troežinių lietu- 
viu ir čia Amerikoj visokiomis 
žemos rūšies priemonėmis truk 
do lietuviu darbą del Lietuvos 
sušelpimo ir laisvės išgavimo. 

P.ct bematant susįfas tir pa 

klydę avelės ir paregėję vilko 
kaili sprus atgal Į pulką. Jai* 
girdžiame, kad ta pasibaisėti- 
na bolševikų griausme baigia 
nutilti. Iš visų pusių kardu at- 

remiama apsistoja bangavus ir, 
putas itaiškiius. Rusijos- suve- 

džioti darbininkai pradeda per-j 
sitikrinti' kad jų pastango tik 
burbnlas ant vėjo, kad plieną' 
pirma reikia įkaitinti, o paskui 
jau plakti. Tarp lietuvių ta pa-1 
stebėjo "Naujienos" ir jų pase-( 
kėjų saujalė, 'gi "Laisvė" su sa 

vo berniokais U n Rytinėse Vai 

st i jose dar ,-is nenon pirsipa- 
žinti prie savo klaidos ir te'os- 

platina, arba tik agituoja už 
komunizmą. Tų šovinistų pas- 
tangomis ir L. S. Sąjungą dar 
pirmiaus kiek gyvasis subirė- 
jo- 

Tiems jaunuoliams L. S. Sa 
jungą pavyko sugriauti, bet he 
tuvių darbininkų tai]) mulkinti 
ne daug galės Ankščiaus, ar 

vėliaus ir tas šimtas — kitas 
lietuvių susipras ir pasitrauks 
— atsisakys nuo komunistiškų 
idėjų. Supras, kad šiandieni- 
niam bolševizmo, bei komuniz- 
mo jieškinyj nėra proletaro iš- 
ganimas. 

Tiilclis. 
I % 

Ateinančių Mėty Cukraus 
Išdirbystes Spėjimai. 

| 
Pagaminimas cukraus visa- 

me sviete išrado bus didesnis 
šiais metais, neg praeitų 
Nors perviršis i" nedidelis, te- 
čiau gal sustabdys gaminimo 
puolimą, kuris prasidėjo nu.- 

karės pradžios. 
Manoma, kad gaminimo 

kompanijai, kuri dabar tik pra 
sideda, 1919-20 m., pasiseks j 

pagaminti 16,600,000 tonu cu- 

kraus- vietoj praėjusiais metais 
pagamintų 16,320,654 tonų; t. 

y., šiais metais Ims daugiau 
ant 279,346 tonų. 

Nors cukraus pagaminimas; 
išrodo bus? šiais metais didesnis, 
lėčiau dar toli gražu iki bus pa- 
siekta 1913-14 m., dauguma, 
kuomet pagaminta 18,677,399 
tonai* 

I' roh i bici ja; 1 lesi] )lat inant, 
daugiau cukraus suvartojama 
ir bus nenuostabu, jei iutoli-į 
rnoje ateityje, reikės daugiau 
kai 20-000,000 tonu pagaminti 1 t lūi V\;J 
cukraus, kid be jokių varžymų 
butų galima jį vartoti visur, 
taip kai}) buvo prieš karės lai- 
kus. 

Iš kitas pusės, manoma, kad 

Kuboje bus pagaminta nema- 

žiau 4,000,000 tonų cukraus. 
P>eto auginimas burokų Vidu- 

o 

PRANEŠIMAS APIE "INCOME TAX" 
Suvienytų Valstijų tiesos reikalauja, kad kletkviona ypata turinti metinėn Įplaukos: vedusi — $2000.00: neve- 

dusi $100 .00: privalo užuihokėti valdžiai mokesčius—"1NCOME TAX". Dauguma žmonių nėra detealiai su 

•®mm tK somis apalpažinę ir mokestiniu blanku išpildyti nemoka; gi uekurios Įplaukos yra nuo mokesčių pa- 
mosuotos. Todėl, aš. dirbantis vienoje iš didžiausiu Chicagcs banku, jgij?s didelj patyrimą, noriu tinkamai 
ir už prieinama kaina PATAR- 
NAUTI LIETUVIAMS MOKES- 
ČIU REIKALUOSE: jeigu nori- 
te jusiį mokesCly blanką tinka- 
mai išpildyti ir tuorni suiiėdyti 
sau dau# brangaus laiko, rūpes- 
čio ir iAlaidų, tuojaus kreipkitės 
pas mane. AS NE ESMI JOKIS 
VALDIŠKAS AGENTAS, bet es- 

VLADAS NORKUS 
PAS 

A. GRIGAS & COMPANY 
REAL» ĘSTATH. INSURANCE 
FOP.EIGN EXCHANGE, LEGAL 

DEPARTMENT. NOTARY PUBLIC 

mi su "Income Taoc1' blankų iSpil 
dymu gerai apsipažinęs ir tinka- 

mai jums patarnausiu. 
Biznieriai, draugijos ir kliubai 

jeigu norite užvesti knygas ir re- 

kordus tlnkamiaus'ai, kurie pa- 
rodytu aiSkiai ir greitai jusu fi- 

nansinį stovj, kreipkitės pas ma- 

ne, a.š užvedu ir peržiuriu knygas 

3114 SO. HALSTED STREF.T, 

Pirkite sau drabužius ant vėliau 
pas Lamm Brotheas 

C ta jus sučfdysite vertelgų pelną. 
Męs gauname dabar visus vilnionius au- 

dinius iš dirbtuvių ant senų kantraktų, kas 
diena męs gauname naujus siuntinius pui- 
kiausių paminiu, nes žinome kad prieš 
šventės ir per šventes bus didelis reikalavi- 
mas puikių drapanų. 
Vieni iš puikiausių overk >tų ka tik baigti 
kaip tai "Meltons," "Vicunas" "Germania 
nigerheads su juostomis arba be juostu 

.$26.95. $28.50, SC2.50 
Paprast! vilnoniai drabužiai su viena arba 
dviem sagutėm m deliai $35.00 
Šilko mastyti arba serge siutai .. Č42.50 

ig iviiHiii ])iiikus va—ui siutai a r na ovcrKotai .$lZ.r>U 
Marškir.ii i. štlikiukai, pirštinės, kepurės, skrybėlės, čeverykai, kaliošai, (roberiai) 
švederiai labai tinka kalėdinesd >vanoms prieinamos kainos \ iena kaina visiems 
Atdaras nedeliomis iki pietų ir vakarais iki Kalėdų. 

_____ 

rinėse Kuropos valstijose išti- 
kro padidės, nes cukraus ynu 
vienas ir greičiausiu ir prieina- 
miausiu pi amonių išdirbti ex- 

portui prekės, kurias galima i: 
siųsti Į užrubežį ir gautais už 

jas pinigais apmokėti užrube- 
žines skolas, kurios tap'> pada- 
rytos laike karės- Trumpai sa- 

kant, pradeda kitas vėjas pus- 
ti ir ateitis daug žada. 

Cukrinių lendrių derlius- a- 

belnai imant, šiais metais yra 
geras ir iš kelių vietų praneša- 
ma, kad gerokai didesnis, neg 
praėjusiais metais. Kuboje už- 

auginsią viršum 300,00 tonu } c c 

daugiau neg praėjusiais metais. 
Argentinoje 120,000 tonų. Ifi- 
dijoi 500,000 tonų* Philipinų 
Salose 50,000 tonų. Australi- 

joj 50,000 tonų. San Domingo 
20,000 tonų. Kitose v ak a t ų In- 

dijos Salose pranešama- kad 
lendrės taip-pat gerai užderė- 
jo. Javos derlius bus a])ie 1,300 
000 tonų. Formozoje bus ma- 

žiau, neg kitais metais dėlto, 
kad oras buvo blogas ir audros 
daug augalų išnaikino. 

Del nepaprastai gero augini 
mui oro visoje Kubos Saloje 
pranešama, jog abelnai imant 
derlius visur 1>us geras ir visų 
tikimos, kad ant tos Salos už- 
teks lendrių pagaminimui 4,- 
500,000 tonų cukraus,' tečiau 
gal buti, kad visų lendrių nega- 
lima bus surinkti, n:s tas pri- 
guli nuo to koks bus oras laike 
pinties. 

r 

Porto R'co ir lta\vaii Saio- 
sc derlius truputi, d,;de nis kai] 
kitais metais- 

Visą krūvon sudėjus lendrių 
derlius šiais metais bus 12,261, 
000 tonų. o praeisiais metais 
buvo 11,965,030 t finų.' 

Sprendžiant TCutįdpos cukri- 
nių burokų' derlfyj. negalima 
gerai to padaryti nesudėjus j 
krūvą visas priežastis, kurios 

ję irukdo. 
Svarbiausis dalykas tai tru- 

kumas anglių, kurių tik apie 
puse tiek bus gftlįųia gauti, 
kiek būdavo suvartojama cu- 

kraus dirbtuvėse. Kilos priežas 
ties, kurios trukdys cukraus iš-, 

dirbimą yra politiškos sąlygos, 
trukumas vagonų ir kitokios 

transpi racijos, darbininkų. 
Vokietija. F. O- Licht sako 

kad Užtektinai burokų yra au- 

ginama, kad pagaminti nuo 

'1,7000,000 iki 1.800,000 tonų, 
o vyriausybės pranešime skaito 
me, kad bus n-s daugiau, kaip 
tik 900,000 tonų pagaminta. 
Užtikro teisybė bus per vidurį 
tų dviejų skaitmenų' taigi ir spr 
jame, kad Vokietijoj bus paga- 
minta 1,300,000 tonų. 

Čeko-Slovakijoj manoma pa- 
gaminti 700,000 tonu. Vengri- c O 

joj pramonė tapo baisiai sunai- 
kinta ir bus pagaminta ne dau- 
giau kai 50,000 tonų. 

Prancūzija, Hplandija ir Bcl, 
gija — Nieko ypatingo negali-j 
ina pasakyti apie šias šalis. 

Francuzijoj derlius yra blo- 

gas tik 150,000 tonų, o Holan- 

dijoj ir bdg'joj derlius šiais 
metais šiekžtiėk geresnis, negu 
praėjusias metais. 

Rusija. Nenusistovėjusios są 
lygos Rusijoj neleis pagaminti 
cukraus tiek, kad butų svarbu 
imti j šitą apsžaitliavim:; 
imant visas buvusios Rusijos 
tautas bus iš viso apie 350,000 
tonų. 

Amerika. Yra skaitoma, kad 
cukriniais burokais šiais metais 

vra apsodinta 700,000 akrų že- 

mės, o pernai buvo 593,640 

akrų. Michigane, Coloradoje ir 
Utajlie! šiiais metais prisodinta 
daugiausiai* Nebraskoj, paly 

| ginamai taip-pat daug paso- 

(liula; šiek-tiek mažiau Oliios 
Valstijoj. \Yisc nsine ir Ma- 
lio valstijose tiek pat, kiek ii 
praėjusiais metais. Gi Califor- 
nijoj šiais metais bus mažiau. 

Imant clomon prielankias ap- 
linkybės ir clelli > geresnį cu- 

kraus našumą mes tikimės", kad 
šiais metais bus pagaminta 
850,000 tonų buroku cukraus, 
vietoj 674,892 ttfnu praėju- 
siais metais. 

LAZDIJAI. 

Seinuose areštuota lietu- 
viai kunigai: Sivickas, Dva- 
ranauskas ir Beržininkų 
klebonas Lastauskas. Visi 
tris išgabenta Į Suvalkus. 
Gimnazijų ir bendrabučių 
Knygus suuegmios — Len- 
kai rašo prašymus Paryžiaus 
Konferencijai, kad Seinai 
liktų po lenkais- Išsijuosę 
agituoja lenkų kunigai: Jai 
brykovski, Kuklevičius. Lie- 
tuviai kenčia dideliausią 
vargą, nuolat areštuojami; 
laukia ir nesulaukia išva- 
duojami. — Kaimų vyrai 
būriais areštuojami ir ki- 
šami Į kalėjimus. 

Skaitykite-''Lietuvą", o rasite 
daugiausiai žinių apie Lietu- 
vos Kepi igulmybe ir Lietuvos 
kariuomenės veikimą! ♦ 

rrniviA iNfcAiU Ir'IRKS!, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT 01" RU. LENTŲ, HEMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galon.-} 
CARR EROS. WRECK1NG CO. 

8008—3039 .30. HALSTED SfREKT, CIIICAOO, !LL. 

AS, ADOMAS A. KARALIAUJĄS 
į SEKANČIAI RA SAU: 

Aš lahai sirgau per 3 metus, nuslabnijes pilveli* buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. 
Kraujo, li.kstg, Nervų ir ahelnas tjėkg nusMjiinas 
viso kuno. Ir buvau nustojęs vil'iis, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau *au pagetbos. < esigailžiau visoje 
Amerikoj ir už rube?<ų. bet niekur negavau bavo 
■ivetkatal pigelbo?. 

liet kada pareikal&vau Salutaras vaistų, Hliterio, 
Kraujo valytojo, Ncrvatoną, lnk>ty ir Reumatizmo 
/yduo'es, tai po suvartojimui minC'os gyduolei, mano 
pilvs< pradijo atsigauti, stiprčt. gerai dirbt. Kraujai 
šslvalė. Nervai įmė stipriai dirbt. Inetai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, ūi<:gliai neb'^-Ji po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko pa užmušimui vi»ų ligų. Hč- 
l-iu ;v-.iirsių is^croavai Kas savaiti po butelį S*- 

lutaras, Uitterla, ir po 3 m*n. s».o paveiksle pair.a iiati t'*kj skirtumą kaip tarp dienos ir naktie*. Da- bar jaučiuos smafriai ir esu linksmas ir 1000 sykiu rtfkuju 3a!utan<. niylistu ptraJlM-tci ir linkiu ri-«lenn savo dra-ieamr, ir pJ^tamir-n* 
su tokiais at ikimais patariu nuoširdžia' kreiptis prie Salntaras: 
SALUTARAS CHEMICAL iNSTITUTlON. J. CALTRENAS. Prof 

1707 Sc. Halstod SU Ph<;ne Caria 6417 Chicago, ililno'a 

Z m ogu e kaęosi galvą, į 
•:ud palengvint niežėjimą, j Kasima.si pasidaro papro- ' 
čiu, ir tuomet žmogus ka- v 
sotii nejučiom?. Bet jis Š 
žino, kad jam niežti, ir j visi kiti tą žino. ę: į 

Vyrai ir moterįs kenčia j 
niežėjimą nuo pleiskanų, i 
o kenčia bereikalingai, J 
nes tą niežėjimą galima | 
lengvai prašalinti. Nebus \ 

uaug:uu niL-zejimo, Kasjmosi, piauuų sunlcimo ir kity nesmagumų, į | įvvkstančiy nou nleiskanų. < 

| S į = panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi?as pleiskanas. | I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
j n ii atsinaujinimo. I 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. J ] Ii nesugadins nei jautriausios ūdos. Jus negalite apsieiti be 
i RVJFFLES. jei turite pleiskanų. Į i Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes t.iipgi j 1 galime atsiust jums tiesiog, jti gausimo nuo ju-y 7^ centus pačto ! 
j markėmis ar money order, kuriuos siuikite šiuo adresu: | 

f. AD. RiCHTER O CO., 326-330 Bro&dvay, New York <>—<•—<* 

JUBILIERINE KRAUTUVE 
3321 South Ha'sted Street. 

TELEFONAS DROVEK 9687 

♦ t Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- ♦ 
+ sios mados tavoru Kalėdų dovanoms. Tamista nupliksite J ♦ dovanos tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin ♦ J t i, kad jus nupli ksite tavorą už žemiausiu gaunamą k*i- J ♦ nq. Uvarnntuojam ir už viską atsakom.. At.-Hankhi slpias ♦ Į užtikrinam užg.mėdinimą ir teisingą patarnavimą. * 

♦ 

Išslsky rimas. 

Deimantinių žiedu, l:t. 
volieriij auksinių, lai- 
krodėlių. 1 enci ugėl I ii 
branzalėlų. albanui ir 
taip toliau. 

Priimame Liberty 
Borida 

Krautuvė atidaryta 
kožną vakarę. Ir ne- 
dūlio mis iki Kclt'du. 
Puikus kalendorius vi 
siems dykai 

TISU 1 Reikia Sukelti T Ii IT. 3 i uuj lj=^±! luu 
I.IETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGRIIIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIIONA DOLERIU ANT DVIEJŲ METU IP 
T)AU PRIŽADA MOKĖTI 5 IR i'USE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuviu/ Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė s-! 
kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Piltsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
]jietui'os raidžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 51/> n uos." 

Ko mums dar laukti ilgiaitf.Pildykiuie savo priedermes 
Pirkit® Lietuvos Bonus 

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 M " " $100.00 
Sėsk tuoj aus ir išpildęs aplikacija, prisiitsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREP10NT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 



DEL SUVAŽIAVIMO IR 
SĄJUNGOS LIETUVOS 

EKONOMIJOS IR FINAN- 
SŲ REIKALAIS. 

Baigiasi pirmieji L;etuvos 
kūrybos metai. Kuriamasis 
darbas visose valstybes sri- 
tyse : ekonomijos, finansų, 
kai o ir kt. jau nebe toks 
opus. Bendra atkakli atgi- 
musios lietuvių tautos <}ar- 
buote visose valstybės so- 

cialinės kyrybos srityse da- 
vė pakankamų vaisių. Lie- 
tuvą pripažino Anglai nepri- 
klausoma valstybe, o netru- 
kus pripažins ir kitos pasau- 
lio valstybės. Bendro atkak- 
laus kuriamojo tautos darbo 
sėkmė verčia kolektingojo 
darbo dirbėjus ir vedėjus 
f era i išnagrinėt bendrai 
gausius padarinius, numatyt 
tinkamus kelius ir pagamint 
Denor^ pianą, pagrjstą sis- 

tema plačiai ateities dar- 
buotei. Tat reikalinga dar 
del šių dalykų. Netrukus 
prasidės ruošiamieji darbai 
šaukt Steigiamajam Seimui. 

Kad Seimas sugebėtų sėk- 
mingai darbuoties visose be 
siplėčiančio valstybės gyve- 
nimo srityse, reikalinga pa- 
rų ošt visokios medžiagos, 
padaryt' reikiami ruošiamie- 

ji darbai, išaiškint eilė ben- 
dro ir specialio pobūdžio 
klausimų, kurie galėtų, ne- 

turint mums nei statistikos, 
nei mokslo literatūros, gero 
kai palengvint ir pasparint 
Seimo darbuotę, — Tokią 
bendrą ruošiomąją darbuo- 
tę turi kuoveikiausiai pradėt 
ne tik vyriausybės organai, 
susispietę apie bendrus dar- 
bus ekonomijos ir finansų, 
nolitikos ir teisės ir kitose 

Š/L.IN SU DEGTINE 
Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori 
atgaivinti širdj, nenusimink labai, nes 
mes išdirbame tam tikrą sunką iš ku- 
rios jus galėsite sau pasidaryti puiki] 
gėrimą, kuri mos gvarantuojame, užara* 
nė.lips kiekvieną. Jeigu J1.13 norite ger- 
ti prieš valgj arbj, po valgiui, ar parė- 
jęs lš darbo, arba ant vestuvii], krikš- 
tynų arba šiaip kokių nors pasilinka- 
minlnii), jus lengvai galite pasidaryt; 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jns galite pasidaryti 6 galionus, 
tik $2.00. latikrujų užsimoka bandyti. 
Rašykito šiądien*. 

WALTER NOVELTY CO. 
Dept. 25^—1117 N. Paulina St. Cblcago 
— Ė. 

srityse, bet ir visuomenes, 
profesijos, mokslo ir kitos' 
organizacijos, kurios turi su 

si jungti su vyriausybės or- 

ganais ir bendrai ruošt vi- 

są, kas reikalinga, kac! Stei- 
giamoje Seimo darbuotė bu 
lu kuonašiausia. Kitas svar- 

bus dalyKas yra tas, kad del 

ministerių krizio, del tar- 
nautoji] štabo sumažinimo, 

I paleista nuo valstybė? dar- 
bo nemaža ž;ymių profesijų 

j ir visuomenės darbuotojų. 
| Daugelis šių prityrusių dar- 
bininkų galėtų aktingai ir 

Į naudingai dalyvaūt minėtuoi 
se ruošiamuosiuose darbuo-i 
i-se ir padėt juos sėkmingai 
| vykdyt. 

Tautos lobingumo kėlimas 
lyra didžiausias valstybės už 
davinys. Suirus karo metu 
tautos ukiui ir sunykus lo- 
biui, kurį išvogė ir plėšte 
išplėšė Lietuvai visokie oku- 
pantai, reikia pirmiausia su j 
vokt, kuo dabar yra parem-< 
ta jos ekonomijos ir finansų i 
tvarka, kas yrn jos medžią- j 
ginės gyvatos ir augimo šal- 
inis. Senoji ekonomijos ir 
finansų tvarka yra suirusi,' 
karas priveisė tik suėmimo! 
ir okupacijos Įstaigų, todėl. 
Lietuvos valstybės valdžiai: 
teko skubotai grįsti pagrin- ( 

dai naujai ekonomijos ir fi-1 
nansų tvarkai ir įsitaisyt i 

tvarkymosi ir valdymosi I 
įrankiai. Vietų gyventojai, 
aktingieji sluogsniai, labai 
maža teprisidėjo prie šio ku 
riamojo ministerijų ir val- 
džios organų darbo, ir to- 
dėl dabar jau metas, kad 
ekonomijos ir finansų daly- 
kų išmanytojai bendrai pa- 
svarstytų šių dadykų padėtį 
ir drauge su valdžios atsto- 
vais nuspręstų didžiosios 
musų ekonomijos ir finansų 
tvarkos dalykus ir pagrįstų 

Ituo budu pagrindą busiamo- 
jo Steigiamojo Seimo dar- 
bams šioj srity j. 

Ekonomininkų grupė šiam 
• ikslui padarė Kaune pasi- 

I tarimą (nuo 5 iki 12 d. spa- 
jlių m.), kuriame dalyvavo 
j Tie ekonomijos ir finansų 
r srities darbuotojai: Aleksa 
Jonas, Bielskis Vacl., Bir- 

L1BE 1«T V 13 ON DS 
M«s perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja A LJ 
verte, ir Laisvas Bondus pilua pinigine verte. ■ 
AtneSkite arba atsiųskite J J G SACKHE1M & CO. Atdara kaso«en nuo 9—6 

.„.„.„rrp wtv> Utamfnkais, Ketvcvgal. ««f Twl S ir Suhiitomia 9—9 tam Panllna ir Wood S.s. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Siuskit Pinigus Lietuvon 
Savo gentims 

Padarykite Linksmas Šventes 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Mysų bankas turi special} pinigų siuntimo skyrių, per kuii 
galite Išsiųsti pinigu.. Lietuvon labai prieinamą. kaiaą. Lietuviai 
pas lietuvius! 

Banks turtas viiš $1,800,000.90 
Parankus—Stiprus—Saugus Bankas 

VALDYBA: — 

JOSEPH ,T. ELIAS. PREZ. 
WM. M. ANTONI8EN, VICE PREZ. 

JOHN I. BAGDŽll'NAS, 
VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

_ 
3252 S. HALSIED ST., Rampas 33čios CBICACO 

\'ALANDOS. — Kasdien nuo & ryto iki 5 po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. 

žiska M., Bielevičius Step., 
čiurlys, Dobkevičius Jonas, 
Digris Stan., Glemža A., 
Kairys Step., Moravskis 
Alf., Matulionis, Overat 
EcL, Paknys J., Petrulis ^r., 
Rimka Alb., Šalčius P., Šid- 
lauskis, D., Kun. Vailokai- 
lokaitis. šiose tartuvėse bu- 
vo išklausyti pranešimai A. 
Moravskio, M. Biržiškos ii' 
V. Bielskio, dalyvusių 1914, 
m. kovo men. Vilniaus apy- 

gardos suvažiavimo ekspor- 
to reikalais. Paskui prane- 
šė, kacf prieš karą Vilniuj 
buvo dvi apygardos ekono- 
minės organizacijos (pramo 
nes ir prekybos draugija 
6-šių šiaurės vakaru gub. ir 
rusų eksporto palatos šiau-j 
rės vakarų skyrius), sutei- 
kusios buvusio "šiaurės va- 

varų krašto" visas tautas 
ir darbo ir valstybinius sluok 
snius. J. Kairys. J. Paknys, j 
Ptimka, J. Digris, V. Pet- 
rulis, J. Aleksa, Matulionis 
ir k.' pasitarimų dalyvauto-j 
jai aiškino reikalą sutrauki į 
ekonomijos ir finansų dirvą 
visas darbingas ir išmintin- 
gas tėvynės pajiegas. Visaip 
nagrinėjo klausimą, ar tiks 
į tokią organizaciją stot ly- 
giomis teisėmis Vyriausy- 
bės organams, ar netrukdys 
jie visuomenių ii teorinių! 
darbų. Pagaliau nutarė j 
pritraukt prie darbo ir vy- 
riausybės ekonomijos finan- 
sų pobūdžio organų ir dučt 
galios vyriausybės tarnauto 
jams, ekonomijos ir finan-i 
sų dalykų nusimanytojams, | 
kaip atskiriems nariams da- į 
lyvaut kuriamosios organi- 
zacijos darbuose. Jie apsvar 
stę, pagamino Lietuvos 
ekonomijos ir finansų są- 
jungai įstatų projektą, ir 
nutarė sušaukt Kaune 1920 
m. sausio mėn. visos Lietu- 
vos (Didžiosios, Mažosios ir 
lenkų okupuotos) suvažiavi- 
mą Lietuvos ekonomijos ir 

finansų reikalais. Kuriamo- 
ji ekonomijos ir finansų są- 
junga ir šaukiamasis visos 
Lietuvos suvažiavimas turi 
pirmiausiai suburt visas 
vyriausybės, visuomenės ir 
mokslo, profesijų ir kitokias 
vyirausybės ir visuomenės i 
mokslo profesijų kitokios 
skonornijos, finansų pobū- 
džio įstaigas, organizuoties, 
kolektyvus ir k. Vadinasi, 
turi but įkurta visų sąjungų 
sąjunga, centro organas ir 
suvažiavimos visų organų, 
mokslo draugijų, miestų ma 

gistratų, ūkio, prekybos ir 
pramonės organizuočių, ban 
kų, biržų ir apsidraudimoj 
įstaigų, taupymo ir skolini-! 
mo bendrovių, kooperacijų' 
ir jų sąjungų, gelžkelių ir j 
garlaivių transporto draugi-; 
jų ir t.t. Toj sąjungoj ir su- į 
važiavime galės dalyvaut ir' 
atskiri asmens — ekcnomi-j 
jos ir finansų statistikos,' 
ūkio, pramonės, prekybos, 
kooperacijos, transportų ir 
k. dadykų išmanyto'ai. 

(Kauno "Liet." ). 

Kuomet vartoji kaimyno 
telefoną dažniau, negu jis, 
tai pageloėk jam užmokėti 
už jį; jei to nedarai, tai, su- 

prantama, gali neskaityt ši- 
to. 

"Birutės" Choras rengia Iškilmingą Koncertą, 
Sekmadienyj, Gruodžio 21,1919, Huli House Teatre 

The Problema of 

Peace and tne Rights \ 
of Littie Nations. 

* * 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglu kai- 1 

boje, pašvęstas mažų tautij 
klausimui, šis numeris veik; 
visas paskirtas lietuvių rei- Į 
knlms. čia rasite apart ki- ] 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * ( 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* sjs 

LIS /EN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

I 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ * 

Geriausia proga aupažindl- Į 
nimui amerikiečio su -mūsų 
tauta Ir musy reikalavimais. 
Nusipirk šIų knygeliu bert 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

įiednu? teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

* * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO, ILL. 

Lietuviai! Kurie garsinasi! 
dienraštyje "Lietuva" — tve-1 
ria pamatą savo bizniui. 

PRAKALBOS, TEATRAS. DAINOS, DEKLAMA- 
CIJOS ir Balius. 

Rengia Lietuviška autiška Draugystė Vienybė. 
GRUODŽIO, OECEMISBER '.31 D1F.X.\ !9D m. 

M. MELDAŽIO SVETAINEJE, 2242 W. 23 r l PI. 
Svetaine atsidarys 6 valandą vakare. Prakalbos prasidės 7:20 vai. ve k. 

INŽANGA 75 c. 50 c. 36 c. YPATA1. 
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilaikyti ant šito 

pukaus vakaro, linksmai senijs metus pabaigti ir sau jus sulaukti. 
Kalbės "'Nanjiesu" Redaktorius, P. Grigaitis, dainuos Chicagos Vyrų 
Choras los veikalu "Daina :»3 galo" po to dekleraacijos ir linksmus 
šokiai tęsis iki vėlybam laikui. Kyiefia, KOMITETAS. 

DIDELIS 

PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIOS 
\ 

MADOS 

LIETUVIAI 

PAS LIETUVĮ 

PRIEINAMOS 

KAINOS 



Keturių Metų Veikimo Centralio Ko- 
miteto "Lituania" Apyskaita 

nu~ 7-XI-15 m. iki 7-K.I-19 metų. 

įžanga. Belaisviams šelp- 
ti komitetas: "Lituania'' 
įsteigta 7 iapkneio 1916 m, 
Nuo 15 ęruoclžio 1916 m 

musų komitetas praplatinę 
savo veikimą, apimant karo 
aukas Lietuvoj^ apskritai 

ir pasivadino: "Lituania," 
Comitė Sentral cle secpurs 
aux victimes de la guerre 
en Lituanie". Jo Įstatai už- 
registruoti pas Šveicarų 
valdąią. 

Kadangi musų komiteto 
jau kelis kart buvo skelbta 
per laikraščius apyskaitos 
1) daline apyskaita nuo 7- 
XI-15 iki 18-1-16 m.; 2) da- 
linė apyskaita nuo 7-XI-15 
iki l-VJI-16 rr.; 3) metinė 
apyskaita nuo 7-XI-15 ilsi 7- 
XI-16 m.; 4) metinė apy- 
skaita nuo 7-XI-i6 iki 31- 
XII-17 m.), tai Gr. Visuome 
nė susipažinus yra 3u musų 
veikimu. Dabar, duodant 
abelną keturių metų veiki- 
mo apyskaitą, pasikartos 
kaikurios smulkmenos. 

Centralis Komitetas "Lit- 
uania" turėjo skyrių Barce- 
lionoj ir darbavosi išvien su 

Lietuvių Komitetu, esančiu.! 
Kopenhagoj, vedamu p. Sa- 
vickio, kuriam pasiuntem 
29,000—fr. lėšų. (Kadangi 
p. Savickis neatsiuntė mums 

( 

apyskaitos, tikimės, jog jis 
atsiskaitys tiesiog su Gr. Vi- 
suomene). Įvairiose Vo- 
kietijos ir Austrijos sto- 
vyklose buvo suorganizuota 
vietiniai komitetai iš Lietu- 
vių belaisvių, kurie dalino 
mųs prisiųstą pašalpą, pra- 
nešė apie savo pageidavi- 
mus ir informavo apskritai 
apie dalykų stovį. 

Daugelyje guolių suorga- 
nizuota mokyklos, kaip vai- 
kams, taip ir suaugusiems, 
kaip pav. Holminden'e, Lau 
ba'e, Skalmierzyc'e, Gruen- 

Penia O. POCIENĖ 
Pagarsėjusi Soliste ir Moky- 
toja Beethoveno Konserva- 
torijoj, kurt loš svarbiausią 

į rolę statomo j operetei 
"KORNEVILIO VARPAI" 

Gruodžio 21 d. 1919 m. 

ARYAN GROTI C 
TEMPLE, 

8th ir Wabash Ave. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu rikiu reg? 
į jimu, taip, ka<l nieko Ji"pra.eistumci per visus 
i inctus, kas tau sali bttti naudinga. TolircKystž 

praj.'.linama. Pasitarki.e su manim prieį ci 
nan{ kur kitur. Eęiaminacijsi DYKAI, 

i (ie"ai pritaikinti akiniai praįalins akių įi 
Kalvos skauddjiruj, trr mpar«gystč arba toli 
regystė prajalinama, pasitarkite su manimi 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGC 
Kum;a* 18-tos "gntvšs. 

3-čios lubos, virš Phtt'o af.tiekos. Tėtny 
kite j maro patašą! 

Valandos: nuo 9tos vai. tyto iki 8 vai. vak 
Ncdilia;: nuj 9 vai. ryto či&i 12 vai. dieucį 

i 

thal'yje, Havelberg'e etc. 
iš mokytojų daugiausiai pa 
aidarbavo, kiek mums žino- 
ma, p. Velykas, p. Jačionis 
ir kiti. Kapelionais ir šiaip 
dvasiškiais vadoįvais pasižy 
mėjo kun. Strikas, kun. Če- 
jpulis, Jum. Zaldinas, džiak. 
Jarulaitis, kun. Astasevičius 

j ir kiti. 
Komitetas padarė iš viso 

55 susirinkimus. 
Seka piniginės apyvartos 

apžvalga: j 
Pilnas balansas. 

Pasivas: 
jl. Subsidijos frs. 191.990,05 
j 2. Aukos .* frs. 16.075.10 
3. Pelnas .. frs. 4.631,47 
4. Perlaidos (debetas) 

r frs. 30,629.67 

t 
frs. 243.326,29 

į Aktivas: 
1. Administracijos išlai- 

jdos frs. 30.412,47 
2. Kelionės išlaidos < 

II S. J.I'HjU'l ! 

3. Pašto bei telgrafo 
išlaidos frs. 1.0b<j,60 

4. Šelpimas maistu < 

frs. 46.941,24 ] 
5. Šelpimas pinigais ] 

frs. 123.676,58 
6. Šelpimas drabužiais 

frs. 815,25 į 
7. Dvasiški belaisvių 

reikalai .... frs. 653,25 ] 
8. Perlaidos (kreditas) < 

frs. 30.629,67 \ 
9. Likvidacijos i 

išlaidos .... frs: 1.972,69 j 

Fra. 243,326,29 ! 
J f 

_ 
< 

Pasiųsta belaisviams išvi- < 
so maisto ir kit-ko: ] 

1 Duonos 18.696 kg. (37.- < 

392 svarai). ( 

2. Kondensuoto pieno 2.- } 
307 kg. (4.614 svarų). 

3. Visokių zupių Maggi 
ir kitų 1.262 kg. (2.524 sva- 

rai), beto 13.789 pakučiai. } 
4. Šokolado 3,306 kg. (6.- 

1612 svarų) 
5. Arbatos 56,5 kg. (113 J 

svarų). * 

6) Cukraus 300 kg. (600 ] 

svarų). 1 

7. Visokių konservų 1.- ] 

469 kg. (2.938 svarai). 
8 Konfitūrų 437,5 kg. ] 

875 svarai). j 
9. Sūrio 7 kg. (14 svarų). 
10. Kokosinio sviesto 2 ■ 

!kg. (4 svarai). 
.11. Muilo 313,6 kg. (627,- 

2 svarai). 
Pašalpos organizavimas. 

Nemažai darbo atsiėjo su- 

.organizLDti belaisvius ka- 
rės metu. Kliūčių čionai ; 

I buvo tiek ir tiek. Neužteko 
čia nuolat raštais klabinti, 
bet reikalinga buvo tam tik 

j rus asmenis lankyti, Raudo- 
Inojo Kryžiaus ir įvairių val- 
džių posėdžiuose dalyvauti. 
Daug kartų prisiėjo siųsti 
žmones, kad ant vietos da- 
lykus ištirtų. 

Musų raštai ir pasiunti- 
nių kelionės atsiekė tai, 1) 
kad civiliai belaisviai ir ne- 

galintieji dirbti kariškiai 
sukoncentruota keliosna sto 

vyklosna, kur jie buvo ga- 
na gerai aprūpinti maistu, 
knygomis ir savųjų globa; 
2) kad paskirta kapelionai 
i daugelį 'vietų, kur jų tin- 
ko (teisybė, jų tc>a gražu ne 

užteko, kadangi tokia dau- 
gybė stovyklų buvo; išviso 

1 Liet. belaisvių Vokietijoj, 
Austrijoj ir Turkijoj buvo 
per 30.000); 3) kad taipgi 
'karės belaisvių stovyklose 

suorganizuota tam tikri ko 
mitetai iš lietuvių clel pa 
šalpos dalinimo; 4) kad pa 
rūpinta cenzoriai lietuvis 
kiems laiškams, ko iš pra 
džių buvo stoka ir lietuvis 
kai nebuvo galima rašinėti 
5) kad sustiprinta saviškia 
tautiškai ir supažindinta st 
lietuviais ir kitos tautos; G) 
prisidėta prie organizr vimc 
pašalpos dalinimo pačioje 
Lietuvoje atgaivinant Cent- 
ral j Komitetą Vilniuje su 

skyriais; 7) kad suorgani- 
zuota laiškų iš svetur 'per- 
siuntimas Lietuvon ir iš čia 
svetur. 

Apšvieta. Kadangi susi- 
nėsimas su tėvyne, iš kur 
buvo galima gauti knygų, 
buvo sunkus, tai iš pradžių 
siuntinėta knygos iš Lietu- 
vių Studentų Draugijos (Fri 
burge), pagalios prisiuntė 
lietuviai iš Anglijos ir Ar- 
gentinos (iš viso iš cia pa- 
siųsta 659 knygutės). P-lė 
Jagamastaitė iš Tilžės pa- 
siuntė už 500 markių kny- 
*ų, pirktų už komiteto pi- 
nigus. Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė pasiuntė 5,000 
egzempliorių lietuviškų kny 
rų per p. Savickį del Lietu- 
sių belaisviu. 

Korespondencija. Mūsų 
susinėsimas siekė visose ša- 
yse gyvenačius lietuvius: 
Dačioje tėvynėje, Amerikoj, 
Anglijoj, Danijoj, Holandi- 
oj ir kitur. Iš viso parašy- 
a 8,517 laiškų bei raštų. 
VLes gavome 3,864 laiškus, 
lietuviai iš Amerikos, An- 
glijos ar Paisijos siuntinėjo 
nums didesnėmis ar mažes- 
nėmis sumomis pinigų del 
)ersiuntimo savo giminėms 
irba pažįstamiems i Lietu- 
vą arba nelaisvę. Tokiomis 
jumomis pasiųsta iš viso 30, 
>29 fr. 67 c. Rugsėjo pa- 
jaigoj išsiuntinėta Į visų 
šalių lietuviškus laikraš- 
čius sąrašas sumų, kurios 
neturėjo aiškaus paskyrimo, 
rikimės jau interesantai su 

'-inojo apie tai, ir praneš 
žinojo apie tai ir praneš 
nums ką su joms daryti. 

Klotis darbe. Daug truso 
)adėta iki supažindinta mū- 

sų visuomenė su reikalingu- 
nu šelpti karės belaisvius. 
Cenzūra trukdė susisieki- 
ną. Pirmieji atėjo pagel- 
)on Didėsės Britanijos Lie- 
-Uviai (Londonas, Škotija), 
^agalios atsiliepė Amerika, 
rėčiaus, kuomet apturėjom 

didesnes sumas, jau Šveica- 
rai pradėjo trukdyti išsiunti- 

jmą kaikurių valgių. Kadan- 
■ jgi jie pribijojo patįs, kad 
.. nepritruktų maisto, tai kas 

j kart labiau sunkino valgia 
i išsiuntimą del belaisvių, 
j Daug prisiėjo kovoti, kad 

i nesustabdytų siuntinėjimą 
visiškai, Ypač mums buvo 

.•sunku, kadangi mūsų vals- 
tija nebuvo pripažinta. Ga- 
: lų-gale balandžio mėnesyje 
11918 m. uždraudė siuntine- 
įti visų tautų belaisviams. 
: Nuo tc laiko mes siuntine- 
! join pašalpą pinigais, ir rū- 

pinomės jų grąžinimu na- 

mon. Kas del belaisvių grį 
žimo tėvynėn daug pasidar- 
bavo prąl. Olšauskas, o 

ypač kun. Kuncevičius. 
Sanijkiai su Raudonuoju 

j 

Kryžium. Centralis Komite- 
tas "Lituania" buvo nuola-! 

jtiniuos santikiucs su Tarptau 
tiniu Kryžium ir kitų šalių 

jRaud. Kryžiais (Suv. Vals- 
tijų, Belgijos ir kitų). Su j 
jų pagalba buvo organizuo- 
ja belaisviams pašalpa, jieš- 
kota žuvusieji belaisviai ir į 
1.1 Kuomet 1918 m. pra- 
džioje įsisteigė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, '"Lit- 
uania" suėjo į santikius su 

juo, tarpininkavo jo susineši- 
jme su Tarptautiniu Raud. 
K vyžium ir siuntė Kaunan! 
(irkulerus, Lv.lleliivus iri 
įš:aip žinių. 

Darbo U/^Saigimas. Apart 
darbavimosi o d/augijos na 

i'iii (Dr. Baltuška, K. Dzi- 
midavičius, p. Gabrys, pral. 
Olšauskas,. Dr. Puryckis, A. 
Steponaitis) Komitetui "Lit 
uania' suteikė pagelba ir 

[pašaliečiai. Taip cia koki 

laiką enefgingai pasidarba- j 
vo p. A. Muraška. P. S. j 
Šalkauskis pagelbėdavo ka-į 
sos sutvarkyme. Peto, be- 
Ibūnant dar Friburge pagel- 
bėdavo kartais kun. Česai- 
tis su gyvenančiais pas-jį 
žmonėmis. 

Kai\)o įstaigos mums su- 

teikė pagelbą "Tarp. Raud. 

Kryžius", kaip jau minėta 

»J«^y«|: "J**'-****T* *t'V**5**4* V *į* | 
į Amsrikcs Lietuviu 

I MOKYKLA Įį 
V Mokinama: angli <m) ir 1 t", i!:«■ );••!- j 

JĮ, 1«j, aritmetikos, knytfvtciysttv -'cii *:* 

•|» fijos, type\vritinjr. pirklyb ■ teisių, S-.iv. | 
I Valst. istorijos, alkiuos isl ■rijus, i.. V 
i. rafijos, politines ekonomijos, pi'.ktustė .% 

dailiarajystės. v1 

į Mokinimo valandos: nuo 9 rylo iki 1 *t* | 
•J- vai. ijo pietij. \'ak. mis <• iki 1U vai. ♦;» I 
* •!- j 
f 3106 SO. HALSTB'D STRISi".? ❖ i 

| CHICAGO 
^ 

į, j 

"Birutes' 

Koncertą 
■ MII lill Į III 1 lllll IIII III IIH1 B, 

įvyks 
SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 21 d., 1319 m. 

HULL HOUSE TEATRE, 

pradžia 8:15 vai. vak. 

Smulkmenos Vietinėse Žiniose. 

augščiau, "Office Interna- 

jtional d'expedition de ^*- 

įvres et de vetements aux 

jprisonniers de guerre (Fri- 
įbourg), "Bureau Internati- 
•onal d c la Paix"- (Berne), 
| (šis pastarasis pagelbėjo 
laiškų persiuntime į Lietu- 
|vą). . 

Sunku visus mūsų gera- 
darius išskaityti. Jų' buvo 
daug ir visose šalyse. Vi- 
siems, kurie kokiu nors ba- 
du prisidėjo prie belaisvių 
likimo pagerinimo, ar tai pi 
nigais, ar tai kokiomis au-į 
komis, ar tai darbu, taria- 
me vardan tų belaisvių šir- 
dingos padėkos žodį. Ypa-j 
tingai dėkui DU. Britanijos 
Lietuviams, kad jie pirmu- 
tiniai sušelpė pinigais; Ame 
likos gi Lietuviams užtai, 
kad jie didžiausią piniginę 
pagalbą suteikė. Kadangi 
Šveicarija buvo taip gera, 
kad priėmė musų Komitetą 
savo gražiam Krašte, lemo! 
veltui (be markių) siuntinė j 
ti belaisviams koresponden- j 
ei ją, ir visus siuntinius, su- 

teikė progą supirkti mais- 
tą ir gelbejo mūsų veikime 
Įvairiais budais, tai mūsų 
Komitetas taria širdingos 
padėkos žodi; drįstame ma 

nyti, kad musų Tautiečiai 
belaisviai su dėkingumu mi 
nes gera širdingąją Šveicari 

Likvidavimas. Kadangi j 
jau belaisviai beveik visi pa] 
leisti namon, nutarta Komi-i 

Gnukie kopiją Scveros Iiotisvj?Ko kaleu* 
dorinus 1030 metams savo ifptickoje, ;atu 
ParaSyk ir pareikalauk tiesio*; uuo mus, 
(jaunamus (lovuual! 

yra tai įkyrias syrnptomas, kurs 
neretai,, priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo nę» 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas noretiį. jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro:" Imk 

Severą s 

Balsam ior Lungs 
(Severos Balsama Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosuiio, peršali™, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir 3pazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusų. aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir l et. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksu. 

tetas likviduoti, gi turtas pa 
vesta Lietuvių Pildomajam 
Komitetui, kad jis pristaty- 
tų dalykus Lietuvon tam 
tikroms įstaigoms: Raudo- 
nam jam Kryžiui, Archi- 
vams etc. Dokumentai pasi 
lieka tris metus A. Stepo- 
naičio, Komiteto pirminin- 
ko, globoje. 

Kasą sutvarkė p. Saikaus 
kis. Valdiškas ekspertas 
Gindrat (Lausanne) patik- 
rino, atrado tvarkoj ir išda- 
vė tam tikrą paliudijimą, ku 
lis bus saugojamas su do- 
kumentais. 

A. Steponaitis, Pirmin., 
A. Muraška, už Sekret. 

Lausanne, 
7 lapkričio 191y m. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CH1CAGOJE. 

Cor. 12Lh & Iloman ave. 

Cor. 2Gth & Westem ave. 

4458 S. Hermltage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
N. W. cor. :\Iadi30n & State 
S. 13. cor. Madison & Frankllu 
Cor. Van Rureu & Fraaklin 
S. W. Ilalsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Van Eurcn & Clark 
N. W. cor. State & -Vau Buren 
4601 S. Paulina St. 
4G22 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave, 
3137 West 38th Place. 
2900 West 40th Street. 
3P53 S. Rockwell St. 
3813 Keclzie Ave. 
N. W. Cor 44th Mozart St. 
2502 West 45th Place. 
441S S. Richmond Ave. 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 
1G56 Wabansia Ave. 
1613 North \Vood S t. 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Mihvaukee & Robey. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 

-N amuose 

Kas neturėjo Laimės lankyt mokyklą, tai del stokos turto, tai del 
stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

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

VANDUO ant žemės, po žemo ir jos viršuje 10 
■GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo vemelėje esant 

— 

CHE M! JA, {stabus mokslas apie ugnį, orą, vandeni; žoi"9 ją susilietimus, -20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.C0 
PASKAITOS iš Biologijos ir Bakteriologijos sa paveikslais apdaryta, 65 ŠIRDIS jos autorius garsuJ KJų rašėjas de Amiči. Knyga labai gražiai atspausta. Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos turinys taip gilus-jautrus, kaJ pilnai savo v?rdui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, * $1.50 KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. SVEIKATA arba tiesus i ją keli?i. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir >as iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Ivuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir i:fti vabsiaf užkrečia žmonis ligomis kaip imk) jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 Nelengvai įsivaizdini, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant įir.s knygas, čekius ir raoney orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M. Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

I .AI K ROI )I XIX KAS, IUB1LIMR1U S 
IR OPTIKAS. 

3255 SOUTH HALSTED STREET 
PHONE DROYER 10105 

1 .•untjta, i'.c.u ims it uis visKas pinuos rųsies už prieinamiausias kainas. Didelis pasirin- kimas deimantu, žiedu, lavalierių, laikrodelu, lenciūgėlių, branzalietu. Ateik pamatyii. 

Dainos ir muzikos veikalas, operos f rmoje, įvairus, gražus, 
stato LIETUVOS .VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS 

į Otz B CyPH MUiSfc.13ri, 

lai pirmas'to* 1<>tuvių koncertas Cliicagoju. 

S-TIt ST.į & YVABASH A V E. 
"arpe solistų dalyvauja Ona Pocienė, Justinas Kudirka, J. Bielskis 

D. Šulckaitė, K. Mikalauskas. A. Šlapelis ir kiti. 
ATEIK. PAMATYK, IŠGIRSK!!! 
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DRAUGUS-E5 AUŠRĮ- j 
N1NKUS-ES! 

• Mariam poies aušrininkų 
rganizacija, matydama di- 
į reikalą turėti savo min- 

ių reiškėją, nutarė atgai- 
inti "Aušrinę". Gal dauge 
ui musų draugų keistas pa- 
irodys šitas Mariampolės 
ušrininkų nutarimas, ypač 
eito, kad "Aušrinės" lei- 

> 

imą paima ne auš-kų kon- 
vencija, kai buna papraš- 
ai, bet atskira vietinė orga- 
izacija. Tas atsitikimas gal 
us pateisintas, jei pažvelg- 
im į šių dienų įvykius. 

Šiuo momentu, kuomet 
sietuvos valstybė žengia 
•rie savistovio gyvenimo, jo 
ios naujai buriamuoju dar- 
iu nori pasinaudoti juo- 
ieii reakciiiniai gaivalai. 

ų dedamos yra pastangos 
>akreipti į savo pusę visą 
isuomenės gyvenimą. Jie te! 
;ia įvairius reakcinius gai- 
'alas prie klebonijų į vi^o* 
:ias klerikalines organizaci- 
as. Jiems rupi prirengti 

*amsią Lietuvai ateitį ir del- 
*o jie skverbiasi į mokyklą, 
kcad tenai galėtų sugriebti 

^ T«kpfion« McKinlcjr 4088. S 

DR S. BIEŽIS 
į GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS į 
J 3114 W. 42ml ST., CHfC'AGO «j 
5 Valatnlos: nuo 4 iki 8 vakaro. o 
i* # 

j'j/ 
♦ T'hon^s: Yards 15S -551 
♦ Resldence Phoue Drover 77S1 
♦ F.A. J0ZAPA1TIS, R.Ph. 
t DRUG STOF.E -AP7/EK A 

Pildome Visokias Receptus ♦ 
3001 SO. HAL8TED ST. CHICAGO 

CONRAD 
FOTOGRAFiŠKA 

STUDIJA. 
3180 SO. HALSTED S T, 

Telefonas Drover t}H69 
Chicago, 111. 

į savo nagus jaunąsias sie-! 
Jas ir pakreipti jas savo Įta- 
kai. 

Dabartiniu laiku viso pa- j 
šaulio darbo žmonės yra 
griežtai pasiryžę nuversti 
vergavimo ir skurdo jungą; 
moksleivijos ir apskritai vi- 
so jaunimo padėtis apverk- 
tina. Todėl socialistinei 
moksleivijai, kaipo tokiai, 
reikalinga lavintis ne vien 
?avo idėjinėse pažiūrose, 
bet taip pat teikti žinių 
tiems, kurie negali jų, del 
i vairų priežasčių, įgyti. Ji 
privalo kelią jiems rodyti 
prie iissivadavirno nuo juo- 
dašimtiškų pinklių. 

Kad galima butų tai visa 

| pasiekti, socialistinė moks- 
leivija turi žengti, sujun- 
įgus visas savo pajiegas or- 

įgamzaciniam aaroui. cei 

| organizacinis darbas tik 
tuomet eis sparčiai, kuomet 

j mes tarp savo draugu tu- 
rėsime ryšius ir savo minčių 
reiškėjus. Ir todėl Mariam- 
nolės aušrininkų org. nuta- 
rė neatidedant išleisti "Auš 
rinę" be auš-kų konferenci- 
jos, nes jos sušaukimas, ar 

šiaip koksai pasitarimas, 
šiuo laiku yra negalima. Be- 

to, skaitydamas tolimesnį 
"Aušrinės" leidimo, atidėlio 
jimą tiesiog nepakenčiamu 
apsiėmė savo iniciatyva pra 
dėti tą darbą. Prie šio dar- 
bo kviečiame visus aušri- 
ninkus, kad jie remtų savo 

laikraštį, tiek raštais tiek ir 
| lėšomis. 

Tad į darbą, draugai-es! 
Suburkime visas, savo pajie- 
gas, kad "Aušrine" butu 
tikra musų minčių reiškėją, 
kad ji tikrai vaizdintų sto- 
vi musų dvasios kurioj sklei 

,sime laisvosios minties idė- 
ja. Todėl siųskite įvairiais 
klausimais straipsnių kores- 
pondencijų apie moksleivių 
gyvenimą ir apskritai, apie 
jaunimo reikalus. 

Mariampolės Aušrininkų 
| Organizacija 

Gauname patirti, kad Fe- 

ligsbergo dvaro netoli Ma- 
žeikių p K. Kundrotienės 
rupesniu manoma atidaryti 

motėm ūkio mokykla. Pui- 
kus tai dalykas, nes tuo- 
met turėHme iš savo tarpo 
išsivysčiusiu lietuvaičių, pa- 
gaminti įvairių valgių ir ki- 
tokių daiktų iš augančių Lie 
tuvoje vaisiu ir kitu produk 
tų. 

Mokyklon galės įstoti į 
kiekviena mergaitė lietuvai- 
tė. Mokslas tęsis nemažiau 
kaip vienus metus. Mokyklo- 
je bus mokinama valgių ga- 
minimo, naminio ūkio vedi- 
mo išdirbimo įvairių skanė- 
!sių ir t.t. Taip pat bus mo- 

kinama tikybos, lietuvių 
kalbos, skaitliavimo. Lietu- 
vos istorijos ir geografijos, 
gamtos mokslo, ligoniu prie 
žiūros, higijenos ir t.t. 

Mokyklos steigimui žada- 
ma išgauti Felisbergo d va- 

irą, kur bus pati mokykla. 
Įrengimo pradžiai Kundro- 
tienės skiriama 20,000 auks. 
Išlaidoms reikalingų pinigu 
manoma gauti iš vakarų, ge 
gužinių aukų; taip-pat mano 

ma išnuomuoti geležinkelio 
stoties bufetas, kurio pelnas 
įbus skiriamas mokyklos už- 
laikymui. 

Bet pradžiai reikalinga 
daugiau spėkų ir išlaidų, 
nes su 20,000 suma negail- 
ima pradėti. Užtad p. Kun- 
idrotienė kreipėsi } visus lie 

| tuvius tautiečius, prašyda- 
|ma pagelbėti tame jos sun- 

ik iame užmanyme. 
Mokykla del dviejų metų 

žadama atiduoti j valdžios 

rankas, gi Kundrotienė,* jei- 
gu mokykla bus turtinga, 
atsiims savo įneštuc pinigus 
ir atidarys kitur panašią 
mokyklą. Visi, kurie šiokių 
ar tokiu budu galėtų sušelp 
ti tą mokyklą, prašome at- 

siliepti šiuo adresu: Tel- 
šiai, Didžioji gatvė N 202 
K. Kundrotienei. 

Liepos Žiedas. 

Į Lietuvos Visuomenę. 
( Lietuvos' dailininkai susis- 

i pietę j "Vilkolakio" klubą iv 
i užsibrėžę .sau tikslą "laisvai 
! augt ir auklėtis dailėj" ir "dai- 
lės žygių sergėjimą," apie 2C 

lapkričio ni. dieną rengia sa- 

vo bute (Kaunas, Laisvės ale 

ja 3 No.), parodą — "Lietu- 
vos liaudies dailės dirbiniu" C 

MEDELIS & CG. 
NOT INC. 

A. M. MACARUS 
# 

Vedėjas 

3256 SO. WALLAC£ STR. 
Kampas 33člos 

Gerb. p. BALUTIS patars, kacl aukos butų "'nnčlamos 

dabar. k;id Išnaudoti augštą amerikos dolerio valiutą, .tuodau 

glaustai. 
Mes siunčiame greičiausiu budu ir atsakome (gvaran- 

tuojame), kad pinigai nepražus, be to mušu kainas yra pi- 
giausios. 

Išruninamo pasportuo. 
P. Makaras dirbo penkių^ metus Sostapilė, \Vasbington 

D C. del Suvienytu Valstijij vadžios ir pilnai supranta ko- 
kiais budais krypties prie valdžios jstaigu išgavimui paspor- 
tų, piiltetystės popieru ir-1, t. Kaip Income Tax popierius 
taisyti ir t. t. 

Ster.io Departamentine Kroutuve taria jums visiems širdinga 
ačiii už jusų malonų rėmimą mūsų biznio pereitais metais ir tu- 
rime vilti. Kad ateityje mūsų geri santikiai nepaliaus. 
Atsilankykite Kalėdinėj savaitėj ir gaukite mušti naują kalendo- 
rių. Linkime jums Linksimų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų. 

H, B. Stern Dept. Store 
3442-44 SO. HALSTED STREET, 

PHONE VAROS 2243. 

su "Lietuvos spaudinių sky- 
rium." 

Parodos Komisija kreipiasi 
šiuo reikalu į Lietuvos visuo- 

menę, prašydama padė'.i Ko- 

misijai surengt ta parodą. 
Kam tik brangus kiekvienas 

dailės reiškinys ir kas tik pa- • 

žįsta Lietuvos 'sodžių, .turėjo 
mžTtyti, kad mūsų žmonės ne 

mažiau už kitų šalių mėgsta 
dailę. Jie mėgsta spalvas, mėg, 
sta ornamentą. Mėgsta daž- 
niausiai netgi paprasčiausį ka.c 
dieninio gyvenimo įrankį, a] 
siaustą savo skoniu pagražin- 
ti, išmarginti, papuošti sa.o-. 

tišku ornamentu, savotišku 
spalvų suderinimu. Tačiau tas 

mūsų kultūros didžiausias tin- 
tas ne1 tik beveik nežinomas ne 

lietuviams, bet net mes patys 
maža juo tesidomėjom, maža 

tesirupinom. Dabar, kai Lie- 
tuva žengia nepriklausomo gy 
veninio keliu, privalom su kiek 
vienu jos gyvenimo reiškiniu 
susipažinti, turim viską pama- 
tyt ir atsvert — prie ko prie-Į 
jiem kur žengsim ir ko turim 

jieškoti. Tad, beabėjo- j 
jimo, neturėsim praeit ir pro. 
niusų liaudies dailę. Ne tik tu- 

rėsim pamatyt ją patys, bet ir 

parodyt kitiems. Ir pirmos 
progos, ir antros jau turim. 
Kaunas šiandien laikinas Lie- 
tuvos gyvenimo centras. Čia 
įsikorė daug visokios rūšies lie 
tuviu mokvklu, čia suvažiavo 

c c-' 

daug įvairių šalių misijų. Tai- 
gi, darydami tokir parodą, 
mes ne tik sistemingai galėsim 
supažindint su musų liaudies 
kurvba musų moksleiviją, 1>cl 
ir ne lietuvius. Čia musų dai- 
lininkai, liaudies motyvų žino- 

tojai, galės aiškint jų ypatybės 
musų mokyklų mokiniams —- 

ekskursantams ir vįaip atsiek- 

simu daug ;iattdos is tokios pa- 
rodos. 

Kad toji paroda atsiektų vi- 
są užbrėžtą Komisijos tikslą, 
(reikia,' kad joj atsirastų kuo 
daugiausia įvairios rūšies daik 
tų. kuriuose tik matyt musų 
liaudies dailės pająutimo. Ta- 
deti mums tam gali tik pla- 
čioji Lietuvos visuomenė, siųs-j 

j dama kuo daugiausia ekspo- 
jnatų. Tad kreipiamės į ją su 

tuo prašymu ir tikimės, kad 
mus paklausys. 

Parodai pageidaujami šie 
daiktai: i 

| ?. Audimo apklotai ( kal- 
dros, dekės), staltieses, patie- 
salai (kilimai), prijuostės, sijo 
nai, juostos, mezginiai i/r siuvi 
nėjimai. 

Pastaba; 1) Ne tik pasiūtie- 
ji, bet ir medžiaga, net gi ir 

gabalėliai. 2) Ne tik nauji, bet 
ir seni, nudėvėti. 

JI. Medžio dirbiniai: verp- 
stės, kultuves, įmones riešu- ! 

tams spausti, šaukštai, lazdos, 
šaudyklės, (staklėse, stovuose 

vartojamos,) Dievo kančios, 
smutkeliai ir kitokie pagražin- 
ti iir išmarginti dirbiniai. 

III. Molio dirbiniai: puodai, 
lėkštės', vaikų dūdelės, švirkš- 
liai, vadinamieji "arkliukai." 

IV. Cino dirbiniai: lėkštės 
šaukštai, žvakininkai ir k. t. 

Žodžiu sakant, visa, ko tik 
prisilytėjo mūsų liaudies ran- 

ka, v;okiu ar tokiu budu gra- 
žine. ..a daiktą. 

S pa) dinių prašom .siųsti: 1) 
knygų ir laikraščių netik dabar 
leidžiamu, bet ir senu seniau- ; 

i.7 t, 

sių. Ypač iš seniųjų — knygų : 

odos apdarai 2) senų šventu- i 

jų paveikslų su lietuviškais pa i 

'rašais: graviūros medv, vary, 

teptų (lr')bėj ir lentoj. 3) Lie- 
tuvos reginių (vaizdu). 
Siunčiant eksponatus Į parodą, 
prie kiekvieno jų reikia pri- 
segti korčiukę, kurioj turi bui 

palflašyta: .1 ) Eksponato savi- 

ninko vardas ir pavardė. 2) 
Kas, kur ir kuomet daiktą pa- 
darė (vardas, pavardė, sodžius, 
apskritis, metai), jei savinin- 
kas nėra daikto pats padairęsj 
3) ar nori parduoti siunčiama 
daiktą ir už kiek. 4) adresaiJ 
kuriuo daiktas turi Imt graži- 
nimas po parodos. 

Visi eksponatai, tuojau pasi- 
baigus parodai, bus su giliau- 
sia padėka jų savininkams grą 
žinami. V/. daiktus, kurie bus 
atsiųsti par:1uot, bus siunčiami 
pinigai, pasiliekant 20'; padeng- 
ti parodos išlaidoms. 

Visi, kam tik brangi musų 
dailės ateitis ir kas tik atsi- 
lieps j karštą musų šauksmą— 
prašymą, daiktus parodai mel- 
džiam siųsti šiuo adresu: Kau- 
nas. Tolstojaus gatvė, 2 X<>. 
j dailininkių l\. Mcleriui. 

"Vilkolakio" Kliubo- Vaidy- 
bos nariai, "Lietuvos liaudies 
dailės dirbinių parodos" Ko- 
misija: Dailininkas K. Šklė- 
rius. Arkitekturos profes irius 
V. Dubeneckis, Dailiu. 1\ (la- 
iminė. 

LIETUVOS PILIEČIU 
BALSAI. 

Lietuvos Valstybės Prezi- 
dentui. 

Mes, Šlavos ir apielinkių 
gyventojai, susirinkę apie 
200 žmonių pasitarti del 
Lietuvos krašto reikalų, ma- 

tydami visokių musų priešų 
norus mus praryti, nutarėm 
pareikšti Musų Ekselencijai, 
kad visomis savo pajiegomis 
remsime Lietuvos Laikiną- 
ją Vyriausybę, rūpinsimės, 
kad vis siaučiantieji Lietuvoj 
plėšikai — lenkai, vokiečiai 
ir kolčakininkai butų kuo- 
veikiausia iš musų krašto iš- 
vyti, ir kad veikiau butų 
sušauktas Vilniuj, musų nuo 

latinėj sostinėj, Nepriklau- 
somos Lietuvos Valstybės 
Steigiamasis Seimas. 

Ypatingai pareiškiame, 
kad, jei reikės varyt iš mušu 

žemės okupantus lenkus su 

ginklais rankose, mes visi, 
keip vienas, stosim į tą dar- 
bą. ir šventai ji atliksim. 

Neleiskite skaldyti Suval- 
kų, Vilniaus ir Prūsų Žemių, 
nes už jų sveikata musų pro 
tėviai liejo savo brangų 
kraują ir todėl jos mums yra 
brangios ir mes, kaip ir mu- 

sų tėvų tėvai, pasižadame 
nepasigailėti jom apginti sa 
vo kraujo. 

A A 

Juozapas Stasiulis persiskirė 
su šilimui pasaulin 26-tą die-1 
na sausio mėn. 1917, paeinarn 
tis iš Kauno Redybos, Rasei 
niu, dabar Tauragės, apskričic 
Kvėdarnos Parapijos, Užaj- 
trių. Tėvas Prano Stasiulio, ge 
rai žinomas Brighton Parkie- 
čiąnis ir Town of lakiečiams 
Taipgi Mykolas Stasiulis, jc. 
brolis, tos pačios Parapijos, 
Paragaurži o kaimo, persiskirk: 
su šiomi pasauliu 24-tą dicnr; 
rugpjūčio, 1017, m. Pamaklor. 
atsibus subatoj, 20-tą dieną 
jruodžiodec. 1919, m. Nekal- 
to Prasidėjimo Šven. M. P. 
Bažnyčioj ant 44-tos ir So. • 

Fairfiekl Ave. Brighton Pa'rk į 
int 8-tos valandos iš ryto. \ i 
;as gentis ir pažjstanius labai 
neldižame atsilankyti ant 1 'a- j naldu. Labai, nulindęs Sunus. į 

Pranas Stasiulis. 

Jeigu jums reikia ko nors Kolėrtoms 

patiems arba norite kam nors su- 

teikti puikią d !\ ana, ateikite pas 

mus, nes mūsų tavorai geri, o kai- 

nos prieinamiausios. 

LUSTIG'S DEPT. STORE 
3410-12 S. IIALSTED ST. 
TEL YARDS 5535. 

LIETUVIS PAS 
LIETUVĮ. 

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

taiugi galite gauti 
pavieniais nume- 

rias arba užsirašyti 
dienaršti "Lietuvą*. 
JAUNAS LIETU- 
VIS POVILAS TU- 
PIA, 2822 Penn. 
Ave., Pittsburgh, 
Pa. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metu amžiaus, ar senesnę, kuri nori pati sau'gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
tc nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa- kyti jums .atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 
kesti gražiose apystoyose. Ji bus globoje puikiausių mo- 
terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis pavirpintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji įgalės-gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji 
gali rasti ramų kambarj, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 
sos pančiakos, O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

iNcra iokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtu, 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 ligos pašelpą. 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 į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 
ington St. ir pasižiūrėkite ipatjs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriui gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K. '. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPEkATORS TRA1NING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WĄSHINGTON STREET 

Telephone No. "0FF1CIAL 300". 



Žinotini Dalykai apie Cenzą,! 
Suskaityrnas gyventojų pra- 
sidės sausio 2 d., 1920 m. 

Suv. Valstijų Konstituci- 
ja ir Kongreso Aktas rei- 
kalauja cenzo ka3 dešimts 
metų. 1920 m. cenzas pra- 
sidės sausio 2 d., bet "Cenzo 
Diena" skaitysis sausio 1 d. 

Miestuose gyventojų su- 

rašymas bus užbaigtas Į dvi 
savaiti laiko. 

Ūkių surašymas bus už- 
baigtas per 30 dienų. 

Surašymas dirbtuvių, ka- 
syklų ii* skaldyklų, žibalo 
ir gazo sėmyklų ir girinin- 
kystės bei girios produktų, 
prastai, atliekama specia- 
lių agentų ir per laiškus, o 

ne surašinėtojų. 
Cenzą valdžia panaudo- 

ja kaipo įmonę sužinojimui 
gyventojų skaitliaus padidė 
jimo, aptėrėjimui statistikos 
žinių, paliečiančių žemdir- 
bystę ir svarbių žinių apie 
šalies turtus. 

Cenzo vien statistikos, 
tikslais. 

Cenzo paklausimus pareis ; 

pkia Kongreso aktas. , 

Surinktos žinios ačiu įsta- < 

tymui yra griežtai užtiki- j 
mos. 

Cenzo žinios jokiu bu- < 

du negali buti panaudoja-1 
mos pamatu mokesčiams pa 
skirti, ar pakenkimui ko- Į 
kio nors asmens ar jo nuo- 

savybės. 
Jis neturi nieko bendro 

su tyrinėjimu, areštavimu, 
traukimu tieson, ar baudi- 
mu už kokio nois įstatymo 
prežengimą. 

Svarbus paklausimai paduc 
darni visiems. 

1. Kiek suėjo metų pas- 
kutinę gimimo dieną. 

2. Kiekvieno turinčio de- 
šimti metų amžiaus ar dau- 
giau bus klausiama., ar Jis 
moka skaityti ir rašyti. 

6. ras Kiekvieną bus klauj siama, kur jis gimė ir kuri 
s*imė jo tėvas ir motina. 

4. Jei gimęs svetur, tai 
pas jį bus klausiama, kuo- 
net jis atvyko į Suv. Vals- 
tijas ir, jei jis turi piliety-' 
bes popierius, tai kada juos 
išsiėmė, taipgi kokia jo gim- 
;oji kalba. 

5. Pas kiekvieną šeimy- 
nos galvą bus klausiama,' 
ir jis turi namus nuosavai, 
ir juos nuomuoja. Jei turi 
savo namus, tai kiek jis tu- 
•i skolos, ar neturi jokios. ] 

6. Pas kiekvieną bus klau 
narna koks jo užsiėmimas « 

ir ar jis dirba pas kitą, ar 
sau. 

Augliau paduotieji klau 
simai suteikia valdžiai svar 

bias ir būtinas žinias apie 
sveikatą, gerovę ir pažangą 
tų žmonių, kurfe yra po jos 
apsauga. 

Svarbus paklausimai paduo- 
dami ūkininkams. 

1. Pas kiekvieną ūkės sa- 

vininką bus klausiamu, ar 

iis dirba ant ūkės už algą 
ir kiek metų; ar jis nuoma- 

vo ukę ir kaip senai. 
2. Ar jis turi savo ukę a) 

nuosavai, ar b) nuomuoja, 
ar c) išdalies turi savo, iš- 
dailes nuomuoja, ar d) ve- 

da ukę kitiems kaipo už- 
veizdas, ar perdėtinis. 

3. Kiek akrų turi jo ukė? 
Kiek akrų išdirbtos žemės? 
Kiek akrų neišdirbtos ir 
kiek po mišku? 

4. Visa ūkės vertė? visa 
:robų vertė? Ūkės įrankių 
:r mašinų vertė? 
5. Ar ukė yra užtatyta? 
Jei užstatyta, tai kiek iš- 
neša mortgečius? 

6. Išlaidos pašarui, trąšai 
ir darbininkų samdymas 
L919 m? 

7. Įvairus klausimai, palie 
Siantieji priemoninį džiovi- 
įimą ūkės? 

8. Kiek karvių, arklių, 
ivių, vištų ir kitų naminių 

Užburti 
Turtai 

NEDĖL10JE, 

Gruodžio 21 d., 1919 
MELDAžlO SVETAINEJE 
2242 W. 23-RD PLACE 

/ 

1 ai viena puikiausiu lietuvių kalboje mel dravengrų gyvenimą, todėl lošimui paruošta sp sėjų trupa neturėjo. Veikalo vaidinime-l šimKO RATELIO spėkoj kurių gabuma"'ehica telio pvieteliai visi gerų veikalų ir teatro niymų-^kcturiose veikmėse. Veikalas p?rstato ecialių kostiumų, kokių nė viena Chicagos lo-e dalyvauja pačios gabiausios D R AM ATI Š- 
giečiai stonai žin Patui visi Dramatiško Ralėtojai kviečiami atsilankyti skiait 1 ingai. 

Svetainės durįs atsidarys 6 
vai. vak. Losimas prasidės 

kaip 7 vai. vak. Laukimo 
nebus, todėl nesivėluokite. 
Tikletų kainos įmanomos. 

Po lošimui smagus Balius— 

Šokiai. Bus puiki muzika. 

Kviečia visus skaitlingai, 

DRAMATIŠKAS RATELIS 

e 
A 
K 
A 
L 
B 
O 
S 

j DIDELES J 
/ 

Lietuviu Masinis 

... Susirinkimas,.. 
Visi lie\uviai dirbantieji gyvulių skerdyklose esate kviečiami 

atsilankyti ant masini, susirinkimo, kuris atsibus nedėlioje gruodžio 
21 d., 8 vai. vak. Davis sq,uare Park'o svet. 45th ii»«So. Paulina gatvių 
Lietuvai, stock vardų darbininkai! Nepraleiskite šitas progos, kiek- 
vienas ateikite ir išgirskite geriausius kalbėtojus, kurie išaiškins dabar 
tinį unijos stovį ir ką unija mano veikti atekyje. Bus geriausi lietuvių 
taij>gi Amerikonų kalbėtojai. 

Rengia "Uutcher \Yorkmen" Lietuvių Lcalas 257 

gyvulių ant ūkės sausio 1 
d., 1920 m.? 

9. Kiek visokių javų 
augo ir kiek buvo sėta ant 
!ukės 1919 m., įskaitant vai- 
<sius ir daržoves? 
I 10. Kiek parduota nuo 

ūkės pieno ir sviesto per 
1919 ixi.? 

11. Kiek &krų užima ūkės 
miškas ir kokia vertė miško 
produktų? 

Teisingi atsakymai į augs 
eiau paduotus klausimus 
yra begalo svarbus. Suv. 
Valstijų Žemdirbystės sky- 
rius pagelbėjo Cenzo Biu- 

1 rui surengti paklausimus 
apie žemdirbystę ir prašo 
visų ūkininkų palaikyti ūkės 
rekordus c^nzo tikslams. 

Žemdirbystės sąrašo ko- 
pijas gali gauti išanksto 

| kiekvienas ūkininkas, para- 
šęs Cenzo Direktoriui Wash 
ingtone, D. C. 

Pareiškimas ukes. 
Ukė—cenzo tikslais skai- 

toma visokia žemė, apdirba 
ma vieno ūkininko jo paties, 
ar su pagelba samdytų dar- 
bininkų. gali susidėti 
Iš- dviejų ar daugiaus atski- 
rų šmotų, bet jei yra veda- 
ma vieno žmogaus, f,ai ji 
skaitor. a uke. 

Žemė apdirbama pusinin- 
ko ar nuomininko, padaro 
atskirą ukę ir nėra skaito- 
ma savininko ukė, ar pri- 
kaitoma prie jos, bet turi 
buti raportuojama nuomi- 
ninko vardu. 

Surašinėtojai turės pažini- 
mo kortas. 

Cenzo surašinėtojai turės 
pažinimo kortas ir rašytus 
įgaliojimus. Pareikalavus 
kam, surašinėtojai tuojaus 

I parodys juos. 
Visur, kur tik kas paabe- 

jotų surašinėtojų tikrumu, 
[privalo pareikalauti kortos. 
Yra priešinga federaiiam 
įstatymui nuduoti Cefizo vir 
šininką ir apgavikai reikia 

raportuoti valdžioms. 

} cenzo paklaiisimus reikia 
atsakyti. 

Gongreso Aktas, jsteigusis 
Cenzą, deda priedermėn 
kiekvienam žmogui paduo- 
ti žinias, klausiamas surašy- 
tojų Cenzo sąrašo išpildy- 
mui. Nei vienas neprivalo 
svarstytis, dėti niekais, ar at 
sisakyti duoti pilną ir teisin- 
gą atsakymą į visus surašinė 
tojo paklausimus. Jis klau- 
sia tik tokių klausimų, kurie 

reikalingi pripildymui sąra- 
! šų> reikalaujamų Kongreso 
'Akto. 

Viešbučių, apartamenti- 
inių namų, įnamių ar nakvy- 
jnių ar nnomynių užlaikyto- 
: jai turi pagelbėti surašinė- 
tojui gauti žinias apie asme- 

jnis gyvenančius tuose viaš- 

| bučiuose ar namuose. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Rašo, Palilionis. 

Lapkr.- 1 d. 1919 m. 

I Į 'visus jusų klausimus 
sunku atsakyti; kaip rašo- 
te savo laiške, kad jusų ga- 
zietos taip rašo, tai taip ir 

teisybė. Pas mus šturmas 
buvo tik dvi dieni; ant mū- 

sų lauko buvo pastatytos 4, 
baterijos; musų kaime iš 
Dieyo malonės visi paliko 
sveiki; taipgi ir trobos liko, 
o Šedekonių, Dičiunų, Pa- 

piškių miestelyje tik kelis 
namus išdegino; Pušaloto 
miestelyje tik kelis namus ir 
valsčiaus raštinę sudegino, 
o daugiau musų parapijoj 
nieko neatsitiko. Žinoma, 
ir mums reikėjo visa ko nu- 

kentėti ; pas mus užėjo prieš 
patį rugių pjovimą. Labiau- 
siai reikėjo nukentėti ukinin 
'kams su arkliais ir gaivi- 

jais; kas tų neturėjo, nieko 
blogo ir nematė. Musų kai- 
mas neteko 17 arklių. 

Su bolševikais šį pavasarį 
turėjome didesnio strioko; 
buvo šaudymas iš anuotų 
ir muškietų iki juos lietu- 
viai išvarė. Vieni ėjo viena 
puse Levenos, kiti kita, ir 
Pušalotas po kelis kartus 
pereidinėjo iš vienų rankų 
į kitas. Sunku viskas ap- 
rašyti. 

—0— 
Jei turi draugų, tai neban 

dyk pas juos pasiskolinti, 
nes draugai nevisuomet yra 
tokie, kurie paskolina. 

Pirmiausis Jusu Rūpestis Turi Būti 
pasirinkimas savo taupymo ir čekiu indeliams 

SAUGIOS BANKOS 
Musii banka'atsako pilnai visiems saugumo reikalavimams grynu turtu, kapi- 

talu ir banko perviršiu. Mes kviečiame jumis atlikinėti savo bankinius reikalus pas 
mus, kur ypatiškas atvda mus patarnautoju yra atkreipiama į visus reikalus paves- 

tus mušu priežiūrai. 
BANKO VALDYBA. 

NELSON L. BUCK 
General Manager ot' Factories \Vm. VVrigley J r. Co. 

J. \Y. EMBREE 
President Rittflshouse & Embre Co. 

A. H AR RIS 
Presidest Harris Brothers Company » 

\VM. N. JARNAGIN 
President of the Bask 

P T. L. KNOEDLER 
President Mother's Remedies Compasy 

JOHK MAGNUS 
President John Magsus & Compasy • 

ART H U R MEEKER 
Yice-President Armour & Company 

FRANK J. PALT 
Mortgage Banker 

President Pioneer Fire Insur ice Company 
H. E. PORONTO 

Vice-Presidei.t Chieago Jusctios Relhvay Company 
HARRY S. SCHRAM 

Secretary and Treasurer. Straus & Schram 
DAVID E. SHANAHAN 

j: Real Estate asd Bosds 
Director E. L. Essley Machinery Company l 

•' " S1GMUND SILBERMAN 
S. Silbermas & Sons 

Central Manufacturing District 

A STATE BANK 

1112 W, 35fh St„ 3 blokai į vakarus nuo Halsted Si.. Oliicago, II!. 
Banko turtas virš $6,000,00 

Bankas atdaras kasdien nuo 9/rvto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS VAKARAIS, Nuo 6 iki 8 valanda 
3UBAT0M1S per visa dienaįki cS vai. vakaro. 

Pranešimas 
Mums yra labai malonu pranešti Chieagos ir apielinkių 

L I E T U V I A M S 
PHONE naują lietuvių korporacija 

g| kad suorganizavime Chicagoje vidurmiestyje MAJESTIC m Baltic Consultation Bureau ir 
8347 Siunčiame prekes Lietuvon — exportuojame, 

ĮH Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur, 
Važiuojantiems Lietuvon p?rupinante PASPORTUS ir 

r ji affidavitus. 
H Visokiuose reikaluc.se informacijas suteikiame dvkai. 

lllllIlIlllllllllllllUIlIlIlIlIilIIIl Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite į 

Baltic Consultation Bureau 
Room 1508, 105 W. Monroe St., Chicago, III.1 
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DAILĖS PUOTA. 
Rytoj 8:15 vai. vak. Huil 

House Teatre "Birutė" ruo- 
šia tikrą dailės puotą. Bus 
išleista parodon visos stip- 
riosios "Birutės" jiegos. Bu--, 
ten ir Marijona Rakauskai- 
tė, ir P. Stogis ir Karolis 
Sarpalius ir kiti ir da kiti. 
Bus, žinoma, ir "Birutės" 
choras; dainuos, kaip vi- 
suomet daugybes gražių d ai 
nų. St. Šimkus, apart viso Vo 
kito, sėdės prie Hull House 

» vargonų ir, kaip senis Per- 
kūnas, tai griaus tai visus 

gąsdins, tai glostys, vikdins 
vargonų dūdose pasislėpu- 
sius angelukus. 

Koncerto programas susi- 

riedąs net iš 20 įvairių mu- 

[zikos numerių. Nebereikalo 
i ši koncertą visr Chicaga 
rengiasi. 

CL FOFONTE CAMPANI- 
I Nl, CHICAGOS GRAND 

OPERA KOMPANIJOS 
VEDĖJAS, MIRĖ. 

Cleofonte Campanini, Chi 
caginės Didžiosios Operos 
Kompanijos vedėjas ir vie- 
nas įžymiausių, žmonių mu- 

zikos pasaulyje vakar 6:35 
vai. lyto pasimirė sv. Luko 
ligoninėj nuo pneumonijos. 
ĄIirtis atėjo be skausmo ir 
tiumpo prirodimo sąmonės. 

Campanini'o kariera, kai- 
po operos vedėjo Ameriko-, 

Krautuve 
i 

Juozapo F. E'udriko 
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Parduodamo gramafocus goriausiu isdirbM&lu ir kainos yra piges- 
nės kaip kitur. Turime jviiriausin Lietuviuku, Anglišku, Lenkišku, ir 
Rtiaku rekordu. Toip-gl dideli pasirinkimą Jvnlriij naujausios madų 
daiktu tinkamu del Kalėdų Dovani: Jtwelry: laikrodėliu, diamonlu, 
žindo J *, karat aukso, teip-gi Kalčdij Atviručių, popieros del laišku ra- 
šymo, su gražiais apskaitymais, ir didžiausi skyrių visokiu Lietuvišku 
Knygų. 

Tavorus pasiunčiamo visur ir prisiuntimo lesąs patys apmokamo. 
Kataloga, kiekvionam pareikalavus, pasiunfiiam veltai. 

GRAFONOLA A2 

Diflžlo 13 7-8 x 14 3-4 coliu. 
Išduoda gražu baisa ir yra len 

gva ir ntdldoln drl persi vežimo, 
su 6 rekordais. 

Kaina $3000. 

GRAFONOLA C2 

Diclžlo 18% x 21% coliu 
Puikios isvaizdoa ir turi gražu 

Ir labai g^rsu baisa. Yra viena 
is parankiausiu modeliu del par- 
ai vržlmo Lietuvon. Galima gau- 
ti azuolo ar įr.ahogi y medžio. 

Krina. $50.00. 

GRAFONOLA E2 
i 

Augsčio 42-7-8 c. 
Minėta grafono- 
la, su savo pui- 
kia išžiūra, /ra 
labai verta savo 
prekes. 
Išduoda artisti- 
škai gražu bai- 
sa. Me'oras tu- 
ri trin springsus. 
Galima gauti a- 
zuolo arba ma- 

hogony ir>e<?is. 

; Kaina 5100.00. 
Daugybe kitu modeliu 

» gramafonu kainos nuo. 

! $15.00 iki $350.00. 
> 

t 

| Musij krautuvėje randas! pui- 
» klausių Auksiniu ir P .inauniiiu 

J žiedu, kaip tai: šiiubinių ir vi- 
» šokių kitokių. Didelis pas'.rinki- 
t maa. 

Užprašome visus savo kostumerius senus ir nau- 

juos. Kiekvienam duosim gražų kalendorių veltui. 
Linkėdamas Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau- 

jų Metų. 

Krautuve atdara nedeliomis 

Juozapas F. Budrik 

3343 SOUTH HALTED STREET, CHICAGO, ILL. 

je, prasidėjo apie 15 metų 
tam atgal. Prie šito darbo 
jį parsikvietė Oscar Ham- 
merstein. 

Tuoju laiku Campaniul 
buvo pasiekęs pat j savo gar- 
bės augštį kaipo operos di- 
rektorius Europoje; jis tar- 
navo kaipo pirmas vedėjas 
prie tokią operų, kaip La 
Scala Milane; San Carlo, 
Venecijoj; Grand Opera, 
Paryžiuje; Covent Garden 
Londone ir Teatro Colon, 
Buenos Airese. 

Manhattano operinė kom 
panija turėjo dideli pasise- 
kimą po jo vadovyste. Ji? 
dirbo prie jos iki 1910 m. 

pavasario. Tų pačių metų 
vasarą jis.buvo atkviestas į 
Chicagą prie Chicago Grand 
Opera Kompanijos, kur jis 
veikė kaipo, operos ir or- 

kestro vedėjas. Visi mu- 

zikos mylėtojai labai ap- 
gailauja jo mirti. 

TO^VN OF LAKE. 

Gyvulių skerdyklų darbi- 
ninkams žinotina. 

Stock Yardų darbininkai 
patyrė, kad neorganizuoti 
nelabai daug ką gali nuveik 
ti, ypač dabartiniais laikais. 
Darbininkai daug tikėjosi iš 
Suvienytų Valstijų Admi- 
nistratoriaus. 

Bet Administratorius, ma- 

tydamas, kad darbininkai 
nėra gerai organizuoti, visai 
mažai jiems cedavė, tiktai 
7/> nuošimčių bonusų, ku- 
rių duoda apie dolari ir pu- 
sę į savaitę. Tuomi darbiniu 
kai, kaip girdėti, yra labai 
neužganėdinti ir subruzdo 
organizuotis. Tam tikslui 
yra šaukiamas masinis susi- 
rinkimas nedėlioje gruo- 
džio 21 d., 8 vai. vak., 
Daivis Square parko svetai- 
nėje 45 ir S. Paulina gatvių. 
Patariama, kad kiekvienas 
lietuvis, dirbantis gyvulių 
skerdyklose, atsilankytų ant 
taip svarbių prakalbų. Kal- 
bės geriausi lietuvių ir ame- 

rikonų kalbėtojai ir išaiš- 
kins dabartini Unijos stovi 
ir ką jie mano veikti ateito- 
je. 

Neužganėdintas. 

Pranešimas. 

Lietuvių D. L. K. Vytau- 
to Gvardijos priešmetinis 
susirinkimas bus nedėlioj, 
gruod. 21 d. 1 vai. po pietų 
|Šv. Jurgio parap. svetainėj 
118 kambaryj 32 PI. ir Au- 
,burn Ave. Visi nariai malo- 
nėkite atsilankyti ir užsimo 
keti visus pripuolamus šių 
metų mokesčius; tapgi bus 
■linkimas valdybos 1020 m. 

Beto, yra daug kitų daly- 
kų apsvarstymui. Musų me 

tinis balius bus nedėlioj 
gruod. 28 d. Liberty svetai- 
nėj 80 St. ir S. Union ave. 

Malonėkite visi atsilankyti. 
Kviečia Valdyba. 

CICERO. 
i 
I 

j Draugystė Lietuvių Karei 
vių laikys priešmetini susi- 
rinkimą, nedėiioj gruod. 21 
d., 1 vai. po pietų S. Zvi- 
bo svet., 1347 So. 50 ave. 
Visi nariai kviečiami daly- 
vauti šiame susirinkime, nes 

bus renkama valdyba 1920 
metams ir yra apsvarstyti 
daug nepabaigtų reikalų. 
Taipgi bus dalinamos 1920 
m. pikniko serijos — kiek- 
vienas narys turėsite paimti 
pardavinėjimui. 

! Norintiems patariame pri- 
sirašyti i viršminėtą drau- 
giją ; kiekvienas lietuvis 
sveiko kuno ir proto, nuo 16 
iki 40 metų amžiaus gali 

pristoti už $1.00 šitame siisi 
i inkime. Paskiau Įstojimas 

bus nuo metų amžiaus. 
F. Scris, rast., 

1526 So. 49 ave. Cicero, 111. 

'A. L. T. S. SUSIRINKI- 
MAS. 

i. šį vakarą, gruodžio 20 d., 
įvyks A.L.T.S. priešmetinis 

; susirinkimas) "Lietuvos" 
Bendrovės svetainėj—3249, 
So. Morgan St., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi 25 kp nariai 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes bus valdybos -rinkimas 
sekantiems, 1920 metams 
A. L. T. S. 25 kp. Valdyba. 

Pranešimas Dr-slės Šv. Jo- 
no Krikštytojo. 

Gerbiami draugai, teiksi-1 
tės susirinkti kuoskaitlin-! 
giausiai į priešmetinį susi-i 
rinkimą, — kadangi yra j 
daug svarbių reikalų, o taip Į 
gi bus rinkimas naujos vai-j 
dybos, — nedėlioj, gruod-j 
žio 21 d., 1919, 2 vai. po: 
pietų i bažnytinę svetainę.' 

Valdyba. | 
PRAKALBOS. 

Nepaprastos prakalbos L. 
G. D. 3-čio skyriaus bus pa- 
nedėlyj, gruod. 22 d., 8 vai. 
vakaro Šemaičio svetainėj, 
kampas Union Ave. ir 18 
gatvės. 

Pranešimas. 
Liet. Teat. Dr-stės Š\r. 

Martyno priešmetinis susi- 
rinkimas įvyks, ned., gruo- 
džio 21 d., 1919 m., vai. 
po pietų, Šv. Jurgio parap. 
svet.; bus rinkimas valdy- 
bos 1920 metams, taipgi ki- 
ti svarbus reikalai bus svar 

styta. Nut. Raštininkas. 

Lietuves Sunų Dr-ja nuo 

Bridgeporto Taikys priešmeti 
nį susirinkimą nedėlioi, 
gruodžio 21'd., Fellowsbip 
svetainėj — 831 W. 33 PI. 
Pradžia 1 vai. po pietų. 
Draugai, malonėkite visi pri 
buti į laiką, nes apsvarsty- 
mui yra daug svarbių rei- 

!kalr;. Priegtam bus rin- 
kimas naujos valdybos 
1920 m. Meldžiame užsimo- 
kėti už mirusį draugą Kaz. 
Rimgailą, o taipgi sugražinti 
už seriją pinigus (kurie ne- 

sugrąžinote). Norintieji pri- 
sirašyti prie draugijos, pri- 
bukite tą dieną, nes tame 
susirinkime galėsit įstoti 
lengvomis išlygomis. 

Vincas Gaudiešius, fin. 
rast. 

Pranešimas T. M. D. kuo- 
poms Chicagoje ir apielin- 

keje. 
T. M. D. apskričio susi- 

važiavimas įvyks gruodžio 
21 d., nedėlioję, nuo 1-mos 
vai. po pietų, "Lietuvos" 
Bendrovės svetainėje. 

TI/TT • » •* • • * 

iviaiuneKiie priimu \ susi- 

važiavimą visų kuopų de- 
legatai bei valdybos, nes šį 
sezoną apskritis turi nuveik 
ti daug svarbių reikalų. 

J. Vaišvilas, pifm., 
M. K. Šilis, rast. 

Reikia Typvsciu ir card file 
merginu1. Geros progos. Ma- 
žas ofisas, 

United Supplv Co., 
3633 So. Racine A ve., 

SKAITYKITE 

Tr 
PLATYKITE 

"LIETUVA" 

KAS RADOT BALTA ŠUNIUKĄ? 
Prapuolė baltas šuniukas "pude 
lis", gruodžio 13, 1919. Kas radot, 
malonėkit sugrąžinti arba kas žino 
te kur jis gali ramtis, praneškite 
man. Kas sugrąžins, duosiu $10 Ou 
dovanu, šunies vardas "Tcotsie'*. 
Atslšaužite pas: F. K. 
4CH6 Califoruin av. Tel. McKinloy 

4827 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolle- 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina į kitą 
bizni. Pokarne aprūpinta miltais, me- 

džiais. anglėmis, koksais ir kitą ko 
ant visu metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmino\vicz, 
223 Casldy A ve.. Jolim, III. 
Telefonas Joliet. 3961. 

REIKIA^ PAGELBOS^ 
R.E/K/A MERG/NŲ. 

10 merginų nuo 17 metų amžiaus ir 
vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 
statymo darbo, švarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Reikia turėti metų paliudijimą. 

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg C'o., 
1735 N. Paulina Str. 

REIK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metų ir vyresnių prie- leng- 

vaus mašinos ir statymo darbo, švari 
ir sanitare dirbtuvė. Patyrimas nerei- 
kalingas. Privalo turėti metų paliudi- 
ji ui ą 

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg Co, 
1735 N. Paulina Str., 

REIKALINGA LIETUVE PARDA- 
VĖJA. 

Kuri moka kalbėti lenkiškai ir an- 
gliškai, švarus darbas, geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis. Atsišaukite 
greitai 

Stružyna's Dcpt. Store, 
3217-23 So. Morgan St., 

< , 

REIKIA 

Drop machinc molderių. Gera 
mokestis ir geros darbo sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie 
darbo. 

AMERICAN BRAKE 
SIIOE & FOUNDRYCO. 

26th and Kenton Ave. 

REIKIA MOTERŲ IR 

MERGINŲ. 
Prie lengvo darbo, sotuoti 

sėklas Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO. 

228 W. Kenzie St. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment' 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKALAUJAMA anglių mainje- 
vIų su šeimynomis ir nevedusiu j Ken 
tucky valstiją.. Didelis užmokestis, už 
gavimą, darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: HO S. Canal Street. 

REIKALAUJU Jauno Vaikino, geru 
tėvų mokanti angliškai rašyti ir šne- 
kėti, darbas labai lengvus, štore pagel- 
bėti amžiaus nuo 13 iki 15 metų 

Walttr Nasech, 
Birch River. Mai 

CANADA.I 

EXTRA BARGENAS. 
Parsiduoda 2 augštų mūrinis! 
namas, 2 pagyvenimai po 5 
kambarius, ant Bridgepnrto. 
Prekė $3400. 
Pardavimui arba išmainymui 
2 augštų medinis namas 2 pa- 
gyvenimų, 5 ir 6 kambarių, 
mūrinis fundamentas, lotas! 
33x125. Randos neša $412. į 
metus. Mainysiu ant loto arba| 
automobiliaus. 

\VM. KAZLAUSKAS, 
840 \V. 33rd St., Chicago, 111. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 

Į katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą, neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $1-1.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 
! lių sėk!ų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gautt kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš;*kit 
taip: 

■ SALUTE MANUFACTURE 
P. A. DALTRANAS CO 

616 W. 3l6t St., Chlcago, II'. 

t 

LIETUVIU REAL ESTATE 
BENDROVĖ. 

928 Mayomensing Ave., 
Philadeiphia, Pa. 

Gerbiamieji šėrininkai, 
virš minėta korporacija, ga- 
lutinai nutarė Gruodžio 11, 
1910 m. ir duoda galutiną 
apreiškimą savo šėrinin- 
kams, kurie turi pradėję 
mokėti šėras ir nėra gaige 
mokėti, jog tokiems lėlinin- 
kams, yra duodamas laikas 
nuo 13 Lapkričio, 19? 9 iki 
13 Vasario, 1920 užsimokė- 
ti, neužsimokėję per tą lai- 
ką nustos visų tiesų šios 
Korporacijos. 

Su pagarba, 
Raštininkas, 

Jonas Bravinskas, 
1215 South Second St., 

Philadeiphia, Pa. 

K. MICHALO\VSKl 

jubilieriu> ir Optikas 
/i 

j as mane gausuc puikiausių 
laikrodėlių, iubilieriškų (laik- 
ui ir deimantinių žiedų. Taiso- 
me laikrodėlius i'r visokius ju- 
bilieriskus daiktus už žemiau- 
sias kainas. 
3303 S. Morgan St. Chicago. 
Telef nai Drover 7027. 

"SEKRETU 
KNYGA". 

" 

Labai yra naudinga ir reikalinga, de- 
leį Tavęs kožno skaitytojaus; ypač 
ženotiems, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimės ir sveikatos?.. Prisius- 
Uite dvi po 2 centus pačtos štempas 
tą syk matysi kokia?... Rašykite pas: 

S. M. Calvin; P. O Box 03; 
Bedford. Ohio 

šita knyga tik kg. tapo išleista, per 
jdomius) specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas pirmiaųs sių- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderių. 

iclcf.honc Drovcr 50o2. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENT1STAS 

3L'61 HALSTED ST„ CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Ncdėliomis j.agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51mu ir kamp. Marshflel 
Vaį.: iki 0: ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

rnonc L anai 25/. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iiti 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

0r. G. M. Glaser 
Praktikuoja jnu 27 metai. 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
\ al.indos: 9—10, 1J—2 po pictŲ, 

fi—8 vak., Nedėl. 9—J. 
TELEFONAS VAROS 637. 

P-LE E. G. MAKAR 
...Piano Mokytoja... 

4515 SO. WOOD ST. CHICAGO 
Duoda lekcijas skambinimo pianu 

pngal sutartį.' 
HaiKusi muzikos mokslus Clucagost 

Musital Collcge. 

DR- V01TUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 

Palengvjs akių jtempimų. kas yra prie 
žastimi skaudSjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis, 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodlntis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo i mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkcKni akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 06t>0 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Dfitsas: 1757 W. 47 St. Coulevard 1GŪ 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:3C 
iki 8:30 vak NedSl. 9 iki 12 dieną 
Kamai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

D K. 1. E. MAK.AR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ilosolando: 10900 Micliigan Ave. 

Tvlefonas Piiliman S12 ir 3180 
Chic. Ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kftveryo vak. nuo 5: *0 iki 7. 

Telefonas Yar<]> /i.'. 

JLPK. b. INA1KLL15 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

Tcl. Drovcr 7>ri42 
Valandos: f) iki 12 ryto. 1 Iki -1 

po pietų. 7 iki !"» vak. 
Rezidencija: 333G \V. 6(>t'. St. 

Telephone Prospect 85S5 

Tcloplinne Yards 1^3.2. 

DR. J. KUL1S 
LTETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias lipas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptinga* pyrų Įigas. 

3259 S. HALSTED ST.' CHICAGC 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinoinas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas Jr 
akušeris. G"do aitrias ir chroniškas li- 

gas vyrų, moterų ir vatKii, pagal nau- 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius ck-k 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli l'isk Street. 

Valandos: nuo 10—12 jietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
G v v.' 3112 SO. HALSTED STR. 

Valando*: 8^—9 ryto tiktai. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
tuai. kaip namie pasidaryti ir vaitoti }• 
taisus varimul degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis I.ager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma var^«5 
degtinę ir alų. šios formulos (reoepta;) 
yra prisiunčiami per pašta. Pasiskubina 
greitai. Prisiuskito mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

W/LLI AM KLAES INSTITUTE 
OEPT. 5? M/LWAUKEE. W/3 

Tclcfhone Drovcr 70 12- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS HENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND A VENŲ E 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir vahriis del tii/nio ir namt). 
Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti pa tari m į. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halstcd St. 1850 Wells Stroet 

| Tcl. Yards 3654. 

! Mrs. A. 
AKUSERK.v| 

j Michniewich 
| Baigusi Akušerijos ko 
♦ Icgija; ilgai praktikr.- 
j vusi rennsilvanijrs 
| hospitalfse. Pasrkmi:) 

J gai patarnauja prie 
{ gimdymo. Duoda ro>li 
J visokiose ligose mote 

j rims ir merginoms. 
• 3113 So. Halsted 

(ant antrų lubų) 
J CIIIC'ACiO. ILL 
I Nuo 6 iki 9 ryto ir l\ 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro. | i 4 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
SpecialiSkumas. 

1229—49th Ave. Tcl. Cicero 365fi 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Trlpfonus Cicero 49. 

""Lietuvoje*' rasite daugiausiai 
ir vėliausių žinių iš viso pasau- 
lio. Skaitykite "Lietuvą". 
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